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تحلیل ساختار روایی، نقد متن و بازخوانی 
شناسی براساس روایتچنگیپیرداستان 
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چکیده
شناسی در این پژوهش، ساختار روایی  براساس روایت

بازخوانی نقد و تفسیر شده است. مولوي در وبالغی
پیرنگ داستان از داستان ضمنی و روایت بهره گرفته و 

ر پی«سعی در بازسازي نمادین اندیشه و آراي خود دارد. 
دهد. هستۀ اصلی داستان را تشکیل می» رامشگرِ چنـگی

ارد، که در متن روایت وجود دتنش و ناپایداريترینمهم
گردد و هستۀ مرکزي رمرد رامشگر میحول وضعیت پی

تان داسدهد. ساختار این تئوري و ایدة شاعر را تشکیل می
شناسی، عناصر هاي روایتتوان براساس نظریهرا می

،»تنانسجام م«داستان و پالت یا پیرنگ مطالعه کرد. وجود 
ارچوب و فرضیه چمطالعاتی است. اینزمینۀ اصلی چنین

دارد که در پیکره و متن پژوهش، خصوصیههاي بسرفصل
ینتک آنها بررسی و تبیین شده است. شاعر، آگاهانه اتک

وها وسیلۀ شخصیتگونه ساختار روایی را برگزیده تا به
- بینیهاي پیشها و وقوع پدیدهاتفاقات داستان، خیزاب

ا ناپذیر در مسیر داستان و عوامل دیگر، مفاهیم خاصی ر
ر دترفند، هم مخاطب را ي) با اینالقا کند. شاعر (راو

ه، قالاختیار دارد و هم منطق و استدالل خود را.  در این م
ز اتحلیل محتوایی شیوة بررسی اشعار است که با استفاده 

هاي متن، به ابعاد گوناگون آن و تجزیه و تحلیل داده
است.شده پاسخ داده شدهطرحهايسؤال

، پیــر چنگــیمولــوي، الــدین محمــد: جاللهاکلیدواژه
شناسی بالغی، انسجام متن. تحلیل روایی، روایت
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Narrative Structure Analysis,
Criticism and Reading the Story Pire

Changi According to Rhetorical
Narratology
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Abstarct
In this paper about the story, novel,
multidimensional, and its polyphonic, point of
view, narratee, the narrator, the author
implied, characterization, and narrative
structure of the novel and its theorists such as
Bakhtin, Robert Scholes, Christophe balayi,
Raman Selden Peter Vydvsvn've and Pirro
Zima learned. In a review of text and
discourse analysis in the formation of
narrative character, status changes, dialogue,
setting, and other components of story and
narrative ideas, Tezotan Todorov, Michael
Tulane also have benefited. The story of "pire
Changi" Jalaluddin Rumi on the basis of
narrative structure, reviewing, criticism and
interpreted. Rumi plan and plot of the story,
the story implied narrative (based on Islamic
documents) used and try to rebuild their
symbolic thoughts and ideas, thought and
mysticism situation that he was in the world,
has outlined. "The old bard fighting" form the
core of the story. System reliability in this
novel, the narrative tension and instability in
the text there is on the old bard and poet forms
the core of the theory and idea.
The main purpose of research, review, cash
and text interpretation "pire Changi" is based
on narratology and structure of the novel. Like
"Pire Changi" is a novel and narrative
structure.

Key words: Jalal ad-Din Muhammad Rumi,
The Pire Changi, Narrative Structure,
Narrative Analysis, Criticism and Review.
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مقدمه
ی هستند هاي روایی مولوي، جامعه یا آرمانمنظومه

یعنی .که نویسنده ـ شاعر ـ یکی از ارکان آن است
ها و طرح مباحث مرکزي داستانشاعر با انتخاب این

اي را به تصویر کشیده که خواهان برپایی آن، جامعه
طوطی و ها (مانند منظومهآن است. اغلب این

وکیل صدر ، موسی و شبان، خلیفه و اعرابی، بازرگان
ا) در قالب رمان و داراي خط و نظایر اینهجهان

هاي شاعر است. مولوي آگاهانه حجمی آرا و اندیشه
ساختار را براي طرح مسئله انتخاب کرده است. این

هایی است در قالب رمان،کنداي که مطرح می»قضیه«
رمان تقریبًا همیشه «که به قالب روایت درآمده است. 

,Baldick» (نثر طوالنی، تخیّلی و روایتی است

2004: - نوعی ساختار جامعهساختار رمان، به).173

دهد که در آن به وجود آمده است. بهاي را نشان می
منتقدان رمان، میخائیل ترینگفتۀ یکی از بزرگ

رمان قهرمان اصلی درام، رشد و پویش «باختین، 
علت ادبی در عصر ما شده است. درست به همین

هاي دنیاي گر، گرایشاست که بهتر از انواع ادبی دی
» دهدگیري را انعکاس میر حال شکلجدید و د

)Bakhtin, 1995: 264 (
ل وجه تمایز براي رمان قائــاختین سهمیخائیل ب

بودن رمــان از لحــاظ ســبک . چندبُعــدي1شده است: 
گردد؛بودن رمان برمیبیان که به چندصدایی

اي که رمان در مختصات زمــانی . تغییر بنیادي2
کند؛خویش ایجاد میمتن

. شگرد جدیدي که رمان براي روایــت خلــق 3
کرده، امکــان برخــورد بــا زمانــه را بــا همــۀ وســعت 

,Ibidآورد (نامحدود آن فراهم می op. cit.: 26(.

پــژوهش را شناسی بالغی، اساس کار ایــنروایت
مقاله ذکــر دیــدگاه دهد. شیوة پژوهش اینتشکیل می

شناســی بالغــی روایت و روایتپردازان رمان ونظریه
هاي مــتن، بــا تکیــه بــر نیست؛ بلکه در خوانش سازه

شــوند. نظریــۀ ها بررسی و تحلیل میآراي آنان، سازه
شناسی بالغی با دســتور زبــان روایــت ارتبــاط روایت

نظریه، عناصر داســتان، ســاختار تنگاتنگ دارد. در این
یــا تانی داستان و نوع آن (ساختار روایی، ساختار داســ

هــاي آن حــائز اهمیــت اســت رمــان) و بافــت مؤلفــه
)Chatman, 1964: 3(

هاي روایی مولوي چندآوایی هستند، یعنــی داستان
نــاهمگونی زبــانی وآواهاي مختلف درآمیختــه شــده 

دارد. نویسنده ـ شــاعر ـ در رمــان خــویش حضــور 
دارد؛ اما تقریباً بدون زبان مستقیم خاص خــود. زبــان 

هاســت کــه در مکالمــه بــه طــور از زبانرمان، نظامی
ـــن می ـــل روش ـــوندمتقاب ـــین، ش .)64: 1381(لوس

کنــد کریستف بــاالیی نیــز بــه ایــن مســئله اشــاره می
هــا منظومــهایــن.صــفحات مختلــف):1377بــاالیی، (

ــدین ــانب ــمار رم ــت در ش ــتانجه ــا داس ــا ی ــاي ه ه
خواست هم چندصدایی هستند که شاعر حتی اگر می

ه شخصی خود را به خواننــده منتقــل توانست نگانمی
ســاخت صدایی شود. زیــرا ژرفیا تحمیل کند و تک

,Lodgeگوســت (وزیستی چندگفتآن مبتنی بر هم

1990: تــوان آن را البته با تسامح فراوانــی، مــی).22
کننــدة ها، بیانصدایی قلمداد کــرد کــه شخصــیتتک

ند (ســلدن ـ ویدوســون، هســتنظریۀ فراگیــر شــاعر
طور بسیار زیرکانــه و عامدانــه ) و مولوي به59: 1377
امــا در ایــن نــوع. فراهنجاري دست زده اســتبه این

شــویم. بــهصدایی کامل مواجــه نمیدیدگاه نیز با تک
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سبب اینکه زبان ذاتاً اجتمــاعی و نــوعی دیگربــودگی 
ــۀ  ــاختین در مقال ــه اســت. ب مســئلۀ «در ذات آن نهفت

ــــنده ــــاره می، در این»نویس ــــدب ــــرش «: نویس نگ
شناســی گذارانه به خویشــتن در عرصــۀ زیباییارزش

شــناختی، کلی بیهوده است. زیــرا از دیــدگاه زیباییبه
: 1377(زیمــا، » من براي خودم نوعی ناموجود هســتم

ــان، ).194 ــا یکــی از قهرمان یعنــی نویســنده، راوي ی
تنهایی نشــان دهنــد. ممکن نیست تمامیّت خود را بــه

ــود  ــداي اوج ــري و ص ــایش دیگ ــراي نم ــن«و ب »م
ضروري است.
رویداد (یــا رویــدادهایی) یکپیر چنگیروایت 

صــورت راوي ـ شــاعر) و گو (بــهاست. وجود قصه
: 1371(اخــوت، دهــدقصه، متن روایت را تشکیل می

رخــداد و رویــداد شاعرـ راوي (مولوي) از یک).36
رانــد. هایش سخن مییا رویدادهایی با زبان شخصیت

مفهــوم، داســتانی اســت کــه در تــرینسادهروایت در 
دهد ... و راوي کسی است که روایتــی را زمان رخ می

در پایــان .)20- 21: 1380کنــد (آســابرگر، نقــل مــی
هــا، نوع روایتشود که اینپــژوهش هم مالحظه می

زمــان بازخوانی و گزارش رویدادهاي متوالی در یــک
ست کــه شــاعر خاص نیستند؛ بلکه اتفاق یا اتفاقاتی ا

کــه در کند. چنانپیکره و زمان آن را روایت میدر یک
،شــویمها و پویش مــتن متوجــه مــیپیکرة شخصیت

هاي عرفــان و مولوي سعی کرده دنیاي تخیّل (یا سازه
. میشــل تئولوژي) را به عــالم واقعیــت نزدیــک ســازد

ویســنده تــاروپودي از زرافــا نیــز معتقــد اســت کــه ن
ورد و بــه همــینآنده پدیــد مــیواقعیت را براي خوان

واقعیتــی کــه «شود: طریق است که واقعیت ساخته می
بــه .)91: 1368(زرافــا، » خواننده از آن مطلــع اســت

رو هســتیم، بــهدیگر، با بــازآفرینی واقعیــت روعبارت 

» به طــرز متشــخص، گویــا و پراحســاس«واقعیتی که 
,Pospielow(شودنشان داده می 1980: 112- 136

& 123(.
اي اســت کــه در مخاطب روایت مولوي، جامعه

ها حضــور دارد. شــاعر بــا انــواع جهان روایی داستان
هــا یــا هــا و ضــدارزشترفنــدها، ســعی کــرده ارزش

دهد و انتظــار جلوه ها را واقعیقهرمان و ضد قهرمان
اســتدالل شــاعر رود مخاطب، به شکل واقعی اینمی

شــده اســت، را که به شکل نمــایش و رمــان عرضــه
بپذیرد. 

2هــاي ســاختارگرایی، یکی از حــوزه1شناسیروایت

است. در تحلیل ساختاري و ساختارگرایی مبتنــی بــر 
ــان دو سوســوراندیشــه ــونژن فردین ــاي م - 1857(3ه

هــا ها و واژه) است. وي زبان را نظامی از نشانه1913
ــۀ ســاختمعرفــی مــی گرایــی ام. ا. کــی. کــرد. نظری

شناسی دانشــگاه لنــدن، همســو بــا باناستاد ز،4هلیدي
هــا، هاست. بنــابر دیــدگاه فرمالیســتآراي فرمالیست

گــاه محتواســت. ایــن بــه دهنده و تجلــیشکل، نشان
کـــردن بـــه محتـــوا نیســـت؛ بلکـــه مفهـــومِ پشـــت

ها براي فهــم محتــوا، شــیوة دیگــري را فـــرمالیست
متنــی (تــاریخ، انــد. آنــان عوامــل بــرونانتخاب کــرده

هــاي نویســنده و ...) را در تفســیر مه، گرایشنازندگی
-اي از این عوامــل بــروندانند. نمونهمتن نامربوط می

متنی، قصد شاعر و تأثیر شعر در خواننــده اســت. بــه 
پــردازان (دوتن از نظریــه6و بیردزلی5استدالل ویمست

شــاعري از ســرودن فرمالیست)، اهمیتِ مقصــودِ هــر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. narratology
2. structualism
3. F. de. Saussure
4. M. A. K. Halliday
5. wimsatt
6. Beardsley
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یابد و شــکل و ان میشعر، فقط در تجلیِ در متن امک
، 7روالن بــارتهــم دارنــد. محتوا، پیوند تنگــاتنگی بــا

ــی و نویســندة فرانســوي  ــد ادب ــب، منتق - 1915(ادی
دهــد کــه تحلـــیل ساختاري نشــان مــیدر م.)1980

» علم و ادبیــات«شناسی به عنوان الگوي تأکید بر زبان
بــه منظــور عنوان روش مناســب و بر متد ساختاري به

ر اســت و علــم و ادبیــات بایــد در مرحلــۀ رسی آثابر
اول، شناخت شکل ظاهري نوشــتارها باشــد و تعیــین 

(رمــان، حکایــت، شکل روایتی انواع متفاوت داســتان 
فقــط بــا افسانه، اسطوره، داستان کوتاه، حماسه و ...) 

پــذیر وردهاي نظرات ساختاري امکاناوري از رهبهره
توصــیف ینبا ا.)657- 1/658: 1384خزائل، (د شو

گرایی وجود دارد.ارتباطی میان فرمالیسم و ساخت

پیشینۀ پژوهش
گناه توبه، تحلیل مقام توبه از حسنه تا ســیئه در «مقالۀ 

اصــغر ســیدعلیاز»از مثنوي موالناپیر چنگیداستان 
شده در نشــریۀ فرد و اشرف خسروي، چاپمیرباقري

ــیمــتن ــان و ادب پارســی)، تابســتاپژوهــی ادب ن (زب
فرهاد درودگریــانو مقالۀ 48، شمارة 15، دورة 1390

در مثنــوي پیــر چنگــیتحلیل تولد دوبــارة «با عنوان
شــده در نشــریۀ ، چــاپ»مولوي براساس نظریۀ یونگ
(زبــان و ادبیــات شــناختیادبیات عرفــانی و اســطوره

، پیشــینۀ 35، شمارة 10، دورة 1393فارسی)، تابستان 
یــک از د. مؤلف بــه هــیچرونپژوهش به شمار میاین
چــون موضــوع ،مقالــه مراجعــه نکــرده اســتدواین

هم هستند.ارتباط بابیپژوهش کامالً

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
7. Roland Barthes

پیر چنگیساختار 
، متنــی روایــی و حــاوي پیــر چنگــیساختار داســتان

ــتان ــهداس ــاي درون ــت.ه ــوادث و اي اس ــت ح روای
یافتۀ وقایع است که با رابطۀ علــت ومجموعۀ سازمان

ــ اي مرتــب شــده اســت.ا الگــو و نقشــهمعلــولی و ب
تــودوروف معتقــد اســت کــه تمرکــز خــاص تحلیــل 
ساختاري بر پیرنگ داســتان اســتوار اســت. اصــطالح 
پیرنگ یا الگوي داستان را بــراي ســاختار روایــت بــه 

اند و آن را حاصــل ترکیــب تــوالی زمــانی و کار برده
ــت دانســته هــاي آن انــد و وحــدت را از ویژگــیعلیّ

ـــمرده ـــبرش ـــادقی، ان ـــب .)34: 1381د (میرص مکت
ــه دو ــت را ب ـــرمالیسم، روای ــتان«بخــش فــ و » داس

دوکند و حوزة متفاوتی براي ایــنتقسیم می» پیرنگ«
اي از رخدادهاســت کــه شود. داســتان، رشــتهل میئقا

، »پیرنــگ«پیوندنــد و براساس توالی زمانی به هم مــی
بــازآیی هنــري رخــدادها در مــتن روایــی اســت 

.)201: 1384ک، (مکاری
ول غیر ـل قـا نقـ، راوي بگیـر چنـپیاز ـآغدر 

شخص پیرمرديصورت روایت سوممستقیم و به
کند توصیف میرامشگر را در زمان عمر بن خطاب

ریزد. نمودار سنتی پیرنگ که و پیرنگ داستان را می
از سوي منتقد آلمانی گوستاو فریتاگ عرضه شده، به 

آغاز )چینی، بمقدمه)بصورت است: الف این
نقطۀ اوج )پرداخت کشمکش، ج)کشمکش، ب ج

بازگشایی کشمکش )(نقطۀ برگشت کنش)، ج د
.)57: 1382(مارتین، 

هاي هـت. اندیشـروري اسـاي ضهـر نکتـذکـت
بارت، تزوتان تودوروف، ژرار والدیمیر پراپ، روالن

وزان لنسر و ... ـاس، سـون، گریمـود برمـژنت، کل
» ساختار روایی«و » روایت«ت.ـی اسـاختارگرایـس
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گرایان اهمیت خاصی دارد. آنان سعی براي ساخت
در طراحی قوانین، مدل و الگوهایی براي بازخوانی 

تریناساسیازیکی»8طرح«اند. متون روایی داشته
با در مطالعات ساختارگرایی است. روایتعناصر

و طرححوادثزمانیتوالیداستانتوجه به اینکه، 
روابـط علتوموجودیـتبـرتکیـهباحوادثنقل

به شمار روایتپایۀواست؛ طرح، اساسمعلولو
و معلولعلـتطروابورود. چون سببیت زمـانیمی

همبهراوقـایع داستانشکل نامعلوم،بهوقایعمیان
شناسیروایت).14: 1379(مستور، زندمیپیوند

بـرايفراگیـرجهانیالگوهايطرح، ساختارگرا
اسـت سـاختارحیثازروایتمختلفبررسی انواع

الگوهاي بازخوانی روایت، داستان، رمان و نظایر و
ساختارگرایی با «گرایی بنا شده است. آنها بر ساخت

: 1377(سلدن ـ ویدوسون، » دستور زبان ارتباط دارد
ز که در ادامه خواهیم دید، یکی ا) و چنان105

نظریۀ ساختارگرا و هاي اساسی میان دوتفاوت
در زبان است. » ارـگشت«ث ـرا، مبحـارگـپساساخت

کلیۀ قواعد نحوي زبان در که تودوروف معتقد است 
شود. در پژوهش حاضر از قالب روایت عرضه می

آراي باختین و همفکرانش نیز استفاده شده و ساختار 
ن به معنی بالغی متن نیز مّد نظر بوده است. ای

هاي تودوروف و باختین گسست و جدایی نظریه
شـکنی،سـاختبرتکیهباپساساختارگرایاننیست. 

ومبــانی اندیشهبــهساختارگرایان،بهبا انتقادهایی
دادند. شکلخودشانارکروش

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
8. Plot

هاي 10و بند9سلسهاز سهپیر چنگیساختار 
این بودن قسمتیمتعددي تشکیل شده است. سه

شنویم، اي که در آن میصداهاي جداگانهاشعار با 
تناسب دارد. ـ خوِد راوي ـ شاعر، یکی از 

چینی آغاز داستان بند اول، مقدمهصــداهاست. ـ 
زیرکانه و بند بسیارگزینی شاعر در ایناست. واژه

هوشمندانه است:
شنیدستی که در عهد عمرآن

مطربی با کّر و فربود چنگی
َخـود شديل از آواز او بیبلب

طرب زآواز خـوبش صد شديیک
مجلس و مجمع دََمش آراستی

وز نـواي او قیامت خاستی
)87: 1382(مولوي، 

تعادل آغازین (رامشگري . 1سلسله اول: 
کرد و عمري را آواز در عهد عمر زندگی میخوش

.بر این کار سپري کرد)
ی او در سبب پیري و ناتوانگذشت زمان (به. 2

.شود)نوازندگی و آواز می
نوازنده به علت پیري، (رودتعادل از بین می.3

شود).دچار فقر و بدبختی می

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درزبـاننحـويواعـدقکلیۀکه تودوروف معتقد استانتزوت. 2

را قضــیهروایـتکمینۀواحدشوند. ويمیبازگوهیأت روایتی
)Proposition(تر سطح عالینامد. پس از واحد کمینه، دومی

) Text) و متن (Secquenceحالت سلسله (خود را در دويآرا
وجودهبراسلسلهقضایا، ازگروهیوي،اعتقادبربناکند. تعریف می

ـیف توصبـرنـاظردهد که را تشکیل میسلسله، موارديوآورندمی
،تغییریافتهشکلبـهدوبارهوریختهدرهمکهاستمعینیوضعیت

رت است. یا برعکس، ابتدا تعادل وجود دارد، به صوگرفتهسامان
.)110-111: 1377(سلدن، رسدبطئی یا ناگهانی به عدم تعادل می

1 0. stanza
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شود. روي به درگاه . (پیر از خلق ناامید می4
.خواهد)آورد و از حق تعالی کمک میخداوند می

رود و براي پروردگار شبی به گورستان می. (5
.کند)شروع به نواختن می
تعادل (پیر همچنان در حال . 1سلسله دوم: 

که خواب بر او مستولینواختن براي پروردگار است
.شود)می

ز ، عمر نیزمان (به ارادة حق تعالیدر همان. 2
.تعلیق در داستانرود)،به خواب گرانی می

گوید به . (در خواب، سروش غیبی به او می3
.ن برو)یاري یکی از بندگان خاص ما در گورستا

جوي ورود و به جستعمر به گورستان می. (4
یند.بپردازد. جز پیر چنگی، کسی را آنجا نمیبنده می

یابد که بندة مقرب، همانپس از گشتن بسیار درمی
.رامشگر است)

کند و اي میعمر عطسه(نقطه اوج داستان. 5
شود).پیر از خواب بیدار می

بالفاصله به. تعادل ابتدایی که1سوم:سلسله
ار انجامد (پیر از خواب بیدخوردن تعادل میهمبر

.د)شومضطرب میشود و با دیدن عمرمی
اوعمر او را آرام کرده، پیغام غیبی را به. (2

.بخشد)کند و دینارها را به او میبازگو می
ز افتد و پشیمان اپیر به زاري و فغان می(.3

.رانده است)اینکه عمري را در لهو و لعب گذ
کند و او را از عمر، پیر را آگاه می. (4

.سازد)هوشیاري رها می
یابد که فقط باید براي. تعـادل (پیر درمی5

.)خدا نواخت و به مرتبه فنا رسید
چنین است که طرح یا پالت و ساختار داستان 
حجمی است، یعنی فقط راوي نیست که مستقیم، 

هاي داستان، یتکند و خواننده یا شخصروایت می
پیر منفعل هستند. به عبارت دیگر، سرتاسر منظومۀ 

، پیکرة و ساختاري چون تـئاتر و نمایش دارد، چنگی
هایی از داستان دادن صحنهترتیبیعنی راوي با
جوي عمر براي یافتن پیر چنگی، و(مانند جست

واکنشی که پیرمرد در،دیالوگ عمر و آگاهی پیر«
دهد از خدا دریافت کرده، انجام میاي که برابر هدیه

شکل نمایشی روایت کل بهدر و نظایر آن)، آن را 
کند. مخاطب پیش از آنکه شنوندة محِض روایت می

ها حضور دارد. آنها را پاي راوي در صحنهباشد، هم
شکل یکی از شخصیتحتی گاه خود را به،بیندمی

کند (بیضایی،(کاراکتر)هاي روایت احساس می
1344 :135 -116(.

بند اول، آغاز داستان است. راوي مستقیمًا به
شود. نکتۀ مهم شخص، وارد داستان میصورت اول

بودن پیوندهاي بندهاي شعر، دردر تصویرسازي
ساختار و پیکرة شعر با تمام اجزاي آن است، یعنی 

، »انسجام متن«داراي انسجام متنی است. اصطالح 
، »هلیدي«مند گراي نظاممتأثر از دستور نقش

کند. پیوستگی و همبستگی متن را مشخص می
صورت وجود فضاي مکانی، زمانی و موقعیتی به

اي در درون متن، کلمات پیوندي، روابط بین جمله
ارتباطات معنایی یا پیوندهاي واژگانی، تکرار و 

، پیر چنگیهاي انسجام متن است. در ارجاع از نشانه
- داشتن جهشنظریت (بدون درمکان و زمان روا

ایم)، هاي زمانی که در متن پژوهش نشان داده
صورت ها و موقعیت آنان در داستان بهشخصیت

ریختگی همیافته و بدون اغتشاش و درسازمان
وجود دارد یا در محتواي روایت، راوي بین مطرب، 

طرف و اسرافیل و صـور چنگ او و موسیقی از یک
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کند. گر ارتباط دوسویه ایجاد میاسرافیل از طرف دی
بخشیدن در دو یا کردن و حیاتدو براي زندههر

دورة زمانی و مکانی متفاوت و مختلف به کار چند
بحث در جاهاي روند و راوي با تکرار اینمی

گوناگون، عالوه بر پیوند واژگانی که در متن به
کند، از نظر مفهومی نیز صورت ارجاع طرح می

ظاهر مختلف و متضاد ِ بهدوبین اینپیوندي
کند. ایجاد می

، شاهد اختالف پیر چنگیدر متن داستان 
گراییهاي زبانی هستیم. هلیدي که نظریۀ نقشگونه

نه گوخود را بر مبناي ارتباط زبانی نهاده است، این
آن یافتنها را ناشی از بافت موقعیت و تغییراختالف

ان عامل عمدة زبسهداند و می میهنگام ارتباط کال
نقش«که در بافت زبان اهمیت فراوانی دارد، یعنی 

(براساس نوع نگرش و تفکر گوینده)،» معناپردازي
(ایجاد ارتباط میان اشخاص) و » فردينقش میان«
گیري متن در درون بافت حاکم (شکل» نقش فردي«

داند هاي زبان میگو)، نقشوبر سخن یا گفت
)Guy, 1994: 37(.

گوید؛ امــا راوي ـ گیر سخن میراوي با روایت
زند نه پیر و نه عمــر و نــه شاعر ـ است که حرف می

صــورت ســومها بهشخصیتآواز حق. چون ابتدا این
شــخص و زمــان در شــخص تصــویر شــده، نــه اول

ترتیب، گفتــاري کــه راويِ اصــلی گذشته است. بدین
قیم (از زبــان یکــی از گزیند، غیر مستدر داستان برمی

نکته الزم است که عنــوان راویان) است. یادآوري این
طــرح کــرد. در مبار ژرار ژنت را نخستین» گیرروایت«

جهان متن، گیرنــدة پیــام راوي اســت. فقــط شــنوندة 
گیــري، بــه کــنش روایــت هنگام پیامکه روایت است 

کاري ندارد. به عبارت دیگر، واسطۀ میان نویســنده و 

- 205: 1388پور، قاســمی(گیــرده است. روایتخوانن
، شــبیه راوي اســت و پــیش از اینکــه خواننــده )189

باشد، شخصیت است. براي شناخت روایت، بررســی 
اندازه مهم است کــه شــناخت راوي گیر همانروایت

.)74: 1382(تودوروف، 

هاي رواییگزاره
ارز با واحد روایی است که همترینگزاره، کوچک

دونوع فعلی و وصفی اي مستقل است و بهملهج
شود: گزارة فعلی، از ترکیب کنش و تقسیم می

شخصیت و گزارة وصفی، از ترکیب شخصیت و 
هاي روایی داستان شود. گزارهوصف ایجاد می

آواز رامشگري خوش:. گزاره وصفی1دوگونه است: 
ها، کرد. پس از گذشت سالدر عهد عمر زندگی می

اه گیرد. روي به درگود و فقر دامنش را میشپیر می
باآورد. عمر مأمور کمک به پیر است. پیرخدا می

شود. پیر پشیمان است از میمضطربعمردیدن
ه بولعب گذرانده، االن باید اینکه عمري را در لهو

- میپیر به گورستان:. گزاره فعلی2.مرتبه فنا برسد

رود. خواب مینوازد و بهرود. براي پروردگار می
رود و سروش غیبی را در عمر نیز به خواب می

ابد یشود. پیر را میبیند. راهی گورستان میخواب می
ر شود. عممیکند. پیر از خواب بیداراي میو عطسه

ه اوبرا کند و دیــنارهاپیغام غیبی را به پیر بازگو می
افتد.بخشد. پیـر به زاري و فغان میمی

رواییاپیزودهاي
نوع اپیزود وجود دارد: اپیزود وضعیت که حالتی دو

کند (موقعیت متعادل اولیه و متعادل را توصیف می
- یکموقعیت متعادل جدید) و اپیزودهایی که گذار از 
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در متن .)91: همان(حالت به حالتی دیگر هستند
ود زاپی. 1نوع اپیزود روایی وجود دارد: داستان، سه

زندگیعمرعهددرآوازخوشرامشگري: وضعیت
. پیر 2کرد؛ سپريکاراینبرراعمريوکردمی

یابد که باید فقط براي خدا نواخت و در او فانی درمی
شود و از رامشگر پیر و مفلس می:. اپیزود گذار3شد؛ 

کند. به گورستان رفته، براي خدا خدا طلب کمک می
ه خواب رود. عمر بتا به خواب فرو میزندساز می

دهد که به یاري رود و سروش غیبی به او پیغام میمی
اي پیر برود. عمر در گورستان پیر را پیدا، سپس عطسه

شود. دینارها و پیغام سروش کند و پیر بیدار میمی
افتد از دهد. پیر به گریه و زاري میغیبی را به او می

شود. کارهاي گذشته خود پشیمان می
سازي صورت زنجیرهایت بهاین روهايرفتپی

ز ااند و حوادث داستان یکی پس در پی هم قرار گرفته
رسد.پیوندد و به نتیجۀ قطعی میدیگري به وقوع می

زبان روایی داستان
هــاي هــا، گذشــته از زبــانی کــه شخصــیتدر داستان

زننــد و ممکــن اســت در هــرمختلف با آن حرف می
هــا، گونــۀ تیــپهــا و داستان، بسته به تعداد شخصیت

هاي خاص خــود زبانی داشته باشیم که هریک ویژگی
ند، گــاه زبــان و هســترا دارند و با هم بسیار متفــاوت 

صداي دیگري نیــز وجــود دارد و آن زبــان و صــداي 
راويِ داستان است که قصه را براي خواننــده تعریــف 

:نـــــوع اســتدارد دوپیــر چنگــیکند. زبانی که می
اســت کــه میخائیل باختین معتقــدتوصیفی و مکالمه. 
هــا، ها و دربردارندة بازنمود گویشرمان، نظام مکالمه

ناپــذیر از هاي انضــمامی و جــداییها و برداشتسبک
ممکــن اســت در .)64: 1381اســت (بــاختین، زبــان

،نوع زبان که تاحدي با هم متفــاوت هســتندرمان سه
به کار رود:

ده بــا آن الف) زبان توصیف: زبــانی کــه نویســن
خواننده را با افراد داستان و محیط زندگی آنــان آشــنا 

گیــر داستان خواننده یا روایــتمولوي در این. کندمی
را با شخصــیت و تمــام وضــعیت پیرمــرد هفتادســالۀ 
رامشگر، عمــر بــن خطـّـاب و کــارکرد او در داســتان، 

ــه ــد ـ ب ــی و خــواب ـ و خداون صــورت آواز غیب
ن دلیــل ایبه.کندنا میهاي ضمنی دیگر آششخصـیت

نویسنده باید افراد را بــه خــوبی بشناســد و جزئیــات 
محیط را خوب بداند تا بتواند در توصیف به واقعیــت 
نزدیک شود. البته در رمــان هرچــه توصــیف کمتــر و 

تر باشد و عمل جاي آن را بگیــرد و خواننــده از کوتاه
هــایی پیونــدد، حــرفهایی که به وقوع میطریق اتفاق

بینــد فضــاي رمــان و شــنود و اعمــالی کــه مــیکه می
-تــر اســت و رمــانها را بشناسد، پســندیدهشخصیت

آورد.نویس توفیق بیشتري به دست می
گو از خــود (= حــدیث نفــس): وب) زبان گفت

کــوب ابــداع کــرده اصطالحی است که حمیــد زریــن
اســت: در ایــن نــوع، نویســنده خــود قهرمــان اصــلی 

-خود را تشریح و تفســیر مــیداستان است و زندگی 

گــو کنــد. وکند و ممکن است نویسنده با خود گفــت
گــوربــهزنــدهو بــوف کــورنمونۀ خوب این زبان در 

).182: 1367کـــوب، هـــدایت وجـــود دارد (زریـــن
هــا (مخصوصــاً یک از شخصــیتحدیث نفس در هر

پیرمرد و عمر) کارکرد محسوسی دارند.
کــه افــراد گو (دیــالوگ): زبــانی وج) زبان گفت

کنند. این زبان از داستان در آن با یکدیگر صحبت می
واقعیت جامعــه افــراد بــا کند. درفرد به فرد تغییر می

مردم با که بینیم هم متفاوت هستند و ما در جامعه می
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-زننــد. در روایــتهاي متفاوت با هم حرف مــیزبان

از اهمیــت بــاالیی » گــووزبــان گفــت«هــاي مولــوي، 
هــا را چــون ســاختار اصــلی داســتان،برخوردار است

ها مجــال گیــرد. شخصــیتگــو دربــر مــیونظام گفت
هایشان خود را بــه خواننــده یابند از طریق صحبتمی

بشناسانند و رمان را به واقعیتی ملموس تبــدیل کننــد؛ 
ها نــدارد. چندان نقشی در داستان» زبان توصیف«ولی 

گــووگفــتجاي پاي شاعر ـ راوي در فاصــلۀ چنــد
فقط در حد جمالتی است. یافتن محتواي بســیاري از 

ها نیاز بــه تأویــل دارد. ها و دیالوگبسیاري از مکالمه
-اي میــان ســازهبه علت اینکه، روابط پنهانی و خزنده

هاي متن وجود دارد کــه در تحلیــل ســاختاري بایــد 
هــاي نهفتــه کشــف شــود (تــوالن، توجه شود و معنی

، »دیــدن عمــرخــواب«هــایی ماننــدســازه.)7: 1386
همــراه دنبــال مــردي کــه خــدا بــهجوي او بهوجست«

المال، بر او سفارش کــرده و یــافتن دینار بیتهفتصد
و » پیر رامشگر که در تعــارض بــا مــنش عمــر اســت

دست پیرمردي که هفتادسال بــا آن شکستن چنگ به«
گویــد: و ماننــد اینهــا. تــودوروف مــی» سر کرده بــود

-ی که موضوع تأویل را تشــکیل مــیهاي معنایپدیده«

ترتیــب در دهنــد. بــه ایــنتوصیف تن نمــیدهند، به
شــود تحقیقات ادبی، آنچه به طور عینی توصیف مــی

ها یا هجاها یا آواها، امکــان اســتخراج مثل تعداد واژه
دهد و به طور متقابل آنجا که معنــا شــکل معنا را نمی

اي دربــر چنــدان فایــدههــاي مــادي گیرد، ارزیــابیمی
علــت .)17- 18: 1382(تــودوروف، » نخواهد داشت

هــا ایــن اســت کــه ســخن از گونــه مــتنتأویــل ایــن
گیــرد و در شــکل مــی» کلیت«ساختاري است که در 
.)10: 1382افتد (لوسین، نقد ساختاري اتفاق می

پردازيشخصیت
پردازي بــه دوشــیوه صــورت طور کلــی شخصــیتبه

وش تصویري یا نمایشــی گیرد: روش توصیفی و رمی
گوینــدکه به آنها روش مستقیم و غیر مستقیم نیــز می

اي روش توصــیفی، شــیوه).316: 1381(داچرتــی، 
هــاي شخصــیت است که در آن راوي مستقیماً ویژگی

گونــه که روش نمایشــی، همانکند در حالیرا بیان می
که از اسمش پیداســت معرفــی شخصــیت بــه کمــک 

محیط و وضــعیت ظــاهري اوســت رفتار، گفتار، نام، 
.)141: 1371(اخوت، 

گزینــد، از نــوع هایی که مولــوي برمــیشخصیت
تیپی و تمثیلی و در مرکز شعر قرار دارنــد، یعنــی راوي 

گزینــد کــه یــا ســاخته و افرادي را براي داســتان برمــی
هــاي شخصــیتپرداختۀ ذهن خود اوست یــا از میــان

و انــد ده شــدهتاریخی برگزیــگوناگون تاریخی و برون
ت بر تنشــان پوشــانده شاعر لباسی از واقعیت و تاریخی

) یــا الطیــرمنطقدر » شیخ صنعان«یا پیر چنگی(همانند 
هــایی اســت کــه از تــاریخ برگزیــده (ماننــد شخصیت

عمر)؛ اما دخل و تصرفی در منش و هویت آنان ایجــاد 
کرده و لباســی از آراي خــود را بــر قامتشــان پوشــانده 

اي اســت بــراي ت نوعی یا تیپــی، نمونــهاست. شخصی
شخصیتی باید حقیقــت امثال خود. براي آفریدن چنین

نمونۀ واقعی و زنــده گرفــت و بــا هنرمنــدي را از چند
درهم آمیخت تا شخصــیت نــوعی مــورد نظــر آفریــده 

ــود ــکولز، ش ــیت.)21: 1377(اس ــی شخص هاي تمثیل
شونده و دوبُعــدي هســتند. بــه هاي جانشینشخصیت«
ها جانشــین یــا شخصــیتن معنی که این شخصــیتای

ــق ــر و خل ــفتی میفک ــلت و ص ــو و خص ــوندوخ » ش
دلیــل دســت بــه ایــنبه این.)104: 1381(میرصادقی،
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، پیــر چنگــیکند کــه روایــت پردازي مینوع شخصیت
شــاعر اســت. در شــیوة » فکــر و ایــدة«بازســازي 

نکتۀ اساســی وجــود دارد: پردازي مولوي، دوشخصیت
ســاختار در کل پردازي ـ و اي که در شخصیتوه. شی1

و » جریــان ســیّال ذهــن«داستان ـ برگزیــده اســت، بــا 
نزدیکــی و مشــابهت فراوانــی یافتــه » شــیوة نمایشــی«

است. در جریان سیّال ذهــن، شخصــیت و تفکــرات او 
ها، شخصــیتشــود، یعنــی درونمستقیماً نشان داده می

ترتیــب کــه بــا ایــنشود. بــه تعبیر و تفسیر ارائه میبی
ــایش عمل ــا و کشــمکشنم ــی و عواطــف ه هاي ذهن

درونی شخصــیت، خواننــده غیرمســتقیم شخصــیت را 
عبــارت دیگــر، عمــل داســتانی در درون شناسد. بــهمی

دهــد و خواننــده غیــر مســتقیم در ها رخ میشخصــیت
هاي داســتان قــرار جریان شعور آگاه و ناآگاه شخصیت

.)191-193گیرد (همان: می
ــالوگ و حضــور شخصــیت.2 هــاي شــکل دی

عــــنوان راوي ـ کــه راوي اصــلی داســتان روایت به
آمیخــتن پشت سر اینها پنهان شده ـ نشــان از درهــم

مایــه اســت. در رمــان، ارتبــاط و محتوا و درون11شکل
مایــه وجــود دارد. رمــان مستقیمی میــان فــرم و درون

گوي اوضــاع کــامالً متفــاوتی اســت وگرا پاســخواقع
ل ئرمان مدرن یا پسامدرن بــه اوضــاع جدیــد و مســا

این حقــیقت در ساخت رمان دهد ونوینی پاسخ می
البتــه .)31- 32: 1383ملموس است (هــانیول، کامالً

با تأکید فراوان باید گفــت کــه هنــر مولــوي در مقــام 
هــا یــا بــهســر شخصــیتمانــدن پشــتراوي، پنهان

و ترفنــدهاي گیر نیست. او با زیرکــیصورت روایت
صــورت کـــاراکتر و اولبــههنري، حضور خود را نه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 1. form

امــا (صــورت پنهــانی و مرمــوزشخص داستان، که به
دهد.نشان می)حاضر در صحنۀ داستان
هــایی کــه در ادامــۀ پــژوهش گفتمان شخصــیت
دســتور خــاص ویافته استبرخواهیم شمرد، سازمان

فــردي تــوان ازخود را دارد. مانند پیامی است که مــی
توان اینها را نقــل قــولی از به فرد دیگر منتقل کرد. می

شــمار آورد. دیگــر اینکــه وجــه آن در زبان راوي بــه
نمود کالمی، گاه به صورت مستقیم اســت و گــاه بــه 
صورت تغییري در کالم شخصیت داستانی اســت کــه 

-نام مــی» شدهسخن روایت«ژرار ژنت از آن با عنوان 

.)57- 58: 1382برد (تودوروف، 
مواردي که مولوي در بازگویی گفتــار و اندیشــۀ 

هــایی را . حــرف1درونی آن موفق بود این است کــه 
-گذارد که آنــان در موقعیــتها میدر دهان شخصیت

گــو وآورنــد. گفــتهاي حقیقی آنها را بــر زبــان مــی
دهــد. چــون خصوصیات افراد را به خوبی نشــان مــی

-را خوب میگوهاي آنان وها و نحوة گفتشخصیت

طریــق بــه طبقــۀ اجتمــاعی، شناسد و خواننده از این
برد، هاي دیگر آنان پی میسنّ، جنس، اقلیم و ویژگی

نهــد کــه در گران مــیهایی را پیش پاي کنشنیز کنش
. 2کنشــی وجــود دارد. مــتن، ضــرورتی بــراي چنــین

الي اثر بــراي اینکــه روش نمایشی دارد. شاعر در البه
مــواردي (شخص خارج شــودسوماز شیوة گزارشی

، داســتان را )شــودصورت راوي وارد صحنه میکه به
سپارد و آنان با زبان اولهاي مختلف میبه شخصیت

هــاي فراوانــی کنند. صحنهگو میوشخص با هم گفت
از داســتان، پایبنــد ایــن زاویــۀ دیــد اســت و مولــوي 

گوهاست. جریــان ســیّال ذهــن وکنندة این گفتنظاره
دیگر از زوایاي دید در این اثر است. یکی
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هاهاي داستانشخصیت
. پیر چنگی1

است. روایت اوشخصیت، پیرمرد هفتاد سالهاولین
صورت توصیف از زبان راوي، سپس نظام ابتدا به

راه وضعیت ناآرام و هم«شود. مکالمه با عمر آغاز می
گوها و توصیف و، گرانیگاه اصلی گفت»با اغتشاش

ان شخصیت پیر از ابتدا تا انتهاي داسترد است. پیرم
طور کامل در دیدرس راوي است و به باطن ضمیر به

او نیز آگاهی دارد:  
مـر عمر را دید و ماند اندر شگفت

رد و لرزیدن گرفتـعــــزم رفتن ک
ا از تو دادـگفت در بـــــاطن خدای

اد!ـمحتسب بر پیــــرکی چنگی فت
)99: 1382(مولوي، 

هاي درونی روح و جان او الیهبه راوي حتی 
ا بهحاالت، ابتدنیز آگاهی دارد و در کالم راوي این

صورت توصیفی، بعد حدیث نفس (پیرمرد) روایت 
شوند:می

خواب بردش، مرغ جانش از حبس رست
چنگ و چنگی را رهـــــا کرد و بجست

انـج جهـت آزاد از تـن و رنـگش
صحراي جــاندر جهان ساده و

جــان او آنجا سرایان ماجرا
کاندر اینجا گر بمانندي مــرا

باغ و بهارخـوش بُدي جانم در این
زارصحرا و غیــبی اللهمست این

کردمیپــا سفر میسر و بیبی
خـوردمیلب و دندان شکر میبی

ذکر و فکري خارج از رنج ِدماغ
کردمی با ساکنان چـرخ الغ

دیدمیبسته عـالمی میمچش
چیدمیکـفی میورد و ریحان بی

مـرغ آبی غرق دریاي عسل
عین ایـوبی شراب و مغتسل

که بـدو ایوب از پا تا به فرق
ها چون نور شرقپـاك شد از رنج

)95(همان: 
ناراحتی و ناآرامی، وضعیت اولیــۀ پیرمــرد اســت. 

- عوض مــیعمر با آرامش، وضعیت آشوبناكِ پیرمرد را

خواند:کند. او را به مهر و عشق و به لطف الهی فرامی
پرسدتکند میحق سالمت می

حدتچونی از رنج و غمان بی
بهانک قُــراضۀ چند ابریشم

خـرج کن این را و باز اینجا بیا
)99(همان: 

، نشــان »گشــتار«تودوروف با استفاده از اصطالح 
نقــش مهمــی » یتتغییــر وضــع«دهد که در روایــت، می

تواننــد در معنــی هــاي گشــتاري نمــیدارد. چرخۀ قاعده
اثــر دهد این است که برتغییري ایجاد کنند. آنچه رخ می

ها، ساختاري به ساختار دیگــر تبــدیل برقراري این قاعده
ــی ــادل و م ــدم تع ــا ع ــادل ب ــۀ تع ــود. وضــعیت اولی ش

- کشمکشی که وجود دارد و بــالعکس ســازماندهی مــی

هــاي متــوالی، روایــت را دادن واقعیــتربطفقطشود و 
,Toolanدهــد (تشــکیل نمــی 2001: 6- تغییــر .)7
گونه است که عوامل گوناگون نــاآرامی و وضعیت به این

زند یا وضــعیت کــه عدم تعادل، تعادل اولیه را به هم می
در حال عدم تعادل است به وسیلۀ عواملی، تغییــر شــکل 

شود.مییابد و تعادل در آن گستردهمی
ولــی ،کــارکرد شخصــیت پیرمــرد ثابــت اســت

-هاي او، نقش مهمــی در صــحنهمحدود نیست. کنش
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شــده صورت روایــتگوي او با عمر یا بهوهاي گفت
ـــاگونی از  ـــاي گون ـــم زوای ـــان رواي دارد. ه از زب

ــی ــه م ــیت او عرض ــاي شخص ــم در زوای ــود و ه ش
هــا حضــور فعــال دارد. گوناگون داستان و عمق کنش

کــهر پراپ درخصوص کارکرد معتقــد اســتوالدیمی
شخصیت که برحسب میزان اهمیــت آن در عمل یک«

.)96: 1383(اسکولز، » شودپیشبرد کنش تعریف می
،افتــدهایی که در پیرمرد اتفاق میتغییر وضعیت

» گـذر از بحران به حلّ بحران است«صورت اغلب به
)Toolan, 2001: شــکل کــه ایــنمنتهــی بــه).8

گر، گاه در اندیشۀ عمر و مواجهه بــا او، بحرانــی رامش
ن از گــرفتکند (مانند هدیهطور مـــوقت حلّ میرا به

اما در درون خــود و بــه خدا و دریافت هفتصددینار)،
صورت حدیث نفس، همچنان در پی آن بحران است 

دهــد و برخــی دیگــر را، و به برخی از آنها پاسخ مــی
صــورت مویــه و بــهماننــد بحــران دوري از خداونــد

کند:شِکوه (حدیث نفس)، گزارش می
چون بسی بگریست از حد رفت درد

چنگ را زد بــر زمین و خرد کرد
گفت اي بـــوده حجابم از اله

اي مــرا تو راهزن از شاهراه
اي بخورده خـون من هفتادسال

اي ز تو رویـم سیه پیش کمال ...
)99: 1382(مولوي، 

فضاي دیالوگ ود بیشترینگوي با خوگفت
پیرمرد را برگرفته است. شخصیت پیرمرد تا پایان 

داستان با 12بنديروایت، همراه راوي است و پایان
یابد و مولوي با جهشپایان روایت او پایان می
کند:بیت بیان میزمانی، نظر خود را در چند

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 2. Ending

گــو فشاندوپیر دامن را ز گفت
ماندگفته در دهـان ما بنیم

ساختنعیش و عشرتاز پی ایــن
صدهزاران جـــان بشاید باختن

در شکار بیشۀ جـــان باز باش
همچو خـورشید جهان جانباز باش

فشان افتاد خورشید بلندجــان
شودشود پُر میهردمی تــی می

فشان اي آفتاب معـــنويجان
مــر جهان کهنه را بنما نوي

و رواندر وجـود آدمی جان
رسد از غـــیب چون آب روانمی

)100(همان: 
. عمر2

شــود. شخصیت عمر ابتدا با غلبۀ خواب توصیف مــی
راوي از ظــاهر و بــاطن عمــر نیــز آگــاهی دارد و 

کنــد. راوي او را روایت مــیيوضعیت خواب و رؤیا
کنــد. در آشوب و ابهام را در آغازِ روایت شــروع مــی

آغــاز د) در همــانحــدیث نفــس (= گفتگــو بــا خــو
کند:پیرنگ، داستان را تحلیل می

سر نهاد و خواب بردش خواب دید
دـش شنیـدا جانـق نـآمــدش از ح

)95: 1382(مولوي، 
گو با خــود و خوابیــدن و شــنیدن وپس از گفت

دهــد. از نداي حق، جهش زمــانی در داســتان رخ مــی
آیــد و بــه حالت سنگین تعلیق و حدیث نفس درمــی

جهــش زمــانی کــه رود. دومینافتن پیرمرد میسوي ی
دهد، گذر از تعلیــق و خشــم در وضعیت عمر رخ می

ــث  ــاد بح ــت و  ایج ــر و عطوف ــه مه ــونت ب و خش
خردمنــدِ عنــوان یــکشناسی و تئولوژي ـ بــهجـامعه
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شناس ـ است کــه در مــتن روایــت نیــز تغییــر جامعه
کند:وضعیت مهمی ایجاد می

ر نیستچون یقین گشتش که غیر پی
ستگفت در ظلمت دل روشن بسی

ستـا نشـادب آنجدـا صـآمـد و ب
ر عــمر عطسه فتاد آن پیر َجستـب

)99(همان: 
البته راوي به جزئیات کارهــاي عمــر بــه انــدازة 
پیرمرد آگاهی ندارد. در اواسط روایــت، وارد داســتان 

،شود و پس از اینکه مســئولیت خــود را انجــام دادمی
شــود. شخصــیت عمــر بــا ستان حذف میاز صحنۀ دا

ارتبــاط » نــداي حــق«شخصیت سوم داســتان، یعنــی 
تنگاتنگ دارد و کسی که کــاراکتر نــداي حــق را وارد 

کند، عمر است.داستان می

. نداي حق3
راوي فقط به روایت آنچــه نــدا در خــواب بــه عمــر 

بسنده کرده و مستقیم آنچــه را فرمــان ،دهددستور می
کند و اطالع دیگري ندارد، یعنی ایــنداده، روایت می
صورت توصیف و غیرمستقیم روایــت کاراکتر فقط به

شود. نظام مکالمه و دیالوگ ندارد و از زبــان راوي می
شود:وضعیت آن آشکار می

دـسر نهاد و خـواب بردش خواب دی
دـیـش شنـانـدا جـدش از حــق نـآم
واستـگ و نـبانندایی کـاصل هرآن

باقی صداستندا آن است و اینخود
جا)(همان

، »نــداي حــق«پــردازي نکتۀ مهــم در شخصــیت
هــم بودن اوست. اینخردبودن، تفکر، صاحبزنده

شــود و پــس از مناسبت خاصــی وارد داســتان مــیبه

گشــایی برد و زمینۀ گرهاینکه عدم تعادل را از بین می
شود.کند، از صحنۀ داستان حذف میرا فراهم می

زاویۀ دید 
اي دهنــده، شــیوهیا زاویــۀ روایــت نمــایش13زاویۀ دید

است که نویسنده با آن مصالح و مواد داستان خــود را 
واقع رابطۀ نویســنده را دهد و دربه خواننده نشان می

زاویــۀ ،دهد. بــه عبــارت دیگــربـــا داستان نشان می
شــیوة دید، روش نویسنده است در گفتن داستان. هــر

اي براي ارائۀ اطالعات داستان بــه ایت مانند دریچهرو
ت و خواننده است. انتخاب نوع دیدگاه، هم بــر کیفیــ

شــده بــه مخاطــب ههم بر میزان حجم اطالعات ارائــ
، ســومپیر چنگیدارد. زاویۀ دیـد مولوي در تأثیر تام

-شخص و نمایشی یا عینی است کــه از زیرمجموعــه

شــود وب مــیشــخص) محســهاي داناي کل (ســوم
.)417و 411،414: 1381میرصادقی، (

رواي براي تجزیه و تحلیل روانی و خصوصیات 
هاي داستان اختیاري از خـود نشان خُـلقی شخصیت

یا تشریح » گویی درونیتک«تواند به دهد و میمی
کنند یا چگونگی آنچه ها به آن فکر میآنچه شخصیت

وصیف راوي و گویند، بپردازد. داستان براساس تمی
ریزي شده است و به اعمال و رفتار گو پایهوگفت

پیر گویی راوي پردازد. تکها میعینی شخصیت
گویی به سه، درونی و نمایشی است. تکچنگی

گویی نمایشی و حدیث گویی درونی، تکبخش تک
گویی درونی، شود. تکنفس یا خودگویی تقسیم می

ن اندیشه هنگام هاي سّیال ذهن و بیایکی از شیوه
پیش از آنکه پرداخت شود و ،بروز آن در ذهن است

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 3. Point of Viwe
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شکل گیرد. در این شیوه، خواننده به طور غیر مستقیم 
در جریان افکار شخصیت داستان و واکنش او به 

هاي او را گیرد و سیر اندیشهمحیط اطرافش قرار می
گویی گویی نمایشی، همان تککند. تکدنبال می

یگویی نمایشتکدرین تفاوت که درونی است با ا
در این شیوه کسی بلند با .گیردکسی مخاطب قرار می
زند و این مخاطب در داستان کس دیگري حرف می

شود ها مشاهده میوجود دارد. هنگام تحلیل شخصیت
که حدیث نفس یا خودگویی نیز از مشخصات عمدة 

هاست. در این شیوه، گوها و کارکرد شخصیتوگفت
آورد افکار و احساسات خود را به زبان میتشخصی

تا مخاطب از مقاصد او باخبر شود و با این کار به 
در این شیوه، از .کندپیشبرد عمل داستانی کمک می

مخاطب درونی داستان خبري نیست.
، به تمام پیر چنگیزاویۀ دید راوي بیرونی 

بر تشدبه ها یکسان نیست. زوایۀ دید، شخصیت
تمرکز است. با مجال عرضۀ شخصیت، تأمل و پیرمرد م

که برد و پیش از اینتفکر اوست که داستان را پیش می
ن صورت راوي، مستقیمًا وارد صحنه شود، پایاخود به

رقم قوس آن را در آغاز و میانۀ داستانوصحنه و کش
. زندیبندي هنرمندانه دست مزند و به نوعی به پایانمی

سته دها را به سهتوان روایتز میاز نظر عمق دید نی
ي هایی که عمق دید راودرونی (روایت. 1تقسیم کرد: 

بیرونی . 2ها و اتفاقات است)؛ به درون شخصیت
ها و هایی که عمق دید راوي به ظاهر شخصیت(روایت

ل خارج از حیطه علت و ئ. مسا3اتفاقات است)؛ 
ارد).بندي ندمورد تقسیممعلولی (تودوروف در این

بیت) مورد 330ابیات اصلی روایت که (درمجموع 
صورت هستند:اینبه،بررسی قرار گرفته است

بیت71: ابیات داراي عمق دید بیرونی

بیت23:ابیات داراي عمق دید درونی
ودید خارج از نظام علتابیات داراي عمق

بیت. یک:معلولی
هستند،عمق دید بیرونیبیشتر ابیاتی که داراي

هاست. مانند: مربوط به توصیف اعمال یا نقل قول
پس عمر گفتش مترس، از من مرم

امها ز حـــــق آوردهکت بشارت
)99: 1382(مولوي، 

چنگ زد بسیار و گـریان سر نهاد
نگ، بالین کرد و بر گـوري فتادچ

)95(همان: 
عمق دید درونی:

زد آنجا جان او مولی میمــول
ـضاي رحمت و احسان اودر ف

(همانجا)
مصرع عمق ابیاتی هم هستند که در آنها یک

دید درونی دارد و مصراع دیگر عمق دید بیرونی. 
معلولی:وخارج از حیطۀ علتعمق دید

سر نهاد و خواب بردش، خواب دید
ق ندا جانش شنیدـکــــآمدش از ح

(همانجا)
کــه هــایی زاویه و عمق دید در مورد شخصیت

برشمرده شد در ضمن روایت تغییري نکرده است.

راوي
یعنی دانــاي کــل ؛پیر چنگی، راوي مفسّر است14راوي

کند و بــه تحلیــل گیري میکه پس از بیان واقعه نتیجه
هــا پردازد. در ساختار کلی داستان، روایتو تفسیر می

. راوي 2داســـتانی؛ . راوي درون1دوحالـــت دارنـــد: 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 4. narrater
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دیدگاه متغیر هســتند. ها از اینخصیتداستانی. شبرون
...» کردن عایشــه قصۀ سؤال«پیامبر و عایشه در اپیزود 

، »ســتون حنّانــه«و پیامبر و ســتون مســجد در اپیــزود 
داستانی و پیر رامشگر (یــا راوي اصــلی = راوي درون

یــک از ایــن داستانی هســتند. هــرشاعر)، راوي برون
-از شخصــیتحالی که راوي هستند، ها درشخصیت

شــوند. بــدینهاي کلیدي داستان نیــز محســوب مــی
داســتانی جهــت بــه آنــان، راوي درجــه دوم یــا درون

,Rimmon Kenanشــود. (اطــالق مــی 2002: 95 (
صــورت ســومراویان ابتــدا بــهالبته ممکن است این
اما در ادامــه خــود ســخن ،شوندشخص وارد داستان 

برانند. مانند:
بهارگفت پیغـمبر ز سرماي

هارـن مپوشانید یـاران زینـت
کندزانکه با جان شما آن می

کند ...کان بهاران با درختان می
)93: 1382(مولوي، 

، شاعر (مولــوي) پیر چنگیداستانی راوي برون
وســیلۀ داستانی بــهشرح حــال راویان درون«است و 

,Mcquillan» (شوداو نقل می 2000: مانند:.)318
ت صدیقه که اي زبـدة وجودـگف

ت باران امروزین چه بود ...ـحکم
بهر تسکین غم استگفت این از

ز مصیبت بر نــــژاد آدم استـک
)94ـ 93: 1382(مولوي، 

- داستانی است که اینها را نقل میراوي برون

اي از زبان یا حتی مکالمه» توصیف«اما در قالب ،کند
وسیلۀ بهکه ها و طرح حقیقتی از شخصیتیکی

ها، خود نقشی در ساختار و روایت یکی از شخصیت
گیر داستاناز طرف دیگر، روایت.داستان دارد

گیر، خوانندة واقعی نیست. روایت«شود. محسوب می
- که راوي نیز نویسنده نیست. بررسی روایتهمچنان

،ي استاندازه براي شناخت روایت ضرورگیر همان
- روایت.)74: 1382ف، ورو(تود» که بررسی راوي

شود. محسوب می» نویسندة ضمنی«نوعی گیر، به
گونه است: نویسندگان یناالگوي سـیمور چتمن 

(نویسنده، نویسندة ضمنی، راوي) و گیرندگان 
,Chatmanشنو). ((خواننده، خوانندة ضمنی، روایت

1964: 28 & کهاست)؛ تـودوروف نیز معتقد147
کتاب را بازشناسیم، باید به محض آنکه راوي یک

آن را نیز دریابیم. این کسی » جفت مکمل«جود 
شده خطاب به اوست و ما است که سخِن گفــته

گیر خوانندة نامیم. روایتگیر میامروزه او را روایت
که راوي نیز نویسنده نیستهمچنان،واقعی نیست
.)17: 1382(تودوروف، 

- ها، روایتمنظومه، برخی از شخصیتیندر ا

هایی که یعنی در روایت؛داستانی هستندگیر درون
شوند، حضور دارند و به عنوان خطاب به آنان می
کنند. به عبارت دیگر، برخی از شخصیت عمل می

داستانی گیر درون، روایتپیر چنگیهاي شخصیت
ا رنگی دارد و امهستند. شاعرـ راوي، گاه حضور کم

شود و گیر از صحنۀ داستان حذف میگاهی روایت
ها به صورت متوالی پشت سر مکالمۀ شخصیت

شوند. گوها از هم متمایز میوآید و گفتیکدیگر می
- گاهی راوي با بیان جمالت و عباراتی کوتاه، گفت

مفهوم دردهد. اینگوها را به یکدیگر پیوند میو
)داستانلحن(حقیقت سطح چهارم تحلیل ساختار

راوي در ابیات اصلی و آغازین داستان، بهاست. 
کند و تأثیر در داستان عمل میصورت ناظري بی

ها پردازد. قضاوتفقط به بیان داستان و شرح آن می
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ها، توضیحاتی هاي راوي در فراداستانو استدالل
است که جداي از روایت اصلی صورت گرفته است. 

- از حالت و راوي دروندر مقاطعی از داستان، راوي

ها را در نظر آید و عـموم مخاطبداستانی بیرون می
کند که متن کّل روایت را اي رفتار میگونهدارد و به

گونه نظریات خود در نظر تمثیلی براي اظهار این
راوي به مفاهیمی چون فانیعنوان مثالگیرد. بهمی

ال باقی، وصسرايدنیا، خواب غفلت و ابدیتودنب
پردازدبیش از همه نور هدایت میوحضرت حقبه

گردد: و دوباره به داستان باز می
هین ز الي نفی سرهـــــا برزنید
زین خیال و وهـم سر بیرون کنید
اي همه پــوسیده در کَـون و فساد

زادـد و نـیـرویـان نـتیـاقـان بـج
اـههـاي زان نغمهـم شمّـگـر بگوی
ها ...د از دخمهـزننرـر بـجـان س

)88: 1382(مولوي، 
اگر فقط به روایت که توان گفت در کل می

طرف و اصلی داستان توجه کنیم، راوي شخصی بی
یز نگیر تأثیر در روایت داستان است. اینجا روایتبی

یت اما در خارج روا،تأثیري در جریان داستان ندارد
واب بیت: سر نهاد و خ. مثًال درکندبا راوي بحث می

بردش، خواب دید/ کـآمدش از حق ندا جانش 
ما توان شنید، اتوان گفت نداي حق را نمیشنید، می

گیر اینال روایتؤسدر ابیات بعدي راوي به این
دهد:گونه پاسخ می

ترك و کرد و پارسی گو و عرب 
فهم کرده آن ندا بی گوش و لب

)96(همان: 
وجو جویی از وراي جستوجست

دانی بگودانم، تو مــیمن نمی
)100(همان: 

دهد:گیر را مورد خطاب قرار میکه راوي، روایت
عقل جزو، از کل گویا نیستی 

ر تقاضا نیستیـا بـاضـگـر تق
(همانجا)

گیر از شاعر ـ راوي،در این بیت گویا روایت
خ کند و راوي پاسسؤالی دربارة سبب بیان اسرار می

ان جگیر از راوي دربارة در جایی نیز روایت. دهدمی
پرسد وسؤال می،دهدو کسی که جان را به آدمی می

گوید: راوي در جواب می
در وجود آدمی جــــان و روان

رسد از غیب، چون آب روانمی
(همانجا)

گیر نیز در روایت اصلی بیحال، روایتبا این
ثیرگذار أدر خارج از آن حضوري تتأثیر است؛ ولی

ساختارباید در نظر داشت که این روایت، ازدارد. 
ان سکند. بدینپیروي می» داستاندرداستان«روایی 

بیت از روند داستان ابتدا پس از سرودن چهارکه
تعلیق طوالنی با یکشود و پس از یکخارج می

ه ن عایشکردقصۀ سؤال«شود. رو میقصه کوتاه روبه
، سپس دوباره به داستان اصلی »از مصطفی (ص)

ا گردد تا جایی که عمر در خواب نداي غیبی ربازمی
د. شوفرما میشنود. دوباره تعلیق بر داستان حکممی

بودن همه به شرح نداي غیبی و هوشیار،بنابراین
راظها«عالم، قصۀ نالیدن ستون حنّانه و پس از آن 

زد. پردامی» ریزهآمدن سنگسخنمعجزه پیامبر و به
ه گیر را به شنیدن ادامپس از این توضیحات، روایت

کند:داستان دعوت می
رد و حال مطرب گـوش دارـازگـب



27آباد و صدیقه سلیمانییوسف عالی عباس.../ پیر چنگیتحلیل ساختار روایی، نقد متن و بازخوانی داستان 

زآن که عاجز گشت مطرب ز انتظار
)98(همان: 

دورة زمانی از داستان حذف در این بیت یک
ه هاي بمولوي با استفاده از داستانشده است. 

نظر طرح یا پالت را براي داستان در، اینخصوصی
اي گونهگیرد و شخصیت اصلی و حوادث آن بهمی
»فهم واحدي«روند؛ ولی شده پیش میتنظیمپیشاز

در پیکرة داستان اصلی و اپیزودهاي موجود، وجود 
طب کنش مخا«، »زبان«مراتب ندارد. اینها به سلسله

ر برابدر» ن متناـجه«ا و ـه»رـگیتـو راوي و روای
اط مــتِن جهان و ـارتب«و » وتـعالم وجود، ملک«

هاي خاصی گردد. البته راوي با مهارتبرمی» معنی
ي هاکند، حلقهکه در گفتار خود با مخاطب ایجاد می

دهد.گوناگون معنی را پیوند می

پردازيصحنه
صحنه، ظرف زمانی و مکانی وقوع عمل داستانی 

اي از زمان جایی و در محدودهداستان دراست. هر
افتد. این موقعیت زمانی و مکانِی وقوع اتفاق می

دهد. تشکیل میحوادث داستان، صحنۀ داستان را
تواند دربرگیرندة دورة تاریخی معینی ظرف زمان می

باشد. تعبیري که از مفهوم مکان در صحنۀ داستان 
در هنر 15تا حدي شبیه مفهوم میزانسن،شودمی
ش است. در هنرهاي نمایشی نظیر سینما و تئاتر، نمای

منقول درون صحنه یا کادر دوربین يمیزانسن به اشیا
در آنجا کیفیت استقرار اشیا ،واقعشود. دراطالق می

هاي نمایش، ترکیب و حتی موقعیت مکانی شخصیت
آورد. در داستان این کار به صحنه را به وجود می

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 5. Misenscene

.)46: 1379مستور، گیرد (وسیلۀ کلمات صورت می
پردازي، تصویرکردن زمان و ترین ویژگی صحنهمهم

مکان به صورت طبیعی و واقعی، از سوي نویسنده 
اي وارد نشود مانندي داستان لطمهاست تا به حقیقت

.)449: 1381(میرصادقی، 
تــوان نقش اصلی را براي صحنۀ داستانی مــیسه

گی آوردن محلــی بــراي زنــدبرشــمرد: الــف) فــراهم
ها و وقایع داستان؛ ب) ایجاد فضا یــا حــال شخصیت

آوردن محیطــی کــه اگــر وجودو هواي داستان؛ ج) به
ها و وقوع حوادث تأثیري عمیــق و بر رفتار شخصیت

نگذارد، دســت کــم بــر نتیجــۀ آنهــا جاکننده بهتعیین
مؤثر واقع شود.

پــردازي و هاي داستان، میزانســن، صــحنهصحنه
ها و تغییر وضــعیت آن صحنهاینگران درکنش کنش

م ســجاوندي ماننــد ئــوسیلۀ گفتار یا استفاده از عالبه
پرسش، تعجب یا اینکه صحنه را از حالــت ایســتا بــه 

آورنــد و جهــش زمــانی اتفــاق درمیصورت حجمی
هــا و تحلیــل در ضــمن معرفــی شخصــیترا افتد می

ایم.گفتمان آنان نشان داده
ولوژیســت اســت. مولوي، شــاعر عــارف و ایدئ

، نمــادي از امیــد، مهــر خــدا و نیــاز »پیرمرد رامشگر«
انسان به خدا، عشق و دیگر مفاهیم متــافیزیکی اســت 

مولوي نمایانده شــده اســت. ایــنيکه در سراسر آرا
داوري خواننده بــه اشــعار او نیســت. چیــزي امر پیش

-است که ریشه در هرمنوتیک فلسفی دارد و با گونــه

ــر چنگــیاســت. اي تأویــل همــراه  ، از نظــر نقــد پی
پدیدارشناسی هرمنوتیکی نیز ظرفیت بــازخوانی دارد. 

اثر ادبی چیزي بیش نظر نقد پدیدارشناسی، زبان یک
معناهــاي درون نیســت. تفکــرات » اظهار یــا بیــان«از 
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فرهنگــی ـ ،) فاصلۀ تــاریخی9881- 9761(16هایدگر
زمــان و وضــعیت بودن بــهیعنی فاصله گرفتن و دور

را ـ اجتماعی که نویسنده یا شاعر دربــارة آن رهنگیف
و ددانــگوید ـ منشأ فهم نادرست مــتن مــیسخن می

البته .داندپذیر نمیفرض امکانفهم متن را بدون پیش
-فهمــی بــدون پــیشهیچ«که گادامر نیز معتقد است 

,Gadamer» (داوري وجود نــدارد 1975: از .)490
فرهنگــی بــا مــتن، در نظر منطقی، فاصــلۀ تــاریخی و 

امــا ،کنــدداوري و نقد و فهم آن، مشــکل ایجــاد مــی
دهنــد. پاســخ مــیمنظران به ایــن مشــکل هــصاحب

تنها اجــازه فاصــلۀ زمانی نه«گوید: ژوزف بالیشر می
هــایی کــه داراي طبیعتــی داوريدهد کــه آن پــیشمی

خالص و محدودکننــده هســتند، محــو گردنــد؛ بلکــه 
هــایی کــه فهــم اصــیل را بــه شوند موضــوعباعث می
(بالیشــر، » آورند، ظهوري شفاف پیدا کننــدوجود می

هایدگر نیز معتقد است که ما در زنــدگی ).51: 1380
ة خود با اشیا فاصــلۀ زیــادي داریــم و در عــین مرروز

کنیم و آنهــا را در آشنایی، نسبتی با آنهــا برقــرار نمــی
او معتقد ،روکنیم. از اینشان درك نمیکلیّت ارجاعی

است. 17زداییکار هنر نوعی آشناییکه است 
تأویل اثر هنري، مانند خود اثـــر هنــري، کــاري 

گر، روشی نو را براي دســتیابی خالقانه است و تأویل
-ها برمــیهمانی معنی از میان چندگانگی معنیبه این

ــه ــود را ب ــفی خ ــۀ فلس ــدگر برنام ــد. های ــه گزین مثاب
نــد. واژة هرمنوتیــک کتوصیف می» هرمنوتیک هستی«

رو، گــاه در به معنی علم یا هنر تأویــل اســت. از ایــن
ــل فلســفۀ  هوســرل، » پدیدارشناســی اســتعالیی«مقاب

-مــی» پدیدارشناســی هرمنــوتیکی«فلسفۀ هایــدگر را 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. M. Heidegger
1 7. defamiliariztion

علــت اســت کــه تأویــل هایــدگري خوانند. این بدان
بیشــتر بــر مبنــاي تأویــل تــاریخی اســتوار اســت تــا 

,Eagleton» (اســتعالییخودآگــاهی فرارونــده یــا

1996: 57(.
هایدگر، خودِ هنر را منشأ اثــر هنــري و هنرمنــد 

آنچه بایــد کشــف و شــرح شــود، ،داند و بنابراینمی
معنــاي هنــر اســت. در مطالعــات ســاختاري تزوتــان 

اي است. وي معتقد اســت پدیدهتودوروف نیز چنین
،تــوان از مــتن بــه عنــوان شــکل عینــی دانــشکه می
تــوان وجــه کــرد و مــیانتزاعی و ذهنــی یــادساختار

بــه طــور دو نهاد. تحلیــل ســاختاري تفارقی میان این
ی اثــر، تجلــ«با انتزاع و ذهنیت سر و کــار دارد. هعمد
,Leitch» (ساختار انتزاعی استیک 2001: 2085(.

مقدمۀ نسبتًا طوالنی داّل بر این است ذکر چنین
یا هر(چنگیپیرکه در تحلیل کلیّت و ساختار 

شخصیت و )، مولويداستان دیگري از مولوي بلخی
سو نهاد و فقط دربارة متن هاي او را به یکاندیشه

اما با وجود فاصلۀ تاریخی ،داستان داوري و نقد کرد
هایی از نسبتًا طوالنی میان او و خوانندة امروزي، رگه

داوري، خودآگاهی، هرمنوتیسم و تأویل، علِل پیش
ها و داستانیک از اینه و منشأ ادبی هرخاستگا
هاي روایی، نیز سیر متعالی که بسیاري از منظومه
- هاي خاصی که شاعر ایجاد میها و مفهومداستان

در » مرگ و زندگی و عشق«مانند مفهوم .کنند
و وکیل صدر جهانو طوطی و بازرگانهاي داستان

برخورد استعالیی مولوي با آن، نیز مفهوم 
پیر ودررویی انسان با عشق، خداوند در داستان ر«

نوردد و راه را که بسیاري از موانع را درمی» چنگی
گشاید، دامن پژوهشگر و براي تأویل و استقراء می

وگیرد و اثر هنري را به سمتخوانندة متن را درمی
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ها دادنسوقدهد. البته اینسوي تأویل سوق می
یاري از اصول فهِم همراه با ظهور و شفافیت بس

اصیل است که راه را بر بسیاري از گذرهاي تأویل 
حدیث در بیان این«توان تأثیر اپیزودهاي بندد. نمیمی

» که انَّ لربِّکم فی ایام دهرکم نََفحاٍت َأال فتعرضَّوا َلها
کردن عایشه قصۀ سؤال«)، 89ـ 91: 1382(مولوي، 

سالم که امروز الـ رضی اهللا عنها ـ از مصطفی ـ علیه
هاي باران بارید چون تو سوي گورستان رفتی جامه

) (و دوتفسیر 91ـ 94(همان: » تو چون تر نیست
)، 96ـ 97(همان: » نالیدن ستون حنّانه«درون آن)، 

آمدن سخنالسالم ـ بهاظهار معجزة پیامبر ـ علیه«
اللعنه ـ و گواهی ابوجهل ـ علیهریزه در دستسنگ

(همان: » (ص)ریزه بر حقیقت محمد دادن سنگ
و معلولی  (البته ) را بر سیر داستان، مبحث علت 98

برخی از آنها فراتر از علت و معلولی هستند)، تأثیر 
صورت کـامالً پوشیده وارد عمل راوي ـ که گاه به

سمت و دادن آن بهشود ـ بر داستان و سوقمی
راوي است، نوا با ایدئولوژي و مرام سویی که هم

انکار کرد. اینها مفاهیم تاریخی در گذر زمان خوانده 
پیوندبودن گذشتۀ دربه شوند و فهم آنها منوط می

توان زمان نمی،واقعتاریخ آنها با زمان حال است. در
حال را براي رفتن به گذشته ترك کرد. معناي اثري 

فقط برحسب خوِد ،را که متعلق به گذشته است
ان فهمید؛ بلکه معناي متن در رهگذر توگذشته نمی

- هایی که در زمان حال در برابر آن قرار میپرسش

اما ،)201: 1378شود (پالمر، گیرد، فهمیده می
تأثیرات سعی دارد ایـنشیوة ممکنهرپژوهشگر به

- شکل درونرا کنار گذارد و فقط با متن داستان به

رخورد متنی (فقط فرم و محتواي خوِد اثر هنري) ب

متنی (مولوي، شمس تبریزي، کند و عوامل برون
- گفتن او دربارة ایدهعرفان، نوع عرفان و شیوة سخن

اي ها و نظریاتش) را کنار نهد. البته آگاهی از نکته
هاي هایدگر، هایی از اندیشهضروري است. قسمت

- هایی برمیهوسرل، نیچه و همفکران آنان به متن

» اختیار و تسلط گوینده«از » معنی متن«گردد که 
را در » بالغت متن«رود و خواننده فقط بیرون می

ناچار به تأویل و خوانش اختیاري گیرد و بهنظر می
پیر زند. در برخورد مخاطب با داستان آن دست می

هایی که پاي تأویل به میان و دیگر داستانچنگی
معنی متن از اختیار راوي بیرون نیست. راوي ،آیدمی

کشد که در نگاه اول، عـمد مباحثی را پیش میهب
اما ،ارتباط درونی با محتوا و متن داستان نداردهیچ

گرفتن سبک فردي و در دیدگاه فرامتنی و در نظر
- اي میان داستان، ارتباط دوسویه)راوي(فکري شاعر 

وجود دارد که 18متن واحداي یکها یا تفاسیر درونه
افت مفهوم و معنی برخی از البته خواننده براي دری

آنها و مفاهیمی که داراي ابهام هنري یا فلسفی 
هاي شود. در تمام متنهستند، نیازمند تأویل می

وکیل صدر گونه نیست. در داستان ها اینداستان
شخصیت «و » کشمسجد مهمان«، اپیزود »جهان

ارتباط بسیار قوي با کل داستان دارد. » اصلی آن

گیرينتیجهبحث و 
هاي برخی از مؤلفهپیر چنگی. در روایت داستانی 1

پردازي، کشمکش، نقطۀ اوج، روایت مانند شخصیت
اصل رخدادها) به سمت رهایی خط سیر داستان (در

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 8. Text
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- و تصفیۀ ذهن از معادالت روزمرة گذشته (درگیري

هاي ذهنی پیر رامشگر پس از برخورد با عمر و 
نقش او در دریافت هدیۀ الهی)، شخصیت عمر و

دست با هم همخوانی سیر داستان و مواردي از این
مانند چگونگی ي دیگرهااما برخی از مؤلفه،دارند
ها، برخی از ها، برخی از دیالوگگشایی داستانگره

ها با محیط ها و برخوردهاي شخصیتپردازيصحنه
روایت بهو اتفاقات در مقابل هم قرار دارند. این

رود. پیر رامشگر، فقیر و پیش میصورت همزمان 
نیازمند است. عمر در حال انجام کارهاي فردي 

رود و خداوند نالد، عمر به خواب میاست. پیر می
شود و مشکل را حل صورت نداي غیبی ظاهر میبه

گشاید و آن را از تعلیق و کند یا گره داستان را میمی
هم ها پشت سر صحنهآورد. تمام این بحران درمی

، همزمان شاهد اینها پیر چنگیافتد و در اتفاق می
هاي زمانی فراوانی هم در سیر هستیم. البته جهش

- داستان و هم در اپیزودهایی که داستان را قطع می

پیکرة اما راوي آنها را در یک،کنند، وجود دارد
جهت است که آن را کند. از اینزمانی گزارش می
غی و مراتب آن را در شناسی بالدر شمار روایت

جو کردیم نه فقط وآراي باختین و همفکرانش جست
گرایی تزوتان تودوروف.در دیدگاه ساخت

هاي او تا پایان. پیرمرد رامشگر و اندیشه2
شاعرانه به دلِ صورت بسیارداستان زنده است و به

خ شود. رّد پاي او در تاریتاریِخ عرفان سپرده می
ندگی ناپایان، همراه او.عرفان موجود است و ز

ها و ها، عدم تعادل. کشمکش اصلی دیالوگ3
عقل و «ها بر سر هاي کنشگران و شخصیتکشمکش

خصوص عرفان مولوي ـ به است. در عرفان ـ » عشق

دن سو گذاشتهاما از به یک،عیار وجود داردعقِل تمام
-شود؛ بلکه نبود آن یا به قدرتو غیبت آن ناله نمی

پوشند ـ مانند عشق ـ تعلیق ه لباس ماورائی میهایی ک
يهایی که در آراشود یا به قدرت افراد ـ شخصیتمی
کنند و نظیر عارفان لباسی از واقعیت بر تن میاین

، سخن از عقل و پیر چنگیشود. در اینها ـ واگذار می
عشق و ارتباط دوسویۀ انسان و خداوند (در مفهوم 

نیز مفاهیمی که وق) استشدة عشگسترده و تهذیب
در دایرة ابهام هنري یا ابهام فلسفی نهفته است و 

شوند نمی» زبانی«مفاهیم یا سوبژکتیوها، برخی از این
ناچار به دامن تأویل و و خواننده و مخاطب داستان به

یازد.هرمنوتیک دست می

منابع
ترجمــۀ محمدرضــا .روایت). 1380آسابرگر، آرتور (

سروش.:رانته.لیراوي
:اصــفهان.دستور زبان داستان). 1371اخوّت، احمد (

فردا.
گرایــی درآمدي بــر ســاخت). 1383اسکولز، رابرت (

مرکز.:تهران.ترجمۀ فرزانه طاهري.در ادبیات
ه ترجمۀ فرزانــ.عناصر داستان). 1377ـــــــــــــ (

مرکز.:تهران.طاهري
ــاختین، میخائیــل ، خنــدة ســوداي مکالمــه). 1381(ب

چشمه.:تهران.ترجمۀ محمدجعفر پوینده.آزادي
.پیــدایش رمــان فارســی). 1377بــاالیی، کریســتف (

:تهــرانو نســرین خطــاط.ترجمۀ مهوش قــویمی 
شناسی فرانسه.معین ـ انجمن ایران

.هرمنوتیــک معاصــرگزیــده ). 1380(بالیشر، ژوزف
پرسش.:آبادان.ترجمۀ سعید جهانگیري



31آباد و صدیقه سلیمانییوسف عالی عباس.../ پیر چنگیتحلیل ساختار روایی، نقد متن و بازخوانی داستان 

چاپ:تهران.نمایش در ایران). 1344(بیضایی، بهرام
کاویان.

ترجمۀ .علم هرمنوتیک). 1387پالمر، ریچارد (
هرمس.:تهران.محمدسعید حنایی کاشانی

شناسی: درآمدي بر روایت). 1386توالن، مایکل (
وترجمۀ فاطمه علوي .شناختی ـ انتقاديزبان

سمت.:تهران.فاطمه نعمتی
. گرابوطیقاي ساخت).1382تودوروف، تزوتان (

آگه.:تهرانترجمۀ محمد نبوي.
:تهــران.فرهنگ ادبیات جهان). 1384(خزائل، حسن

کلبه.
ترجمــۀ .مــدرنادبیات پســا). 1381داچرتی، توماس (

مرکز.پیام یزدانجو. تهران:
تحلیل داستان). «1393بهار و تابستان (راغب، محمد

-وایــتقی از دیــدگاه راثر گلی تر» درخت«کوتاه 

نشــریۀ علمــی ـ پژوهشــی ادب ».شناسی بالغی
صــص ، 13، شمارة پیاپی 1، شمارة 4، سال فارسی

132 -113 .
ــل ( ــا، میش ــان و ). 1368زراف ــتانی، رم ــات داس ادبی

:تهــران.ترجمۀ نسرین پروینــی.واقعیت اجتماعی
فروغی.

:تهــران.مقــاالتمجموعه). 1367(کوب، حمیدزرین
معین ـ علمی.

.شناسی ادبیــاتدرآمدي بر جامعه). 1377رو (زیما، پی
نقش جهان.. تهران:ترجمۀ محمدجعفر پوینده

راهنمــاي ). 1377(و پیتــر ویدوســونســلدن، رامــان 
:تهــران.ترجمۀ عبــاس مخبــر.نظریه ادبی معاصر

طرح نو.
تحلیــل ســاختار ). «1388بهــار پور، قــدرت (قاســمی

.»ظــامیپیکر نگیر و راوي با تکیه بر هفــتروایت
نشریۀ علمی ـ پژوهشی ادبیــات و علــوم انســانی 

،25، دورة جدیــد، شــمارة دانشگاه بــاهنر کرمــان
.189- 205صص ، 22پیاپی 

شناسی ادبیــات (دفــاع جامعه). 1371لوسین، گلدمن (
ــه ــان)از جامع ــی رم ــدجعفر .شناس ــۀ محم ترجم

هوش و ابتکار.:تهرانپوینده.
ترجمۀ محمدتقی .نقد تکوینی). 1382ــــــــــــ (

نگاه.:تهران.غیاثی
ترجمــۀ .هاي روایــتنظریــه). 1382مارتین، واالس (

هرمس.:تهرانهبا.محمد ش
:تهــران.مبانی داستان کوتاه). 1379مستور، مصطفی (

مرکز.
ی هاي ادبــدانشنامۀ نظریه). 1384مکاریک، ایرناریما (

ترجمــۀ مهــران مهــاجر و محمــد نبــوي..معاصــر
ه.آگ:تهران

بــه.مثنوي معنوي). 1382(الدین محمدمولوي، جالل
هرمس.:تهران.تصحیح رینولد ا. نیکلسون

:تهــران.عناصــر داســتان). 1381میرصادقی، جمــال (
سخن.

مدرنیســم و پسامدرنیســم در ). 1383هانیول، آرتــور (
روزنگار.:تهران.ترجمۀ حسین پاینده.رمان

Bakhtin, Mikhail (1995). Toward a
methodology for the study of the novel.
in: Dennis Walder (ed)., The realist
novel, 1. edition. New York: Routledge
and Open University.

Baldick, Chris (2004). The Concise
Oxford Dictionary of Literary Terms.
3. ed. Oxford: Oxford University Press.

Chatman, Seymour (1964). Story and
Discourse. Ithaca & London: Cornell
University Press.



1396، پاییز 20، سال پنجم، شماره چهارم ، پیاپی »هاي ادبی و بالغیفصلنامه پژوهش«32

Eagleton, Terry (1996). Literary Theory:
An Introduction. 2nd ed. Oxford: St
Catherine’s collage, Blackwell,
publishing.

Gadamer, Hans (1975). Thuth and
Method. Ed. By Garrett Barden and
John Cumming.

Gay, Cook (1994). Discourse and
Literature. Oxford University Press.

Leitch, Vincent B. (2001). Norton
Anthology of Theory and Criticism. et.
al,  W. W. Norton & Company,
London.

Lodge, David (2009). After Bakhtin.
Essays on fiction and criticism. 1. ed.

London- New York: Routedge.
Mcquillan, Martin (2000). Narrative

Reader. Landon and New York:
Rouledge.

Pospielow, Giennadij (1980). Literatura i
socjologia. in: Andrzej Mencwel (ed.),
W kregu socologii Literatury. 2. ed.,
Warszawa, PIW.

Rimmon Kenan, Shlomith (2002).
Narrative Fiction. Landon and New
York: Rouledge.

Toolan, Michael (2001). Narrative. A
Critical Linguistic introduction, 2nd. ed.
London: Routledge.


