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Abstract
This article deals with Gerard Genette’s ideas about narrative components:
“command time”, “mood”, and “voice” in three narratives of “Pir Changi”
story. The story of Pir changi was narrated for the first time in “Asrar Altohid”
and after that “Attar Neishabouri” and “Mulana” also narrated the story with
some changes. This study tries to investigate the differences between these
three narrations. Even though this story is now well known with Mulana’s
name, but the style of narrations and its type in “Asrar Altohid” is different. He
used the mechanisms of narration in another level that can be considered higher
than the other two.
The differences between Asrar Altohid and the other two narrations are:
1- The narration is not linear. The author, with some flashbacks, narrates his
story, exactly unlike the other two which have linear narrations.
2- “Distance” is the result of the presence of the narrator in the narration. In
this narration, the distance is very obvious. We have less distance in the other
two stories.
3- “Perspective” in this narration in internally-focalized. But the other two
stories are non-focalized.
4- The narrator in this narration has a part in the story. He is one of the minor
characters means homodiegetic. But the narrator of “Attar” and “Mulana” are
both out of their narrations.
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ساختار روايت در سه روايت از پير چنگي با تأکيد بر ديدگاه ژرار ژنت


رقيه وهابي درياکناری -محبوبه مباشری
چکيده

اين پژوهش مؤلفههاي روايي (زمان دستوري ،وجه ،صدا) را از ديدگاه ژرار ژنت ،در سه روايت از داستان پير چنگي
بررسي مي کند .حکايت پير چنگي ،نخستينبار در اسرارالتوحيد روايت مي شود؛ پس از آن عطار نيشابوري و موالناا
آن را با اندک تغييري بازگو مي کنند .در اين گفتار وجوه تمايز اين سه روايت بيان ميشود .حکايت پير چنگي با نام
موالنا مشهور شده است .شيوة روايت گري و نوع روايات ايان داساتان ،در اسارارالتوحيد متفااو

اسات .مناور از

سازوکارهاي روايت در سطحي باالتر از دو روايت ديگر بهره ميبرد .تفاو هاي روايي حکايت اسرارالتوحيد با دو
حکايت ديگر عبار

است از:

 .6ترتيب روايت در اين حکايت به شکل خطي نيست .نويسنده با رجوع به گذشته ،داستان را روايت ميکند؛ اما
دو روايت ديگر کامالً بهشکل لحظهاي و خطي روايت ميشود.
 .2فاصله ،محصول حضور راوي در روايت است .فاصله در اين روايت نسبتاً زياد است؛ اما در دو روايت ديگر
کمترين فاصله مشاهده ميشود.
 .3ديدگاه در اين روايت کانون دروني ( )Internally-Focalizedو از نوع «کانون دروني ا بازنمود همگان»
است؛ اما دو حکايت ديگر کانون ندارد و از نوع «بازنمود ا ناهمگن» است.
 .4راوي حکايت اسرارالتوحيد داخل روايت خود است .راوي از شخصيتهاي فرعي به شمار مايآياد؛ ينناي
همگن ( )Homodiegeticاست ؛ اما راوي حکايت موالنا و عطار هر دو خارج از روايت خود هستند.
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1ـ مقدمه و بيان مسئله
يکي از راه هاي شناخت ادبيا

کالسيک ،بررسي و تحليل آن با شيوههااي علماي ناوين و اعماال

تحليل هاي ساختارگرايانه بر متون روايي است .نتيجة چنين شيوههايي افزون بر احياي داستانهااي
قديم ،به شناخت شگردهاي روايت گري نويسندگان و تبيين قو

و ضنف آثار آنان ميانجامد.

روايت شناسي علمي جديد و نتيجة انقالب ساختارگرايي در عرصاة داساتان اسات .در تحليال
ساختارگرايانة روايت ،سازوکارهاي دروني متن ادبي بررساي مايشاوند تاا واحادهاي سااختاري
بنيادين کشف شوند (تايسن .) 374 :6336 ،برتناز ،کشاف الگاوي جااما روايات را هادي نهاايي
روايتشناسي ميداند و بر آن است که اين الگوي جاما باياد هماة روشهااي ممکان روايات را
دربرگيرد و به توليد مننا بينجامد (برتنز.)33 :6332 ،
ارسطو نخستين گام را در قلمرو روايتشناسي برداشت« .او در فصل سوم بوطيقا ميان بازنمايي
يک ابژه (سرگذشت) بهوسيلة راوي (نقل) و بازنمايي آن از طريق شخصيتهاا (محاکاا ) تماايز
قايل شد» (مکاريک)612 :6331 ،؛ اما علم روايتشناسي نخستينباار در قارن بيساتم مطار .شاد.
تاريخ علم روايتشناسي را به سه دوره ميتوان تقسيم کارد :دورة فرماليسام روساي ( 72ا 6364
م)؛ دورة ساختارگرايي ( 32ا  6372م)؛ پساساختارگرايي (همان.)643 :
در اين پژوهش ،شيوه هاي روايت و روايت گري در سه حکايت رواياي ،از ديادگاه ژرار ژنات
بحث ميشود  .سه نويسنده و شاعر بزرگ ادبيا

کالسيک ،داستان پير چنگي را به سه شايوه بياان

کرده اند .به بيان بدياالزمان فروزانفر در مآخذ قصص و تمثيال

مثنوي ،اين حکايت نخستينبار در

اسرارالتوحيد آورده شده است .پس از آن ،شيخ فريدالدين عطار نيشاابوري آن را در مصايبتناماه
روايت کرد و سپس موالنا جاللالدين محمد بلخي در دفتر اول مثنوي مننوي ،اين حکايت را نقل
ميکند (فروزانفر.)22-22 :6372 ،
تاکنون مطالناتي دربارة داستان پير چنگي انجام شده است؛ اما اين پژوهشها بيشتر در ارتباط با
موالنا بوده است .درحقيقت پژوهشگران به شيوه هاي مختلف ،برتري موالنا را بر سرايندگان ديگار
به تصوير کشيده اند .در مقالة «کيفيت تنليق در قصهپردازي موالنا» (غالم )6332 :ساه روايات پيار
چنگي ازنظر کميت و کيفيت تنليق و انتظار ،بررسي مي شود و بر همين مبنا روايت پيرچنگي موالنا
در سطحي باالتر از دو روايت ديگر منرفي ميشود.
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مطالنا

درخور ديگر ،پژوهش هايي است که بدون درنظرگرفتن دو روايت داستان ،جنباههااي

ديگري از حکايت را بررساي کاردهاناد .مقالاة « داساتان پيرچنگاي ،يادگااري از سانت گوسااني»
(ابراهيمپور نمين )6333 :از اين جمله است .در اين پژوهش رگاههاا و نشاانههااي هنار و سانت
گوساني در اين حکايت نشان داده شده است .مقالة «مقايسة داستان پيار چنگاي موالناا و ساهتاار
آلاحمد» (طاهري )6334 :نيز نمونة ديگري است که به گمان نويسندة آن ،اثري کالسيک و مادرن
را تبيين و تفاو

ماهيتي و بهتبا آن ،اختالي انسان سني و مدرن را بيان ميکند (همان.)222 :

در اين جستار وجوه تمايز اين سه روايت بيان ميشود .حکايت پير چنگي با نام موالناا هماراه
است؛ اما در اين پژوهش نشان داده ميشود کاه شايوة رواياتگاري و ناوع روايات در حکايات
اسرارالتوحيد  ،متفاو

است .وي از سازوکارهاي روايت ،در سطحي باالتر از دو روايت ديگر بهره

برده است.
روش تحقيق توصيفي-تحليلي است .بدين منظور ،ابتادا توضايم مختصاري درباارة روايات از
ديدگاه ژرار ژنت ،بيان مي شود؛ سپس تلخيصي از سه روايت ارائه ميشود و هريک از رواياتهاا،
باتوجه به مؤلفههاي روايي؛ ينني زمان دستوري ،وجه و صدا بررسي و تحليل ميشود .در پايان نيز
نتايج ارائه ميشود.
2ـ مباني نظری تحقيق
اين مقاله مؤلفههاي روايت را از ديدگاه ژنت ،در سه روايت پيرچنگي بررسي مايکناد؛ باه هماين
سبب از شر .اجمالي اين نظريه گزيري نيست .ژرار ژنت از چهرههاي برجستة دورة ساختارگرايي
است  .او بين سه سطم روايت (داستان ،روايت و روايتگاري) تماايز ماينهاد .وي منتقاد اسات
داستان ،محتواي قصه بهترتيب رخداد رويدادها براي شخصيت است ،البتاه ترتيباي متفااو
چيزي که در روايت بيان ميشود« .منظور از ''روايت'' همان کلما

از آن

روي کاغذ ،گفتماان ،ياا خاود

متن است که خوانناده از طرياق آن ،هام داساتان و هام روايات را مايساازد .روايات ،محصاول
روايتکردن راوي است» (تايسن )362 :6336 ،و روايتگري نيز ،داستانگاويي باراي مخاطباان و
درواقا ايجاد روايت است.
ژنت توجه خود را بر روايت متمرکز ميکند ؛ هرچند هر سه سطم با هم تنامل دارد .او بر ايان
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باور است که داستان ،روايت و روايتگري از طريق سه مؤلفة «زمان دستوري»« ،وجه» و «صدا» با
يکديگر در ارتباطاند.
2ـ 1زمان دستوری :زمان دستوري شامل ترتيب رويدادها در روايت ،از نظر زماني است .ايان
آرايش ،مفاهيم «ترتيب»« ،تداوم» و «بسامد» را در بر ميگيرد.
2ـ1ـ 1ترتيب :ترتيب رابطة بين توالي زماني رويدادها در داستان و روايت است .اصاليتارين
انواع اين ناهماهنگي «بازگشت به گذشته» و «رفتن به آينده» است.
«نابهنگامي طبينتاً به پسنگاه و پيشنگاه تقسيم ميشود که ژنت آنها را تأخر و تقادم مايناماد.
تأخر ،يک حرکت نابهنگام به زمان گذشته است؛ بهطوري که حادثاهاي کاه از نظار تاوالي زمااني
زودتر اتفاق افتاده ،در متن ديرتر نقل ميشود .تقدم ،يک حرکت نابهنگاام باه زماان آيناده اسات؛
بهطوري که يک واقنة آينده در متن ،قبل از زمان خود و نيز قبل از ارائة وقايا زماني مياني (وقايني
که در متن ديرتر بازگو ميشوند) نقل ميشود» (توالن.)32 :6337 ،
2ـ1ـ 2تداوم :ميان گسترة زمان که دربرگيرندة رخدادها است و حجم متن اختصاصيافتاه باه
عرضة همان رخدادها ،روابطي برقرار است که تداوم ،اين رابطه را بررسي ميکند .ژنت تداوم را در
منني نسبت بين زمان متن و حجم متن به کار ميبرد و از آن در تنيين ضرباهنگ و شتاب داساتان
استفاده مي کند؛ بدين صور

که اگر نسبت بين زمان متن و حجم اختصااصيافتاه باه آن ثابات و

يکسان باشد ،داستان با تداوم و شتابي ثابت پيش ميرود .او نسبت ثابت بين طاول ماتن و تاداوم
داستان را ثبا

در پويايي و منيار در نظر ميگيرد و در مقايساه باا آن« ،شاتاب مثبات» و «شاتاب

منفي» را ارائه ميدهد .شتاب منفي در حد نهايي خود ،به «مکث توصيفي» ميانجامد؛ زيرا توصيف،
زمان خواندن را از زمان رويداد طوالنيتر ميکند .به همين ترتيب شتاب مثبت سرانجام حاذي را
در پي خواهد داشت؛ زيرا نويسنده ،ناگزير ،به گزينش حوادث يا نقال اشاارهوار آن مايپاردازد و
سرانجام شتاب ثابت ،به خلق صحنة نمايشي ميانجامد که بارزترين نمود آن ديالوگ است.
2ـ1ـ 3بسامد :بسامد ،رابطة دفنا

روايت يک واقنه نسبت به دفناا

رخاداد آن در داساتان

است که در اين نظريه به سه نوع تقسيم شده است« :بسامد مفرد»« ،بسامد مکرر» و «بسامد بازگو».
بسامد مفرد يک بارگفتن واقنهاي است که يک بار اتفاق افتاده اسات و متاداولتارين ناوع بساامد
است .در بسامد مکرر آنچه يک بار اتفاق ميافتد ،چندين بار روايت ميشود؛ اما در بساامد باازگو،
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واقنهاي که مرتب اتفاق ميافتد ،تنها يک بار بيان ميشود (ريمون کنان.)63-32 :6336 ،
2ـ 2وجه :وجه ،فضاي روايت است که از طريق «فاصله» و «ديدگاه» خلاق مايشاود .فاصاله
هنگامي پديد مي آيد که راوي داستان يکي از شخصيتهااي روايات باشاد .هرچاه حضاور راوي
داستان پررنگ تر باشد ،فاصلة بين روايت گري و داستان بيشتر است و کمترين فاصله ،زماني اسات
که حضور راوي کمتر حس شود.
ديدگاه ،زاوية ديدي است که از منظر آن بخش منيني از روايت مشاهده ميشود« .اگرچه ممکن
است راوي در حال گفتن داستان باشد؛ اما زاوية ديد ميتواند به شخصيتهاي ديگري تنلق داشته
باشد و امکان دارد احساسا
تفاو

چنين شخصيتي با احساسا

راوياي که داستان را باازگو مايکناد،

داشته باشد» (تايسن.)363 :6336 ،

راوي شايد بيشتر يا کمتر از شخصيتها بداند و يا در سطم آنها حرکت کند .روايت مايتواناد
«بدون کانون» ( ) Non - Focalizedباشد؛ ينني از زبان فرد آگاه به همة ماجرا و خارج از حاوزة
عمل ،روايت شود يا ميتواند «کانون دروناي» ( )Internally - Focalizedداشاته باشاد؛ ينناي
شخصيتي از يک جايگا ه ثابت يا متغير آن را بازگويد و يا از ديدگاه چندين شخصايت بياان شاود.
شکلي از «کانونداري خارجي» ( )Externally- Focalizedنيز ممکن است .در اين شکل راوي
کمتر از شخصيتها ميداند (ايگلتون.)647 :6332 ،
ژنت در جدول پيشنهادي خود ،از دو اصطال« .بازنمود همگن» و «بازنمود نااهمگن» اساتفاده
ميکند .از اين منظر ،او شش حالت از تيپهاي روايتي را اينگونه تحليل ميکند:
 .6کانون صفر ا بازنمود ناهمگن :راوي همانند داناي کل عمل ميکند؛ اما با درون داساتان ياا
شخصيت هاي داستان ،ناهمگن و به بياني ناهمسان است؛ ينني راوي جزو شخصيتهاي داساتاني
نيست.
 .2کانون صفرا بازنمود همگن :در اين نوع نيز راوي همانناد دانااي کال عمال مايکناد و باا
شخصيتهاي داستان همگن است؛ ينني جزو شخصيتهاي داستان است.
 .3کانون دروني ا بازنمود ناهمگن :در اين حالت ،ماجراها از درون داستان بيان ميشاود؛ اماا
راوي داستان با شخصيتهاي داستان ناهمگن است؛ ينني راوي جزو شخصيتهاي داستان نيست.
 .4کانون دروني ا بازنمود همگن :در اين حالت ماجراها از درون داساتان پرداختاه مايشاود.
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راوي در داستان نقش دارد و با شخصيتهاي داستان همگان اسات؛ ينناي جازو شخصايتهااي
داستان است.
 .1کانون بيروني ا بازنمود ناهمگن :در اين حالت ،راوي مثل داناي کل عمل نميکند؛ داساتان
را کامالً بي طرفانه و بدون دخالت بيان ميکند و جزو شخصيتهاي داستان نيست.
 .7کانون بيروني ا بازنمود همگن :در اين حالت ،راوي همانند ناظر بيطاري داساتان را بياان
مي کند و جزو شخصيت داستان است و با درون داستان و شخصيتهاي آن همگن اسات (فلکاي،
.)63 -61 :6332
2ـ 3صدا :لحن ،سطم سوم داستان يا همان صداي راوي است؛ ينني هنگام تحليل صدا ،رابطة
راوي (عمل روايت گري) با داستان و روايت بيانشده (روش بيان داستان) بررسي ميشود .صدا در
تنيين موضا راوي نسبت به داستان و اعتبار وي سودمند است .حوادث را قبل ،بند و يا همزماان
با وقوع آن ،مانند رمان نامهاي ،مايتاوان بياان کارد .راوي ممکان اسات خاارج از روايات خاود
( ،)Heterodiegeticداخل روايت خود ( ،)Homodiegeticمانند روايتهايي که از زباان اول
شخص بيان مي شود ،يا نهتنها داخل روايت ،بلکه شخصيت اول آن نياز باشاد ()Outodiegetic
(ايگلتون.)646 :6332 ،

3ـ پير طنبورزن به روايت محمد بن منوّر در اسرار التوحيد
«حسن مؤدب گفت که « روزي شيخ ما ابوسنيد ،قدس اهلل روحه النزيز ،در نيشابور ،از مجلس فارغ
شده بود و مردمان برفته و من پيش وي ايستاده ،چنانک منهود بود .و مرا اوام بسيار جما آمده بود.
و دلم بدان مشغول بود که تقاضا ميکردند و هيچ منلوم نبود و مرا ميبايست کي شيخ در آن منني
سخن گويد و نميگفت  .شيخ اشار

کرد کاه واپاس بنگار .بنگريساتم .پيرزناي ديادم از خانقااه

درميآمد .به نزديک وي شدم صُرهاي گرانسنگ به من داد و گفت« :صد دينار زر است ،پيش شيخ
بر و بگو دعايي در کار ما کند» .من بشدم .و شاد شدم که هماکنون اوامها را باز دهم .پايش شايخ
بردم و بنهادم .شيخ گفت« :آنجا بمنه .بردار و مي شو تا به گورستان حيره .آنجا چهار طااقي اسات،
نيمي افتاده .در آنجا شو ،پيري است آنجا خفته .سالم ما بدو برسان و اين زر به وي ده .و گو :چون
اين برسد برِ ما آي تا ديگر دهيم و ما اينجاايم تا تو باز آيي .حسن گفت من برفتم ،آنجا کاه شايخ
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نشان داده بود .درشدم .پيري را ديدم ،سخت ضنيف طنبوري زير سار نهااده و خفتاه .او را بيادار
کردم .و سالم شيخ بدو رسانيدم .و آن زر به وي دادم .آن مرد فرياد درگرفت و گفات« :مارا پايش
شيخ بر ».پرسيدم که حال تو چيست؟ پير گفت :من مرديام چنين که ميبيني .پيشة من طنباورزدن
است .چون جوان بودم ،به نزديک خلق قبولي عظيم داشتم؛ و درين شهر هر کجا دو تان بنشساتي
من سيم ايشان بودمي .و بسيار شاگردن دارم .ا کنون چون پير شدم حال من چنان شد که هيچ کس
مرا نخواندي .تا اکنون که نان تنگ شد ،و من هيچ شغلي ديگر ندانم .زن و فرزندم گفتند که ما تاو
را نميتوانيم داشت .ما را در کار خدا کن .راه فرا هيچ جاي ندانستم .بدين گورستان آمدم و به درد
بگريستم و با خداي تبارک و تنالي مناجا

کردم که خداوندا! هيچ پيشهاي ندانم و جواني و دست

زخم ندارم .همه خلقم رد کردند .اکنون زن و فررندم نيز بيرون کردند .اکنون من و تو و تو و مان.
امشب تو را مطربي خواهمکردن تا نانم دهي ،تا به وقت صبمدم چيزي ميزدم و ميگريستم .چون
بانگ نماز آمد مانده شد ه بودم .بيفتادم و در خواب شدم .تا اکنون که تو آمدي .حسن گفت :باازو،
به هم ،با نزديک شيخ آمدم .شيخ ،هم ،بر آنجا نشسته بود .آن پير در دست و پاي شيخ افتاد و توبه
کرد .شيخ گفت« :اي جوانمرد! از سرِ کمي و نيستي و بيکسي در خرابهاي نفسي بازدي ،ضااينت
نگذاشت برو هم با زو ميگوي و اين سيم ميخور ».پس روي به من کرد و گفت« :اي حسن! هيچ
کس در کار خداي زيان نکرده است .آن از براي او پديد آمده بود ،از آن تو نيز پدياد آياد .حسان
گفت که ديگر روز شيخ از مجلس فارغ شد کسي بيامد و دويست دينار به من داد که پيش شيخ بر.
شيخ فرمود که در وجه وام کن .و من در آن وجه صري کردم و دلم از اوام فارغ گشات» (محماد
بن منور.)626-623 :6377 ،
3ـ 1زمان دستوری
3ـ1ـ 1ترتيب :روايت پير طنبورزن در اسرارالتوحيد با داستان آن تفاو

دارد؛ ينني باه شاکل

خطي اتفاق نمي افتد .در ابتداي حکايت ،ابوسنيد ،خادم ويژهاش ،حسن ماؤدب را باراي پرداخات
فتو .به پيرمرد طنبورزن ،جانب گورستان مي فرستد .وقتي کيسة زر را به پيرمرد مايدهاد ،پيرمارد
فريادي برميآورد و از حسن مؤدب ميخواهد تا او را نزد شيخ برد .در همين لحظه حسن مؤدب،
سرگذشت پيرمرد طنبورزن را جويا ميشود .اين قسمت رجوع به گذشته اسات و پيرمارد داساتان
خود را براي خادم تنريف مي کند .درواقا ،سير خطي داستان به اينگونه بايد باشد :حال و احاوال
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پيرمرد ،صحنة پيرمرد در گورستان و طنبورزدنش براي خدا بهقصد طلب کمک از او ،کمک بوسنيد
به او؛ بنابراين سير روايت ،خطي و لحظهبهلحظه نيست.
3ـ1ـ 2تداوم :در اين روايت ،دوگونه شتاب وجود دارد .نخست ،شتاب ثابت و يکسان که بار
بيشتر متن حاکم است .نسبت بين زمان متن و حجم اختصاصيافته به آن ثابات و يکساان اسات؛
بنابراين داستان با تداوم و شتابي ثابت پيش مي رود .شتاب ثابت ،به خلق صحنة نمايشي ميانجامد
که بارزترين نمود آن دياالوگ اسات .بيشاتر ايان حکايات رواياي ،گفتگوهاايي اسات کاه مياان
شخصيت هاي داستان رد و بدل ميشود .به نظر ميرسد زمانيکه حسن مؤدب از پيرمرد مايپرساد
که «حال چيست؟» ،شتاب داستان تغيير ميکند .پيرمارد کال وقاايا زنادگي اش را در چناد ساطر
خالصه ميکند« :چون جوان بودم ،ب ه نزديک خلق قبولي عظيم داشتم؛ و درين شهر هر کجا دو تن
بنشستي من سيم ايشان بودمي و بسيار شاگردن دارم .اکنون چون پير شدم حال من چنان شاد کاه
هيچ کس مرا نخواندي .تا اکنون که نان تنگ شد ،و من هيچ شغلي ديگر ندانم .زن و فرزندم گفتند
که ما تو را نميتوانيم داشت .ما را در کار خدا کن .راه فرا هيچ جاي ندانستم .بدين گورستان آمدم
و به درد بگريستم و با خداي تبارک و تنالي مناجا

کردم کاه خداونادا! هايچ پيشاهاي نادانم و

جواني و دست زخم ندارم .همه خلقم رد کردند .اکنون زن و فررندم نيز بيرون کردند .اکنون من و
تو و تو و من» (همان.)626 :
حجم اين بند نسبت به زمان حوادث آن کم است؛ ينني شتاب مثبات دارد .شاتاب مثبات بااه
حاذي ميانجامد؛ زيرا نويسنده ناگزير از خالصهکردن و گزينش حوادث است.
3ـ1ـ 3بسامد :بسامد رابطة دفنا

روايت يک واقنه ،نسبت به دفناا

رخاداد آن در داساتان

است .بسامد حاکم بر اين ح کايت ،مفرد است .البته ياک نموناه بساامد مکارر نياز در ماتن دياده
مي شود .پيرمرد دو بار يک واقنه را شر .مي دهد .زن و فرزندنش او را از خانه بيارون کاردهاناد و
اين واقنه دو بار بيان شده است « .تا اکنون که نان تنگ شد و من هايچ شاغلي ديگار نادانم .زن و
فرزندم گفتند که ما تو را نميتوانيم داشت .ما را در کار خدا کن» (همان)؛ «همه خلق ردم کردند و
اکنون زن و فررند نيز مرا بيرون کردند» (همان).
3ـ 2وجه
3ـ2ـ 1فاصله :راوي داستان ،يکي از شخصيتهاي روايت است .حسان ماؤدب ،خاادم وياژه
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بوسنيد ،حکايت را نقل ميکند؛ درحقيقت« ،راوي ا ناظر» اسات .نماود حضاور راوي در داساتان
بسيار است؛ درنتيجه فاصلة بين روايتگري و داستان زياد است.
3ـ2ـ 2ديدگاه :منظور از ديدگاه ،زاوية ديدي است کاه از منظار آن ،بخاش منيناي از روايات
مشاهده ميشود .زاوية ديد در روايت منور کانون دروني اسات؛ البتاه اگار فقا حکايات در نظار
گرفته شود و نه راوي کلي که همة حکايتهاي اسرارالتوحيد را روايت ميکند .به عبارتي در ايان
روايت ،زاوية ديد اول شخص و از نوع «کانون دروني ا باازنمود همگان» اسات .در ايان حالات
ماجراهاا از درون داساتان پرداختاه ماي شاود؛ افازون بار ايان ،راوي در داساتان نقاش دارد و باا
شخصيتهاي داستان همگن است؛ ينني جزو شخصيتهاي داستان است.
3ـ 3لحن و صدا
بررسي زمان رخداد روايت گري حوادث (قبل ،بند و يا همزمان با وقاوع آنهاا) ،اولاين چيازي
است که در بررسي صدا مشخص ميشود .کنش هاي اين اثار رواياي ،در زماان گذشاته روي داده
است .راوي به نقل رويدادي از گذشته ميپردازد .ابتداي حکايت چنين است« :حسن مؤدب گفات
که «روزي شيخ ما ابوسنيد ،قدس اهلل روحه النزيز ،در نيشابور ،از مجلس فارغ شده بود و مردمان
برفته و من پيش وي ايستاده ،چنانک منهود بود» (همان.)626 :
پس از پاسخ به اين پرسش بايد نوع راوي ،خارج از روايت يا داخل در روايت ،مشخص شود
و اينکه راوي ،شخصيت اصلي يا فرعي است؟ در اين حکايت راوي اول شخص و داخل روايات
خود است .عالوه بر آن راوي از شخصيتهاي فرعي روايت ينني «راوي ا ناظر» است.
4ـ پير ربابزن بهروايت عطار نيشابوری
شيخ فريدالدين عطار نيشابوري (متوفي  763ها  .ق) در مثنوي مصييبتنامه ،داستان پير چنگي را با
تغييراتي جزئي آورده است .اين حکايت در مقالة سي و هشتم ،در سي و دو بيت ،به نظم در آماده
است .در روايت عطار ،پير به مسجدي ويرانه پناه مي برد .پير طنبورزن در نقش پير ربابزن ظااهر
مي شود و بهجاي پيرزن ،پيرمردي کيسهاي زر به خانقاه بوسنيد هديه ميدهد .از اين مهامتار ،پيار
رباب زن ،برخالي پير طنبورزن ،در پايان داستان توبه نميکند .داستان بدينگونه آغاز ميشود:
«بــود پيـــری عاجــــي و حـــيرانشــده

س ـ تکــوچ چــــرگ ســرگردان شــــده
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دســتتنـــگي پــایمالـــک کـــرده بـــود

گرگ پيـــری در جـوالک کــرده بـــود

بــود نــامن همنــو چنگــي ز ا ــطراب

پيشــۀ او از هــمه نقـــلي ربـــــاب ...

مســيدی بـــود از همــه نــوعي خــراب

بـرفت آنيـــا و بــيد ل ـــتي ربـــاب

رگ به قبـــله زخمـه را بـر کـــار کـرد

پس سـرودی نــيي بـا آن يـــار کــــرد

چون بــيد ل تـي ربـــاب آن بـي قــرار

گفت يــارب مـن نـــدانه هــيـ کـــار

ايــن چــــه مــيدانســته آن آوردمــــت

خوچ سمــاعي بـــا مــيان آوردمـت ...

در همـه دنيــا نــــدارم هــيـ چــيــي

رايــگان مشـنو ســما مــن تــو نـــيي

کـار مـــن آمـــاده کــن يکــــبارگي

تــا رهـــايي يـــابه از غم ــوارگـــي

چــون ز بــس گفــتن دلــک در تــاب شــد

هه در آن مسـيد خوشـي در خـواب شـد

صــــوفيان بـــوسـيــــد آن پــــير راه

گرسنه بــودند جــــمله چنــــدگــــاه

چـــشه در ره تــــا فتـــوحي در رســــد

قــوت تــن قــوت روحــي در رســـد

عــاقبـــت مــــردی درآمـد بـا خــبر

پيــک شيــخ آورد صـــد ديـــــنار زر

بوســـه داد و گفت اصـحاب تـو راسـت

تــا کــــنند امــروز وجــــه ســفره راســت

شـــد دا اصحــــاب الحــق خــوچ از آن

رويــــشان بفروخــت چــون آتــک از آن

شـــــيخ آن زر داد خــــادم را و گفــت

در فــــ ن مســيد يکــي پيـــری ب فــت

با ربـــابي زيـر سـر پيـــــری نکوسـت

ايــن زر او را ده کــه ايــن زر آن اوســت

رفـــــت خـــادم بـــرد زر درويــــک را

گرســـنه بــــگ اشت قــوم خــــويک را

آن همــه زر چــون بــــديد آن پــــير زار

سـر بــه خــار آورد و گفــت ای کردگــار

از کـرم نيــک غــنـيــمي مــي کـــني

بــا چـو مـن خاکــي کريــمي مـيکنـي

بـــد از اينــه گـر نــيارد مـرگ خـواب

جمـــله ازبـــور تــو خـــواهه زد ربــــاب

مـي شناسـي قــدر استــادان تــو نيــک

هيـــ کس مثل تـو نـــشناسد و ليــــک

چــون تــو بـــستود چــــه سـتايمت

ليک چـــون زر بـــرسدم بازآيـــمت»...
(عطار نيشابوری 341 : 1333 ،ـ )343

4ـ 1زمان دستوری
4ـ1ـ 1ترتيب :روايت پير ربابزن در مصيبتنامة عطار با داساتان آن متفااو

نيسات؛ بلکاه

ساختار روايت در سه روايت از پير چنگي با تأکيد بر ديدگاه ژرار ژنت 31 /
بهشکل لحظه اي و خطي نقل مي شود .داستان ،تسلسل زماني (ابتدا ،ميانه و انتها) دارد؛ بدين ترتيب
نه به گذشته رجوع ميکنيم و نه به آينده ميرويم .ابتدا احوال پير ربابزن بياان مايشاود؛ ساپس
ماجراي فتو .رسيده به خانقاه بوسنيد براي خواننده بازگو ميشود .در پايان نيز بخشيدن زر به پير
روايت ميشود.
4ـ1ـ 2تداوم  :نسبت بين زمان متن اين حکايت و حجم اختصاصيافته به آن تاداوم و شاتاب
مثبت دارد .اين شتاب مثبت در پايان باه حاذي ماي انجاماد؛ زيارا نويسانده نااگزير ،باه گازينش
حوادث يا نقل اشارهوار آنها ميپردازد.
4ـ1ـ 3بسامد :بسامد ح اکم در اين حکايت ،مفرد است؛ البته در يک نموناه بساامد مکارر نياز
مشاهده مي شود .در ابتداي اين حکايت راوي از احوال پير ربابزن ميگويد:
«بــود پيـــری عاجــــي و حـــيرانشــده

سـ تکــوچ چــــرگ ســرگردان شــــده

دســتتنـــگي پــایمالـــک کـــرده بـــود

گرگ پيـــری در جـوالک کــرده بـــود

بــود نــامن همنــو چنگــي ز ا ــطراب

پيشــــۀ او از هــــمه نقــــلي ربــــــاب

نـه يکـي بـانــــ ربـــابک مـيخــــريد

نـه کسي نــــان ثوابـــک مـيخـريــد»
(همان)343 :

اين مفهوم در چند بيت بند دوباره تکرار ميشود .پير ربابزن هنگامي که براي خدا ميناوازد،
به شکايت لب مي گشايد و اين مفهوم را با عبارا

ديگري تکرار ميکند:

«عاجــيم پــيرم ــــيفه بـــيکـــسه

چون ندارم هيـــــ نـان جــان مـيبسـه

نه کســـي مـيخوانـد از بــور ربــــاب

نه کسـه نـان مـي دهـد بـــــور ثـواب»
(همان)

4ـ 2وجه
4ـ2ـ 1فاصله :راوي اين داستان ،داناي کل و بيطري است .فاصله هنگامي پديد مايآياد کاه
راوي داستان ،يکي از شخصيتهاي روايت باشد .هرچه حضاور راوي داساتان پررناگتار باشاد،
فاصله بين روايتگري و داستان نيز بيشتر است؛ بنابراين کمترين فاصله در هنگاام حضاور انادک
راوي است .حضور راوي در طول اين شنر عطار ،کمرنگ و نامحسوس اسات؛ بناابراين کمتارين
فاصله در روايت مشاهده ميشود.
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4ـ2ـ 2ديدگاه :زاوية ديد در اين روايت ،سوم شخص است .روايت ،بدون کانون است؛ ينناي
از زبان فرد آگاه به همة ماجرا و خارج از روايت بيان ميشود .بنابراين ،ديدگاه اين روايت بيروناي
و از نوع کانون «صفر -بازنمود ناهمگن» است .راوي همانند داناي کل عمل ميکناد؛ اماا باا درون
داسااتان يااا شخصاايتهاااي داسااتان ناااهمگن و بااه عبااارتي ناهمسااان اساات؛ يننااي راوي جاازو
شخصيتهاي داستان نيست.
4ـ 3لحن و صدا
لحن ،سطم سوم داستان يا همان صداي راوي است .در بررسي لحن در ابتدا مشخص ميشاود
آيا روايتگري حوادث قبل ،بند و يا همزمان با وقوع آنها رخ داده است .افنال و کنشهاي اين اثر
روايي در زمان گذشته روي ميدهد .درواقا راوي ،حوادث را بند از وقوع روايت ميکند.
پس از پاسخ به اين پرسش بايد نوع راوي ،خارج از روايت يا داخل در روايت ،مشخص شود
و اينکه راوي شخصيت اصلي است يا فرعي .در اين شنر عطاار ،راوي خاارج از روايات اسات؛
بنابراين سؤال دوم خودبه خود پاسخ داده مي شود .راوي جزو شخصيتهاي اصلي يا فرعي نيست؛
زيرا خارج از روايت است.
5ـ پير چنگي بهروايت مومنا

موالنا جاللالدين محمد بلخي (متوفي  762ها .ق) داستان پير چنگي را در دفتر اول مثنوي مننوي
به نظم کشيده است .بيشک مأخذ موالنا در روايت اين داستان ،اسرار التوحيد محماد بان مناور و
مصيبتنامة عطار بوده است .البته او برپاية رسم منمول ،در اصل داستان تصرفاتي کرده است:
الف) مکان وقوع حوادث نه نيشابور ،بلکه شهر مدينة عربستان است.
ب) موالنا بهجاي بوسنيد ،دستگيرندة پير چنگي ،عمر بن الخطاب را جايگزين ميکند.
ج) در دو روايت پيش ،پيشکش پير چنگي فتوحا

خانقاه است؛ اما در روايت موالنا ،هفتصاد

دينار از بيتالمال عام به او داده ميشود.
«بنــد داريـــه خـــــــاح و مـــحترم

سوی گورســــتان تو رنـــيه کـن قـدم

ای عمـــر برجـــه ز بيـــتالمــاا عــام

هفتصـــد ديـــنار در کــن نـــه تـــمام»
(مولوی)132 :1334 ،

ساختار روايت در سه روايت از پير چنگي با تأکيد بر ديدگاه ژرار ژنت 36 /
نکتة پاياني آنکه «در اسرارالتوحيد و مصيبتنامه  ،دليل اطالع بوسنيد ذکر نشده است و منلاوم
نيست که از راه اشراي باطن يا خبري که ديگري به او داده بود ،بر حال پير چنگي مطلاا گردياده
است؛ ولي در مثنوي ،خوابي نابهنگام بر عمر استيال مييابد و به نداي الهي در خواب ،از حال پيار
آگاه ميشود» (فروزانفر.)617 :6332،
5ـ 1زمان دستوری
5ـ1ـ 1ترتيب :روايت پير چنگي در مثنوي مننوي بهشکل لحظاه اي و خطاي نقال مايشاود.
رفتني به گذشته و آينده مشاهده نميشود .داستان با توصيف احوال پير چنگي آغاز ميشود .موالناا
پس از سرودن چهار بيت ،از شيوة داستان خارج ميشود و به مناسبت وصف آواز مطارب ،ناواي
صور اسرافيل ،انبيا و اولياي الهي برايش تداعي ميشود .وي پس از تأکيد بر نکاا
مخاطب را به شنيدن ادامة داستان دعو

ميکند .در ابيا

مادنظر خاود،

بند ،دوباره از پيار چنگاي و چگاونگي

پناهبردن او به گورستان سخن مي گويد .خواب بر عمر بن الخطاب چيره ميشود و ندايي ميشنود.
بار ديگر در اين قسمت موالنا از داستان فاصله ميگيرد .در ادامه عمر به گورستان ميرود و هفتصد
دينار به پير چنگي ميدهد .در پايان داستان نيز پير چنگي توبه ميکند.
اين داستان سيصد و ده بيت است و کمتر از يک چهارم اين ابيا

به داستان پير چنگي اختصاص

داده شده است .بقية ابيا  ،مطالبي غير از داستان اصلي و گاه داستانهاي تودرتوي موالنا به مناسبت
سخن است .درحقيقت تنليق بر اين داستان منظوم موالنا سايه افکنده است؛ زيرا قصد موالناا بياان
صري داستان نيست؛ بلکه هر قصه و داستاني ،وسيله اي براي بيان افکار عرفاني موالنا است.
5ـ1ـ 2تداوم :در اين روايت دو نوع شتاب مشاهده مي شود .با توجه به کل داساتان (سيصادو
ده بيت) روايت ،شتاب منفي دارد .داستان پير چنگي بهشکل گسساته تنرياف مايشاود .راوي در
طول داستان به مناسبت سخن ،داستان ها و مفاهيم عرفاني مدنظرش را بيان و زمان خواندن مطلاب
را طوالنيتر ميکند  .در اين روايت مکث توصيفي وجود دارد؛ زيرا شتاب منفي در حد نهايي خود،
به مکث توصيفي ميانجامد.
اگر فق روايت پير چنگي در نظر گرفته شود که کمتر از يک چهارم کل ابيا

است ،داستان باا

تداوم و شتاب مثبت پيش مي رود .راوي هفتاد سال عمر مطرب را در چند بيت و کل راويت را در
حدود هفتاد و چند بيت بيان مي کند .بدين ترتيب شتاب مثبت به حذي ميانجامد؛ زيرا شااعر باه
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گزينش حوادث ميپردازد.
5ـ1ـ 3بسامد :بسامد ح اکم در اين روايت موالنا ،مفرد است؛ البته بساامد مکارر نياز در چناد
نمونه ديده ميشود.
الف) توصيف پير چنگي دو بار تکرار مي شود .يک بار در ابتداي داستان است:
«آن شنيـــدستي کـــه در عــــود عـــمر

بـود چنــگي مطربـــي بـا کـر و فــــر

بلبــل از آواز او بـــــيخــود شــــــدی

يک طــرب ز آواز خوبـک صــد شــدی

ميلــس و ميــــمـ دمــــک آراســــتي

وز نـــوای او قــيامــــت خاســـــتي

هـــمنو اســـرافيل کــــبوازچ بــهفــــن

مــــردگان را جــــان درآرد در بــــدن»
(مولوی)11 :1334 ،

بار ديگر ،راوي در بيت دو هزار و هفتاد و دو ،به توصيف پير مطرب ميپردازد و اين مفهوم را
تکرار ميکند:
«مطربــي کــي وی جوــان شــد پــــرطرب

رســــته زآوازچ خيــــــامت عــيـــب

از نـوايــــک مــر دا پــــران شــــدی

وز صــدايک هــوچ جــان حيــران شــدی»
(همان)13 :

ب) يک مفهوم دو بار تکرار ميشود ؛ اين مفهوم شامل يک رخداد در طول روايت اسات .ياک
بار عمر در خواب ندايي ميشنود که او را خطاب قرار ميدهد:
«بنــــدهای داريــــه خـــاح و محتـــرم

ســوی گورســتان تــو رنيــه کــن قــدم»
(همان)132 :

ب ار دوم ،زماني است که عمر در گورستان در جستجوي بنده اي خاص است .شک ميکناد آياا
اين مطرب پير همان بندة خاص خداست؟ و اين مفهوم بار ديگر از زبان عمر تکرار ميشود:
«گفت اين نبــود ،دگر بـــاره دويـــــد

مـانده گشـــت و غير آن پيــر او نــديد

گفت حق فرمــود مـــا را بنـده ای اسـت

صــــافي و شايســته و فرخنــدهای اســت»
(همان)

ج) هاتف به عمر ميگويد :زماني که پير را يافتي ،از جانب ما اين قراضة اندک را به او هديه کن
و به او بگو اين ،مزد نواختن او است؛ چون آن را خرج کردي دوباره بازگرد:
«پيک او بر کــای تـــــو مـا را اختيــار

ايـن قــدر بـســتان کنون مـــــ ور دار
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ايـــن قـــــدر ازبـوــــر ابريشـــهبــــوا

خــرک کــن چــون خــرک شــد اينيــا بيــا»
(همان)

اين مفهوم در بيتي ديگر ،از زبان عمر بيان ميشود .زماني که او پير را مييابد ،با ديادن هاراس
پير به او ميگويد:
«پــيک مــــن بنشــين و مويــوری مســاز

تــا به گوشت گويــــه از اقبــــاا راز

حــق س مـــت مــيکـــند مــيپرســـدت

چونــي از رنـــج و غمـان بـيحـــدت

نــک قرا ــۀ چنــــد ابريــــشهبـــوا

خــرک کــن ايــن را و بــاز اينيــا بيــا»
(همان)

5ـ 2وجه
5ـ2ـ 1فاصله :داناي کل ،راوي اين داستان اسات .حضاور راوي در طاول شانر کامرناگ و
نامحسوس است؛ بنابراين کمترين فاصله در روايت مشاهده ميشود.
5ـ2ـ 2ديدگاه :در اين روايت زاوية ديد حاکم ،سوم شخص اسات .البتاه زاوياة دياد در ايان
شنر ،چندبار تغيير مي کند .ابتدا سوم شخص است؛ اماا در طاول داساتان از اول شاخص باه دوم
شخص و حديث نفس متغير مي شود و در پايان روايت ،دوباره سوم شخص ميشود.
«در روايت موالنا تنوع حير آوري ديده ميشود؛ بهگونهاي که مدام نوع روايت از سوم شخص
به اول شخص ،دوم شخص و تکگويي يا حديث نفس تبديل ميشود و در اين تغيير زاوية ديدها،
پارگي و گسيختگي روايت حس نميشود .پس از آن ،بهياکبااره کانشهااي داساتان فراماوش و
انديشههاي عارفانه بر زبان جاري ميشوند ...در بيان حوادث اصلي داستان ،تغيير متکلم بهسارعت
و بدون هيچ قرينهاي صور

ميگيرد .خداوند ،عمر ،پير چنگي و خاود مولاوي در موقنياتهااي

مناسب سررشتة کالم را به دست مي گيرند و به همين دليل روايات مولاوي کسال کنناده نيسات»
(طاهري.)261 :6334 ،
به طور کلي ،روايت بدون کانون است؛ ينني از زبان فرد آگاه به همة مااجرا و خاارج از حاوزة
عمل و روايت است .بنابراين ديدگاه اين روايت از نوع «کانون صفر -بازنمود ناهمگن»است؛ ينني
راوي همانند داناي کل عمل مي کند؛ اما با درون داستان يا شخصايتهااي داساتان نااهمگن و باه
عبارتي ناهمسان است؛ به بيان ديگر راوي جزو شخصيتهاي داستان نيست.
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5ـ 3لحن و صدا
روايتگري حوادث رخ داده براي پير چنگي ،قبل از زمان وقوع روايت است .درواقاا افناال و
کنشهاي اين اثر روايي در زمان گذشته روي داده است .راوي حاوادث را بناد از وقاوع روايات
ميکند.
راوي در پير چنگي موالنا ،سوم شخص ،داناي کل و خارج از روايت خود است.
6ـ نتييهگيری
در اين پژوهش ،شيوههاي روايت و روايتگري از ديدگاه ژرار ژنت ،در سه حکايت روايي بحاث
ميشود  .داستان پير چنگي به سه شيوه ،از زبان سه نويسنده و شاعر بزرگ ادبياا

کالسايک نقال

ميشود .اين حکايت نخستينبار در اسرارالتوحيد روايت مي شود؛ سپس عطار نيشاابوري آن را در
مصيبتنامه به نظم ميکشد و سرانجام موالنا در دفتر اول مثنوي منناوي ايان حکايات را روايات
ميکند .حکايتها از طريق سه مؤلفة زمان دستوري (ترتيب ،تداوم و بسامد) ،وجه و صدا بررساي
ميشود .نتايج بهشر .زير ارائه ميشود:
الن) زمان دستوري
ترتيب روايت در پير ربابزن عطار و پير چنگي موالنا بهشکل خطي و لحظاهاي اسات؛ ينناي
ابتدا ،ميانه و پايان دارد؛ اما ترتيب در روايت محمد بن منور متفاو
روايت تفاو

است؛ بهعبارتي بين داستان و

وجود دارد .راوي با رجوع به گذشته ،داستانش را روايت ميکند.

روايت پير طنبورزن در اسرار التوحيد شتاب ثابت و مثبت دارد .داستان پير رباابزن عطاار باا
تداومي مثبت پيش ميرود؛ اما روايت پير چنگي موالنا شتاب مثبت و منفي دارد.
شيوة روايت موالنا متفاو

است .او از دو شيوة تداومِ کامالً متضاد ،بهره ميبرد .در روايت پير

چنگي دو نوع شتاب وجود دارد .اگر کل داستان ،ينني سيصد و ده بيت در نظر گرفته شود روايت،
شتاب منفي و مکث توصيفي دارد؛ اما اگر فق روايت پير چنگي ،ينني کمتر از يک چهارم ابياا
در نظر گرفته شود ،داستان با تداوم و شتاب مثبت پيش ميرود که البته به حذي ميانجامد.
بسامد حاکم در سه روايت پير چنگي ،مفرد است .هرچند در هر سه حکايت ،بسامد مکرر نياز
بهصور

اندک ديده مي شود؛ البته در روايت موالناا نموناه هااي بيشاتري بساامد مکارر مشااهده

مي شود .از بسامد بازگو در سه روايت استفاده نشده است.

ساختار روايت در سه روايت از پير چنگي با تأکيد بر ديدگاه ژرار ژنت 36 /
ب) وجه
فاصله در روايت پير طنبورزن اسرارالتوحيد زياد است؛ زيرا راوي جزو شخصيتهااي داساتان
است .در پير ربابزن عطار و پير چنگي موالنا ،کمترين فاصله مشاهده مايشاود؛ زيارا در هار دو
روايت ،راوي بيرون از روايت خود است و بهعبارتي جزو شخصيتهاي داستان نيست.
ديدگاه در روايت پير طنبورزن اسرارالتوحيد ،کانون دروني و از نوع «کاانون دروناي -باازنمود
همگن» است .در اين حالت ،ماجراها از درون داستان پرداخته ميشود و با شخصيتهااي داساتان
همگن است.
زاوية ديد در پير ربابزن عطار و پير چنگي موالنا ،بدون کانون است؛ ينني از زبان آگاه به همة
ماجرا و خارج از حوزة عمل و روايت است؛ بنابراين ديدگاه اين روايتها از ناوع «کاانون صافر-
بازنمود ناهمگن» است.
ک) لحن و صدا
افنال و کنش هاي هر سه اثر روايي ،در زمان گذشاته رخ داده اسات .راوياان ايان داساتانهاا،
حوادث را بند از وقوع روايت ميکنند .راوي در پير ربابزن عطار و پير چنگي موالنا دانااي کال
است؛ بنابراين خارج از روايت خود هستند؛ اما راوي در روايت پير طنبورزن اسرارالتوحيد ،داخال
در روايت خود است .راوي ،اول شخص و از شخصيتهاي فرعي است.
باتوجه به آنچه در اين پژوهش بيان شد ،چنين ميتوان نتيجه گرفت :شيوة روايتگاري و ناوع
روايت در حکايت محمد بن منور در اسرارالتوحيد متفاو

اسات .او از ساازوکارهاي روايات در

سطحي باالتر از دو روايت ديگر بهره برده است.
ترتيب روايت در اين حکايت به شکل خطي نيست .بين داستان و روايت اين حکايات تفااو
وجود دارد .نويسنده با رجوع به گذشته ،داستان را روايت ميکند؛ اما دو روايت ديگر کامالً بهشکل
لحظهاي و خطي است.
فاصله در اين روايت نسبتاً زياد است؛ زيرا راوي جزو شخصيتهاي روايت اسات؛ اماا در دو
روايت ديگر کمترين فاصله مشاهده مي شود .راوي حکايت موالنا و عطار هر دو داناي کل هستند؛
درنتيجه جزو شخصيتهاي روايت نيستند.
ديدگاه روايت اسرارالتوحيد نيز از دو روايت ديگر متفاو

است .اين روايت کاانون دروناي از

 / 32پژوهشهاي ادب عرفاني (گوهر گويا) ،سال يازدهم ،شمارة دوم ،پياپي  ،33تابستان 6337

نوع «باز نمود  -همگن» دارد؛ اما دو حکايت ديگر بدون کانون و از نوع «بازنمود -ناهمگن» است.
تفاو

ديگر روايت اسرارالتوحيد در صدا و لحن آن است .راوي اين روايت داخل در روايات

خود است .راوي جزو شخصيت هاي فرعي روايت است؛ اما راوي حکايت موالنا و عطاار هار دو
خارج از روايت خود هستند.
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