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 اسماعیل شفق

 دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بوعلی سینای همدان

 فاطمه مدرسی
 استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ارومیه

 امید یاسینی
 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بوعلی سینای همدان

 (02تا  1از ص )

 02/21/20: تاریخ دریافت

 02/20/20: تاریخ پذیرش

 

 چکیده
  خود انتخاب داستان به نگريستن براي راوي يا كه نويسنده است كانون روايت، منظري

تحلیل و بررسي كانون روايت و شگردهاي روايي در كشف ساختار منسجم و  .كندمي

ايي كه از شگردهاي رويکي از . دقیقي از روايت در آثار داستاني حائز اهمیت شاياني است

توان به میزان توانايي يک داستان پرداز در شکل دهي به ساختار روايي اثرش  رهگذر آن مي

او براي بررسي كانون روايت دو مقولۀ وجه و . پي برد، نظريۀ كانون روايت ژرار ژنت است

شگردهاي  ي،لیتحل يفیروش توصاز گیري  با بهره پژوهش نيدر ا. كند ميلحن را معرفي 

ون روايت ژنت مورد بررسي قرار هاي اسرارالتوحید بر اساس نظريۀ كاندر حکايتروايي 

از گیري  بهرهمنور در  محمدبن تیّموفق زانیم شناساييپژوهش  نيهدف از ا .گیردمي

و  ي عرفاني، جذابیت و واقع نمايي حکايت براي مخاطبها كانون روايي براي انتقال انديشه

 . است دیدر اسرارالتوح ریابوالخ دیجد خود ابوسع يها ساختن عظمت و كرامت انينما
 

 .لحن كانون روايت، ژنت، وجه و د،یاسرارالتوح :یدیکل هایواژه
 

 omidyasini@yahoo.com: نشاني پست الکترونیکي نويسنده مسئول
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 مهمقدّ
 نگريستن براي راوي يا نويسنده  كه است ، منظريFocus of narrationروايت كانون 

 يا و از دريچۀ خود را دنیا تواند مي در اين شگرد، راوي. كند مي خود انتخاب تانداس به
داستان  در يا است متفاوت او با كامالً كه بزند كسي حرف جاي به و ببیند ديگران
 ديد از يعني. برگزيند ديدگاه داستانش چند براي يا و كند عوض را خود ديدگاه پیوسته

 اخوت،) منظرهاي  نام با روايت كانون از .(59: 1731اخوت، ، نک)وقايع بنگرد  به نفر چند

: 1712 تودوروف،)، (11: 1711 آسابرگر،)، ديدگاه (121 :1712 كالر،) ، نقطۀ كانوني(59: 1731

كانون روايت در وحدت بخشي داستان . اند كرده ياد (21 :1713 اسکولز،)نظرگاه  و (95
كند  مينويسنده را با دنیاي داستانش مشخص چون نسبت »كند،  مينقش مهمي را ايفا 

گردد و از سويي ديگر، درک خواننده  ميمصالح داستاني و وحدت آن گیري  و باعث شکل
« .ي اخالقي آن استها كند و معیار اصلي نقد و سنجش نظام ميرا از داستان هدايت 

 طیف شامل وايتر هر». انکار است قابل غیر كانون با راوي روابط (732: 1711 ايراني،)
 براي كانون راوي و روابط مختلفهاي  شکل شناخت. است فنون روايتي ازاي  گسترده
 معرفت وهاي  جايگاه وها  شخصیت براي يگذار ارزشآن  پي در و روايت اسلوب تحلیل
 از (15: 1711 وبستر،)« .دارد فراوان متن اهمیت يک درها آن به گوناگون وابستههاي  قدرت

آنها  از و هر كدام نداريم سر و كار داستان در خامهاي  پديده و دادها رخ با كه جايي آن
اهمیت  از مناسب روايت كانون گزينش رو از اين شود، مي نمايانده ويژهاي  شیوه به

 موجب متفاوت، نقطۀ كانوني دو از پديدۀ واحد يک به نگريستن. است برخوردار بسیاري
 هرهاي  ويژگي ابعاد. مواجه است متفاوت پديدۀ دو با كند احساس خواننده شود كه مي

 خواننده عرضه به آن رهگذر از حادثه آن كه زند مي منظري رقم را حادثۀ داستاني
 : گفتۀ تودوروف به. شود مي

 ما به خود صورت گاه به هیچ سازند، مي را داستاني دنیاي كه يهاي پديده»
 نمايانده بازاي  ويژه ديدگاه از و خاص از چشم اندازي بلکه ،شوند ينم نمايانده

  (57: 1712 تودوروف،) «.گیرد مي را ادراک تمام جاي ديد، رو اين از. شوند مي
 با راوي. كند مي برقرار ارتباط خواننده و راوي زاويۀ ديد، میان روايت، آن توسط نويسنده
 پیوسته و دده مي جهت داستان فهم براي به خواننده روايت مختلفهاي  كانون انتخاب
 از و انتخاب، را يهاي پاره اختیار دارد، در گزينش براي كه مختلفيهاي  كانون از میان

اولین كسي كه به تمايز بین ديدن و . كند مي پوشي چشمها  و بخشها  قسمت برخي
گفتن در روايت پرداخت و بدين ترتیب دو عامل كانون ساز و روايتگر را در مقابل هم 

شیوۀ »او با طرح اين تقابل سعي داشت از خلط شايع دو مفهوم . ژنت بودقرار داد، ژرار 
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بپرهیزد كه اولي به « Narrative voice /صداي روايي»و « Narrative mood /روايي
 .(19: 1711 بیاد،) گردد ميبر گري روايتيت و دومي به كانون سازي در روا

به خواننده خود در فهم  ي مختلف روايتها مؤلف اسرارالتوحید با انتخاب كانون
ي روايي و غیر روايي به اين اثر شکل ها در هم تنیدگي بخش. دهد ميحکايت جهت 

ها  زبان در فصل. در هر دو بخش حضور راوي غیر قابل انکار است. خاصي بخشیده است
كامالً  ـ ي از كتاب كه فقط نقل قول از ابوسعید استها حتي بخش ـي كتاب ها و باب

ي گوناگون اسرارالتوحید است و تمامي ساختار ها راوي عامل پیوند بخش .روايي است
ي ها راوي است كه انديشه. كند ميروايت به صورت غیر مستقیم ما را به سوي او هدايت 

بنابراين نقطۀ آغازين در مطالعات كانون سازي در . كشد ميابوسعید ابوالخیر را به تصوير 
در اين متن به دنبال شناخت . متن راوي است ي اسرارالتوحید تأمل درها حکايت

توان آن را هم در راوي  ميادراكاتي بايد بود كه به اطالعات بیان شده جهت داده است و 
 .مشاهده كردها  و هم در درون شخصیت

مورد  ژنت يۀنظر بر اساس دیاسرارالتوح يها يتحکاكانون روايت در پژوهش  نيا در
 يعني ،است يلیتحل يفیپژوهش، روش توص نير در اروش كا. ردیگ ميقرار  يبررس
 لیتحل ييروا شگردهاي كانونبر اساس  دیاسرارالتوح حکاياتموجود در  يمتن يها داده
از گیري  بهرهمنور در  محمدبن تیّموفق زانیم يپژوهش بررس نيهدف از ا .شوند مي

ي حکايت براي ي عرفاني، جذابیت و واقع نمايها كانون روايي براي انتقال انديشه
در  ریابوالخ دیجد خود ابوسع يها ساختن عظمت و كرامت انيو نما مخاطب

 . است دیاسرارالتوح
 

 کانون روایت بر اساس نظریة ژنت
( محتواي روايي) histoire داستان ،(دال يا متن روايي) recitقصه ژرار ژنت سه عامل 

را از هم ( acte narratif producteur/ عمل روايي تولید كننده)narration  روايتو 
هاي  را از جنبه هروسي، قص گرايانشکل از يبه تأس .(217: 1751ايوتاديه،) سازدمتمايز مي
بار نخست. كند مي ارزيابي آورد و آن را ترتیب واقعي وقايع روايت مي شمار روايت به

ژنت . كردند داستان معرفي وplot  طرح: روس روايت را متشکّل از دو سطح گرايان شکل
برابر است با آن چه كه  هطرح يا قص مفهوم، در اين. را به جاي طرح عنوان كرد هقص

از ديد ژنت،  داستان .(29: 1731 ت،اخو) دانست مي تقلیدي از حوادث تراژديرا  آن ارسطو
اين زنجیره  در راوي. يابد مي راوي به خواننده انتقال طكه توس استاز حوادث اي  زنجیره
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. نمايد مي به اين جا به جايي تنظیم هرا با توج بندي كند، زمان مي يهاي رفتص دخل و
ژنت میان . شود مي داستاني حوادثۀ به چگونگي عرض لديدگاه، داستان، مبد اين از

در . شود مي تفاوت قائل شود، مي گري و خود روايت، يعني آنچه بازگوروايت فرآيند
 مکان است، و زمان مفصل و گريزناپذير تقريباً تداراي مختّصا كه روايت نقل فرآيند
كار  .آورد درشمار vantage pointنظرگاه مناسب  عنوان به را پرسپکتیو يک بايست

. است« لحن»و « وجه»ثمر بخش ژنت در تشخیص كانون روايي جدا كردن دو مقولۀ 
چه كسي صحبت ) voiceبا مسأله لحن ( بیند؟ ميچه كسي ) moodمسأله وجه »
  (277: 1717 اسکولز،)« .بسیار متفاوت است( كند؟ يم
 

 وجه
در بررسي روايت در  .كند مي ديدگاهي استفاده چهيعني راوي براي روايت خود از  وجه،

ديد چه كسي است، چقدر محدود است و چه وقت تغییر »: مقولۀ وجه، مواردي چون
يت مستقیم، غیر مستقیم و روا»و به عبارت ديگر فاصله روايت با بیان راوي و « كند مي

ژنت با بیان مقولۀ كانون روايت، جايگاه . گیرد ميمورد بررسي قرار « غیر مستقیم آزد
ي كه در آن ها نخست داستان»: دهد ميگونه مورد بررسي قرار راوي در داستان را اين

ي كه راوي در آن به ها راوي به عنوان راوي و شخصیت حضور دارد و دسته دوم داستان
ي كه ها دسته سوم داستان. عنوان راوي حضور ندارد ولي به عنوان شخصیت حضور دارد

به عنوان راوي حضور دارد ولي به عنوان شخصیت حضور ندارد و دسته چهارم 
به  با توجه (715: 1711 احمدي،)« .ي كه به عنوان راوي و شخصیت حضور نداردها داستان

يت در سه بخش ديدگاه برتر و همسان و خارج جايگاه راوي در داستان چشم انداز روا
توان  ميزير كانون روايت بر اساس مقولۀ وجه در نظريۀ ژنت، به صورت . قابل تأمل است

 .مورد بررسي قرار داد

 

 

 

 

 

 

 

 :وجه

 :چشم انداز( ب «بینديچه كسي م»

 :فاصله(   الف
 گفتار مستقیم -1

 «راوي فاصله روايت با بیان»

 «شعاع كانوني دروني»ديدگاه همسان  -2

 «شعاع كانوني بیروني» ديدگاه خارج -7

 گفتار غیر مستقیم آزاد -7

 «بدون شعاع كانوني» ديدگاه برتر -1

 مستقیمگفتار غیر  -2

  میزان اطالعات راوي»

 «از شخصیت
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 فاصله( الف

پردازد و به اين نکته اشاره  ميبه رابطۀ روايت كردن با مصالح خودش  Distanceفاصله 

 .(115: 1711ايگلتون،، نک)كردن يا به نمايش گذاشتن آن است  روايتدارد كه آيا مسأله 

گفتار مستقیم، غیر : ي مختلف روايت چونها مؤلف اسرارالتوحید با انتخاب كانون

 . دهد ميمستقیم يا غیر مستقیم آزاد، به خواننده خود در فهم حکايت جهت 

 

 گفتار مستقیم .1

به موي كلمات واقعي  نقل وفادارانه و مو ،Direct reported speech گفتار مستقیم

توان  ميدر اينجا . بیند ميتغییري به خود ن گونه در اين شیوه، سخن، هیچ .شخص است

 .(93: 1712 تودورف،)بیان كرد « discours rapporteسخن بازگفته »آن را تحت عنوان 

و  لضماير او، ها هگیوم ازگیري  بهره: به اين شرح است وجوه تمايز صوري گفتار مستقیم

فعل و اينجا، امروز  ـ زمان و مکان كنوني اشارتگر كلمات، فعل زمان حال، دوم شخص

، توالن) است movement towards  حركتي خاص كه دال بر حركت به سمت چیزي

 گفتار مستقیم برمنور در اسرارالتوحید با استفاده از شگرد  محمدبن .(225 :1715

ۀ كم فاصل مستقیم گذارد، به اين جهت كه خواننده در گفتار مي ربیشت خوانندگان تأثیر

 .كند مي و گفتار آنان در خود حس اشخاص بیشتري را نسبت به نزديکي  و
آب به نزديک وي آورد و اي  در آن وقت كه شیخ ما به نیشابور بود كسي كوزه»

ید و از آن مرد شیخ ما بادي بر آن كوزه دم. بادي بر اينجا دم از بهر بیماري: گفت

اين باد كه در : چرا چنین كردي؟ شیخ گفت! اي شیخ: مرد گفت. بستد و بخورد

شفا در اكنون بازآيي فردا تا باد . اينجا دمیدم در كَون، كسي اين شربت جز ما نکشد

 (253 :1، 1715 ،منور محمدبن)« .دمم
، نقش اند رفتهگي اسرارالتوحید بر اساس آن شکل ها گفتار مستقیم كه اكثر حکايت

ي ها ي عرفاني به خواننده و ارتباط بین شخصیتها بسیار مهمي در انتقال انديشه

بیان پند و اندرز و تفکر عرفاني توسط شیخ ابوسعید در قالب . حکايت بر عهده دارد

 .كند ميي اسرارالتوحید را بسیار تأثیر گذار ها مکالمه، حکايت
شابور بر اسب نشسته بود و جمع متصوفه كه شیخ ما ابوسعید در نیاند  آورده»

هر يک ازار پاي . آمدند، برهنه ميجمعي وُرنايان . راند ميبه بازار فرو . در خدمت او

اين كیست؟ : شیخ پرسید. آوردند ميچرمین پوشیده و يکي را بر گردن گرفته 

! یخاي ش: اين امیري به چه يافتي؟ گفت: شیخ او را گفت. امیر مقامران است: گفتند
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پاک باز و امیر راست باز و : بزد و گفتاي  شیخ نعره. به راست باختن و پاک باختن

 (215 :1، 1715 ،منور محمدبن) «!باش
        

 گفتار غیرمستقیم  .0

با كنیم،  آن كه سیاق كالم گوينده را در آن دخالت دهیم، بیان را بي ۀاگر مضمون گفت

به عبارت ديگر . مواجه هستیم Indirect reported speech گفتار غیر مستقیم

ي كاربرد گفتار غیر مستقیم در ها از ويژگي. شود ميمحتواي آن چه گفته شده، حفظ 

ضماير مناسب سوم ، پیرو/ وابسته ايجاد بندتوان به حذف گیومه،  مياسرارالتوحید 

د ، اشاره كرروز آنجا، همان: كلمات اشارتگر زمان گذشتهو  فعل زمان گذشته، شخص

 ايت نسبت بهشايان ذكر است در اين شگرد بین راوي با بیان رو .(225: 1715 توالن،، نک)

 . بیشتري وجود دارد گفتار مستقیم فاصلۀ
هر روز نماز : از خواجه بلفتوح غضايري و شیخ ابوبکر جانارو شنیدم كه گفتند»

را آب  آن. ديگر در خانقاه شیخ در نیشابور در كوي عدني كويان دوكاني بودي

زدندي و برُفتندي و فرش افکندي و شیخ آنجا بنشستي و پیران پیش شیخ 

و آن موضعي با نزهت و گشاده و . بنشستندي و جوانان صف زدندي و بايستادندي

 (35 :1، 1715 ،منور محمدبن)« .خوش بودي
از حذف و خالصه گیري  منور براي ارايۀ شیوۀ بیاني خود در حکايات و بهره محمدبن

گاهي در اسرارالتوحید حکايتي را . كند مياثر داستاني خود از اين شگرد استفاده  در

كنیم كه هر چند در آن از گفتار غیر مستقیم استفاده شده است ولي تا  ميمشاهده 

حدودي شود كه اخوت آن را گفتار غیر مستقیم تا  ميحدودي سیاق كالم گوينده حفظ 

 :نامد مي (211: 1731 اخوت،)نمايشي 
و روزي در میان مجلس بر زفان شیخ ما رفت كه هر چه ببايد كرد، ما آن »

همه، كرده باشیم و جملۀ اولیا همچنین حاالت و كرامات خويش از خلق پوشیده 

قصد ايشان ظاهر شده است و از مشايخ كس بوده است كه  بي مگر آنچهاند  داشته

از خداوند خواسته است كه قصد او ظاهر شده است او  بي چون چیزي از كرامت او

چون آنچه میان من و تست خلق را بر آن اطالع افتاد جان من بردار كه من سر 

زحمت خلق ندارم كه مرا از تو مشغول گردانند و حالي به جوار رحمت حق نقل 

 (91 :1، 1715 ،منور محمدبن)« .كرده است
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 غیرمستقیم آزاد گفتار .9

 طور بهاو هاي  شود و هم گفته مي كالم گوينده حفظ سیاق در اين شیوه از گفتار، هم

نقل قول غیرمستقیم تا حدودي به هم ۀ شیو آزاد به اين معناست كه. شود مي آزاد نقل

در  Free indirect reported speechگفتار غیرمستقیم آزاد هاي  ويژگي. است خورده

وجود  قول نقلۀ نشان (2. شود مي كه موصولي حذف( 1 :قرار استاين  اسرارالتوحید از

خصايص نحوي كه مانند نقل  (1. رود مي كار به ممه غیرهاي  براي بیان جمله( 7. ندارد

سیاق كالمي ( 9. ابدي ينم است، يعني زمان، قید و ضمیر در آن تغییر مستقیم قول

 :شود مي حفظ او گوينده، تکیه كالم و گويش
یشابور بود، خواجه علیک و در آن وقت كه شیخ ما ابوسعید در ناند  آورده»

خواجه علیک گفت چون به نوقان . حسن مؤدب را به میهنه فرستاده به مهمي

رسیديم، حسن گفت تا بشويم و خواجه امام مظفر حمدان را ببینیم و سخن او 

خواجه علیک گفت من . بشنويم و اين خواجه امام مظفر مردي بزرگ بوده است

حسن . ده است، از راه به جايي ديگر نتوانیم شدشیخ ما را به میهنه فرستا: گفتم

به میهنه شديم و آن مهم كه شیخ فرموده بود، . بسیار بگفت، هیچ سود نداشت

 (119 :همان)« .راست شد
تمايزي  حکايتهاي  تخود و شخصی زبان زماني كه بخواهد میان منور محمدبن

 يموضوع خاصۀ را دربار شخصیتي نفوذ راوي داناي كلّ را كم كند و تفکّر شود، قائل

و ديگران هم مجال  نباشد در روايت و اين كه تنها راوي سخنگو عبراي تنو، نشان دهد

 .گیرد مياز اين شگرد بهره  سخن گفتن پیدا كند

        

 چشم انداز( ب

منظري است كه نويسنده يا راوي براي نگريستن به داستان  perspectiveچشم انداز 

توان  ميداند كه به واسطه آن  ميرا شگردي ( ديدگاه)چشم انداز  ژنت. كند ميانتخاب 

 دیاسرارالتوحراوي در  .(35 :1715 شعیري،) پرداخت« سازماندهي اطالعات روايي»به 

بیند و به جاي كسي حرف  ميدنیاي حکايت را از دريچه چشم خود يا ديگران  گاهي

ي ها میزان اطالعات راوي از شخصیتزند كه كامالً با او متفاوت است و از اين طريق  مي

در اين بخش از پژوهش چشم انداز روايي در سه قسمت . گردد ميحکايت مشخص 

 :گیرد ميديدگاه برتر، همسان و خارج در اسرارالتوحید مورد بررسي قرار 
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 دیدگاه برتر .1
 ستانيهاي داپشت سر يا باال به وقايع و شخصیتديدگاه برتر، ديدگاهي است كه راوي از 

ها داناي كلي است كه نسبت به شخصیت او جايگاهش برتر است، راوي. كندنگاه مي
 نامدمي« Non-focalizedبدون شعاع كانوني »ژنت ديدگاه برتر را . كامالً آگاهي دارد

 كانون راوي كل يا ديدگاه برتر است، دیاسرارالتوحكانون روايت در  .(53: 1731 اخوت،)
 :زندحرف ميآنها  شتر است و بیشتر ازبیها  صیتاطالعات راوي از شخ

هم در آن وقت كه شیخ ما ابوسعید به نیشابور بود، روز شنبه بامداد با جمع »
طیلساني بر سر افکنده و . آمد ميجهودي . رفت ميدر راهي . صوفیان بیرون آمدند

از دور شیخ را و جمع را بديد كه . شد ميبه كنشت . ي خوب پوشیدهها جامه
از پیش . عزت شیخ و ذلّ خويش بديد. آن جهود را حق تعالي بینايیي داد. آمدند مي

رفت، شیخ  ميچندان كه آن جهود . شیخ بر اثر او برفت. شیخ بگريخت، از خجالت
ضرورت هب. رفت، تا آن جهود به پايان كوي رسید و راه نیافت كه بشود ميبر پي او 

شیخ بدو رسید و . او را بنبیند و او شیخ رابايستاد و روي در ديوار كرد تا شیخ 
چون شیخ برفت، جهود فرياد درگرفت و از پیش شیخ ...دست مبارک بر سر او نهاد

. اَشهدُ اَن ال اِله اال اهللُ و اَشهدُ اَنَ محمداً رسولُ اهلل: گفت ميدويد و به آواز بلند  مي
خانقاه آمد و مسلماني نیکو  چون به شیخ رسید، در پاي شیخ افتاد و با شیخ، بهم با

 (171 -171: 1، 1715 ،منور محمدبن)« .خواست به بركت نظر شیخ
ها  نسبت به شخصیت. كند ميراوي در حکايت فوق از ديدگاه برتر حکايت را روايت 

به تفسیر،  ها  كامالً آگاهي دارد و عالوه بر گزارش رويدادها و كنشآنها  و درونیات
مسلماني نیکو )در پايان حکايت، صداي راوي كل . پردازد ميداوري و ارزيابي نیز 

و تفاسیر خود ها  شود كه به بیان انديشه ميشنیده ( خواست به بركت نظر شیخ
 .پردازد مي

 

 دیدگاه همسان .0
برابر است و راوي به شخصیت ها  در ديدگاه روبرو يا همسان اطالعات راوي و شخصیت

خواه نقطه . شعاع كانوني راوي داخلي است. محدود است كند و ديد او مياز روبرو نگاه 
شخصیت اره به يعني از شخصیتي به شخصیت ديگر عبور كند و دوبـ  ریمتغديد ثابت يا 

دروني  شعاع كانوني»ژنت اين ديدگاه را  .(51: 1731 اخوت،) باشدـ  اول باز گردد
internally focalized »و  گويي د كه به سبک تکي اسرارالتوحیها در حکايت. نامد مي

 :توان شاهد ديدگاه همسان راوي بود ميگفتگو دو طرفه نوشته شده است، 

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 2/ ارالتوحیدبررسی کانون روایت در اسر

 

 

اين ! خواجه: شیخ ما گفت. يک روز شیخ در گرمابه بود با شیخ بومحمد جويني»
مردم كوفته و خسته باشد، : آسايش و راحت گرمابه از چیست؟ شیخ بومحمد گفت

شیخ بومحمد . بهتر از اين بايد: شیخ ما گفت. دآبي گرم بر خويشتن ريزد، بیاساي
بجاي نیاورده، در ها  شوخگن باشد و موي بالیده و سنتاي  مردم در هفته: گفت

گردد و  تر سبکگرمابه آيد موي بردارد و شوخ پاک كند و خويشتن بشويد، 
دانم،  ميمن بیش ازين ن: شیخ بومحمد گفت. بهتر از اين بايد: شیخ گفت. بیاسايد

نمايد كه دو مخالف جمع شدند  ميما را چنین : نمايد؟ شیخ گفت ميیخ را چه ش
نمايد  ميشیخ را  آنچه: شیخ بومحمد بگريست و بگفت. دهد ميچندين راحت باز 

 (211 -215 :همان)« .هیچ خلق را آن نیست
ي اسرارالتوحید بر اساس عنصر گفتگو شکل گرفته ها از آن جايي كه اكثر حکايت

گردد،  مينقاط كانون ساز روايي در اين اثر محسوب  نيتر مهمن شگرد از است و اي
 محمدبن. باشد ميبیشتر اين حکايات از لحاظ نقطه نظر روايي، داراي ديدگاه همسان 

ي حکايت را با استفاده از ها از اين شگرد در اسرارالتوحید شخصیتگیري  منور با بهره
و او را در جريان رخدادهاي حکايت و درونیات و نماياند  ميديدگاه روبرو به خواننده 

 .دهد ميقرار ها  ي شخصیتها ويژگي
 

 خارج دیدگاه .9
نقطۀ  يک خارج در ديدگاه راوي چشم. است ماجرا شاهد و عیني اين شیوه، در راوي 

 اگر عللي يا به و است كمترها  شخصیت از اطّالعاتش. گردد مي خبر در پي و ندارد ثابت
 externalبیروني  شعاع كانوني»را  ديدگاه ژنت اين. دهد ينم بروز را ارد، آند اطّالعات

focalization» در اسرارالتوحید اين دانش كم بدان  (51: 1731 اخوت، نک،) است نهاده نام
آگاهي ها  دلیل است كه راوي فقط نسبت به تجلي ظاهري افکار و احساسات شخصیت

سازي آنچه از اين نوع كانون». خنه كندرها  خصیتتواند در ذهن و جان ش ميدارد و ن
  :در حکايت (77: 1557سیمپسون، )« .شود، روايتي عیني و رفتارگرايانه است ميحاصل 

جهد كردم و به بسیاري حیله خويشتن بر . پس بنگريستم بااليي بزرگ ديدم»

. ن در آمداز دور سیاهي به چشم م. سر آن باال افکندم و بدان بیابان فرو نگريستم

از آن باال فرود آمدم و روي بدان سبزي ...قوي دل شدم. نیک بنگريستم سبزي بود

زمین شخ ديدم و چند تیر پرتابي در میان آن اي  چون آنجا رسیدم پاره. نهادم

رفت گرد بر گرد آن  ميآمد و  ميو چشمۀ آب صافي از آن زمین پاره بیرون ها  ريگ

من فراز . رسید، گیاه رسته و سبز گشته بود يمچشمه، چندانک از آن زمین آب 
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از آن آب بخوردم و وضو ساختم و دو ركعت نماز گزاردم و سجدۀ اي  شدم و پاره

 (59 : 1، 1715 ،منور محمدبن) «.شکر كردم كه حق سبحانه و تعاي جان من باز داد
 منور، راوي دوم پیر محمد شوكاني، راوي سوم پدر پیر محمد محمدبنراوي اول 

شوكاني و راوي چهارم و اصلي داستان مرد حلواگري است كه در بیابان راه خود را گم 

اطالعات و آگاهي راوي اول، دوم و سوم نسبت به شخصیت اصلي حکايت . كرده است

راوي اصلي حکايت از ديدگاه اول شخص به صورت . بسیار اندک است( مرد حلواگر)

كه ديده و شنیده و براي او در آن بیابان گرم  گزارش و از ديگاه خارج و عیني آنچه را

 .گذارد ميرخ داده است، در اين بخش از حکايت به نمايش 

 

 لحن

بیان : مواردي چون. كند مي راوي استفاده نوع يعني روايت براي بیان خود، از چهلحن 

كیست، تا چه حد رساست و چقدر قابل اعتماد است، در مقولۀ لحن مورد توجه قرار 

ي زماني و ها ژنت در اين مقوله به مناسبات راوي با روايت از ديدگاه موقعیت. یردگ مي

 به عبارت ديگر درک اين نکته كه زمان روايت و (713: 1711 احمدي،) پردازد ميمکاني 

ي متفاوت زماني ها ي با يکديگر دارند و چگونه يک راوي موقعیتها زمان متن چه نسبت

 :گیرد ميكند، مورد بررسي قرار  ميت و مکاني را در داستان رواي

 
                                                                                               

                                                                           

                                                                                           

                                                                                      

                                                                                         

                                                                                                                                                    

                                                                

                                                            
                                                                        

              

 

 
           

         

 چه كسي»

 «كندصحبت مي

 داستاني

 روايت برون -2

 دوم شخص -2

 مکان راوي( الف :آوا/لحن

 (2)روايتزمان ( ب

 روايت درون -1
 من دوم نويسنده -1

 (سوم شخص)داستاني

 من قهرمان -7

 اول شخص    -1

 (1)گو من تک -1

 من شاهد -2

 داناي كل نامحدود -1

 داناي كل محدود -2

 داناي كل نمايشي -7
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 مکان راوی( الف

رويدادهاي روايت شده، جايگاه مشخصي را انتخاب  گري، براي ارائۀراوي در حین روايت

طرف، شخصیت را از بیرون يا همان  بي در نتیجه شايد همچون ناظري. كند مي

تواند از ديد ناظر داناي كل،  ميهمچنین راوي . ز ديد خودش توصیف كندشخصیت را ا

 اين .(91: 1751 پرينس،) دربارۀ شخصیت داستاني سخن بگويد هم از بیرون و هم از درون

. قرار گرفت شناسي، ژرار ژنت بندي منتقد نامدار روايت تقسیم ۀ، شالودگري روايتشیوۀ 

را  heterodiegeticداستاني  و برون homodiegeticداستاني  روايت درون ژنت دو نوع

با توجه به جايگاه راوي نسبت به رويدادهاي روايت شده، روايت  .كند مي از هم تفکیک

 :شود ميدر اسرارالتوحید به دو نوع بیروني و دروني تقسیم 

 

 داستانی روایت درون .1

ي يک يا چند ها دريافتدر روايت درون داستاني همه چیز بر پايۀ آگاهي و احساسات و 

گويد كه يک يا چند  ميدر اين حالت، راوي فقط چیزهايي را . شود مي ارائهشخصیت 

ي ها در اين شیوه، راوي به عنوان يکي از شخصیت. گويند ميدانند و  ميشخصیت 

منور در  محمدبن. كند ميداستان، روايت را از زاويۀ ديد اول شخص يا دوم شخص بیان 

ي ها «من»ارالتوحید با استفاده از زاويۀ ديد اول شخص از رهگذر ي اسرها حکايت

زاويۀ ديد  يریكارگ بهعنصر گفتگو با گیري  و نمايشي و همچنین با بهره گو قهرمان، تک

 . دارد بیشترين تأثیر را بر مخاطب يا شنوندهدوم شخص، 

 

 اول شخص ـ

وقايع « من»اين . شود يمواگذار « من»، نقل داستان به يک گري روايتدر اين شیوۀ 

كند كه يا خود آفريینده و قهرمان اصلي آن است  ميواقعي و تاريخي يا خیالي را بازگو 

ارتباطي با  گونه که هیچيا شاهد و ناظر حوادثي است كه ارتباط اندكي با او دارد و يا اين

طريق تواند از  مياز طرف ديگر شخصیت داستاني  .(759: 1711 میرصادقي،) او ندارد

به  توان مي شخص اول راوي به با توجه روايت را كانون. بپردازد گري روايتبه  گويي تک

 .گو و تک قهرمان من نويسنده، شاهد، كانون: كرد تقسیم مختلفهاي  گونه
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 من دوم نویسنده ـ
« مني». اوست« من دوم»ي اسرارالتوحید، ظهور ها اولین شکل غیبت نويسنده در حکايت

شود و ستان حذف ميدر اين حالت نويسنده به ظاهر از دا. ويسنده استكه جانشین ن
اين . شود ميكه جانشین نويسنده است، روايت « مني»وقايع داستان از كانون روايت 

 محمدبن .(115: 1731 اخوت،) ي كامالً باز يا بسته داشته باشدتواند كانون ديد مي« من»
كه براي منبع روايت خود راوي ديگر را معرفي ي اسرارالتوحید زماني ها منور در حکايت

 :گیرد ميكند، از اين زاويه ديد بهره  ميكند و از زبان او حکايت را تعريف  مي
روزي درويش مرا بنشانده بود : گفت. خواجه عبدالکريم، خادم خاص شیخ ما بود»

. خواند يمكسي بیامد كه شیخ تو را . نوشتم ميي شیخ ما، او را چیزي ها تا از حکايت
درويشي حکايتي : كردي؟ گفتم ميچون پیش شیخ رسیدم، پرسید كه چه كار . برفتم

حکايت نويس مباش، ! يا عبدالکريم: شیخ گفت. نوشتم ميت از آن شیخ، چند خواس
 (113: 1، 1715 ،منور محمدبن)« .چنان باش كه از تو حکايت كنند

، اند شدهنگاشته ( اپیزود) ي كه به شکل داستان در داستانها همچنین در حکايت
انا »و  (179: همان)« ديدار بوالحسن خرقاني»، (57: همان)« گرمرد حلوا»مانند حکايت 

 قابل« من دوم نويسنده» (751: همان)« فتحنا خواندن بوطاهر در محضر نظام الملک
 .مشاهده است

 

 من شاهد ـ
 را ييها قسمت تنها ـ ويسن خفیه روايتگر عیني، ناظر، من ياـ  شاهد شیوه من اين در
دروني  دنیاي به و است ناظر تنها او. كند مي روايت ـ است بوده ياـ  است شاهد كه

 ولي دارد، همدلي احساسها  به شخصیت نسبت كه آن با. كند رسوخ تواند ينمها  انسان
 از را داستان است و متحرّک نگاهش .(113: 1731 اخوت،) كند ينم رويدادها دخالت در
« من شاهد»استفاده از به  يها تيبا ذكر حکامنور  محمدبن. كند مي نگاه ويۀ بیرونيزا
 ات،يحکا نياز ا يکي .گذارد ميي حکايت را به نمايش ها رويداد و شخصیت قیدق طور به

جزء  ف،یعنصر توص ژهيو به و ياست كه از لحاظ ساختار داستان« مرد حلواگر» تيحکا
 . است دیحاسرارالتو يها تيحکا نيبهتر

تا  يپوست، ضخم، فراخ چشم، محاسن دیبلند باال، سپ دميد يآمد مرد کينزد چون»
بر دوش اي  در دست گرفته و سجاده يقيو ابر ييو عصا دهیپوش انهیصوف يناف، مرقع

« .تافت مياز او  يكرده و نور يدر پا يبر سر نهاده و جمجم انهیصوف يافکنده و كاله
  (55 :1، 1715منور،  محمدبن)
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او را به  ۀافیق د،یابوسع يظاهر تیوضع اتیپرداختن به جزئ تيبخش حکا نيدر ا
/ به صورت شاهد تيراوي در اين حکا. كشد مي ريخواننده به تصو ينحو برا نيبهتر

ديدار قاضي »در حکايت  .گذارد مي نمايشخواننده به  يرا برا تيحکا تیشخص ي،نیع
« پیش بیني بوسعید در باب پايان كار نظام الملک»و  (171: همان)« خرقان با ابوسعید

 .توان شاهد اين شگرد روايي بود مي (131: همان)
 
 من قهرمان ـ

 يکي خود بلکه نیست، شاهد تنها ي اسرارالتوحید،ها روايت در حکايت اين نوع در راوي
 رونيبی ديدگاه از زياد نیست شاهد، قادر من مانند به چه اگر و است داستان از اشخاص

 كه هر جا قهرمان من راوي. دارد بیان را خود افکار تواند مي وليبنگرد  دادها رخ به
 بیان مشروح به صورت كه اين يا نمايد، خالصه را روايتش. كند تواند درنگ مي خواست

در  الحرمین جويني و پدرشامام»منور در حکايت  محمدبن .(115: 1731 اخوت، نک،) دارد
 :ز اين شگرد روايي بهره گرفته استا« خانقاه بوسعید

چون شیخ بوسعید به نیشابور آمد پدر من او را عظیم منکر بود، چون از نماز »
« .جامه در پوش تا به زيارت شیخ بوسعید بلخیر شويم»: اوراد فارغ شديم مرا گفت

: چون از در خانقاه در شديم، شیخ بوسعید گفت. مرا از آن سخن وي عجب آمد
شیخ ...مرا از آن سخن عجب آمد« !لیل خداي نزديک حبیب خدايدرآي يا خ»

شیخ بوسعید چیزي در . پدرم را در بگرفت و بنشستند و ساعتي سخن بگفتند
مرا از آن تعجب زيادت . بر ران شیخ بوسعید داداي  پدرم بوسه. گوش پدرم گفت

حالت مرا امروز ازين سه چون به خانقاه رسیديم از پدر سؤال كردم كه . گشت
  (15 -13 :همان)« .عجب آمد

گويد كه ديشب شیخ را در خواب ديدم و از او  ميدر ادامه حکايت، پدر جويني به او 
گرداني كه حبیب خداست و تو  ميهاتفي آواز داد كه روي از كسي بر . روي برگرداندم

با  اين باعث برخاستن انکار نسبت به شیخ در دل من گرديد و امروز شیخ. خلیل خدايي
با بیان « من قهرمان»حکايت از زبان بنابراين، . فراست خويش همین جمله را تکرار كرد

در . شود ميپدر و بوسعید روايت  مشروح رويدادها و تعجب نسبت به رفتارهاي متقابل
ي اسرارالتوحید كه شخصیت حکايت به بیان خاطرات، اتفاقات و شرح ها حکايتاكثر 

 .هد من قهرمان هستیمپردازد، شا ميزندگي خويش 
 

 دوم شخص ـ
در واقع نويسنده از . دهد ميراوي در اين شیوۀ روايت، كسي يا خواننده را مخاطب قرار 

خواهد كه جاي شخصیت داستان را بگیرد و در عین حال با روايت در تعامل  ميخواننده 
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كند، تا ميگوينده از لحن خطابي استفاده  بديهي است كه در اين حالت،». قرار گیرد
 « .بگذاردها  مخاطبش را در متن داستان قرار دهد و او را در جريان رويدادها و رابطه

راوي در زاويۀ ديد دوم شخص در اسرارالتوحید همان نويسنده است  (15: 1713 نیاز،بي)
، ها دهد و در اغلب حکايت ميكه با لحن خطابي، مخاطب روايت را مورد خطاب قرار 

 :كند ميبیان « شیخ ما»ود را به شخصیت اصلي داستان با اصطالح احساس نزديکي خ
بدانک پدر شیخ ما ابوسعید، ابوالخیر بوده است و او را در میهنه بابوالخیر »

گفتندي و او عطار بوده است و مردي با ورع و ديانت و از شريعت و طريقت با 
و پدر شیخ ما ...ستآگاهي و پیوسته نشست او با اصحاب صفّه و اهل طريقت بوده ا

هر شب خانۀ اي  با جمعي عزيزان اين طايفه در میهنه نشست داشتندي كه در هفته
يکي از آن جمع حاضر آمدندي و اگر عزيزي، غريبي رسیده بودي او را حاضر 
كردندي و چون چیزي به كار بردندي و از نمازها و اورادها فارغ شدندي، سماع 

 (19 -15 :همان)« .كردندي
ي اسرارالتوحید شاهد عنصر گفتگو ها ي است از آنجايي كه در اكثر حکايتگفتن

ي عرفاني و به نمايش ها منور اين اثر را براي بیان انديشه محمدبنهستیم و همچنین 
 .گذاشتن عظمت جد خود خلق كرده است، شیوه روايت دوم شخص قابل مالحظه است

یق تمام ادراک كني هیچ و در اين معني تحقیق نیکو بشنو كه چون آن تحق»
كه به هیچ صفت ايشان اند  شبهت نماند كه همه پیران و همه صوفیان حقیقي يکي

بدانک اتفاق همه اديان و مذهب است و به نزديک عقال محقق كه . را دوي نیست
معبود و مقصود جلَ جاللُه يکي است كه البته دوي را آنجا مجال نیست و اگر در 

ي هست، چون به مقصد رسند اختالف برخاست و همه به وحدت رونده يا راه اختالف
 (11 :همان) «.بدل شد

ست وگو گفت، بهره گرفتن از شیوه در اسرارالتوحید عامل قدرتمندي روايت دوم شخص
اين نوع از روايت، بیش از انواع ديگر، با ژرفاي احساسي افراد، گره  ،شود مي كه سبب

گیرد در اغلب موارد، از نوع  مي ايت دوم شخص انجامكه در رو ييوگو گفت البته؛ بخورد
، بلکه اين راوي است ديگو ينمبه اين صورت كه مخاطب، خود سخن  نیست؛ وگو گفترايج 

او هاي  دهد يا انديشه مي كند و خود، پاسخ مي زند؛ از او سؤال مي كه از زبان مخاطب، حرف
اني مانند فلودرنیک و دلکونت، كسشايان عنايت است . كند مي زند و بیان مي را حدس

ي بنیادين دارد كه هاي روايت، تفاوتهاي  دوم شخص با ديگر شیوه عقیده دارند كه روايت
و  استوار شده است« خطاب»روايت دوم شخص بر پايه اينکه  آنها عبارت است از نيتر مهم

 .(211: 2117دلکونت، ) (7)محور محور است نه راويمخاطب
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 ستانیروایت برون دا .0
راوي در اين شیوه از روايت، شخصي است بیرون از ماجراي داستان كه كنش و انديشه 

به عبارت ديگر . كند ميي داستاني را از بیرون داستان روايت ها و خصوصیات شخصیت
: 2115 آبرامز،) كند ميرا با زاويۀ سوم شخص بیان نويسنده، راوي داستان است كه روايت 

ي گذشته، خاصّه اسرارالتوحید بیشتر به ها ي داناي كل در حکايتزاويۀ ديد راو .(211
کايت چیزي باشد كه راوي از آن كند كه در شخصیت ح ميرود و كسي فکر ن ميكار 
كند و براي درک هر نوع  ميراوي در نهايت همه چیز را در روايت بازگو . خبر باشدبي

روايت از  .(213: 1551 اليمشن،ف) ه ديد بايد به گزارش او متوسل شدتغییري در زاوي
طريق شیوه سوم شخص در اسرارالتوحید به سه صورت، راوي داناي كل نامحدود، راوي 

 :داناي كل محدود و داناي كل نمايشي صورت پذيرفته است
 

 دانای کل نامحدود ـ

ي كهن ها ي روايت و معموالً مختص قصهها ترين شکل ميروايت كه از قدي گونه در اين
در اين شگرد فعل مربوط . اوي، نويسنده داستان و بر همه چیز آگاه و دانا استاست، ر

 ي داستاني را ببیندها دث و شخصیتتواند از همۀ زوايا حوا ميبه زمان گذشته و راوي 
ي اسرارالتوحید از رهگذر راوي داناي كل ها بسیاري از حکايت .(111: 1731 اخوت،)

 تواند سر بزند، از ميهر كجا خواست ها  ر اين حکايتنويسنده د. شود مينامحدود بازگو 
ي حکايت با خبر است و خواننده را ها اسرار نهان آگاه است، از مقاصد و افکار شخصیت

كند را از بیرون حکايت هدايت ميها  تاو كنش و اعمال شخصی. گذارد ميدر جريان آن 
 . كشد ميو موقعیت زماني و مکاني حکايت را به تصوير 

هم در اين وقت يک روز شیخ بوعبداهلل باكو به زيارت به نزديک شیخ ما  و»
از آن انکاري در . شیخ در چهار بالش نشسته بود و تکیه زده چنانک سلطاني. آمد

چون اين انديشه به خاطر او بگذشت، شیخ . درون شیخ بوعبداهلل باكو پديد آمد
چون شیخ ما اين . لق و خو نگرتو به چهار بالش منگر به خ: روي به او كرد و گفت

دقیقه باز نمود كه اعتبار به باطن مرد است نه به ظاهر كه اِنّ اهلل ال يَنظرُ الي 
صُورِكم و ال اَعمالِکُم ولکن ينظرُ الي قلوبِکُم، بدين لفظ موجز شیخ بوعبداهلل از آن 

« .نکند انکار نیز بیرون آمد و با خود عهد كرد كه بعد از آن بر شیخ ما اعتراض
 (115 -119: 1، 1715 ،منور محمدبن)

ي ها منور با استفاده شگرد داناي كل نامحدود، خواننده را در حکايت محمدبن
او با آگاهي نامحدود به بیان جزئیات رخدادها، احساسات و . كند مياسرارالتوحید رهبري 
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با »ي ها حکايتدر . كند ميرا تفسیر آنها  پردازد و ميي حکايت ها ي شخصیتها انديشه
، (37: همان)« ايشي نیلي»، (51: همان)« ابوالقاسم كُرّكاني در طوس بر يک تخت

 و بسیاري ديگر از حکايات از اين شگرد (19: همان)« برخیزيد و براي خداي رقص كنید»
 .روايي در اسرارالتوحید بهره گرفته شده است

 

 دانای کل محدود ـ
ي داستاني، خود را محدود به ها میان شخصیت راوي در اين شیوه به جاي حركت در

بدين ترتیب . كند ميسازد و از دريچه نگاه او روايت پردازي  مييکي از اشخاص داستان 
ي داستاني را درک كند و ها و احساسات ساير شخصیتها  تواند افکار، انگیزه ميراوي ن
 ـ كند ميدرک  اش يونكانكه شخصیت  گونه آن ـ تواند گفتار و كردار آنها را ميتنها 

او در اين . نخستین بار هنري جیمز اين ديدگاه را بسط و گسترش داد. گزارش دهد
ي و اطالع رساني به مخاطب ديدگاه شخصیتي را به عنوان كانون و هسته اصلي آگاه

 منور، محمدبني اسرارالتوحید، آنجايي كه ها در اكثر حکايت (75: 1751 مستور،) برگزيد
مريد وفادار بوسعید، از آنجايي كه  -ز زبان راويان ديگر، خاصّه حسن مؤدبحکايت را ا

كند، با اين شگرد روايي  ميبیان  -ي حکايت بوده استها خود شاهد وقايع و كنش
 :مواجه هستیم

. راند ميبود و اسب  يدر راه د،یما ابوسع خیش يكه روز: حسن مؤدب گفت»
: گفت مي شتنيبا خو خیش. رفتم ميده، نها يمن بر قرار معهود، دست بر ركاب و

 خیكلمه بگفت، اسب ش نيا خیتا ش. طاقت، فضل كن و در گذار بي و فمیو ضع رمیپ
افگار  ينبود و جا يخلل چیاما ه فتاد،یاز اسب ب خیش. خطا كرد و به سر در آمد

و . ميكردپس پشت  ،يكه از اسب فرو افتادن الحمداهلل: گفت فتاد،یچون ب. نبود
 (191: 1، 1715 ،منور محمدبن)« .شکر كرد ۀسجد

حسن مؤدب در حکايت فوق به عنوان راوي، تنها موقعیت اطراف شیخ بوسعید را 
يکي از . اطالعاتي كه خارج از موقعیت مکاني اوست عاجز است ارائهكند و از  ميتکرار 

ردن ك تر کينزدمنور از اين شیوۀ روايي براي به واقعیت  محمدبنداليل استفادۀ 
ي اسرارالتوحید است، چون انسان همواره از اين زاويه ديد به پیرامون خود ها حکايت

ي ها ي انسانها و انگیزهها  تواند مانند داناي كل نامحدود در میان انديشه مينگرد و ن مي
توان  مي، اند شدهي كه در اسرارالتوحید به اين شیوه نگاشته ها حکايت. ديگر رسوخ كند

: همان)« با مرد گبر در نیشابور»، (115: همان)« پاكانند و جز پاک نخورند صوفیان»: به

 .اشاره كرد (121: همان)« از علم بیفتي و به احوال بوسعید نرسي»، (111
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 دانای کل نمایشی ـ
« دولژل». كند گزارش طرف بي بیند مي هرچه را كوشد مي راوي روايت، شیوۀ اين در

ي روايت نمايشي را از زبان ها ، ويژگي«شناسي راوي سنخ»چک، در مقالۀ  شناس زبان
يا  و مادي خواه واقعیت تمام» :دارد ميبیان  ،گونه اين «موكاروفسکي»خود  وطن هم

 را آنها مستقیم طور به دارد او خود انگار شود كه مي داده خواننده نشان به طوري رواني،
 همه چیز كه است برداري فیلم ربیندو گويي كه انگیزد مي بر را توهم اين راوي. بیند مي
 منور در اسرارالتوحید با محمدبن (911: 1553 دولژل،)« .كند مي ضبط دقیق و علمي را

به همین دلیل . بیند، گزارش دهد ميدهد آنچه را  مياز اين شگرد ترجیح گیري  بهره
حاصل ديدن او شامل . پردازد ميها  گزارش او صرفاً به ظاهر وقايع و شخصیت

 :اشخاص حکايت است از رفتار و گفتارِاي  جموعهم
پیوسته هاون . پیر زني بود در نیشابور، پهلوي خانقاه شیخ ما حُجرگکي داشت»

درويشان با شیخ گله . بشولیدي ميفايده، تا درويشان را خاطر  بي كوفتي، تهي مي
بشويم و سر ! اي شیخ: درويشان گفتند. يک روز پیرزن غايب شد. كردند مي
. شیخ هیچ چیز نگفت. جرتش باز كنیم تا بدان مشغول نشود و ما را نرنجاندحُ

پیرزن در آمد و برنگريست، سر حجره . ايشان برفتند و سر حجره پیرزن باز كردند
منور،  محمدبن)« .دريغ مردي بدين بزرگي و عتابي بدين خردي: گفت. باز كرده ديد

1715 ،1: 211) 
طرف، ماجرا را براي مخاطب داناي كل نمايشي و بي ق با زاويۀراوي در حکايت فو

 راوي ولي نمايشي است، نحوۀ نگريستن و گرچه زاويۀ ديد شیوه اين در. كند ميگزارش 
خارجي،  يهاي پديده به فقط است، بیرون از ديدن جايي كه آن از. است غايب صحنه از

برزگري كه »: يها در حکايت .شده است ي حکايت پرداختهها و گفتار شخصیتها  كنش
، (111: همان)« آري جانا دوش به بامت بودم»، (31: همان)« خورد ميخیار تلخ، شیرين 

از زاويۀ داناي كل « با محتسب كرامي در نیشابور»و « چله نشیني شیخ با مدعي»
 .نمايشي استفاده شده است

 

 نتیجه
ارالتوحید با انتخاب ي اسرها منور در حکايت محمدبندهد،  ميبرآيند اين پژوهش نشان 

كه اي  نکته. دهد ميي مختلف روايت به خواننده خود در فهم حکايت جهت ها كانون
. ي اسرارالتوحید استها درخور توجه است میزان و مراتب حضور راوي در حکايت

ي مختلف روايي در اسرارالتوحید اين امکان را در اختیار راوي قرار ها از كانونگیري  بهره
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را كه  طالعاتيكند، حجم اگیري  دربارۀ حضور خويش در حکايت تصمیم دهد كه مي
خواهد در اختیار مخاطب قرار دهد مشخص نمايد، در دنیاي اثر خويش ظاهر شود يا  مي

ي حکايت را آشکار يا نهان كند و در نهايت با ها ي شخصیتها خود را پنهان سازد، انگیزه
 .ايي حکايت گرددي روايت، موجب پويها تغییر پیاپي كانون

 گفتار مستقیم بر خوانندگان تأثیرمنور در اسرارالتوحید با استفاده از شگرد  محمدبن
نزديکي  وۀ كم فاصل مستقیم گذارد، به اين جهت كه خواننده در گفتار مي بیشتر

گفتار مستقیم كه اكثر  .كند مي و گفتار آنان در خود حس اشخاص بیشتري را نسبت به
، نقش بسیار مهمي در انتقال اند گرفتهارالتوحید بر اساس آن شکل ي اسرها حکايت
بیان . ي حکايت بر عهده داردها ي عرفاني به خواننده و ارتباط بین شخصیتها انديشه

ي ها ، حکايتگووگفتپند و اندرز و تفکر عرفاني توسط شیخ ابوسعید در قالب 
 . كند مياسرارالتوحید را بسیار تأثیر گذار 

ي اسرارالتوحید با استفاده از زاويۀ ديد اول شخص از ها منور در حکايت محمدبن
عنصر گفتگو و مکالمه با گیري  نمايشي و همچنین با بهره ،ي قهرمانها «من»رهگذر 

گفتني است از . بیشترين تأثیر را بر مخاطب داردزاويۀ ديد دوم شخص،  يریكارگ به
براي به تصوير كشیدن عظمت شخصیت جد آنجايي كه مؤلف اسرارالتوحید اين اثر را 

خود ابوسعید ابوالخیر بر اساس كرامت و فراست خلق كرده است، بنابراين با استفاده از 
طبعي و روحیه  از شوخ زواياي مختلف شخصیت جد خود را ـ گري روايتشگردهاي 

 ـ ش درونيآرامتحمل و صبر و ، بینش عمیق انتقادي وانديشه عرفاني  طنز تا ژرفاي
ي ها شیوه در روايت حکايت نيرتريپذ انعطافشیوۀ زاويه ديد داناي كل،  .سازد مينمايان 

عرصه را در پیش روي نويسنده ترين  به عبارت ديگر اين شیوه وسیع. اسرارالتوحید است
 كند كه در شخصیت حکايت چیزي باشد كه راوي از آن ميكسي فکر ن. گشايد مي
  .خبر باشد بي
 

 هانوشتپی
 يي دروني، حديثگو تک نوع سه به كند مي دنبال گوينده كه هدفي و پايۀ غرض بر ييگو تک .1
به صورت مفصّل در مقالـۀ « گويي تک»بحث  .شود مي يي نمايشي تقسیمگو تک و ييگو خود يا نفس

ي ها بررسي ساختار روايي اسرارالتوحید بر اساس شیوه»مشترک نگارندگان اين مقاله، تحت عنوان 
سال ششم، ( بهار ادب)چاپ شده در فصلنامۀ سبک شناسي نظم و نثر فارسي -« صیت پردازيشخ

 .مورد بررسي قرار گرفته است -21، شمارۀ پیاپي 1752شماره دوم، تابستان 

 مستقلي توسط نگارندگان اين مقاله در دست پژوهشدر « زمان روايت در اسرارالتوحید»بحث  .2
 .بررسي است
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 را مطرح voice كه مبحث صدا) «؟گويد مي چه كسي سخن» شخص، اينکه در روايت دوم .7
  شدگي كه مبحث كانوني) «؟بیند مي چه كسي» يا حتي ديگر پرسش ژنت درباره اينکه( كند مي

focalization كه در روايت دوم شخص، ي روايي است، در حاليها ، مربوط به شیوه(كند مي را مطرح
پاسخ آن، ما را به و  (211: 2117دلکونت، )« ؟شنود مي چه كسي» پرسش اين است كه نيتر مهم

در روايت اول  كه چناناز اين رو، هم. رساند مي -تكه ركن اصلي روايت دوم شخص اس-« مخاطب»
يک عنصر الحاقي و ضمیمه است، در روايت دوم شخص، راوي در درجه دوم اهمیت  «مخاطب» شخص

از  ؛اند كرده ارائهاريفي است كه منتقدان از شیوه روايت دوم شخص اين دو ويژگي، مبناي تع .قرار دارد
شود نیز  مي آن، قهرمان داستاني كه گفته مخاطب» داند كه مي جرالد پرينس گرفته كه آن را روايتي

آن با يک ( اصلي)به قهرمان  داند كه مي تا فلودرنیک كه آن را روايتي( 11: 1513پرينس، )« هست
روايت دوم »ريچاردسون عقیده دارد كه ( 211 :1551فلودرنیک، )« .شود مي داده ضمیر خطاب، ارجاع

و هم  گر تواند هم كانوني مي كند و اين قهرمان، مي شخص، قهرمان خود را با ضمیر دوم شخص معرفي
  (15: 2115ريچاردسون، ) «.مخاطب اصلي اثر باشد
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