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 :چکیده

اغلب گوینده و  که کنندمی تعریف« حال گوینده و مخاطب یمقتضابمطابقت سخن »بالغت را  

با اقتضای احوال  اما در بالغت داستان، مطابقتاست.  موردنظرمخاطب بیرون از جهان اثر ادبی 

مقتضای حال اشخاص چگونه در ترین الیة جهان داستان مورد نظر است؛ یعنی اشخاص در درونی

 شکل تهایشخصبخش زیادی از یک داستان را بازنمایی گفتار گفتار شخصیتها محاکات شده است؟ 

و گوینده، کالم مطابق با حال  ،کند که شخصیتها در جهان داستانمی بالغت داستان ایجاب. دهدمی

زش واقعگرایانه، گفتار ، با انگیداستان پیرچنگیست که در مخاطب سخن بگویند. فرض بر این

 نه اینکهشخصیتها مطابق با مقتضای حال خود و دیگر شخصیتها بازنمایی و محاکات شده است 

در گویند. ب اشخاص جهان داستان همه با زبانی یکدست و گاه ادیبانه و یکسان با زبان شاعر سخن

 و استضای حال مطابق با مقت ،گفتار شخصیتهای خدا، عمر و پیرچنگیبالغت  ،این داستان

  .استنمایشی محاکات شده  یاگونهبلحظات حساس داستان با گفتار مستقیم و گفتار مستقیم آزاد 

 

 .گفتار مستقیم، بازنمایی گفتار ،پیرچنگیداستان بالغت، ، یشناسسبک :کلمات کلیدی
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 مقدمه: 

( 174انی )متوفی عبدالقاهر جرج اند.تعریف کرده «حال سخن گفتن یمقتضاب» قدما، بالغت را

از آن عاید گردد  اییدهفاوجهی که داند بمی بالغت را خصوصیتی در کیفیت نظم کلمات به یکدیگر

اساس آن راههای ت که برعلمی اس ،بالغت» ؛یگردعبارتب(. 77 صدالئل االعجاز فی القرآن،نک: )

یعنی رسیدگی به  شود؛می بخشیدن به مخاطب( بررسی یرتأثمطابقة کالم با مقتضای حال )یعنی 

یکجا، خالصه و  گمانیباست و در جای دیگر چه نوع دیگر.  مؤثراینکه در کجا چه نوع سخنی 

و طوالنی، در یکجا صراحت الزم است و در  یلتفص بهاست و جای دیگر  مؤثرکوتاه سخن گفتن 

و  4بخش زیادی از یک داستان را محاکات (.121صرستاخیز کلمات،« )جای دیگر پوشیدگی

ی ساده و سرراست نیست؛ بلکه امسئله «بازنمایی گفتار»دهد. می شکل شخصیتها 2بازنمایی گفتار

 مستقیم بازنمایی طوربگفتار شخصیتها را گاه  ،راویهای گوناگون با کارکردهای متنوع دارد. یوهش

متنوع  یهایوهشکند و در بین این دو سر طیف می کند و گاهی با گزارش محض روایی آن را نقلمی

 شوند. می با اهداف و کارکردهای بالغی خاصی ارائه هرکدامدیگری برای ارائة گفتار وجود دارد که 

 بیان مسئله: 

زبان فارسی است؛  یرنظکممعنا و محتوا، یک شاهکار  ازنظرفرم و ساختار و هم  ازنظرمثنوی هم 

انطباق کالم با زان می ،گییرچنپدر بازنمایی گفتار شخصیتهای داستان ست که حال مسئله این

 مقتضای حال شخصیتها چگونه است؟

 :یة پژوهشفرض

های یوهشیرگذاری بیشتر بر مخاطب، تنوعی از تأثدلیل موضع رتوریکی مولوی در جهت اقناع و ب

و نگرش و روابط  ،معانی ظریف و عرفانی هماست تا  شده گرفتهکار گوناگون ارائة گفتار در مثنوی ب

ی مهم داستان جلب کند و از هاقسمتتوجه مخاطب را به هم را بازنمایی کند و  هاشخصیتپیچیدة 

 .بگذرد سرعتبیوة گزارشی شی فرعی با هاقسمتبعضی 

 پیشینه و ضرورت پژوهش:

علمای  نظر، اما در انددادهبخش اعظمی از شاهکارهای ادبی ما را حکایات و داستانها تشکیل 

مغفول مانده است.  ،خاص طوربارائة گفتار  هاییوهشام و بحث ع طورببحث بالغت داستان  ،بالغت

به  وجهیچهب است و و جواب آمده سؤالتنها بحث مختصری راجع به  ،در آثار مربوط به بالغت

تا اهداف و کارکردهای بالغی بازنمایی گفتار را  ،گفتار پرداخته نشده است ارائةمبحث بالغت 

                                                 
1  mimsesis 
2 Representation of speech. 
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نیاز است که به  ،شدن بخشی از راز و رمز خلق شاهکارهای ادبیبنابراین برای روشن  بررسی کنند.

  ارائة گفتار پرداخته شود. هاییوهشبالغت داستان و 

 محاکات و بازنمایی گفتار شخصیتها:نظری  چارچوب

 ةگفتب کهیحال در، نه کل یک اثر ادبی؛ کردندمی بررسیرا تنها در جمله و بیت کالم قدما بالغت 

یک اثر ادبی؛ درست است که زیبایی یک طرح به  یرتأثغت یعنی زیبایی و بال»شفیعی کدکنی: 

است که  یامسئلهمجموعة اجزای آن است اما نفس ترکیب و چگونگی پیوند این اجزا با یکدیگر، 

زیبایی و  ،درمجموعبلکه  ؛کمتر از زیبایی اجزا اهمیت ندارد ،رعایت آن در زیبایی و عدم زیبایی

  (.124ص همان،« )است مترمهبه مراحل از زیبایی اجزای آن  ،ی یک اثر داردکه طرح کل یریتأث

گفتة ارسطو: ب. دربارة محاکات داستان و افسانه است ،فن شعر کتاب درهم بیشترین مباحث ارسطو 

ست زون، زیراکه شاعری وی به سبب آنشاعر باید بیشتر سازندة افسانه باشد تا سازندة سخنان مو»

او بر محاکات عناصر  یدتأکبنابراین (. 421 صفن شعر،« )د؛ البته تقلید کردارهاکنمی که تقلید

 mimesis ، واژةمترجمان انگلیسی فن شعر ارسطوبعضی از » :گفتة شفیعی کدکنیب .افسانه است

از محاکات در  ،این کلمه ؛ حوزة مفهومیاندکردهترجمه  Representation of life را با تعبیر

مناسبتر از آن تعبیرات دیگر باشد،  Representationعتر است و شاید تخییل و معنی لغوی وسی

زیرا مقصود ارسطو نوعی ظهور و انعکاس تصویری طبیعت، یا جهان خارج است در پردة ذهن شاعر 

صور خیال در شعر ) «و ظهور و نمود آن خیال از رهگذر بیان و کلمات شاعر است در خواننده

معناست که همة این صویری طبیعت در بالغت داستان، بو انعکاس ت محاکات(. 03فارسی: ص

ی بالغیون ما با تعبیرگویند بازنمایی شوند؛ اما اشخاص داستان همانگونه که هستند و سخن می

طور و ب اسناد و خبر و استعاره ،آن در تشبیه تبع بهاز محاکات، بالغت را در جمله و بیت و  محدود

آن بالغت داستان را مسکوت  تبعبهو بالغت کل اثر و  اندکردهبررسی  محدوة یک جملهدر  کلی

مطابقت کالم با اقتضای حال گوینده، مخاطب و » :یعنی ،با همین تعبیر از بالغت. اندگذاشته

نوع  ینترخالص .توان بالغت داستان را هم در ذیل این تعریف گنجاند و تبیین کردمی ؛«کالم

در شود. می برای مخاطب بازگو یناًعگویی زیرا گفتار شخصیت  ؛استمحاکات، بازنمایی گفتار 

ن آمخاطب از تماشا و شنیدن  و مستقیم به نمایش درمیآید طوربمحاکات، کنش و گفتار شخصیت 

و با دیدن صحنة نمایشی به درون رویدادها کشیده ابد یمی به ارزیابی و استنباطی فردی دست

 .نیست ، در اثبات امریو استدالل راوی ارزیابیو نیازی به میشود  میشود و با موقعیتی واقعی درگیر

 کند و مخاطب را وادارمی تاموری را اثبا ،راوی با استدالل و ارزیابی خود ،در حالیکه در شیوة نقل

 .کند که آنها را بپذیردمی
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مقتضای  کالم باید مطابق با :است. در سطح اول یبررس قابلحداقل در سه سطح  ،بالغت داستان

 .روایت شنو باشدراوی و باید متناسب با حال  : کالمدر سطح دوم .مخاطب باشد شاعر و حال

و بالغت حاصل از  اندداشته حضورروایت شنو در جلسة آفرینش اثر افراد در مثنوی که  خصوصب

 بهد را راوی گاه کالم خو یکهطورب .داشته باشد فردمنحصربغتی متن مثنوی بال ،این الیه باعث شده

و توضیح بیشتر  یدتأکرا با  یانکتهکند و گاه با دیدن چهره و حال آنها می حال آنها قطع تناسب

 داستان را بیان ،شاعران یا نویسندگان برای روایت شنوهای فرضی معموالًکند؛ درحالیکه می نقل

خاطب آنها در شخصیتهای داستان باید کالمشان متناسب با مقتضای حال م :در سطح سومکنند. می

 جهان داستان باشد. 

ی یک کنش را شکل میدهند؛ که به آن کنش نوعبه هاآن ،وقتی افراد یک جمله را بیان میکنند

و غیره میتواند  اظهارنظرگفتاری گفته میشود و کارکردهای چون درخواست، دستور، خواهش، 

کارکرد و تنوع کنش گفتاری  ینکه تنوع ساختار دستوری جمالت محدود است؛ اماا باداشته باشد. 

میتواند  شخصیتهابا توجه به بافت موقعیتی و ارتباط اجتماعی بین  گفتار پارهبسیار زیاد است و هر 

کارکردهای متنوعی داشته باشد و معانی ظریف و پیچیدة جهان هر شاهکار ادبی را بازنمایی کند. 

آزاد تنوع دارد و به این بستگی دارد که ، از گزارش محض تا گفتار مستقیم شخصیتهاارائة گفتار 

چه فردیت بدهد، تا با نحو و کلمات خودشان سخن بگویند و  شخصیتهاراوی بخواهد چه مقدار به 

عهده داشته باشد. هر چه حضور و کنترل راوی بیشتر باشد؛ روایت مقدار خودش کنترل روایت را ب

کمرنگ باشد، روایت به گفتار مستقیم  به گزارش محض روایی نزدیکتر است و هرچه حضور راوی

های ارائة گفتار، بالغت و کارکرد خاص خودش یوهشاز  هرکداماستفاده از  .آزاد گرایش پیدا میکند

از ماجرایی فرعی و  سرعتبرا دارد. زمانی بالغت داستان ایجاب میکند که با گزارش روایی محض، 

، نحو و کلمات لحنطور مستقیم کنش، اطب بمقابل جایی الزم است که مخغیر مهم بگذرد و در 

های متنوع، باعث میشود داستانی زنده و جذاب یوهشترکیبی از این . شخصیت را ببیند و بشنود

 .خلق شود

 یرچنگی:پتحلیل بازنمایی گفتار شخصیتهای داستان 

 سه شخصیت حضور دارند: خدا، عمر و پیرچنگی. محاکات سخنان این سه یرچنگیپدر داستان 

کند چنین شخصیتی در چنین موقعیتی تنها می است که هر مخاطبی باور یاگونهبشخصیت 

به اشخاص داستان خویش زبان  [بامهارت] شاعران قدیم»گوید. به گفتة ارسطو می همینگونه سخن

اشخاص  کارانتازهداشتند که لغت و زبان متداول در محاورات عادی بود. اما می و لغتی منسوب

 (.421فن شعر، « )که به زبان و لغات خطبا و اهل بالغت سخن بگویند دارندیوامش را داستان خوی

خود در روایت به ایفای نقش متناسب با جایگاه و نقش  شخصیتهای مختلف،در این داستان 

در زبان، ساختار نحوی و وجهیت  یرچنگیپمراحل تحول روحی ـ روانی، عاطفی و فکری  میپردازند.
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با خدا، سخن گفتن خدا با عمر،  یرچنگیپلحظة سخن گفتن  ده بدو آشکار است.کالم اختصاص دا

یوة مستقیم ارائه شده شبا خدا به  یرچنگیپو در پایان سخن گفتن  یرچنگیپسخن گفتن عمر با 

پردازد می با فعل ماضی ساده یرچنگیپبه توصیف دوران پیری  یازدهمتا بیت  هفتماز بیت است. 

دوری  اندازچشماز  یرچنگیپآید. در این پنج بیت دوران پیری، ابتدا می استانکه به زمان روایت د

او  «پشت خم و ابروان چون پالدم»شود، سپس با نزدیک شدن به او می مانند بازی شکاری دیده

مخاطب آنقدر به  یازدهمدر بیت  .شودمی شنیده «آواز لطیف و حتی نوای او»شود و سپس می دیده

در همین خانه و کنار پیر است  .نان هم در خانه ندارد یکدانهبیند حتی می کهشود می پیر نزدیک

کند می رسد. پس بطور منطقی از جایگاه دوری شروعمی به گوش خدا باترین سخنان او یخصوصکه 

را با نمایش گفتار  خدا باخودش نجوای پیر  با گوششود تا اینکه مخاطب می تریکنزدو نزدیک و 

 ود:میشن دمستقیم آزا

ــر  ــت عمـ ــگفـ ــیتـ ــتم دادی بسـ  و مهلـ

ــو منیســـت کســـب، امـــروز مهمـــان    تـ

 ام هفتادســـــالیـــــدهورزمعصـــــیت 
                

ــالطف  ــی  هــ ــا خســ ــدایا بــ ــردی خــ  کــ
 تــــو مچنــــگ بهــــر تــــو زنــــم آن    

 مــــــن روزی نــــــوال  بــــــازنگرفتی ز
 

 ار آورد و با عدم تکرمی را تنها در ابتدای سخنان پیر «گفت» ةدهندراوی فعل قالبی و چارچوب

 شود و مخاطب در جریان مستقیم سخنان پیر قرارمی شنیده مستقیم آزاد ةیوشآن، این سخنان به 

 ،«گفت» فعلبا تکرار  ة مستقیمدر گون که چراگیرد، بدون حضور شخص سوم گزارش دهنده؛ می

شود می که گزارشو توجه را از چیزی شودمی خیلی برجسته ،گزارش دادن و حضور یک راوی

به شخصیت نزدیک  قدرآن ،دهدمی ترجیح مخاطب مستقیم آزاد ةیوشکه در یدرحال .دکنمی منحرف

تنها  ،گفتار مستقیم یوهشدر  ی خودش همه کلمات او را از نزدیک بشنود.هاگوششود که با 

 بیرون لحظهیکناگهانی احساس شخصیت در  طورببلکه  ؛شودینماز رویدادها گزارش  ایزنجیره

 یماًمستقبلکه به کمک نحو او  ؛شودمی توصیف تنهانه یشهااحساسیت و ، آشوب ذهن شخصریزدمی

 باط واداشتهنراوی به است یهاقضاوتمخاطب بدون  ،. در این شیوهشودمی بازنمایی و محاکات

 ةیوشاز  مینویسنده هنگا. پردازدمی مخاطب به بازسازی اندیشه، عمل و احساس شخصیت .شودمی

را گزارش کند و بگذرد؛ اما  مهم یرغحوادث  سرعت بهخواهد یم کند کهمی کردن استفادهنقل 

حساس را  ةلحظکشد که مخاطب خودش می ی به تصویراگونهبی حساس را با نمایش هاصحنه

 ةیوشبه گی اوست. لذا زند ةلحظ ینترحساستماشا کند؛ در تمام طول عمر پیر، سخن گفتن با خدا 

غمگین منقطع و کالم او در ابتدای سخن گفتن با خدا،  لحن شود.می سخنان او شنیده مستقیم آزاد

پیری هفتاد »است، لذا سخنان پیر متناسب با اقتضای حال گوینده و مخاطب او )خدا( است. او 

و لطف فراوان  نعمتها ، بنابراین اول بهآورده است که به درگاه خدای روی« رزیدهسال معصیت و
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مینامد. سپس وقتی خود را مهمان خدا معرفی « خسی»دا خدا اعتراف میکند و خود را در برابر خ

خدا را خطاب میکند که بیانگر نوعی « تو»میکند به اقتضای حال خود و میزبان، سه بار با لفظ 

حال  دلیل شرمندگی و به اقتضایاو به اقتضای حال خود ب صمیمیت و نزدیک شدن به خداست.

متن مصیبت نامه مستقیما رخواست خود را مثل وقت دهیچ ،دلیل عالم به اسرار بودنمخاطبش ب

 کند؛ بلکه با گفتن:مطرح نمی

 ام هفتــــاد ســـــال همعصــــیت ورزیـــــد 
 

ــوال  ــاز نگرفتـــــی ز مـــــن روزی نـــ  بـــ
 

دریغ همین ایجاز بسنده میکند و میتوانست جملة حذف شدة )پس اینک هم روزی را از من ب

اما در پایان که با  نیست؛)خدا(  طبدر ادامه بیاید اما این متناسب با مقام مخا (نخواهی کرد

دریافت لطف خدا، به گریه میفتد، لحن کالم او سرشار از ذوق و اشتیاق میشود؛ تکرار هجای 

 یة اشتیاق است:گربیانگر فریاد بلند و آه و « آ و ای و آه»یدة کش

 ینظیـــرببانـــگ میـــزد کـــای خـــدای    

ــه  ــابم از الـــ ــوده حجـــ ــت ای بـــ  گفـــ

ــن  ــون مــ ــورده خــ ــالای بخــ  هفتادســ

                 ای خــــدای بــــا عطـــــای بــــا وفـــــا   

ــر...      ــاره پی ــد بیچ ــرم آب ش ــه از ش ــس ک  ب
 اههرشــــــاای مــــــرا تــــــو راهــــــزن از 

ــال  ــیه پــــیش کمــ  ای ز تــــو رویــــم ســ
 رحـــم کـــن بـــر عمـــر رفتـــه در جفـــا     

 

به  شودمی سخن گفتن خدا با عمر برای راوی و مخاطب آنقدر شیرین و جذاب است که ترجیح داده

. لحن کالم خدا امری است که متناسب با خالقی مقتدر است و از طرف ودمستقیم شنیده ش یوهش

 :دیگر سرشار از لطف است هم در خطاب قرار دادن عمر و هم توصیف پیر

 بانـــگ آمـــد مـــر عمـــر را کـــای عمـــر 

ــد ــرم  ایهبنــ ــاص و محتــ ــم خــ  داریــ

ــه ز ــر برجـ ــام  ای عمـ ــال عـ ــت المـ  بیـ

 پـــیش او بـــر کـــای تـــو مـــا را اختیـــار

 م بهـــــااینقـــــدر ازبهـــــر ابریشـــــ  
                       

ــازخر   ــت بــــ ــا را زحاجــــ ــدة مــــ  بنــــ
ــدم  ــن قـ ــه کـ ــو رنجـ ــتان تـ ــوی گورسـ  سـ
ــام   ــه تمــ ــف نــ ــار در کــ ــد دینــ  هفتصــ
 ایـــن قـــدر بســـتان کنـــون معـــذور دار    

ــا بیــ       ــد اینج ــرج ش ــون خ ــن چ ــرج ک  اخ
 

، در کندمی خداوند نسبت به پیر تنها از زبان خداوند است که همه را اقناع کرانیبدر اینجا لطف 

 تواندمی اعتماد کرد که آیا پیرچنگی بعد از عمری مطربی توانینم ییراوصورت به هیچ این غیر

 ،قرآن هاییهآچون  ،شودمی مستقیم از زبان خدا شنیده طوربشود؟ ولی وقتی  «بندة خاص خدا»

با بلکه  ؛به ارزیابی نظر خدا بپردازد خواهدینماست. از طرف دیگر راوی  یرشپذقابلبدون احتجاج 

استنباط و دریافت مخاطب به بودن کالم الهی را  یچندبعدظرافت و  ،پیچیدگیارئة مستقیم، 

ارائه گردیده تا مخاطب خود به  مستقیم آزاد ةیوشبه  ،گفتگوی جذاب خدا با عمر. کندمی واگذار

و کنشهای گفتاری حاصل از آن را  حساس را تماشا ةلحظسخنان خداوند با عمر گوش کند و این 
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عمد شخصیت خداوند و عمر را جایگزین بوسعید و خادم در متن مولوی ب کند. و ارزیابی باطاستن

اقناع  مصیبت نامه کرده است؛ زیرا تنها از جایگاه خداوند است که میتوان مخاطبان عام و متشرع را

کند که پیر چنگی هفتادسال معصیت ورزیده میتواند راهی برای رسیدن به خدا داشته باشد. 

امیکه پیرچنگی از زبان خدا توصیف میشود، آنقدر عظمت دارد که عمر در گورستان چندین بار هنگ

از باالی سر او میگذرد شک ندارد که امکان ندارد پیر چنگی بندة خاص خدا باشد و این تردید را با 

  «. پیر چنگی کی بود خاص خدا»خود تکرار میکند: 

رحیم است که پیرچنگی هفتادسال معصیت ورزیده را طرف متناسب حال قادری سخنان خدا از یک

یرگذارترین تأث .«خاص و محترم و ای تو ما را اختیار ایداریم، بنده ایبنده» :چنین توصیف میکند

به خداست.  اندازچشمحالتی که بتوان این عقیده را به مخاطب ارائه کرد و او را اقناع نمود همین 

. «رنجه کن قدمتو » :، عمر را چنین خطاب میکندا و عمر(اقتضای حال گوینده و مخاطب )خد

خواند می (ارزشکم) «!قدرینا»را دینار  صدهفتی بزرگ است که ابخشنده اندازچشمهمچنین از 

. با این «باز اینجا بیا» :شدوقتی تمام  ،کندمی همچنین توصیه؛ نامدمی «قراضه»آن را که بعداً عمر 

 .شودمی پیر غنی و کامل ةدربارمخاطب ادراکی  اندازچشم ،توصیف

کنش و گفتار عمر هم متناسب جایگاه اوست؛ او در برابر خدا تنها پذیرنده است و سکوت کرده و 

بیانگر انجام دستور خداوند با « دوانه شد بسی، دگرباره دوید و دوان در جستجو»سپس کنشهای 

 عمر توصیف اندازچشم ،آزادستقیم کالم غیرم ةیوشبه  02در بیت دقت و هیجان زیاد اوست. 

ی اذرهین ترکوچکتنها آن پیر آنجا بوده و عمر  تنها واما  ؛شود که بسی دور گورستان روانه شدهمی

 یممستقکالم  03تا  00در بیت  .خاص خدا باشد ةبند یرچنگیپ ،که امکان ندارد هم شک نداشته

 شود:می عمر بیان

 ســــوی گورســــتان عمــــر بنهــــاد رو   

 تان دوانــــه شــــد بســــیگــــرد گورســــ

ــد  ــاره دویــ ــود دگربــ ــن نبــ  گفــــت ایــ

 گفــت حــق فرمــود مــا را بنــده ایســت     

 کــــی بــــود خــــاص خــــدا یرچنگــــیپ

 بـــار دیگـــر گـــرد گورســـتان بگشـــت    

 چون یقـین گشـتش کـه غیـر پیـر نیسـت      

 آمـــد و بـــا صـــد ادب آنجـــا نشســـت    
 ج               

 در بغـــــل همیـــــان دوان در جســـــتجو 

ــا کســــی  ــرو نبــــود آنجــ  غیــــر آن پیــ

ــد مانـــده گشـــت ــر او ندیـ  و غیـــر آن پیـ
 صـــافی و شایســـته و فرخنـــده ایســـت   
 حبـــــذا ای ســـــر پنهـــــان حبـــــذا   
 همچـــو آن شـــیر شـــکاری گـــرد دشـــت

ــن   ــت دل روش ــت در ظلم ــگف ــت یبس  اس

 بـــر عمـــر عطســـه فتـــاد و پیـــر جســـت
 

، بیانگر نگاه «این نبود» ةجمل. دارددر بیت قبل  «پیر آن یرغ»اشاره به  «این نبود» عبارت

 دگربارهبسی، »یدهای قیء دارد. شاشاره به  «این»است که شاخص  یرچنگیپ بهتحقیرآمیز عمر 
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خاص  ةبندشود تا می با دیدن پیر از او دور هر باربیانگر شدت انکار عمر است که  ،«یگربار ددوید و 

خاص و »صفت اندازهای گوناگون، نامگذاری اشخاص در چشم با تنوع بالغی .خدا را پیدا کند

 «صافی و شایسته و فرخنده»تبدیل به عمر  اندازچشمدر  ،در وصف پیر اوندکالم خد« محترم

شود، لذا با اشتیاق بیشتری می که تعداد صفتها بیشتر و کیفیت آنها عینی و ارزشمندتر شودمی

آید: می پردازد. بعد از یقین به سمت پیر نمیرود، بلکهمی به جستجوی پیر« همچو آن شیر شکاری»

، شده است و قطب ، چراکه اینک پیر در چشم انداز عمر نیز محور«آنجا نشست آمد و با صد ادب»

ناگهانی، شاید بعد از  یاعطسهدن را ندارد و با زصدا  جرئتنشیند، می کنارش« صد ادب»لذا با 

  شود.می مدتی طوالنی پیر بیدار

 «.اص خدا؟کی بود خ یرچنگیپ» :شودمی استفهام انکاری شروعو  بالغی سؤالبا یک  03بیت 

. همة این کندمی در نگرش خود شک کمکم، گویی «حبذا سر پنهانحبذا ای » :سپس با گفتن

ل تغییر نگرش مستقیم مراح طوربگفتگوهای درونی به شیوة مستقیم ارائه شده است تا مخاطب 

 غیرمستقیم راوی هم دیده اظهارنظرارزیابی کند. البته در فواصل آن عمر را مستقیم درک و 

 یده که با دقت و اشتیاق و ولع در جستجوشتشبیه  «شکاری شیری»عمر به  04در بیت  شود.می

گفت در ظلمت دل » :رسدمی یقینبهاندکی  07( است. سپس در بیت خداخاص  ةبند) شکار خود

چون از خدا نعمت  ،کندمی تعجببا دیدن عمر و ا .پیر استگفتار درونی  13بیت  «.ستیبسروشن 

 :بردمی و دوباره به خدا پناه شدهنازلاما گویی عذاب  ،خواسته بود

 مــر عمــر را دیــد و مانــد انــدر شــگفت     

ــو داد   ــدایا از تــ ــاطن: خــ ــت در بــ  گفــ
 

ــت    ــدن گرفـ ــرد و لرزیـ ــتن کـ ــزم رفـ  عـ

 محتســـب بـــر پیرکـــی چنگـــی فتـــاد    
 

این سخنان  ،رودمی ، عمر وقتی به دیدار پیرشودمی محاکاتو سخنان عمر  اندازچشمدر مرتبة بعد 

 :دشومی بازنمایی اوزبان  ازداوند خ

 چـــون نظـــر انـــدر رک آن پیـــر کـــرد    

ــرم     ــن م ــرس از م ــتش مت ــر گف ــس عم  پ

 چنـــد یـــزدان مـــدحت خـــوی تـــو کـــرد

 مهجـــوری مســـاز پـــیش مـــن بنشـــین و

ــالمت می  ــق ســ ــدحــ ــدتمی کنــ  پرســ

ــا   ــم بهــ ــد ابریشــ ــه چنــ ــک قراضــ  نــ
                    

ــار و    زردیرودیـــــــــد او را شرمســـــــ

 ماآوردهزحـــــــق  بشـــــــارتهاکـــــــت 
ــرد  ــا عمــــر را عاشــــق روی تــــو کــ  تــ

 گوشـــت گـــویم از اقبـــال راز  ه تـــا بـــ 

ــدت    ــی حـ ــان بـ ــج و غمـ ــونی از رنـ  چـ

ــا   ــا بیـ ــاز اینجـ ــن را و بـ ــن ایـ ــرج کـ  خـ
 

زان امانتداری رسول خداوند برای مخاطب می ست کهایندر امتیاز ارائة مستقیم گفتار عمر در اینجا 

؛ کندمییوة مستقیم آزاد بازنمایی شبه  ،که چگونه سخنانی که مخاطب هم آنرا شنیده شودمی روشن

چونی از رنج و »های قرآن است که بدون کم و زیاد شدن محاکات شده است. جملة گویی چون آیه



 

 

 

 

 

 

 269/  شناسی و بالغت ارائه گفتار در داستان پیر چنگی مثنویسبک

ایی آمده که این تصور را ایجاد میکند که مستقیم خدا با پیر چنگی بگونه« غمان بی حدت

خطاب مستقیم خداوند به پیر  همین ترتیب دو جملة بعدی هم انگارب صمیمانه سخن می گوید و

این بازنمایی مستقیم  «.نک قراضة چند ابریشم بها/ خرج کن این را و باز اینجا بیا»چنگی است: 

بیانگر اهمیت پیام الهی است که عمر آن را مستقیم باید عین کلمات و نحو خدا را محاکات کند تا 

 یاگونهبعمر از کالم خدا تفسیر و درک  همچنین مخاطب او خود ذوق و مزة این خطاب را بچشد.

 .دهدمی سخنان خدا را اندکی تغییر ،پیر گفتگوی بادر وقتیکه  خصوصب ،شودمی ظریف نمایش داده

توصیف خداوند از پیر برای عمر  .شودمی دیده «زردیروشرمسار و » یرچنگیپ ،چشم انداز عمر در

 ،شودمی «محتسب»جانشین  «فاروق» 32در بیت داند. می «هابشارت»ارزشمند است که آنرا  قدرآن

 :نسبت به عمر تغییر کرده است نگرش پیر، خصوصب شهانگرچون 

ــون ــهچـ ــد   کـ ــرار شـ ــه اسـ ــاروق آینـ  فـ
 

ــد  ــدار شــ ــدرون بیــ ــر از انــ ــان پیــ  جــ
 

چنگی »او  ،ی دوراندازچشمدر اول داستان از  .فتدمی گردانی در مورد پیر هم اتفاق این اسم 

در  «پیر»ادآور ی که شودمی «یرپ» بهپس در پایان داستان تبدیل س ،نامیده شده است «مطربی

از  «پیر»همراه با تحول  ،در طول داستان یجتدربه «چنگی»و « مطربی»عرفان است و صفت  جهان

 شود:می خالص و صافی تبدیل« پیری»تا اینکه در پایان او به  شودمی جدااو 

ی ـ پیر ـ پیرکی چنگیرپما ـ این ـ آن پیر ـ  ةخاص ـ بند ةبندچنگی مطربی ـ مطرب ـ چنگی ـ 

 پیرـ پیر ـ پیر ـ پیرـ پیر. ی ـچنگ

 :گیرییجهنت

بلکه معانی و کارکردهای متنوعی  ؛نیست یبعدتکتنها بیان سخنانی ساده و  شخصیتهاارائة گفتار  

بازنمایی  شخصیتهابالغی خاص در گفتار  یافههددر مثنوی روابط پیچیده و معانی متنوع  با  .دارد

برقراری گفتگوی مستقیم بین  ،ی مثنویهاداستان یهامشخصه نیتربرجستهیکی از شده است. 

ی حساس داستان را به هاصحنهبدین طریق مولوی  ،و گاهی گفتگوهای طوالنی است شخصیتها

 و به ایفای نقش میپردازند شخصیتهادر بازنمایی مستقیم، خود  .گذاردمی مستقیم به نمایش ةویش

ی هاگوشکه با  شودمی نزدیک شخصیتهابه  قدرآنو مخاطب  ندیگومی با زبان خاص خود سخن

دلیل مخاطب محور بودن مثنوی و موضع بالغی ب .شنودمی را هاآنسخنان  نیتریخصوصخودش 

شده است و یتتقو شدتبمولوی در جهت باورپذیری و اقناع مخاطب، جنبة واقعگرایی داستان 

یی اگونهعی به نظر برسند و سخنان آنها بت، باعث شده تا شخصیتها واقنزدیک شدن به واقعی

بازآفرینی شود که مخاطب باور کند چنین شخصیتی در چنین موقعیتی این کنش و گفتار را 

ی واقعگرایانه، مطابق با مقتضای حال گویندة کالم و اگونهبداشته است. لذا گفتار شخصیتها 

 ازاست؛  فردمنحصربمتن مثنوی از دو جهت نسبت به متون دیگر  مخاطب آن بازآفرینی شده است.
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طرف، حضور روایت شنوها در لحظة آفرینش اثر، بافتی را ایجاد کرده که مطابق با اقتضای حال یک

است، که هیچ شاهکار ادبی دیگری از این امتیاز  شدهخلقآنها بالغتی ویژه در کالم مولوی 

ای اقناع همین روایت شنوهای حاضر، مولوی روایت خود را بسیار برخوردار نیست. از طرف دیگر بر

واقعگرایی باعث شده،  فردمنحصربگونة ویژه و ت. اینبه واقعیت نزدیک و باورپذیر کرده اس

ی واقعی و باورپذیر، بازنمایی و محاکات شوند. بنابراین اگونهبشخصیتهای داستانی و سخنان آنها، 

یه وجود دارد. هر مخاطب با ورود به جهان داستان مثنوی، چندالغتی در جهان داستان مثنوی، بال

یه، روبروست؛ متنی که چندالدرگیر بالغتهای ویژة آن میشود و اذعان میکند که با یک متن ویژه و 

حداقل از سه طرف )الیه( مخاطب را احاطه و اقناع میکند. بررسی بالغت الیة دوم )راوی و روایت 

 ق این شاهکار ادبی را مکشوف کند.ج پرباری داشته باشد و بخشی از رازهای خلشنو( میتواند نتای

 «الحمدله  و»
 

 4140بیت  1 دفتر  مثنوی  ؛یرچنگیپپیوست: داستان 

 کروفربود چنگی مطربی با                  آن شنیدستی که در عهد عمر   .4

 از خوبش صد شدییک طرب ز آو                   خود شدی بلبل از آواز او بی .2

 وز نوای او قیامت خاستی                مجلس و مجمع دمش آراستی   .0

 جان درآرد در بدن... را مردگان                     فن به کآوازشهمچو اسرافیل  .1

 رسته ز آوازش خیاالت عجب             مطربی کزو جهانی شد پر طرب    .3

 وز صدایش هوش جان حیران شدی                 از نوایش مرغ دل پران شدی     .4

 شد ریگپشهباز جانش از عجز                  روزگار و پیر شد   برآمدچون  .7

 ابروان بر چشم همچون پالدم       پشت او خم گشت همچون پشت خم  .8

 زشت و نزد کس نیرزیدی به الش                گشت آواز لطیف جانفزاش       .1

 همچو آواز خر پیری شده...                   ده     آن نوای رشک زهره آم .43

 بی کسبی رهین یک رغیف شد ز         چونک مطرب پیرتر گشت و ضعیف  .44

 کردی خدایا با خسی هالطف                دادی بسی     مهلتم وگفت عمر  .42

 تو مچنگ بهر تو زنم آن                    تو منیست کسب امروز مهمان  .40

 من روزی نوال ز یبازنگرفت                     هفتادسال امدهیرزومعصیت  .41

 سوی گورستان یثرب آه گو                  چنگ را برداشت و شد اهلل گو   .43

 هاقلبپذیرد  ییکوین بهکو                  گفت خواهم از حق ابریشم بها    .44

 الین کرد و بر گوری فتادچنگ ب                  چنگ زد بسیار و گریان سر نهاد  .47

 چنگ و چنگی را رها کرد و بجست        خواب بردش مرغ جانش از حبس رست   .48
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 در جهان ساده و صحرای جان                   گشت آزاد از تن و رنج جهان    .41

 اندرین جا گر بمانندی مراه ک                      جان او آنجا سرایان ماجرا      .23

 ...زاراللهمست این صحرا و غیبی          در این باغ و بهارخوش بدی جانم  .24

 تا که خویش از خواب نتوانست داشت      آن زمان حق بر عمر خوابی گماشت  .22

 نیست مقصودیبغیب افتاد  این ز          در عجب افتاد کین معهود نیست   .20

 نید...مدش از حق ندا جانش شه آک       خواب بردش خواب دید   و نهادسر  .21

 بندة ما را زحاجت بازخر            بانگ آمد مر عمر را کای عمر    .23

 سوی گورستان تو رنجه کن قدم                 بندة داریم خاص و محترم  .24

 هفتصد دینار در کف نه تمام           ای عمر برجه زبیت المال عام    .27

 ستان کنون معذور داراین قدر ب            پیش او بر کای تو ما را اختیار   .28

 خرج کن چون خرج شد اینجا بیا                   این قدر ازبهر ابریشم بها   .21

 ان را بهر این خدمت ببستمی تا          پس عمر زان هیبت آواز جست   .03

 در بغل همیان دوان در جستجو           سوی گورستان عمر بنهاد رو     .04

 غیر آن پیرو نبود آنجا کسی           گرد گورستان دوانه شد بسی     .02

 مانده گشت و غیر آن پیر او ندید             دوید    دگربارهگفت این نبود  .00

 صافی و شایسته و فرخنده ایست         گفت حق فرمود ما را بنده ایست   .01

 حبذا ای سر پنهان حبذا         کی بود خاص خدا       یرچنگیپ .03

 همچو آن شیر شکاری گرد دشت              بار دیگر گرد گورستان بگشت .04

 است یبسگفت در ظلمت دل روشن       چون یقین گشتش که غیر پیر نیست  .07

 بر عمر عطسه فتاد و پیر جست           آمد و با صد ادب آنجا نشست      .08

 عزم رفتن کرد و لرزیدن گرفت          مر عمر را دید و ماند اندر شگفت  .01

 محتسب بر پیرکی چنگی فتاد          یا از تو داد     گفت در باطن: خدا .13

 زردیرودید او را شرمسار و               چون نظر اندر رک آن پیر کرد   .14

 امآوردهزحق  هابشارتکت          پس عمر گفتش مترس از من مرم   .12

 تا عمر را عاشق روی تو کرد          چند یزدان مدحت خوی تو کرد    .10

 گویم از اقبال راز گوشت بهتا            شین ومهجوری مساز  پیش من بن .11

 حدتیبچونی از رنج و غمان             پرسدتمی کندمی حق سالمت .13

 بیا نجایاخرج کن این را و باز                نک قراضه چند ابریشم بها      .14

 دیدرمی و جامه دییخامی دست             دیتپیم پیر این بشنید و بر خود .17
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 بس که از شرم آب شد بیچاره پیر             رینظیبکای خدای  زدمی بانگ .18

 چنگ را زد بر زمین و خرد کرد   چون بسی بگریست و از حد رفت درد   .11

 ای مرا تو راهزن از شاهراه...                   گفت ای بوده حجابم از اله   .33

 آثار هشیاری تو...هست هم              پس عمر گفتش که این زاری تو  .34

 جان پیر از اندرون بیدار شد             چونک فاروق آینه اسرار شد     .32

 جانش رفت و جان دیگر زنده شد...             همچو جان بی گریه و بی خنده شد   .30

 پیرو حالش روی در پرده کشید                رسید  نجایاچونک قصه حال پیر  .31

 ما بماند...   دردهان گفتهمین                        د   پیر دامن را ز گفتگو فشان .33
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