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 چکیده
. آورديفنراهم من   يعرفان انيب يمناسبي برا يکه فضا دهديرخ م يعوامل ريتأث تحت يکنش در متون عرفان

و  يتنشن  يهنا نظنام  ننده یزاده و زا این و  يرخنداد  ،يزیتجو ،یيالقا يندهایفرآ جهيدرنت تواننديعوامل م نیا
تفکر انسان بر آن اسنتوار شنده    مکه نظا گردديدوگانه بازم يهاعوامل به تقابل نیباشند. سرچشمه ا يشوش

چنون   يکسنان  شناسنانة  و نشنانه  انهیو در مطالعات ساختارگرا آن از زمان ارسطو آغاز رامونياست و بحث پ
هنا در  تقابنل  نيهمن  هیکرده است. بر پا دايادامه پ ستميگرماس و... در قرن ب س،یمور رس،يپ د،یسوسور، فرو

 بنا ابعناد مختلنف     يمعنا در نظام گفتمنان  ديتول يبه سازوکارها توانيم يمعناشناس -از علوم نشانه يکردیرو

داسنتان   «يِگفتمنان  يهنا نظام» يمقاله با بررس نیاثر پرداخت. در ا يشناختیيبایو ز يشناخت ،يراکاد -يحس
و  يتنشن  ،يشوشن  ،ينظام کنش گاهیموالنا، جا يمعنويمنظوم مثنو يهااز داستان يانمونه ةمثاببه «پيرِ چنگي»
 انین بنه حالنت بسنامان پا    هين ولاز حالت نابسامان ا «پيرِ چنگي» ياصل تيو گذر شخص در آن مشخص يبُوش

داسنتان اسنت؛    يدر جهنشِ اصنل   ينقنش پررنن ن نظنام شوشن     انگرين ب ل،يتحل جهيداستان بيان شده است. نت
 يداسنتان بنرا   نین ا تي. جنذاب ابند یيم دهيبه باور رس يتيشخص پيرِ چنگي، «بارقه -لحظه» کی يچنانکه در پ

 .است يوامدار حضور سوژه بُوش کند،ياشاره مخوانش مکرر، همانگونه که خود موالنا در آخر داستان 

 .گرماس، تنش، بُوش ،ینظام گفتمان ،پیرِ چنگیواژگان کلیدی: 

 

                                                           

* E.mail: bayatfarfatima@gmail.com )نویسنده مسئول( 

** E.mail: d_sparham@yahoo.com 
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 مقدمه

 تعریف مسأله و هدف پژوهش. 1

اما تناکنون از   ،شدههاي مثنوي نوشته ها و مقاالت بسياري در تحليل و تفسير داستانکتاب

شنک بررسني آثنار عرفناني از منظنر      اسنت. بني   ها پرداخته نشدهمنظر نظام گفتماني به آن

هنا باشند. در اینن    تواند گامي در شناخت معناي پوشيده و چندالیه آنهاي جدید مينظریه

معننوي براسناس نظرینه    هناي مثننوي  اي از داسنتان عنوان نمونهبه« پيرِ چنگي»مقاله، داستان 

ه و از گنذر آن بنه اینن    شنود خوانشني جدیند از آن ارائن    بررسي و سعي مي« نظام گفتمان»

 ها پاسز داده شود:پرسش

 کند؟ نظام گفتماني چگونه زمينه را براي عرفاني کردن اثر فراهم مي -1

تولينند معنننا در بافننت گفتمنناني چگونننه بننا وضننعيت احساسنني و عنناطفي پيوننند   -2

 خورد؟مي

شني و  جذابيت روایي در بافت گفتمان این منظومه بيشنتر در کندام نظنام )کنشني، شو     -3

 کند؟تنشي( مجال بروز پيدا مي

 

 پیشینۀ پژوهش. 2

، 2، روالن بنارت 1هنا و آثنار افنرادي ماننند والدیمينر پنراپ      شناسي، نظریهبحث روایت در

هناي افنراداي   هنا و کتناب  هاي گفتمناني، نظرینه  و در باب نظام 4و مارسل موس 3تودروف

                                                           

1- Vladimir Propp 

2- Roland Barthes 

3- Todorov 

4- Marcel Mauss 
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شنده و راه  جمان به فارسي معرفني  توسط استادان و متر 3و تاراستي 2، فونتني1مانند گرماس

هایي از این منظنر  ها گشوده است. همچنين نقد و تحليلرا براي تحليل متون از این دیدگاه

شنود.  ها پرهينز مني  شده که به دليل زیاد بودن تعدادشان از نام بردن آن بر آثار ادبي نوشته

شناسني منورد توجنه    و نشنانه  شناسني هاي منظوم و منثور عارفانه نيز از منظر رواینت داستان

شنده بنه   شنته  نو« پيرِ چنگني »ها و مقاالتي که درباره داستان پژوهشگران بوده است. تحليل

  ( است.1شرح جدول )

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

1- Greimas 

 چگنونگي  کنه  اسنت  دیناميک الگوي گيرد،مي سرچشمه پراپ والدیمير مطالعات از که[ گرماس]او  زایشي الگوي»

 روایني  گفتمناني  نظنام  گذاريبنيان به موفق گرماس که است اساس همين و بر دهدمي نشان را داستان در عنام تجدید

 چراکنه  نيسنت؛  ساختاري معناشناسي گرماس همان گرماس این اما شود،مي استاندارد معناشناسي -نشانه عبارتي به یا

 رواینت  و داسنتان  گفتمنان  مطالعنه  بنه  را خنود  جناي  مجندد،  بنديطبقه تفکيک و با متن علمي و شناختيزبان مطالعه

 زایشني  شنيوه  بنه  و نشنين هنم  فرآینند  چارچوب در و متن کليت در بلکه منقطع، و منفک طوربه نه را معنا که دهدمي

 ننه  و گنرا علنم  معناشنناس  ننه  -80 دهه اواخر در- «معنا نقصان» گرماسِ تجلي یافته در کتاب باالخره. کندمي بررسي

 معناشناسني  بنه  گرمناس  سنوم،  وضنعيت  در. اسنت  زیباشنناختي  پدیدارشناسني  بلکنه  اسنت،  روایي معناشناسي -نشانه

 نکته این بر کتاب این در گرماس چراکه شناختي،زیبایي و پدیدارشناختي نگاهي با بار این اما گردد،بازمي ساختاري

. شنود مي کامل که است او پدیداري نگاه در بعدها ،انسان به توجه این و دارد قرار معنا مرکز در انسان که دارد تأکيد

 .(6 و 5 :1389گرماس، ) «معتقدند گرماس سه به هابعضي که است توضيحات همين به توجه با
2- Fontanill 

3- Tarasti 
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 «پیر چنگي»ها و مقاالت درباره داستان (: تحلیل1جدول )

 سال و محل انتشار عنوان مقاله پژوهشگر/ پژوهشگران

 و دریاکناري وهابي رقيه

 مباشري محبوبه

 پيرِ چنگيساختار روایت در سه روایت از 

 با تأکيد بر دیدگاه ژرار ژنت

1396 

 هاي ادب عرفانيپژوهش 

 رهاد رودگریان
در مثنوي  پيرِ چنگيتحليل تولد دوباره 

 موالنا براساس نظریه یون 

1395 

ادبيات عرفاني و  

 شناختياسطوره

اصغر سيد علي

 فرد و اشرفميرباقري

 خسروي

توبه: تحليل مقام توبه از حسنه تا سيئه  گناه

 از مثنوي موالنا« پير چنگي»در داستان 

1390 

 متن پژوهي ادبي 

جليل مشيدي و راضيه 

 آزاد

 هايروایت برخي در گرالگوي کنش

 الگوي نظریه براساس معنويمثنوي کالمي

 گرماس آلژیرداس گرکنش

1390 

هاي زبان و ادبيات پژوهش 

 رسيفا

 محمدابراهيم پورنمين
داستان پير چنگي یادگاري از سنت 

 گوساني

1388 

 هاي ادبيپژوهش

 نگاهي دوباره به پير چنگي علي طاهرخاني آقایي
1386 

 آموزش زبان وادب فارسي

 اهلل طاهريقدرت
 موالنا و  «پير چنگي»مقایسه داستان 

 آحمدآل جالل« سه تار»

1384 

 فرهن  

 

« پينرِ چنگني  »( اشاره شد، داستان 1گذشته که به بخشي از آن در جدول )در مطالعات 

هنا و  دیدهاي گوناگوني بررسي شده که به نوعي هر کدام نمایانگر قسمتي از جنبهاز زاویه

نظنام  »گوننه کنه اشناره کنردیم تحليلني از منظنر       هاي این داستان اسنت، امنا همنان   زیبایي

معناشناسني و   -ه برآنيم تا با اشاره کوتاهي به نشنانه صورت نگرفته است. در ادام« گفتماني

چهار گفتمان اصليِ نظام گفتماني، تحليلي از این منظر ارائه داده شود. در این مقالنه سنعي   
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(( درخصنو  آن بحنث شنده، ارائنه     1اي که در مقاالت اشناره شنده )جندول )   شده نکته

بحث، عدم تکرار، رعایت اختصار  نشود؛ از این رو، نویسندگان در این موارد براي پيشبرد

 اند.و حفظ امانت به مقاالت یاد شده ارجاع داده

 

 . ادبیات پژوهش3

تنوان بنراي آن سنه سننت     هایي اسنت کنه مني   عنوان یک علم، داراي نظریهشناسي بهنشانه

)فيلسنوف آمریکنایي(،    1چنالز پينرس  »اصلي اروپایي، آمریکایي و روسي در نظرگرفنت.  

شنناس سوئيسني( و   )زبنان  3پزشک اتریشني(، فردیننان دو سوسنور   )روان 2زیگموند فروید

شناسي در اي به نشانهشائبهتبار( خدمات بيآلژیرداس گرماس )معناشناس فرانسوي ليتواني

 (.12: 1389، 4سن)دینه« قرن بيستم ]ارائه[ کردند

نگناه او  آرا و نظرات فردینان دو سوسور، مقندمات سناختارگرایي را فنراهم کنرد. در     

شنود و رابطنه دال و مندلول    نشانه یک کل اسنت کنه از اتصنال دال و مندلول نتيجنه مني      »

در مطالعات خود بر  6(. او همچون البينز و یاکوبسن43: 1386، 5)چندلر» نام دارد« داللت»

واحندهاي زبناني توسنط    »شنود و  هنا ناشني مني   این باور بود که معنا از تمایزهاي ميان دال

ا در توليند معننا   هن شوند. اینن تقابنل  هاي دوتایي به هم مربوط و محدود ميبلنظامي از تقا

 . (159)همان: « است« روشن»وابسته به معناي « تاریک»نقش بنيادین دارند، مثالً معناي 

تقسنيم  « مندلول »و « دال»گونه که اشاره شد، سوسور ساختار نشانه را به دو بخشِ همان

ممکن است. بعدها پينرس،  « همزماني»زبان فقط در رویکرد کرد و معتقد بود بررسي نظام 

                                                           

1- Charles Peirse 

2- Sigmond Fraud 

3-  Ferdinand de Saussure 

4- Dinesen 

5- Chandler 

6- Leibniz$ Jakubson 
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ارائنه  « موضنوع »و « تفسير و یا مورد تأوینل »، «بازنمون»تري براي نشانه شاملِ ساختار دقيق

 شناسي را به سه جنبه نحوي، معنایي و عملي بخش کرد.کرد. چارلز موریس نيز نشانه

و همراهنان آننان را ادامنه دادنند و     شناسان ساختارگرا، راه سوسور، پينرس  دیگر نشانه

شناسني بنه   گونه سنير مطالعنات نشنانه   کار گرفتند و اینکم این علم را در سایر علوم بهکم

شناسننان هننا، نشننانهسننمت هرمنوتيننک و تأویننل مننتن سننو. پينندا کننرد. در ادامننه راه آن   

 1بنارت  وارد کردنند. روالن « در زمناني »گرا، مطالعات زباني خنود را بنه حيطنه    پساساخت

« منر  مولنف  »گنرا بنا نوشنتن مقالنه     شناسي پساسناخت پردازان مطرح نشانهیکي از نظریه

تواند با تفسير خود، معنایي براي یک نشانه بيافریند و در ( بيان کرد که مخاطب مي1968)

 هاي جدید خلق کند.واقع دال و نشانه

ختارهاي جزئي و کلني منتن   کردن ارتباط بين سا معناشناسي نيز به دنبال آشکار -نشانه

هاي روایني،  مدار از جمله فرمهاي متني کليتترین خصوصيت آن توجه به فرماست. مهم

( و همنين  18: 2،1391مدار اسنت )فنونتني  عاطفي، گفتماني و حتي تجربه حسي و احساسي

هناي گفتمناني، سنازوکارهاي    دهند کنه بنا آن بتنوان بنا تحلينل نظنام       ابزاري به دسنت مني  

تنوان در  ري و توليد معنا را در متون بررسي و مطالعه کرد. بنه عبنارت دیگنر، مني    گيشکل

 تولينند معنننا را بننا شننرایط   ایننن رویکننرد، جریننان»تعریننف نشننانه معناشناسنني گفننت کننه  

 (72: 1388 )شعيري و وفایي،« زندادراکي انسان پيوند مي -حسي

شنني کننه در دل خننود در ادامننه بننه چهننار نظننام گفتمننانيِ کنشنني، تنشنني، شوشنني و بُو

دهند و گناهي منرز    هاي دیگر از جمله القایي، تجنویزي و رخندادي را جناي مني    گفتمان

 پردازیم.ها بسيار باریک است، ميتشخيص آن

 

 

                                                           

1- Roland Barthes 

2- Fontanill 
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 نظام گفتمان کنشي. 3-1

کند و یکني از  است که براساس برنامه عمل مي« گفتمان کنشي»هاي گفتماني، از اولين نظام

ن سنناختارهاي تقننابلي اسننت؛ چنانکننه بننر اسنناس پررننن  بننودن  هنناي آتننرین ویژگننيمهننم

اند. سنه واژه  ناميده« گفتمان کنشي»ساختارهاي تقابلي در نظریه گرماس، فرآیند روایي او را 

اسنت. در   3و تغيينر  2، ارزش1کليدي که براي درک بهتر این نظام روایي وجنود دارد: کننش  

رو است کنه بنراي رفنع آن    با نقصاني روبه دچار نوعي بحران است؛ یعني گرکنشاین نظام، 

شود تا به وضنعيت مطلنوب برسند. بنه عبنارت دیگنر، هندف اصنلي در اینن          وارد کنش مي

اسنت. عنواملي کنه     )یافتنه سنامان (به وضعيت ثنانوي   )نابسامان(گفتمان، تغيير وضعيت اوليه 

گنزار و  کننش  کنه در آن رابطنة بنين   -« تجویزي»تواندشوند، ميباعث این تغيير وضعيت مي

اي تعناملي بنين   کنه در آن رابطنه  -« القنایي »و ینا   -اي از بناال بنه پنایين اسنت    رابطنه  گرکنش

یک بر دیگري برتري موقعيتي ندارند و یکني بایند   گزار وجود دارد و هيچو کنش گرکنش

 (.16-36: 1395باشد )گرماس،  -بتواند دیگري را متقاعد کند که کنشي را انجام دهد

 

 ام گفتمان شوشينظ .3-2

توانند هنر آن   گنر مني  در وضعيت شوشي، بدون اینکه برنامه یا هدفي مطرح باشند، شنوش  

تنأثير همنين    گينرد، شنود و تحنت   متوجه حضور خود نسبت به موقعيتي که در آن قرار مي

ناميند.  « مهينا کنردن سنوژه   »تنوان آن را  حضور، خود را مهياي خود و دیگري کنند و مني  

توانند باعنث شنوش شنود. در واقنع حضنور       ب کننش و کننش مني   توانند موجن  شوش مني 

دارد تنا  آميخته سوژه با دنيا و تأثير و تأثرات سوژه با دنيا بر یکدیگر، ما را بر این مني درهم

گنر تحنت تنأثير    شنوش «. چيزي را بنراي بنار دوم حاضنر نمنودن    »جاي بازنمود بگویيم: به

                                                           

1- Action 

2- Valeu 

3- Trancformation 
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هاي بيروني و تالقي آن با دنياي درون، هر دنيایي که در آن قرار گرفته و براساس موقعيت

بنراي سنوژه و رابطنه     1کنند. در اینن نظنام ننوع حضنور ا بنژه      ها را دوباره زنده ميبار نشانه

 (.89-100ها است که داراي اهميت اوليه است )همان: عاطفي ميان سوژه

ا بنه  هنا ر تنوان آن معناشناختي استوار اسنت کنه مني    -فرآیند شوشي بر چند اصل نشانه

 ترتيب زیر معرفي کرد:

ادراکي و عاطفي بين سوژه و دنياي داراي احسناس،   -فرآیند شوشي بر رابطة حسي -الف

 استوار است.

اي کنه بنا چيزهنا برقنرار     فرد، حساس و ویژهدر فرآیند شوشي به دليل رابطة منحصربه -ب

معناشناختي و  -هنشان« آن»ها را نوعي توانيم آناي خا  و کوچک که ميشود، لحظهمي

 اي برخوردار است.بناميم از اهميت ویژه« فوریت حضور»یا 

در این فرآیند برخالف فرآیند کنشي، نقصنان حضنور، جنایگزین نقصنان ارزشني در       -ج

 (.102و  101شود )همان: نظام کنشي مي

 

 نظام گفتمان تنشي .3-3

بر گرفتنه اسنت و کننش را    مرکز اصلي فرآیند روایي را در« تنش»در نظام گتفمان تنشي، 

مميزه این گفتمان از گفتمان کنشني اینن اسنت کنه در اینن      دهد. وجه تحت تأثير قرار مي

و دیگري متعلق به ا بنژه   گرکنشگفتمان، دو جریان یکي متعلق به حالت روحي و عاطفي 

شنوند و حضنور   شود. گویي سوژه و ا بژه در هم ذوب مني آميخته ميو دنياي بيروني درهم

آیند کنه   شناختي است، نائل ميبه باالترین درجه معنایي خود که همان وجد و شور هستي

گاهي شنوش بسنيار دفعني و تنابع لحظنه اسنت و        .گویدمي« 2بارقه -لحظه»گرماس به آن 

بنرد و کنترلني بنر شنرایط نندارد؛ چننين       مني سرگر در وضعيت شوریدگي حضور بهشوش
                                                           

1- Objet 

2- Moment Desthesie 
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ي مواجنه باشنيم کنه در    گنر کننش ند و اگر بنا  گویمي« شوشي -تنشي»سبک حضوري را 

مندار بنه   صنورت برنامنه  وضعيت فرآیندي و بسيار تدریجي قرار گرفته و به بيان دیگنر، بنه  

 (.37-46رو هستيم )همان: روبه« شوشي -تنشي»یابد، ما به آن سبک ارزشي دست مي
 

 نظام گفتماني بُوشي .3-4

منن  »ت و محور اصلي توليد معنا با توجه به اي همواره در حال شدن اسسوژه بُوشي، سوژه

توانند از جرینان سنلبي بنه     شود. اینن سنوژه مني   سارتري تعریف مي« بُوش دارم پس هستم

ایجابي برسد، اما هنيچ ایجنابي بنراي او پایندار و قطعني نيسنت. ُبنوش محصنول تردیند و          

و در پني ینافتن   انتخاب است. سوژه بُوشي در پي رسيدن به ا بژه و فنت  آن نيسنت ]بلکنه[ ا   

 (126-135راهي براي خروج از دازاین و پاسز به تردیدهاي خود است )همان: 

 

 . خالصه داستان4

با توجه به تعریف پراپ از روایت که آن را گذر از وضعيت ابتدایي به وضعيت انتهنایي  

 شننده باشنند  کننم تغييننري در ایننن حرکننت حاصننل داننند بننا ایننن شننرط کننه دسننت منني

را یک روایت دانست کنه پيرنن  آن   « پيرِ چنگي»توان داستان مي (13: 1386، 1)توالن

اش کنه از شننيدن آواز او بهنگنام جنواني     -مطربي مشنهور - پيرِ چنگيگونه است: بدین

شد، پينر شنده و پينري بنر صندایش اثنر گذاشنته و دیگنر         ها حيران و سرگردان ميجان

رفنع نيازهناي اولينه کسنب      که قادر نيست حتي درآمدي در حدطوريمحبوب نيست به

نوازد کنه خنوابش   قدر ميرود و آنسوي گورستان ميکند. در همين حالت استيصال به

بيند که در آن هاتف غيبي به برد. درست همين موقع، عمر، خليفه دوم نيز خوابي ميمي

المال را به فردي که در گورسنتان اسنت، بنبخش. در پني     دینار از بيت 700گوید: او مي

                                                           

1- Tolan 
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افتد و نيازهاي معنوي و مادي او اتفا. مي پيرِ چنگين دو خواب، تغييري در وضعيت ای

 شود.برطرف مي

گنجاند. در این داستان نيز او پنس از  معنوي معموالً حکایات فرعي ميموالنا در مثنوي

شنود و بنه مناسنبت وصنف او از مطنرب، ننواي       سرودن چهار بينت از داسنتان خنارج مني    

شود و پس از تأکيد بر نکات مدنظرش، يا و اولياي الهي برایش تداعي ميصوراسرافيل، انب

 کند.مخاطب را به شنيدن ادامه داستان دعوت مي

عننوان جزئني از سناختار کلني منتن محسنوب       هنا بنه  شناسي، شخصنيت در علم روایت

 اند؛ بننابراین، بنراي تحلينل شخصنيت، ابتندا     شدههاي از پيش تعيينشوند که تابع کنشمي

باید الگویي از حوزه کنش آنان به دست آورد. گرماس از جمله کساني است که به چنين 

شنمول اسنت و   یافته است. او معتقد است الگوي کنشي که ارائه داده، جهانالگویي دست

 با هر روایتي قابليت انطبا. دارد.

اس اسنت،  ترین مفهوم در ساختارگرایي و نظریه گرمهاي دوگانه در واقع اساسيتقابل

هاي دوگاننه از زمنان   زیرا اساس تفکر انساني بر این بنياد استوار است؛ چنانکه به این تقابل

هناي  و... توجه شده است. این تقابل« منفعل -فعال«، «ماده -صورت»ارسطو به شکل تقابل 

 هاي زماني؛ یعني شرایطدر تقابل»گونه است که ها اینها و روایتدوگانه در طرح داستان

آغازین غيرمتعادل در مقابل شرایط پایاني قصه، در برابر شرایط مضموني معکنوس و غينر   

(؛ همچنان کنه در  61: 1391)راغب،« آیدحلي پيدا و دوباره تعادل به دست ميمتعادل، راه

 در جواني(: پيرِ چنگيداستان مورد بررسي ما وضعيت متعادل آغازین )وضعيت بسامان 

 پننر طننرب مطربنني کننز وي جهننان شنند   

 دل پنننننران شننننندياز ننننننوایش منننننر 
 

 رسنننننته ز آوازش خيننننناالت عجنننننب  

 وز صنندایش گننوش جننان حيننران شنندي
 

 (2074و  2073)مثنوي، ابيات 
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 و از دست دادن طرفدارانش(:   پيرِ چنگيوسيله وضعيت نامتعادل مياني )پير شدن به

 

 شنننند پيننننر و روزگننننار برآمنننند چننننون

 فننننزاش  جننننان لطيننننف آواز گشننننت

 آمننننده هننننرهز رشننننک کننننه نننننوا آن

 ضننعيف و گشنت  پيرتنر  مطننرب کنه چنون 
 

 شننند گينننرپشنننه عجنننز از جنننانش بننناز 

 خننراشدل و زشننت و مکننروه و ننناخوش

 شنننننده پينننننري خنننننر آواز همچنننننو

 رغيننف یننک رهننن کسننبي بنني ز شنند
 

 (2078تا  2074)مثنوي، ابيات 

 

 طلبد:شود و بعد به حالت استيصال و درماندگي از خداي خود استمداد مينابسامان مي

 

 تنننوام مهمنننان امنننروز کسنننب سنننتني

 جنننننو اهلل شننننند برداشنننننت، چنننننن 

 بهنننا ابریشنننم خنننواهمحنننق از گفنننت
 

 تنننوام  کنننآن  زننننم  تنننو  بهنننر  چنننن  

 گننننو آه یثننننرب گورسننننتان بننننه تننننا

 هننناقلنننب پنننذیرد نيکنننویي بنننه کنننو
 

 (2083تا  2080)مثنوي، ابيات 

 

برد و در عالم خنواب سنير   کند تا اینکه از خستگي خوابش ميزدن ميشروع به چن 

بينند و همنين دو خنواب بنه مسنير و      کند. در این مينان عُمنر نينز خنوابي مني     سلوک مي و

شود که باعث ایجاد وضعيت متعادل پایاني )بسامان شدن اوضاع مادي هایي ختم ميکنش

 شود.  ( ميپيرِ چنگيو روحي 

کنند و مقندمات تغيينر را    نقش بسيار مهمي ایفا مي« قضا»هاي مثنوي، در اغلب داستان

آورد. چنانکه در داستان مورد بررسي منا،  راي رسيدن به وضعيت متعادل پایاني فراهم ميب

 به سمت گورستان از روي قضا و بدون برنامه صورت گرفته است. پيرِ چنگيرفتن 
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هناي روایني آثنار    خنوبي روي زنجينره  پردازانني اسنت کنه بنه    گرماس یکني از نظرینه  

شناسي سوسور و یاکوبسن آغناز کنرد و معتقند    بانکارکرده است. او کار خود را بر پایه ز

(. او بنراي تحلينل   296: 1390)مدرسني، « شودهاي دوتایي شروع ميداللت با تقابل»است 

کارکرد بنراي   31هاي عاميانه، شخصيت بجاي هفت حوزۀ عمل پراپ )که با بررسي قصه

شامل شش نقش کند که سه جفت دوتایي کنشي را پيشنهاد مي»ها مشخص کرده بود( آن

هنا وجنود   منزلة مقنوالت کلني در همنه رواینت    ها به( و معتقد است آن298)همان: « است

عننوان روشِ خنا    هناي تحلينل شخصنيت و بنه    عننوان یکني از روش  دارند. این روش به

 (.150: 1386شده است )توالن، گرماس معرفي 

 بدین قرار است:« گيپيرِ چن»ها در داستان شش نقش اصلي نظریة گرماس و معادل آن

 
 

دهنند،  هاي روایت را باید براساس آنچنه انجنام مني   شخصيت»گرماس معتقد است که 

( و بنه  144: 1377)سنلدن، ویدسنون،   « بندي کرد نه براساس آنچنه هسنتند  تعریف و دسته

تواند در یک یا چنند نقنش از   دهد، ميهمين دليل، هر شخصيت بنا به کنشي که انجام مي

، هنم  «عُمنر »طور که در داستان منوردنظر منا   گانه گرماس قرار گيرد. همانهاي ششنقش

 کننده و هم فاعل است.هم دریافت« پيرِ چنگي»گر و هم فاعل و یاري
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بنرد و کنل سناختار    گرماس در ادامه از سه پي رفت همچون سه قاعدۀ نحنوي ننام مني   

 داند:ها را نتيجه توالي این سه زنجيره ميطرح قصه

موجنب آن پيمنان ینا    شود کنه بنه  ره ميثاقي یا قراردادي؛ شامل بخشي از روایت مي* زنجي

 گيرد:در این زنجيره قرار مي پيرِ چنگيکردن شود. توبه قراردادي بسته یا نقض مي

 

 درد رفنت  حند  از و بگریسنت  بسني  چون

 النننننه از حجنننننابم بنننننوده اي گفنننننت

 هفتادسننننال مننننن خننننون بخننننورده اي

 باوفننننننا عطنننننناي بننننننا خننننننداي اي
 

 کننرد  خننرد  و زمننين  بننر  زد را چننن  

 ره شننننننناه از زنراه تنننننننو منننننننرا اي

 کمنننال پنننيش سنننيه روینننم تنننو ز اي

 جفنننا در رفتنننه عمنننر بنننر کنننن رحنننم
 

 (2204تا  2201)مثنوي، ابيات 

 

تحليل مقنام توبنه   »کنيم و خواننده را به مقاله پوشي ميباره چشماز توضي  بيشتر دراین

فنرد و  اصغر ميربناقري نوشته سيد علي« مثنوي موالنا« يپيرِ چنگ»از حسنه تا سيئه در داستان 

 دهيم.اشرف خسروي ارجاع مي

هاي قهرمان داسنتان در مسنير رسنيدن    ها و مبارزه* زنجيره اجرایي؛ این زنجيره شامل آزمون

عنوان یک داسنتان عارفاننه، خيلني    به« پيرِ چنگي»به هدف است. نمود این زنجيره در داستان 

بنه گورسنتان و    پيرِ چنگني نانکه کنش فيزیکي در این داستان از حد رفتن رن  است؛ چکم

کنند، امنا کننش دیگنري هسنت کنه در اینن داسنتان نمنود          رفتن عُمر در پي او تجناوز نمني  

پينرِ  تري دارد و آن پرواز روح هر دو شخصيت با خواب به عالم معنا است. خواب بر پررن 

 شود:زند، چيره ميو چن  مي رودکه به گورستان ميبعد از این چنگي

 

 جنننان صنننحراي و سننناده جهنننان در  جهنننان رنننن  و تنننن از آزاد گشنننت
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 منننناجرا  سننننرایان آنجننننا  او جننننان
 

 منننرا بماندنننندي گنننر اینجنننا کانننندر
 

 (2094و  2093)مثنوي، ابيات 

 

 شود.در قسمت نظام شوشي به تفضيل به این مقوله پرداخته مي

 ها و سيروسفرها است.  گشتنها، باز* زنجيره انفصالي؛ شامل رفتن

طور که در زنجيره اجرایي اشاره شد سيروسفرها در این داستان، معننوي اسنت و   همان

تنوان در  سنوي حنق را مني   بعند از عمنري گنناه بنه     پيرِ چنگياز این دید، بازگشت معنوي 

 (.162: 1386زنجيره انفصالي نيز یادکرد )برگرفته از احمدي، 

نامينده  « گفتمنان کنشني  »، فرآیند روایي گرماس «اسي ادبياتمعناشن -نشانه»در کتاب 

هایي است که در ادامه همراه تحليل بخشني از منظومنه   شود. این گفتمان داراي ویژگيمي

 شود.ها اشاره مياز این منظر به آن

 

 گفتمان کنشي -الف

-حلينل هاي گفتماني است که در شناسایي و بسنط آن ت محور از اولين نظامگفتمان کنش»

، جنرج  1گران زیادي نقش داشتند. والدیمير پراپ، مارسنل منوس، کلنود لنویي اسنتروس     

، پل ریکور و آلژیرداس گرماس از جمله کساني هستند که نظرینه  3، روالن بارت2دومزیل

 (.19: 1395)گرماس، « حوزه روایت کنشي را توليد و بسط دادند

نقنش کليندي دارنند. در    « غيينر ت»و « ارزش»، «کننش »در نظام روایني کنشني سنه واژه    

رونق شدن کسب و براي تهيه مایحتناج زنندگي )ارزش( بنه    به خاطر بي پيرِ چنگيداستان 

 700افتند و عُمنر، خليفنة دوم بنراي او     واسطه اتفاقي که ميگذارد، اما بهگورستان قدم مي

                                                           

1-Claud Lévi Strauss 

2- Georges Domezil 

3- Roland Barthes 
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ا کننار  هناي قبلني ر  «ارزش»آیند کنه در پني آن    ي در وي پدیند مني  «تغيير»آورد دینار مي

گوننه،  شنود و اینن  شکند و متوجه حق ميصورت نمادین چن  خود را ميگذارد و بهمي

« نقصنان معننا  »شنود. بنه عبنارت دیگنر،     هم از بحران مادي و هم بحران روحي خارج مني 

گوننه از  کنند و اینن  شنود و ا بنژه ارزشني او تغيينر مني     برانگيزاننده کنش در پير جنگي مي

گونه که مشخص است تحنت تنأثير فرآینند القنایي )از بناال بنه       همانآید. بحران بيرون مي

 افتد.پایين(؛ یعني الهام هاتف به عُمر این اتفا. مي

شود، چراکه انجام کنش خود نياز بنه  تنهایي باعث کنش نميالبته هميشه نقصانِ معنا به

پينرِ  »ر منا  (. در داسنتان منوردنظ  26دارد )همنان:  « 2اجرایني کننش  »و « 1تنوانش »دو مرحله 

رود، سوي گورستان مني از توانش الزم برخوردار نيست و با حاالت سردرگمي به« چنگي

گوننه منزدي   گينرد بنراي رضناي حنق بننوازد و اینن      اما پس از رسيدن به آنجا تصميم مني 

گویند از  بيند و هاتف بنه او مني  دریافت کند و در این حين عُمر در جایي دیگر خوابي مي

ینار به فردي که در گورستان است، بده و در پي اینن مناجرا، حضنور هنر     د 700المال بيت

   شود.تبدیل مي 3دو شخصيت به حضوري به باور رسيده

داشت، خوابي است کنه  پي دیدگاه را در « تغيير»ها که به دنبالش نقطه آغاز این کنش

معننوي در  پذیرد و انگينزه  بر عُمر عارض شد. در پي آن خواب است که کنش، تحقق مي

آیند. بررسني اینن مقولنه در ذینل گفتمنان       ها بنه وجنود مني   براي تغيير ارزش« پيرِ چنگي»

 گيرد.شوشي قرار مي

 

 

 

                                                           

1- Competence 

2- Performance 

3- Presence Potentielle 
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 گفتمان شوشي -ب

گينرد، تعرینف   سوژه کنشي بنا توجنه بنه نقنش و فرآینند کناربردي کنه در آن قنرار مني         »

تعرینف شنفاف و   شود، اما سوژه شوشي داراي ابهام فلسنفي و پدیدارشنناختي اسنت و    مي

 (.90)همان: « فوري از آن ممکن نيست

در نظام گفتماني شوشي، دیگر کنش مطنرح نيسنت و کننش جناي خنود را بنه رابطنة        

گر با دنياي بيرون تجربه کرده و تجربة زیستة خود را بنه  دهد که شوشادراکي مي -حسي

 کند.زبان منتقل مي

ابسنامان داسنتان بنه وضنعيت پایناني و      ، تغيير وضنعيت اولينه و ن  «پيرِ چنگي»در داستان 

کندام مسنئول دیندن    هنيچ « پيرِ چنگي»گيرد. عُمر و بسامان، تحت تأثير خواب صورت مي

پينرِ  »شنوند؛  خواب نيستند، اما تحت تأثير آن قرار دارند و با آن وارد عرصة گفتمناني مني  

- دچار احساس غم شدید و حالت درمانندگي شنده )قنبض( کنه باحالنت قنبلش      « چنگي

)بسط( کامالً متفاوت است و قادر به انجنام کننش )آواز زیبنا(     -جواني و شادي و عشرت

صنورت  نيست. به عبارت دیگر، از دنياي شاد و روزمره خود جدا شده است و نتيجه آن به

گيرد فقنط  شود که در پي آن تصميم ميگریه مداوم و اظهار پشيماني )توبه( نشان داده مي

 نوازد.براي رضاي حق چن  ب

و حاصنل خنودبيني   « صحو و هوشياري»معنوي یا از روي هاي مثنويدر داستان« گریه»

و حاصل فنا است؛ چنانکنه در داسنتان منورد بررسني منا، گرینة       « سکر»است و یا از روي 

هناي  پيرچنگي از روي صحو و حاصل تفکر در زنندگي گذشنته اسنت. در دیگنر داسنتان     

شود و موالننا  مي و... ابتهال و گریه دیده« ک حلوافروشکود»، «دقوقي»معنوي مثلِ مثنوي

هسنتند؛ منثالً در   « منانع »و برخني  « الزم»هنا  به صورت ضمني معتقد اسنت برخني از گرینه   

پني دارد. در  گریه کودک گشایشي براي احمد خضرویه در« فروشکودک حلوا»داستان 
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شنود و زميننه را   نش مني نيز گریة پير از روي صحو است که باعنث کن  « پيرچنگي»داستان 

 آورد:براي تغيير ارزش فراهم مي

 

 درد رفننت حنند از و بگریسننت بسنني چننون
 

 کننرد خننرد و زمننين بننر زد را چننن  
 

 

 (2105)مثنوي، بيت  

 

خواهد که از این حالت صحو )گریه و اظهار توبنه( نينز بگنذرد و    و در ادامة عمر از او مي

 مانع است:« استغرا.»در حق مستغر. شود، چراکه صحو در مرحله 

 

 تنننو زاري ایننن  کنننه گفننتش  عمنننر پننس 

 اسنننت دیگنننر راهننني گشنننته فننناني راه

 مضنننني مننننا زینننناد هوشننننياري هسننننت
 

 تنننننو هوشنننننياري آثنننننار از هسنننننت 

 دیگرسننت گننناهي هوشننياري زانننک

 خنننندا پننننرده مسننننتقبلت و ماضنننني
 

 (2201تا 2199، ابيات مثنوي)

 

، «سوژه مهيا» 1ف هایدگريشوش را با تعری« نشانه معناشناسي ادبيات»شعري در کتاب 

در وضعيت شوشي بندون اینکنه برنامنه ینا     »گوید: داند و مينزدیک مي« مهيا شدن سوژه»

تواند هر آنچه متوجه حضور خود نسبت بنه منوقعيتي کنه    گر ميهدفي مطرح باشد، شوش

در آن قرارداد گشته و تحت تأثير همين حضور خنود را مهيناي دریافنت خنود و دیگنري      

و  پينرِ چنگني  هنا ) اي در سوژه(؛ چنانکه در این داستان، آن خواب، انرژي91 ان:)هم« کند

 زند.کند که بعد از آن به کنش دست ميعمر( مهيا مي

 

                                                           

1- Heidegger 
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 :پيرِ چنگي

 

 نمننود  خننوابم ایننن کاننندر جهننان ویننن
 

 گشننننود را بننننالم و پننننر گشننننایش از 
 

 (2104)مثنوي، بيت   

 عمر:

 

 عمننر کنناي را عمننر مننر آمنند باننن 

 محتننننرم و خننننا  داریننننم يابنننننده

 عنننام المنننالبينننت ز برجنننه عمنننر اي

 پننيش او بننر، کنناي تننو مننا را اختيننار     

 پنننس عمنننر زان هيبنننت آواز جسنننت  
 

 بننننننازخر زحاجننننننت را مننننننا بنننننننده 

 قنندم کننن رنجننه تننو گورسننتان سننوي

 تمنننام ننننه کنننف در دیننننار صننندهفنننت

 قننندر بسنننتان کننننون معنننذور دار  اینننن

 تنننا مينننان را بهنننر اینننن خننندمت ببسنننت
 

 (2180تا  2176 )مثنوي، ابيات

 

موالنا بعد از چهار بيت، وصف حال مطرب جوان و بنا کرّوفنرّ   « پيرِ چنگي»در داستان 

بينت بنا تفسنير آینة      170و سه بيت تشبيه و تلمي  به صوراسرافيل و نغمه داوود در حندود  

زند. در اینجا موالنا فضا را مناسب هاي فرعي به مراد عرفاني خود دست ميقرآن و داستان

بيند و به مفاهيمي چون فاني و درگذر بودن دنيا، خواب غفلنت و ابندیت سنراي بناقي،     يم

شنود کنه اگنر در    پردازد و متذکر ميوصال به حضرت حق و بيش از همه، نور هدایت مي

افنزاي  هناي روح غفلت به سر ببري و گوش شنوایي براي نداي حق نداشته باشي از نفخنت 

هاي فرعي بين داستان اصنلي، ننوعي تعلينق    با این حکایت ماني. در حقيقتبهره ميحق بي

کنند و بنا اینن    دهد و آماده مباحث عرفاني ميکند و ذهن خواننده را پرورش ميایجاد مي

 کند.تر ميگيري فضاي شوشي را پررونقکار شکل
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دانند کنه   معناشناسي ادبيات، شوش را وضعيتي چندالینه مني   -گرماس در کتاب نشانه

 از: اندعبارت

کشند و بنارزترین   با گذر عمر به دنياي درون سر مني  پيرِ چنگيارتباط با دنياي درون؛  -1

 بيند و پرواز روح او به عالم معنانشانة آن، همان خوابي است که مي

کنه حضنوري   « پينرِ چنگني  »تمایز حضور با توجه به تغيير وضعيت؛ تغيير حالت جواني  -2

و بننا تغييننر -گننرا اشننت بننه پيننري کننه حضننوري درونگننرا و غافننل از حننق دکننامالً بننرون

 حق دارد.متوجه شده به -هایشارزش

پينرِ  »پيوند دادن حضور خود با حضور دیگري؛ بنازنمود نقطنة اتصنال اینن دو حضنور       -3

 زند.زماني است که در گورستان براي حق چن  مي« چنگي

از خواب بيندار  « چنگي پيرِ»افتد که متوجة احساس حضور خود شدن؛ زماني اتفا. مي -4

دهد و او تازه متوجة غفلنت  گوید خداوند به تو سالم و بشارت ميشود و عُمر به او ميمي

 .شودها از حق ميخود در این سال

را بعند از توبنه از   « پيرِ چنگي»برجسته کردن احساس حضور خود؛ که با یاري عُمر که  -5

 کننند،از توبننه، یعننني اسننتغرا. برحننق منني رهاننند و او را متوجننة مرحلننة بعنندناامينندي منني

 یابد.نمود مي

نقصنان حضنور، جنایگزین نقصنان ارزش در نظنام      »ناگفته نماند که در فرآیند شوشي 

(. در واقع سوژه، فاصلة عظيم بين آنچه ظناهر چيزهنا اسنت و    101)همان: « شودکنشي مي

و بنراي جبنران آن   شود ان حضور ميصکند و دچار نقها است، احساس ميآنچه اصل آن

 معناشناختي مرتبط است.   -شود که با اصل التفات نشانهوارد رابطه خاصي با چيزها مي
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شود، شوش مطرح در اینن داسنتان مبتنني بنر     ( مشاهده مي1گونه که در نمودار )همان

چيزي درگذشته نيست، بلکه این شوش باعث شده که چيزي در آینده اتفا. بيفتند؛ یعنني   

 است که باعث و برانگيزنده کنش شده است.  « 1نشيشوشني پسات»

 
 نمودار شوشي داستان پیرچنگي(: 1نمودار )

 
 

عامنل تغيينر   « شنوش »کسي است که مسنبب شنوش اسنت.    « گرشوش»(، 1در نمودار )

کسي است کنه شنوش را بنه اجنرا     « گذارشوش»شود. ادراکي مي -عاطفي، کيفي یا حسي

عامنل  « شنوش بازدارننده  »رسناند.  گنر یناري مني   کسي که به شوش« یارشوش»گذارد. مي

عامل مفعنولي اسنت کنه شنوش بنه او      « پذیرشوش»بازدارنده و مانعي بر راه شوش است و 

 (.40: 1394شود )خراساني و همکاران، اجرا مي

پيرِ »؛ شودهاي فراعقلي دیده ميهاي چندالیه، دست غيب و محرکمعموالً در روایت

شکند. در ميان تعالي است، توبه کرده و سازش را ميکه شاهد عنایت و توجه حق« چنگي

شنود، اشناره   اي که بر دل افکنده شده و موجنب تناري دیند دل مني    داستان، موالنا به پرده

                                                           

1- Protensif 

شوش=خوا

 ب

يپذیر=پیرچنگ شوش  

گذار=عمرشوش یار=هاتفشوش   

-شوش بازدارنده=

-- 

ریهتغییر عاطفي=گ  

گر= پیرچنگيشوش  
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کنرد و عمنرش را بنه    نواخنت و بنه ننداي اصنلي توجنه نمني      کند؛ پير در ابتدا ساز مني مي

 کرد تا اینکه نداي حق را شنيد.تلف مي گونه بيهودههمين

عننوان دو  عناطفي بنه   -ادراکني و تنشني  -توان اشاره کرد که دو نظام حسيدر کل مي

شود. در این دو نظام، احسناس و ادراک  زیرمجموعه از نظام گفتماني شوشي محسوب مي

ترتينب  ن این گران بيشترین سهم را در خلق معناي متن داشته و به هاي عاطفي شوشو تنش

اثر ادبي را از حيطه یک گفتمان فقط کنشي و ساختاري فراتر برده و روابط درونني آن را  

 کشند.به چالش مي

 

 تنشي گفتمان -ج

بنه  « نقصنان معننا  »شوشي دارد. گرمناس در کتناب    گفتمانتنشي شباهت زیادي با  گفتمان

کند. نامد، اشاره ميمي «بارقه -لحظه»ارائة مفهوم جدیدي در مطالعات گفتماني که آن را 

شنوند و  دیگنر ذوب مني  شنود کنه سنوژه و ا بنژه در ینک     به زماني گفته مي« بارقه -لحظه»

شنناختي اسنت، نائنل    حضور به باالترین درجه معنایي خود که همان وجود و شنور هسنتي  

شوشني و تنشني در مندت     گفتمنان (. در واقنع، تفناوت بنارز    40: 1395شود )گرماس، مي

 ادراکي است. -د آن حالت عاطفي و حسيزمان رخدا

 شود:بيند، این گفتمان تنشي، بارز ميبراي نخستين بار عُمر را مي« پيرِ چنگي»زماني که 

 

 بسنننني شنننند دوانننننه گورسننننتان گننننرد

 آنجنننا نشسنننت  ادب صننند بنننا و آمننند

 خننر عمننر را دینند و ماننند اننندر شننگفت   

 مننرم مننن از متننرس گفننتش عمننر پننس
 

 سنننيک آنجنننا ندیننند او پينننر آن غينننر 

 جسننت  پيننر  و سننتاد  عطسننه  عمننر  بننر

 گرفنننت لرزیننندن و کنننرد رفنننتن عنننزم

 امآورده حننننق ز هننننابشننننارت کننننت
 

 (2185تا  2181)مثنوي، ابيات 
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خودشندگي مواجنه   بني بارقه باشد، ما بنا از خنود   -اگر شوش بسيار دفعي و تابع لحظه»

رایط برد و هيچ کنترلي بنر شن  گر در وضعيت شوریدگي حضور به سر ميهستيم که شوش

 گيرد و او تحت تنأثير آنچنه بنر او رخ   طور ناگهاني و در لحظه شکل ميچيز بهندارد، همه

 (.45و  44 )همان:« ناميمشوشي مي -داده است، قرار دارد؛ چنين سبک حضوري را تنشي

 .بُوشي است گفتمانآخرین نظام گفتماني مورد بررسي ما در این داستان، 

 

 بُوشي گفتمان -د

نظام کنشي مبتني بر برنامه و ساختار است. نظام مجابي یا القایي مبتنني  »اره شد که پيشتر اش

 -هناي حسني  بر باور و متقاعدسازي است. نظام شوشي بر مبناي حضور عاطفي و دریافنت 

کند. نظام تنشي با توجه به توليد انرژي و رابطه کمّي و کيفني کنه چننين    ادراکي عمل مي

گيرد، اما در نظام بُوشي، محور اصلي توليند معننا   ورد، شکل ميآاي را به وجود ميانرژي

 (.129-128)همان: « شودسارتري تعریف مي« من بُوش دارم، پس من هستم»با توجه به 

وجنود  بنه  « پينرِ چنگني  »با گسستي که به سبب پيري در موقعينت   پيرِ چنگيدر داستان 

انتخاب کرد که براي خدا بننوازد،  « چنگيپيرِ »مدار دور شد. آمد، روایت از ساختار برنامه

شود که با توجه به تغيينر ارزش و در  مهيا مي« پيرِ چنگي»البته این انتخاب آزاد زماني براي 

تمنایز حضنور    -گونه که در قسمت نظام شوشني اشناره شند   همان-پي آن تغيير وضعيتش 

ين آگناه شندن بنه    شنود و همن  کند و متوجة احساس حضور به باور رسيده خود ميپيدا مي

طور که دیدیم این تغيينر  شود، اما همانبودگي او مي -حضور، راهي براي رهایي از جهان

توانند بنه   سوژه بُوشي پس از عبور از جریان سنلبي مني  »شود؛ چنانکه فقط به توبه ختم نمي

ایجاب برسد، اما هيچ ایجابي بنراي او پایندار و قطعني نيسنت، چراکنه حضنور او همنواره        

در ادامه در نظنام تقنابلي   « پير چنگي(. »129)همان: « شوداس موقعيت بُوشي تعيين ميبراس

رسند کنه صنوفي از آن بنه     گذرد و به مرتبه استغرا. در حق مي)توبه/استغرا.( از توبه مي
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اي از زندگي پير بسنان قبنل   کند. در این مرحله هيچ لحظهیاد مي«از توبه توبه کن»عبارت 

و در « صنيرورت »هاي جدید است. تعبينري کنه در عرفنان بنا لفنظ      ودننيست و مدام در ب

 شود.از آن یاد مي« حضور حصولي»اگزیستانسياليست به لفظ 

براي آدمي سه سچهر یا سنه سناحت قائنل    » 2، پدر فلسفه اگزیستانسياليسم1کگاردیريک

احت است؛ ساحت اول را سچهر حسي یا زیباشنناختي، سناحت دوم را سنچهر اخالقني و سن     

در « پيرچنگني (. »65)بنه نقنل از خينال، تمثينل و تأوینل:      « شمردسوم را سچهر ایماني برمي

-کند؛ همان سچهري کنه کني  داستان مورد بررسي ما در جواني در سچهر فردي زندگي مي

در این تحليل مفصنل بنه   - شودنهد. زماني که پير ميمي« 3دون ژوان»یرکگارد نماد آن را 

عبارت دیگر، کند. بهتري پيدا ميقيي تعهد و بينش عمه معيارهاي اخالقب -ایمآن پرداخته

یرکگنارد از  گينرد و پنس از مالقنات بنا ُعمنر بنه تعبينر کني        قنرار مني  « سچهر اجتماعي»در 

یابد. این در حالي است حضور مي« سچهر االهي»اضطراب وجودي و بشري رها شده و در 

شنود و هنر آن بُنوش    ماند و در حق مستغر. ميميدر این مرحله هم باقي ن«پير چنگي»که 

کنند و در عرفنان   اي که از اگزیستانسياليسم هم گذر مني کند؛ مرحلهجدیدي را تجربه مي

 شود.  یاد مي« تا إليه یصعد أطياب الکلم/ صاعدا منا إلي حيث علم»از آن به تعبير 

چنين بيان کرد کنه ابتندا   نتوان ایگونه آثار را ميهاي گوناگون در اینرسيدن به بُوش

در دوران جنواني(، سنچس   « پيرِ چنگي»برد )مانند سر ميفرد در وضعيت بسامان )تعادل( به

دهند )ميانسنالي و از دسنت دادن آواز خنوش( و براسناس      بحراني در زندگي وي رخ مني 

و به گورستان که بندون دلينل   « پيرِ چنگي»شود )مثل رفتن به سوي تغيير هدایت مي« قضا»

شنود، امنا فنرد در زمناني     از روي قضا است( در ادامه تغيير ایجاد و دوباره تعادل برقرار مي

دست آورده و همان فرد اولي نيست و این سير رسد چيز جدیدي بهکه مجدد به تعادل مي

                                                           

1- Kierkegaard 

2- Existentialism 

3- Don Giovani 



 1399 تابستان، 84، شمارة 24سال  پژوهی ادبی؛متن 30

( فرآینند  2کنند. نمنودار )  هاي گوناگون را تجربنه مني  یابد و فرد بُوشگونه ادامه ميهمين

 دهد.را نشان ميتشری  شده 
 

 (: الگوی تغییر وضعیت 2نمودار )

 
 

گسنلد و بنا   نفس از خلق و خالیق حس و تن مني « پيرچنگي»در پایان داستان »چنانکه 

 (.88)همان: « رسدامداد عُمر، عقل در روح االهي به فنا مي
 

 شننند اسنننرار ایننننه فنننارو. کنننه چنننون

 شنند خنننده يبنن و گریننه بنني جننان همچننو

 زمنننننان آن دروننننننش آمننننند حيرتننننني

 قنننال و حنننال وراي از جنننویي و جسنننت

 باشننندش خالصننني کنننه ننننه اي غرقنننه
 

 شنننند بينننندار اننننندرون از پيننننر جننننان 

 شنند زنننده دیگننر جننان و رفننت جننانش

 آسنننمان و زمنننين از شننند بنننرون کنننه

 ذوالجننننالل جمننننال در گشننننته غرقننننه

 ینننا بنننه جنننز درینننا کسننني بشناسننندش 
 

 (2213تا 2209، ابيات مثنوي)
 

 گیری نتیجه

مقتضناي کنالم،   هناي مثننوي بنراي بينان درس گفتارهناي عرفناني خنود بنه        موالنا در داستان

کنند.  گنجاند و با کالم عرفاني بين ساختارهاي جزئني ارتبناط برقنرار مني    حکایات فرعي مي

بنا  « پينرِ چنگني  »داستان مورد بررسي ما نيز از این خصيصه مسنتثنا نيسنت. وضنعيت نابسنامان     

شود. اینن تغيينر   ور به باور رسيده به وضعيتي بسامان یافته در پایان داستان ختم ميدرک حض

نقصنان  »است و سبب اینن تغيينر هنم    « پيرِ چنگي»هاي موردقبولِ پيشين «ارزش»حاصل تغيير 

 بحران Aتعادل+ تغییر بحران Aتعادل
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بدان دچار شده و درنهاینت بنا فرآینند القنایي و کمنک هناتف        پيرِ چنگياست که « معنایي

 آید.فاعل( از آن بحران مادي و معنوي بيرون مي -مر )یاریگرغيبي )ابر یاریگر( و عُ

تحت تأثير دو خواب که بر او و عُمر حناد  شند، بنه وجنود      پيرِ چنگيتغيير وضعيت 

کننند و  آمد. در حقيقت این دو بدون هيچ برنامه و هندفي در عنالم معننا حضنور پيندا مني      

« رک حضنور خنود و دیگنري   د»واسطه هاتف بنه موقعينت   هاي غيبي بهتحت تأثير کمک

 شود.هایي ختم ميرسند که در ادامه به کنشمي

هاي عينني اسنت چنانکنه    هاي این روایت متفاوت از زنجيرهباید اشاره کرد که زنجيره

و « معنوي»زنجيره قراردادي این داستان، امري انتزاعي، کنش حقيقي داستان، امري « توبه»

 اند.قرارگرفته ها در این راستاها و مبارزهآزمون

هنا، جهنش اصنلي داسنتان را نشنان      تر از دیگر نظامدر این داستان نظام شوشي پررن 

از جملنه ارتبناطش بنا دنيناي     « پينرِ چنگني  »خوبي مراتب حضور داده است. در این نظام به

 درون، درک تمننایز حضننورش بننا توجننه بننه تغييننر وضننعيت و درنهایننت در پنني یننک      

 وار و بسيار زیبا در داستان گنجاننده اي بيرونيکه با شيوه-مر و او مالقات عُ« بارقه -لحظه»

وجود، آنچنه باعنث   شود. با این آگاهي و برجسته شدن حضور در او دیده مي -شده است

ها جنذابيت خنود را حفنظ و مکنرر خنوانش شنوند شناید        گونه داستانشود همواره اینمي

 حضور سوژه بُوشي در این آثار است. 

گوننه کنه   ماند و هماندر مرحله ایجابي و ثابت باقي نمي« پيرِ چنگي»ان داستان، در پای

خواهد که از مرحلنه توبنه بگنذرد و در حنق     مي« پيرِ چنگي»در آخر داستان آمده، عُمر از 

هاي جدید است و هنيچ ایجنابي بنراي    گونه شخصي مدام در حال بودنمستغر. شود؛ این

 وضعيت او ثابت نيست.  
 

 رسننندمننني نوننننو جنننوي همچنننو عُمنننر
 

 جسننننند در نمایننننندمننننني مسنننننتمري 
 

 (1145، بيت مثنوي)
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