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 چکیده 

ادبیات فارسی از نظر تنوو موضوعات دارای شاهکارهای شگفتی در حوزۀ نظم و نثـر اسـت کـه همـواره     
تـوان بـا    مـی  مورد توجه پژوهشگران و منتقدان قرار گرفته است؛ به عالوه هر یـک از ایـن شـاهکارها را   

مطالعه حاضر به کاوش در خصوص داستان زیبای پیر .. نیز پیوند زد. .متفاوت هنری، علمی وهای  دامنه
پردازد که مورد نظر شیخ فریدالدین عطار نیشابوری و موالنا جالل  می                               طنبورزن  شیخ ابوسعید ابی الخیر

تحلیلـی بـر    _  توصـیفی  الدین محمد بلخی )مولوی( قرار گرفته و  تالش شده است با استفاده از روش
اط قیاسی به بررسی سه موضوو ذیل بپردازد: تأثیرپذیری دو شاعر متـأخر  اساس تحلیل بینا متنی و ارتب

از ابوسعید ابی الخیر در زیر شاخۀ ادب غنایی، در مقولۀ ادبیت متن توجه به نحوه ساختار موسـیقی بـه   
                                                                                              عنوان دامنۀ هنری  مورد نظر  سه شاعر و عارف برجستۀ ایران و جهان و در نهایت بیان مختصر داستان و 

 تحول آن از دیدگاه صوری و معنایی با ارائۀ وجه تمایز و افترا  داستان ها. نتیجـۀ پـژوهش نشـان   سیر 
وجود ندارد و هر سـه شـاعر بـه بهتـرین وجهـی دقـایق و         ها دهد که تمایز زبانی خاصی در داستان می

  رای  عرفانی را بیان کرده اند.
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 مقدمه . 1

      هـای                                                                                      در مورد تقسیم بندی انواو ادبی از لحاظ اندیشـه، معنـا، محتـوا و موضـوو، نظریـه     
طـور     به   -                                                                    بسیاری وجود دارد که در پژوهش حاضر تنها به  نظریۀ ارزشمند دکتر شمیسا 

                    تۀ کلی انواو ادبـی                                             گردد. بر مبنای تقسیم بندی دکتر شمیسا پنج دس    می       اشاره -اجمالی 
مقصود از نسیب و تشبیب)و غزل( همان تغزل است کـه جنبـۀ     ،0     غنایی  - 0 »            عبارتند از: 

4غنایی دارد. رثا
و شکوی و اعتذار هم از آنجـا کـه مبـین احساسـات و عواطـ  گوینـده        

)شمیسـا،   «تعلیمـی  -9روایـی   -2هجـایی   -9حماسـی   -4هستند جنبۀ غنایی دارنـد.  
0969: 99 .) 

ابتدا بـا شـعر    –به دلیل ارتباط با موسیقی  –در پژوهش حاضر سبک و ساختار متن 
با عالم معنا که مدار آن روح شاعر است سر و کـار  »خورد و  شعر غنایی  می غنایی پیوند

                                                                                 دارد و اگر شاعر در چنین شعری دنیای خارج و متعل قات آن را موضوو بحـ  کـار خـود    
عواط  روحانی خویش یا دیگران را دربارۀ آن فـرا نمایـد.    قرار دهد تنها از آن بابست که

                                                                                     در منظومۀ غنایی، همواره با عواط  شخصی و تأث رات و آالم و یـا لـذ ات و مسـر ات یـک     
فرد و یک روح کار داریم، در اینجا سخن از وص  آنچه در طبیعت است نمـی رود، بلکـه   

 زبــان عواطــ  بیــان بینــد و بــه مــی شــاعر آنچــه را کــه مطلــوب اوســت بــه چشــم دل
در یونـان باسـتان بـا     –کـه کوتـاه بـود     –این گونه اشـعار   (9 :0980، بصفا«)کند... می

شد؛ و از این رو  می خوانده (  Lureدر انگلیسی و فرانسه  Luraهمراهی بربط )در یونانی 
(.  040 :0969شمیسـا،  «)گوینـد  مـی  Lyricفرنگی به اشعار غنایی، لیریـک  های  در زبان

از قـدیم االیـام چـون سـاحت     »این نـوو اشـعار بـا نـوا و موسـیقی سـازگاری داشـته و        
تأثیرگذاری موسیقی و شعر غنـایی واحـد بـوده اسـت، اتحـاد و یگـانگی خاصـی میـان         

(. ایـن اتحـاد،  انعکـاس    20 :0980)پیـروز،  « ی ایجـاد شـده اسـت   موسیقی و شعر غنای
ادبیات فارسـی در تمـام انـواو ادبـی،     و  ویژه زبانگسترده ای در زبان و ادبیات جهان به 

 .. داشته است..حتی حماسی و
در چه معنایی به کار رفته و  -به طور گسترده و مفصل  –در این باب که ادب غنایی 

طلبـد؛ امـا بـه دلیـل اینکـه        می از کجا شروو شده و به کجا رسیده است بح  دیگری را

                                                 

1. Lyric 
2. Elegy 



 125   ...بر  ریالخ یاب دیابوسع یشناس ییبایز شهیاند ریتأث یلیتحل ۀسیمقا

کشـاند الزم اسـت    مـی  ان را به سوی عرفان نیـز                                  موضوو این پژوهش ذهن وق اد خوانندگ
شـود   می                                                                     توضیح داده شود که بح  غنایی معموال  شامل اشعار احساسی و بیشتر عاشقانه

در بسیاری از مناجات و اوراد اگر به جای خـدا، معشـو  را تصـور کنـیم در معنـی      »ولی
مـان ادب غنـایی   خللی ایجاد نخواهد شد. زیر بنای ادبیات عرفانی هم از ایـن دیـدگاه ه  

ــان نخســتین فــی الواقــع ادب عاشــقانه را تفســیر و  ــانی کــرده  اســت. عارف ــل عرف تأوی
                                                                            (. لذا هم از این نظر و هـم  آن چنـان کـه  از بـدو تـاریخ  شـعر دیـده       046همان:«)اند...
                                                                                    شود، اشعار احساسی و عاشقانه غالبا  با موسیقی همراه بوده و نمونۀ بـارز و آشـکار آن    می
..( مشاهده نمود؛ لذا پژوهش گر، .در سرودۀ معروف رودکی )بوی جوی مولیانتوان  می را

چنگی را در زیر شاخۀ ادب غنایی قرار داده است. و  داستان سه پیر طنبور زن، رباب نواز
پیران نوازنده ای که بدانها پرداخته شده است عبارتند از: پیر طنبورزن در اسـرارالتوحید  

رن چهارم و پنجم هجری، ابوسعید ابی الخیر، است. پیر رباب                         که متعل ق به عارف بزرگ ق
نواز را عطار نیشابوری شاعر قرن ششم و اوایل قرن هفـتم در مصـیبت نامـه بـه تصـویر      
کشیده است و پیر چنگی نیز مثنوی دلکشی است که موالنا شاعر و عارف زبردست قـرن  

 هفتم  آنرا تصویرسازی کرده است. 
 طـور  بـه  چنگـی  پیـر  یا عطار نواز رباب پیر یا  ابوسعید زن طنبور پیر داستان دربارۀ

 معرفـی  حـد  در تـوان  مـی  را کـدام  هـر  که دارد وجود ای پراکنده مطالب موجز  و مجزا
 عـارف  سـه  از شـده  مشـخص  داستانهای مقایسۀ دربارۀ کنون تا اما داد؛ قرار نظر مطمح
      توج ه با و است نگرفته صورت پژوهشی هم بر  ها آن تأثرات و تأثیر و یکدیگر با نظر مورد
 شـده  مطـرح  رویکرد را با پژوهش  این توان می الکترونیکی و ای کتابخانههای  بررسی به
 آورد. شمار به  ها نخستین از

رسد عطار و مولوی داسـتانهای خـود را بـر اسـاس حکایـت       می از آن جا که به نظر 
تنهـا بررسـی شـالودۀ اصـلی هـر سـه       اسرارالتوحید نوشته اند، هدف پژوهش حاضر نـه  

 گـرایش  و نگـاه  نـوو  شناسی زیبایی دیدگاه از  باشد، بلکه در پی آن است که می حکایت
موسیقی را مورد کنکاش قرار دهد؛ همچنین پژوهش پیش روی بـر   به برده نام شاعر سه

آن است تا با در نظر گرفتن مباح  فو  به طرح تفاوتها و تشابهاتی که در سـیر تحـول   
 داستانها وجود دارد، بپردازد.  

 مشـاهده  بـزرگ  عارف سه زبان و ذهن بر موسیقی با توجه به این نکتۀ مهم که تأثیر
ت که تأثیر و تأثراتی را مولوی و عطار از ابوسعید دریافت نمـوده  شود، فرب بر آن اس می
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 واژگـانی، سـطح   آوایـی، سـطح   سـطح  باشند. نتایج در چهار حوزه تحلیلـی مشـتمل بـر   
 اعتقادی در اشعار سه شاعر نام برده طبقه بندی شده اند. نهایت سطح و در ایدئولوژیک

 پژوهش  شناسی روش و . روش1-1 

                افزایـد، سـعی         مـی                  انجام این پژوهش       ضرورت   و       اهمیت                بیان شده که بر      اهداف        مبنای    بر
                  بنیادین و نظـری          تحقیقات     جزء          لحاظ هدف              پژوهشی که از                           شده است با استفاده از روش

                                           تحلیلی بـا رویکـردی قیاسـی بـه شـمار       -      توصیفی       تحقیق    یک     نیز       تحقیق     روش     نظر    از   و
                ای به جمع آوری          کتابخانه             اطالعات یعنی              ابزار گردآوری     از         استفاده    با     اول     گام    در      آید؛    می

              تفکرات هر سه          بازشناسی                                       مربوطه پرداخته شود که در طی آن سعی در        تعاری    و       نظرات
         پـژوهش           محتـوای         بعـدی      گام    در   و  شد      موجز     طور    به                        عارف در زمینۀ مورد بح    و      شاعر

    از      حاصل       نتایج          گرفته تا      قرار       تحلیل   و       تجزیه                                      حاضر بر اساس روش تحلیل بینامتنی مورد
      بـا       بلکه       نیست،       مستقل   و      بسته      متنی                                            ملموس تر و گویا تر شود؛ از این منظر که هیچ    آن
           پرداختـه           داسـتان       هـر           محتـوای       بیان                       دارد. در این راستا به         تنگاتنگ        پیوندی      متون      سایر
    در   و       اسـت           گردیـده         بیـان         بـزرگ         عـارف     سه      زبان   و     ذهن    بر        موسیقی       تأثیر     سپس   و     شده
          ادبیـات           برجسـتۀ    و        نـامی       عارف    سه      زبان    از       مشترک         داستانی   ۀ     مقایس    به         پژوهشگر       نهایت
   و     وزن    هم    های                                           با کنار هم قرار دادن جزئیات اعم از ویژگی        بتواند    تا     است         پرداخته       فارسی
    .     دهد      نشان    را          داستانها       اختالف              حکایت، موارد    سه     بین       مشترک

 پژوهش های افته. ی2

 . زیبایی شناسی2-1

در تاریخ هنر اروپا پدیده ای بود که در نیمـۀ دوم قـرن    0                   شناسی یا جمال گرایی        زیبایی »
نوزدهم در مخالفت با تفکر علمی و تجربی حاکم بر اروپا شکل گرفت. بنا به تفکر علمـی  

گرفـت. امـا    مـی  اخالقی مورد توجه قـرار های                                             آن دوره، هنر صرفا  به اعتبار فایده با آموزه
تحـت تـأثیر نظریـات فلسـفی امانوئـل      نظریه پردازان نهضت جمالشناسیک )در فرانسه( 

کانت، فیلسوف آلمانی معیار تازه ای برای ارزیابی آثار هنـری پیشـنهاد کردنـد. بنـابراین     
پیشــنهاد و بــه موجــب فلســفه کانــت، تفکــر زیبــایی شــناختی بایــد فــارغ از هرگونــه  

                                                 

1 Aesthetic 
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شـیء زیبـا اهمیـت قائـل نمـی      ی  هچشمداشتی باشد. چنین تفکری برای واقعیت و فاید
 (.084:  0961داد ، «)دهد می                               و صرفا  خود زیبایی را مالک قرار شود

                                                        توان هنر را از نقظه نظـر زیبـایی شناسـی ایـن گونـه          می                           با توجه به موارد بیان شده
   و          زیبـایی        خلـق            توانـایی       یـا           زیبـایی        خلـق     از       اسـت        عبارت     محض     هنر   »             تعری  نمود که

   :    0908          )رجـایی،    .«   کند       ایجاد    را        زیبایی    از    ای      گونه       تواند    می        بالفعل    که     است     کسی        هنرمند
96  .)   

زیبایی شناسی هنری ناشی از چگونگی بیان در اثر هنری است و با زیبـایی طبیعـی   
آفرینـد، امـا زیبـایی طبیعـی را در جهـان       می متفاوت است. زیبایی هنری را انسان خود

دیربـاز تـا   کند. اصول آفرینش زیبایی هنری در نزد صاحبنظران هنر از  می بیرونی کش 
 تـا  دیربـاز  از هنـری  آثار و سان هنر چیز هر از بیش امروز مورد توافق بوده است. ادبیات

 درونـی  اجـزای های  تفاوت و  ها شباهت. اند بوده برخوردار مشترکیهای  ویژگی از کنون
                         شـکل  تالقـی  نقـاط  ایـن  مجموعـه  از کـه  الگـویی  دارنـد،  برآینـدی  و تالقـی  نقطه متن
 نظمـی و  بـی  بـه  نظـم  از حرکـت  عبارتی به کند؛ می ایجاد هماهنگی احساس گیرد، می

 شـدن  پدیدار این و گردند می هنری نظم دوباره شدن پدیدار ساز زمینه  ها هنجارگریزی
 زیبـایی  آفرینش جریان همان نظم درون از نظمی بی و نظمی بی درون  از نظم متناوب

 بـرده  راه ادبـی  متن هنری شناسی زیبایی به سازی برجسته از گونه بدین. است متن در
                                                                     در ادبیات شگردهای بالغی یا همان برجسته سازی زبان، حس شگفتی را پدیـد شود.  می
        شـود و        مـی                                                                 آورند. این حس از رو در رویی شناخت عقالنی و شناخت عاطفی پدیـدار     می

                                              زبـان اسـت و بـه انتقـال شـناخت عـاطفی                                                ناشی از شکستن هنجارهـا و ناآشـنا کـردن    
                                                                         انجامد. با توجه به محوریت زیبایی شناسی در همه هنرها، جای بسی تعجب است که     می

                                                                               منتقدان ادبی کم تر به زیبایی شناسی هنری متن ادبی توجه کرده اند. بر همین اسـاس  
       ده است                                                     انجام گرفته هیچ اشاره ای به ماهیت زیبایی هنری متن نش    های                در اکثر پژوهش

                                                                             و صرفا  به بررسی شگردهای بالغی، در اصطالح شایع، زیبایی شناسی شده اسـت. گـویی   
کـم تـر مـورد توجـه بـوده اسـت.        0                                            اصوال  زیبایی شناسی در معنای اصطالحی اسـتاتیک 

سیمین دانشور از جمله نخستین کسانی اسـت کـه بحـ   زیبـایی شناسـی را مطـرح و       
تنـوو،   ،شمرده است: نظم، تناسب، هماهنگی، تکـرار عناصر زیبایی هنری را، این گونه بر

                                                 

1 Aesthetic 
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وحدت در کثرت، توازن، تقارن، ایجاز، شگفت انگیزی، چند بعدی بـودن و غیره)جبـری،   
 (.96-94تلخیص  :0964

                                                                                 از سوی دیگر زیبایی شناسی یکی از ابعاد مهم خـود را در شـعر بـه معـرب نمـایش     
                      تجربی اشـاره کـرده      های                 مشهورترین شیوه          به یکی از 0          الرنس پرین  »               گذارد؛ چنان که     می
                                                                       توانیم هر عنصری را در شعر فقط به این عنوان که آیا توانسته شـعرا را در      می   »     گوید:    می

                        تـوانیم در مـورد کـل          مـی                                                    رسیدن به هدف اصلی اش کمک کند ارزیابی کنیم. همچنین
   را         کامـل   ی    ه                                                                       شعر از این نظر که آیا این عناصر دسـت بـه دسـت هـم داده یـک مجموعـ      

                                                   نیـز بـر همـین مبنـا زیبـایی شناسـی شـعر را          4                                    تشکیل داده یا نه قضاوت کنیم. کالریج 
                            در شعر لذتی که از کل اثـر   »      گوید:    می                     گوناگون آن دانسته و    های                    محصول زیبایی قسمت

                                                                                 بریم با لذت حاصل از یکایک اجزا ترکیب سازگار و حتی ناشی از آن است. بنـابر ایـن      می
      هـای                                                     ه که زیبایی حاصل از یک معماری، مجموو زیبایی بخـش                   توان گفت: همان گون    می

                                                                                     گوناگون آن است، زیبایی شـعر هـم حاصـل از زیبـایی واحـدهای سـاختاری آن اعـم از        
                                                                          روساخت و ژرف ساخت است. واحدهای ساختاری شعر در بخـش روسـاخت عبارتنـد از    

           ، کنـاری،                                                                           زبان)آواها، واژگان، ترکیب ها، صـورتهای نحـوی(، موسیقی)موسـیقی بیرونـی    
                                                                          درونی، معنوی( و صورخیال است و در بخش ژرف ساخت یعنی آن چه مربوط به محتـوا  

        دهـد و        مـی                                                          شعر است شامل واحدهای عاطفه، اندیشه ای که عاطفه را شـکل   ی    ه       یا درون
                                                                                 همچنین موضوو یا پیام یا آنچه در ادبیات کالسـیک تحـت عنـوان معنـی شـعر مطـرح       

   (.  69   09:    0982      صهبا،   «)   شود    می      است،
      بـه          مربـوط        مهـم     های        نشانه    سر    بر     بح      ترین       عمده        جستار،     این        تلخیصی             بنابر ماهیت

     بـه         شـعر       کـه      است       بدیهی  .                               ارتباط با موضوو مورد پژوهش است    در       شناسی        زیبایی      اصول
            شناسـی را           زیبـایی      اصل       تواند                                                  دلیل پویایی و حس انگیزی و موسیقیایی بودن خاصش می

     .                     برجسته تر نشان دهد

  زن طنبور پیر و الخیر ابی . ابوسعید2-2

 (الخیر ابی ابوسعید کوتاه معرفی) یک سطح .الیۀ2-2-1

   و   ..  . و       تفسیر    در      اطالو      کثرت     سبب    به   و     است      تصوف      بزرگ       مشایخ    از       الخیر     ابی         ابوسعید  » 
                                                 

1 Laurence Perrine 
2 Samuel Taylor Coleridge 
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        چنـان     را            اطرافیـان         خـود،          بیان     لط    و        محاوره     حسن   و     ذهن      حد ت   و      لطی      ذو       عل ت    به
      بـا        همراه       همیشه    او       مجالس   و       مواعظ  .       باختند    می    او     راه    در     جان   و    سر    که     کرد    می       مجذوب
   و          صـوفیان        نظـر        رغـم      علی    که      سماو   و     قول       مجالس      و در     بود       استاد        شاعران       اشعار   و       ابیات

   و          خوانـده          فارسـی           رباعیهای   و       غزلها   و       قطعات        بهترین      داد،    می       ترتیب     خود     عهد         متشرعان
       حیـ      از »         برجسـته          عـارف        ایـن    . ( 8   :    0908  ،    ال    صفا   « )   است     شده    می      نشاط   و     وجد      آنها    بر

     حال     بسط   و      مشرب      وسعت   و         اجتماعی      نظیر    کم   و       ممتاز       شخصیت   و        عرفانی      مقام      عظمت
           محســـوب            ایـــران           تصـــوف         هـــای            چهـــره                 درخشـــانترین     از              صـــوفیانه،          وجـــد    و

  . (  01   :    0991       دامادی،  «)   شود    می

 ( ابوسعید داستان مختصر و موجز بیان) دو سطح الیۀ .2-2-2

   و       بـود        شـده         فـارغ         مجلـس     از           نیشـابور     در            ابوسـعید،      شیخ      روزی    که     گفت       مؤد ب     حسن »
         بسـیار       مـا           قرضـهای   .       بـودم            ایسـتاده     وی     پیش      بود،      قرار        چنانکه    من   و       بودند      رفته        مردمان
  .       نبـود          موجـود         وجهـی        هـیچ    و       کردند    می       تقاضا    که     بود       مشغول      بدان     دلم   و     بود      آمده     جمع
  .           نمـی آورد         زبـان     بر      چیزی     ولی      گفت،    می      سخنی    من    با       قرضها     این        دربارۀ       بایست    می     شیخ
      بـه   .      شـود     می      وارد        خانقاه    در    از    که      دیدم        پیرزنی  .         بنگریستم  .    نگر      واپس    که     کرد       اشاره     شیخ

     شیخ     پیش      است،    زر       دینار    صد   :»    گفت   و     داد    من    به         گرانسنگ    ای      کیسه      شدم،    وی       نزدیک
       شـیخ      پیش  .    دهم     باز       وامها       اکنون    هم    که     شدم     شاد    من   . «   کند    ما    حق    در       دعایی    تا     بگو     برو
        آنجـا   .      بـرو         حیـره            گورسـتان       بـه    و         بـردار         مگذار،      آنجا    را      کیسه  :»   گفت     شیخ  .       بنهادم   و      بردم

      بـه     زر       ایـن    و       برسان     بدو    ما     سالم  .     خفته     است      پیری      آنجا    در  .       افتاده      نیمی     است          چهارطاقی
      تـا           اینجاییم    ما   و       دهیم،      دیگر      وجهی    تا     بیا    ما     نزد      رسید    تو    به      کیسه     این     چون  :   گو  .   ده    وی
     سخت      دیدم    را      پیری  .     رفتم      بود،      داده      نشان     شیخ    که      آنجا    به    من  :    گفت       . حسن «   آیی     باز    تو

       بـدو        شـیخ        سـالم    و        کـردم          بیـدار     را    او   .     بـود         خفتـه    و         نهـاده       سـر      زیر    در        طنبوری   ،    ضعی 
      مـن    . «   ببر     شیخ     پیش     مرا   :»    گفت   و      گرفت    در       فریاد     مرد    آن  .     دادم    وی    به    زر    آن   و  .        رسانیدم
      مـن       پیشۀ   .    بینی    می    که      چنین      هستم      مردی    من   :»    گفت     پیر       چیست؟    تو     حال    که        پرسیدم
    هر     شهر     این    در   و      بودم       محبوب       بسیار      خ لق       نزدیک    به       بودم،      جوان     چون  .    است     زدن       طنبور
     پیر     چون       اکنون  .      داشتم        بسیاری         شاگردان   و       بودم؛       ایشان     سوم    من        نشستند    می    تن    دو     کجا
       کسـب     که       اکنون    تا          نمی کند،      دعوت      جایی    به     مرا    کس     هیچ    که    شد      چنان    من     حال      شدم،

      نمـی      را      تـو       مـا     که       گفتند          فرزندانم   و    زن  .      ندانم      دیگر      شغلی     هیچ    من   و     شد،     تنگ      معاش   و
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      بـه      راه  .        کردنـد          بیـرون       خانه    از     مرا       آنگاه  .    برو   و       بگذار     خدا      امان    به    را    ما  .       بداریم      نگاه        توانیم
      کـه         کـردم         مناجات      خدای    با   و         بگریستم   و      آمدم         گورستان      بدین  .        ندانستم     جای     هیچ     سوی

  .        کردنـد     رد       مـرا        خلـق      همه  .      ندارم        نواختن         دست   و       جوانی   و       ندانم    ای      پیشه     هیچ           خداوندا
      تـو         بـرای         امشـب   .     مـن    و      تـو    و      تـو    و    من       اکنون  .      کردند       بیرون     مرا     نیز        فرزندم   و    زن       اکنون
  .         گریسـتم       مـی    و     زدم      مـی           چیـزی          صـبحدم      وقت    به      تا      دهی،      نانم    تا      کردن       خواهم       مطربی
    .       آمـدی       تـو       کـه        اکنون    تا      شدم؛      خواب    در   و         بیفتادم  .     بودم     شده       مانده      آمد،      نماز      بانگ     چون
    در       پیـر     آن  .      بـود          نشسـته       آنجا    بر        همچنان      شیخ،  .     آمدم     شیخ     نزد    به    او       همراه  :    گفت     حسن
      بـی    و       نیستی   و     کمی       س ر     از           جوانمرد    ای   : »   گفت     شیخ  .    کرد      توبه   و       افتاد     شیخ     پای   و     دست
   و       بگـو     او      بـه     را       خـود       نیاز        همچنان   و     برو  .       نگذاشت      ضایع       بزدی،        ن ف سی    ای       خرابه    در     کسی
  . (    26-  20   :    0984       موحدی،      ...«)  کن     خرج    را     نقد     وجه     این

 ( موسیقی با ابوسعید ارتباط) سه سطح .الیۀ2-2-9

          پیونـدی         سـماو    و          موسـیقی       بـا         روحـش     که     بود         عارفانی      دسته    آن    از        الخیر،     ابی         ابوسعید  
          صـوفیان         حلقـۀ     در      شرکت   و     پدر    با    او        همراهی      حاصل    وی     روح        رافت       داشت؛          ناگسستنی

   و          هنرمنـد    و        حسـاس      روح »     ایـن    و       بـود         قو االن       خوانی     بیت   و        عارفان        موسیقی    با        آشنایی   و
       وقـت       هـر     از       بـیش            خانقـاه،     در      سماو    از       حاصله    های       جذبه    در          زیباییها   و        رافت    به       متوجه
       بصیرت   و        اطالعات   و      هنری     ذو     از             سرودخوانان،   و        قو االن    به    او      عالقۀ   و     است       آشکار      دیگر
    الی       البــه    در    را        عالقــه       ایــن   و  (   01   :    0991          دامــادی،   «)     کنــد      مــی         حکایــت          موســیقی      بــه    او

       پیـر           داسـتان        یکـی         آنهـا         جملـۀ     از      کـه         نمـود           مشـاهده          روشـنی     به      توان    می    او           داستانهای
                                   موسیقی و  توجه به زیبـایی شناسـی       به     شیخ      عالقۀ       اثبات     جهت     خود    که     است         طنبورزن
     .      است       بسنده    را    ما         داستان،

  نواز رباب پیر و . عطار2-9

 (عطار کوتاه معرفی) یک سطح الیۀ .2-9-1

         عط ـار        شـیخ       بـه          مشـهور           نیشابوری       کدکنی         ابراهیم    بن      محمد         ابوحامد           فریدالدین     شیخ »  
      هفتم     قرن       اوایل  و      ششم     قرن      بزرگ        عارفان   و        شاعران    از   ، (   266   :    0906      حلبی،  ) «        نیشابوری

         نامـه،          مصـیبت          نامـه،         الهـی           الطیـر،         منطـق        چـون           برجسـته          آثـاری       خالق   و  (    608-   921 )
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       قتـل     به      مغول      حملۀ       هنگام    به   و    شد      زاده         نیشابور    در    وی  .    است         االولیاء       تذکره   و           مختارنامه
         بلنـدی    و       عرفان    در    او      مقام      عظمت    به   و     است       ایران       شعرای          بزرگترین    از     یکی      عطار  .     رسید
    بی      دنیا     چیز     همه    به   و        وارسته      مردی    وی  .        معترفند       تذکره       ارباب      عموم       شاعری    در    او       مرتبۀ

        دنیـا           خواسـتۀ   .      دارند    آن    از      صافی    آب     طمع      مردم    که      داند    می       سرابی    را      فانی      جهان  .        اعتناست
        ترجمان   و      گداز   و     سوز    پر    او     کالم      است،     شده      بسته     بشر       ابنای     پای    در    که      داند    می        زنجیری    را

  . ( 8   :    0909  ،        نورانی  )   است         آرزومند   و       مشتا      دلی   و        شوریده      روحی       عوالم

 (نواز رباب پیر مختصر و موجز بیان) دو سطح . الیۀ2-9-2

    از  .       کـرده          حیـران    و        عـاجز     را    او        روزگار      گذشت           تنگدست که     است      پیری      عطار        رامشگر     پیر
        اسـت؛       رباب        نواختن      داند    می    که    ای      حرفه      تنها   و      برده    سر    به        اضطراب    در      فاقه   و     فقر     شدت
        نشـان          تـوجهی     او         رامشگری    به      ک سی    نه       نشسته    اش      چهره    بر      پیری      گ رد       اینگه      دلیل    به     اما
         گرسـنه       پیر،  .       پردازد    می     بدو      وجهی      ثواب      خاطر    به    یا   و       ترح م     روی    از      شخصی    نه   و     دهد    می
     نزد    که      آنجا    از   و   ..  .       خوابیدن      برای      جایی    نه   و       خوردن      برای      چیزی    نه       مانده       برهنه   و      تشنه   و

        نـوعی        همـه  )         مسـجدی     به         برداشته    را  (     رباب )     خود        دارایی      تنها        بناچار       ندارد      جایی        مردمان
           خـدایا   :       گویـد     می      کرده      قبله      بسوی    رو      زدن،     ساز    بر      زخمه     کمی    از     بعد   و      برده      پناه  (     خراب
       نیـز     تو    پس        آوردم،    تو     نزد        دانستم    می      آنچه   و          نمی دانم      رباب       نوازش    جز    ای      پیشه     هیچ    من

         نـدارم       چیزی      دنیا     مال    از    من  .   کن  (     عاجز   و    کس    بی   و      ضعی    و     پیر )  من      نثار    را     خود       داشتۀ
      کـه       بدهی     مرا         رامشگری     مزد      چنان   و      نکنی      سماو        رایگان     مرا      آواز    که       خواهم    می    تو    از    پس
    .     رود    می      خواب    به    تا       نوازد    می        اینقدر   و      شوم؛       زدوده       اندوه   و    غم    از

         منتظـر    و         مانـده      غذا    بی    که     است      مدتی         ابوسعید        خانقاه        صوفیان         داستان،       دوم       پردۀ    در
          احتـرام       ادای    از       بعـد    و      آورد      مـی        شـیخ      نزد    زر       دینار    صد   و     آید    می      مردی        هستند؛        گشایشی

        خـادم     به    را    زر    آن     شیخ      ام ا           نمایند،     خود     قوت     صرف         خادمانش    تا     کند    می     شیخ       تقدیم      آنرا
    آن    از    زر       ایـن    و      دارد    سر     زیر       ربابی    که         خوابیده      پیری      مسجد     فالن    در      گوید    می   و      داده     خود
      بـه       سـر       بیند    می    را    زر     همه    آن     چون        رامشگر     پیر   و     برد    می       درویش     نزد    را    زر       خادم،  .     اوست
  . (     921-   920   :    0909   ،       نورانی  )   ...   کند    می    را     خدا       ستایش   و      برده     فرو     خاک

 (موسیقی با عطار ارتباط) سه سطح . الیۀ2-9-9

     رود      مـی       شمار    به        عرفانی     های        اندیشه   و        مفاهیم      بیان    در      مؤثر       زبانی         امکانات    از        موسیقی  » 
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      بـا          اینکـه        سـبب     به       است        عرفانی     ادب           پیشکسوتان    از    که      عطار       مانند    ای        برجسته      شاعر   و
          کـاربرد       بـا     را         بـدیلی     بی   و     ژرف        مفاهیم      چنین       داشت،       عمیقی       درونی         همزیستی        موسیقی

    از          موسـیقی          دقـایق    و        رای     با   و    ...    است      کرده     خلق        موسیقی      جمله    از       زبانی         امکانات     همۀ
        موسیقی    که      آنجا      . از ( 4   :    0988           ثابت زاده،   «)   است     شده      آشنا      سماو     اهل   و          خانقاهها      طریق

    او  .      اسـت       داده       جـای      خود       اشعار    در      آنرا     نیز      عطار       بوده،        شاعران       همراه        برجستۀ        هنرهای    از
       بـوی    و       رنـگ       کـه       دارد        موسیقی    به    ای      ویژه      نگاه        برجسته   و       ممتاز       عارفی   و      شاعر       عنوان    به
          موسـیقی          نظریـۀ       کـه      است       شاعری        نخستین      عطار  .     نمود         استشمام      توان    می       آثارش    در      آنرا

  .   است      کرده       فارسی     شعر      وارد        عرفانی         رویکردی    با    را          یونانیان      افالک

 چنگی پیر  و . موالنا2-4

 (موالنا کوتاه معرفی) یک سطح . الیۀ2-4-1

        بهـاء       بـه        معروف  )          العلماء       سلطان       فرزند   ،    رومی    به       معروف      بلخی      محمد       الدین     جالل       موالنا
         طـول        روم،          موالنـای    و        رومـی       بـه     او        شـهرت         عل ـت   .     یافت      تولد     بلخ    در     612     سال    در  (      ولد

       اسـت          ایـران    و      اسالم       عرفای   و        شاعران          بزرگترین    از    وی  .     باشد    می       قونیه     شهر    در    وی         اقامت 
           زمینـۀ     در   و        گرفـت         قـرار        ترمذی      محقق       الدین       برهان         تعلیمات     تحت      پدر،     فوت    از     بعد    که
    وی       اثـر            مهمتـرین   .     رسید     علم    از       باالیی       مراتب    به     کالم   و       فلسفه        تفسیر،       حدی ،      فقه،      علوم

    او      آثار      دیگر   و     آید    می      شمار    به       فارسی        ادبیات   و      زبان        عرفانی     اثر          بزرگترین    که     است       مثنوی
  .      مکاتیب   و      سبعه       مجالس        مافیه،     فیه      شمس،        غزلیات    یا      کبیر       دیوان  :   از         عبارتند

 ( موالنا داستان مختصر و موجز بیان)  دو سطح . الیۀ2-4-2

              م ردگـان را           اسرافیل،     د م        همانند    او       دالویز      آواز    که     بود      نواز     چنگ         رامشگری      عمر،     عهد    در »
      بـر       پیری     برف       رفته،      رفته   و     کرد      سپری     کار     این    بر    را      عمری    او        بخشید،    می      نشاط   و       زندگی
     روی           ابـروانش    و       گشـت          خمیـده        عمـر        سنگین     بار    از      کمرش   و      گرفت        باریدن      رویش   و    سر

    او      آواز   و       سـاز         طالب      کسی      دیگر   و        گرایید        ناخوشی    به         دلپذیرش      آواز      خفت،     فرو        چشمانش
   و         خـاموش             گورسـتانی     به     شبی       اینرو    از    ...   شد    ور      غوطه      فاقه   و     فقر    در      تنها   و      یک ه    او   و       نبود،

      بـر     را      ها      زخمه     خدا      برای      باید     بار     این  :    گفت     خود    با   و     رفت       مدینه      حومۀ    در   ،   شده        فراموش
      رحمت        بیکران       دریای    از    ای     حصه    که    تا        بنوازم    او      برای      تنها   و      آورم       رفتار    به     ساز    های       رشته
  .     ستانم         دستمزدی   و      گیرم    بر      الهی
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         بـالین     بر    سر        ناتوان   و      رنجه    که       نواخت     چنگ       آنقدر   و    شد      غرقه      ها      زخمه        نواختن    در    او
          مسـلمین          خلیفـۀ       کـه        فرمود       اراده       تعالی    حق         این حال    در  .    رفت     فرو     ژرف       خوابی    به   و      نهاد
        میان     در   و     رفت     فرو      خواب    به   و      نهاد       بالین    بر          ع م ر سر    ...    رود      گران       خوابی    به     نیز       ع م ر      یعنی
      بـه    و         برخیـز         اینـک       هـم   :     کـه           انـداخت         طنـین     وی       جـان      گوش    در      غیبی       سروشی       خواب،

       بیـت     از         دینـار          هفتصـد   .    ساز         برآورده     مرا     خاص        بندگان    از     یکی      نیاز   و     برو       مدینه         گورستان
       آورده    در       نـوا       بـه        خـدا       برای    که     است      سازی          دستمزد         مقدار،     این    که    ده     بدو   و       برگیر       المال
   .    است

          گ ـرد          رسـید         بدانجا      وقتی  .     گرفت     پیش    در         گورستان     راه   و        برخاست      گران      خواب    از      عم ر
    چه    هر     ولی      کند؛      پیدا    را       مقر ب      بنده    آن    تا       افکند    می    سو    هر    به     چشم   و     گشت    می         گورستان
    که        کالنسال         رامشگری      مگر،         نمی کرد      یافت    را     کسی     گشت    می       بیشتر   و        نگریست    می       ژرفتر
          ژولیـده          رامشگری     آیا          مقر ب؟  ی    ه   بند    آن     است     این     آیا  :    گفت     خود    با  .     داشت    سر     زیر     چنگ

   و       نشـد         قـانع         اسـت؟      شده       سفارش     بدو      خواب    در    که     است    ای      بنده      همان      خفته     خاک    بر   و
        دریافت       فراست    به         سرانجام  .      نیافت    را    کس     هیچ     ولی        نگریست       بیشتر   و     کرد      گردش    هم     باز
             ایـن حـال      در  .      اسـت      شده       سفارش     بدو      خواب    در    که     است     کسی      همان      چنگی     پیر     این    که

          همینکـه    و        پریـد         خـواب     از    آن        صـدای     از        چنگـی        پیـر    و         افتـاد          ع م ـر     بر    ای      عطسه        ناگهان
    را    او         تعزیـر        قصـد           محتسـب،      این    که     کرد    می      گمان      زیرا     شد،        بیمناک       افتاد      عم ر    به       نگاهش
       بـدو     را    زر        ه میان    آن   و     کرد       بازگو    او      برای    را      غیبی       پیغام   و     داد       آرامش    او    به       ع م ر     ولی       دارد؛
           مجـالس        خاطر    به    را      عمری       اینکه    از   و       افتاد      فغان   و      زاری    به     سخت       چنگی،     پیر  .    داد       تحویل
       خـدا         بـرای         تنهـا     را       سـاز    و       چنـگ         بایـد     که        دریافت   و    شد      تائب   و        پشیمان      زده،     ساز     طرب
  . (   969-   962   :    0986       زمانی،   «)  بس   و       نواخت

 زیبایی شناسی هنری در اشعار موالنا() سه سطح . الیۀ2-4-9

           غالبـا          انـد،         نواخته    می        سماو       هنگام    به    که          آهنگهایی   و      بوده     رقص   و      سماو      عاشق       موالنا   »
          موسـیقی     در    را        اصـلی         حرکـت           آهنگهـا        ایـن    و     است      بوده      پویا   و        پرجنبش   و      شفاف   و     شاد
      کـه   –          موسـیقی     به       موالنا        شیفتگی   . (   210   :    0909             شفیعی کدکنی،   «)   است     شده    می     سبب
      تنها    نه    که     است       چنان.  -     است        زندگیش     دوم      نیمۀ    در     شمس    با    او        آشنایی      حاصل    تر    بیش
    را    او            شـورانگیز             نواختهـای    و        هـا         نغمـه       هـای           نشـانه      نیز     شمس       کلیات    در      بلکه  ،     مثنوی    در
      نظری          موسیقی     در      است،      گواه     او،           زندگینامۀ       اسناد        چنانکه        موالنا، »      نمود.        مالحظه      توان    می
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   و         سـازها        نـام       قبیل    از     را،        موسیقی       اصطالح      بیست    از     بیش   و   ..  .    بوده      اطالو      صاحب      عملی   و
         داشـته          اختراعی        موسیقی    در     نیز     خود     اند       نوشته    که     چنان    و     است       آورده        مقامها   و      ها      پرده
          سرتاسـر     در    را          افالطـون        نظـر    و       عقیده       موالنا    که     رسد    می      بنظر   . (   219   :    منبع      همان  «)   است
       اسـت.          بـوده     او        بـرای           سرمشـقی          عقیـده     آن   و      داده        قـرار          مـدنظر      شمس       کلیات   و       مثنوی

       انـس           آسـمانی     های        ترانه    با       تولد،    از     پیش       دنیای    در       انسان     روح    که      داشت        اعتقاد        افالطون »
    از        ناشـی         شـود،       مـی         عایـد           نغمـات،          شـنیدن     از        تولـد     از    پس    که       لذ تی  .    است       گرفته      الفت   و

  :    گوید    می       عقیده     این    از       پیروی    به     نیز       مولوی   و     است        آسمانی    های        ترانه      همان         یادآوری
ــد ایــن لحـــــن هــا   پــس حکیمــان گفتــه ان

 خلـــــق  هـای چـرخ اسـت اینکـه     بانگ گـردش 

ـــد  ــان گوینـــــ ـــتمؤمنـ ـــار بهشــــ   کالثـــــ

 ما هـــــــم اجــــــزای آدم بـوده ایــــــم    

ـــکی   ــا ریخـــت آب و گــل شــــ ــر م ـــه ب  گرچـ

ـــر  ــاالت خمیـــــ ـــرد خی ـــی گیـــــــ  قوت

 

ـــا   ـــم مـــــــ ـــرخ بگرفتیـــــ  از دوار چــــ

ـــق   ــه حلـــ ـــور و ب ــه طنبــــــ ــرایندش ب  میس

ـار  ــــ ـــــــر آـث  زشــــــتنقــــــر گردانیـــــــد ـب

 بشنـــــــــوده ایــم هــا در بهشــــت آن لحــــــــن

ـــی  ـا چیزکـــــــ ــ ــد از آنهــــــ ـان آم ــ  یادمــــــ

 «بلکــه صــورت گــردد از بانــک و صفیـــــــــــر
 ( 64 :0968)خدیو جم و همکاران،  

 موسیقی ی  هنظر عالمه  محمد تقی جعفری دربار. 2-5

                                          اهری روح انسانی تأثیر دارد، همچنـین در                                    موسیقی بدون تردید چندان که در سطح   » 
                              گـذارد و نیـز جـای تردیـد         می                                               صورتهای خیلی عالی در سطح عمیق شخصیت نیز آثاری

                                                                              نیست که موسیقی یکی از آن عوامل است که در درون انسانها مطابق نمودهـای درونـی   
ــایی را ایجــاد  ــا عکــس العمله ــی                                      آنه ــالی از طــرف        م ــداو آهنگهــای بســیار ع ــد و اب                                                    کن

         .. ولـی   .                      ابداعی روح انسانی بوده    های                    .. هم یکی از جلوه .                از قبیل بتهوون و     هایی         یقیدان   موس
                                                                                مطلبی که بسیار اهمیت دارد اینست که آیا موسیقی آنچنانکه برای ما در حـال طبیعـی   

                رسـد، آیـا در       می                                                              خوشایند بوده و در حاالت غیر طبیعی از نظر روانپزشکی ضروری بنظر
                                                            واقعا  موسیقی یکی از لذایذ طبیعـی و گـاهی هـم از عوامـل                             واقع هم چنین است؟ یعنی

        گویـد:        مـی           سـتاید،       مـی                                                       ضروری بشریست؟ شوپنهاور پس از آنکه خوشایندی موسیقی را
                                                                                 ولی عیبی که دارد اینست موسیقی هم به تمام معنی و آنچنانکه شایسته اسـت مـا را از   

                      کـه موسـیقی بـا آن           شـود       مـی                                                          واقعیتهای زندگانی دور نمی کنـد. از ایـن جملـه روشـن    
                        کند یا بدانجهت که فـرد      می                              نماید، ما را از واقعیتها دور    می                              هیجاناتی که در روان ما ایجاد

                   .. درست اسـت کـه    .    آورد    می                                                        انسانی گرایش شدید و فرار از واقعیات دارد به موسیقی روی
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                                         دهد ما را از موجودیت حقیقی خود بـا یـک       می                                   تحریک و تشجیعی را که موسیقی انجام
                     شود یک سرازیری حقیقی     می                                برد، ولی هنگامی که موسیقی تمام    می                   روه نوسانات باالتر گ

                                                           بینیم که موسیقی سایه ای از ما بـرای مـا سـاخته و آنـرا         می        کنیم و    می              در خود احساس
   (.  40   :    0988       جعفری،     ..«) .            باال برده بود

 های پژوهش . یافته9

ورد نظر از جهت موارد افتراق و . سطح ایدئولوژیک داستان پیرنوازندۀ سه عار  م9-1
 اشتراک 

                                  نوو نگاه سه عارف برجسته بـه ارزش     ،                                             از دیدگاه ادبیت متن به لحاظ زیبایی شناسی هنری
                                                                                        ماهیتی موسیقی در منظر نخست مجـذوب کننـدۀ خواننـده اسـت و اینکـه نگـاه آنهـا بـه         
                                                                                موسیقی بیشتر به ارزش ماهوی و مقام تربیتی و پرورشی آن است. موسیقی برای هـر سـه   
  ۀ                                                                               عارف بویژه موالنا وسیله ایست در راه وصال معشوقی که حقیقت مطلق است و بـه وسـیل  

                                                                                توان  راه رسیدن به معشو  را طی کرد و به او پیوست، و مـا بازتـاب اندیشـۀ واالی        می    آن
        بینـیم        مـی                                                                            موالنا و نیز عطار و ابوسعید در باب ارزشهای واالی موسیقی را در پیران نوازنده

                                                                                که چگونه نواختهای آنها راهی شد برای وصال به معشوقی که همتا و مانندی ندارد.     
نوو ادوات موسیقی که توسط هر سـه پیـر نواختـه     ،                    درونی   این داستانهاهای  در الیه

                    زخمه ای )مضـرابی(     -                                   اینکه هر سه ساز از نوو سازهای ز هی   شده جای بسی تأمل دارد؛
              بینـیم پیـر         مـی                   شـوند. چنانکـه        مـی                                               هستند که جزء کهنترین سازهای ایرانـی محسـوب  

       شـهرۀ  در نـواختن چنـگ                       واز است و پیر موالنا                       نوازد، پیر عطار رباب ن    می               ابوسعید طنبور
          عالم شده.

                    بینـی. پیشـۀ مـن          مـی                           من مردی هستم چنـین کـه   »        پیر گفت:در اسرالتوحید آمده: 
  . (  20   :    0984       موحدی،  ) «             طنبور زدن است

                                                         نـام باسـتانی سـازهای مضـرابی خـانوادۀ دوتـار و از         »                            در باب طنبور گفته شده کـه: 
                                                  مـذهبی سلسـلۀ پارسـیان در غـرب ایـران اسـت.                                         سازهای قدیمی ایران و ساز آیینی و  

                     .. و  بـا انگشـتان    .   شود    می                                                       طنبور از معدود سازهای رایج در ایران است که مقدس شمرده
              دنبـوره یـا     »                       ( و نیز گفته اند که :     88   :    0988        درویشی،   -      اطرایی  «)   شود    می            دست نواخته

   «     شـود       مـی         اختـه                         سیم دارد و با مضـراب نو     08                                     تنبور: طول این ساز نزدیک دو متر است، 
   (.    90   :    0968                    )خدیو جم و همکاران، 
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       کند:      می                                     و عطار پیر رباب نوازش را چنین تعری 
ـ   ران شــدهـــــ ز و حیـــــ ود پیـری عاج ب

ــود   ــرده بـ ــالش کـ ــی پایمـ ــت تنگـ  دسـ
ــطراب    ــی ز اض ــو چنگ ــاالن همچ ــود ن  ب

 

 هرخ سرگردان شـد ـــــوش چـــــت کــسخ 
 بـود رده ــــش کـــــری در جوالـــــگرگ پی
ـــۀپیش ـــه از او ــــ ــی همـــــ ــاب نقل  رب
  

 ( 921)مصیبت نامه، ص 
                       .. اسـت کـه یکـی از     .                                                           ر باب یا ر باب نیز از سـازهای زهـی مضـرابی ) زخمـه ای (      »   و 
                .. دیـده شـده    .                                                           سازهای نواحی ایران است کـه رد  آن در ادبیـات، حجاریهـا و        ترین        قدیمی
ـ                      یک ساز قدیمی است که                  (؛ به عبارتی رباب   96   :    0988        درویشی،   -      اطرایی  «)   است       یش از    ب

      ایـن   »            ، و اینکـه       نامیم    می        کمانچه                                                  یکهزار سال قدمت داشته و همان است که ما امروز آنرا 
        )خـدیو     «   شود    می                           سیم است و با مضراب نواخته    44  ی                                  ساز با درازیی کمتر از یک متر دارا

   (.  90   :    0968    جم، 

        گوید:      می         و موالنا
ــتی کـــه در عهـــد عمـــر     آن شنیدسـ
ـــدی  ـــود شـــ ــل از آواز او بیخــــ  بلبـ

ــع  ــس و مجمـ ــتی   ،مجلـ ــش آراسـ  دمـ
                    کالوازش به ف ـــــن  ،همچو اســـــرافیل

  

                                               بـــود چنگـــی مطربـــی بـــا کـــر  و فـــر   
        ص د شدییک طـــرب زآواز خوبـــــش 

ــوای او ــتی  ،وز نــ ـــامت خاســ  قیــــــ
 در آرد در بــــدن... ،مردگانــــــرا جان

 ( 80) مثنوی معنوی، ص  
 :0986امینـی،   -امینی«)از سازهای زهی است که به شکل مثل  بوده است»چنگ  
                                      و اختراو آن را به ایرانیـان منسـوب   »                                      توان آنرا نوعی ساز باستانی معرفی نمود  می ( و98
                                                          ( کـه در کنـار رود و عـود از قـدیمیترین و مشـهورترین         016   :    0989         )نفـری،    «      دانند    می

                                         ساسانیان چنـگ معروفتـرین و محبـوبترین       ۀ      در دور »      شوند.     می                     سازهای ایرانی محسوب
                                                            فردوسی نیز از آن فـراوان نـام بـرده شـده اسـت. نکیسـا          ۀ                          سازها بوده است و در شاهنام

        فـروغ،    «)                                     نواختن آن مهـارت تـام داشـته اسـت                                        موسیقیدان معروف دربار خسرو پرویز در 
                                                   در ادبیات فارسی بسیار از آن سخن به میان رفته است.   و    (  99   :    0992

                                                                               اما گذشته از موسیقی در الیۀ بعدی، جنبۀ توصیفی داستانها بسـیار مهـم اسـت کـه     
                                                                                     البته این وص  در بیان موالنا گسترده تر شده، ولی در هـر حـال بـا کمـی جابجـایی در      

                                                                        عارف جای گرفته است؛ چنانکه در اسرار التوحید توصی  پیر نوازنده در انتهای         زبان سه 
                                                                                  داستان آمده در حالیکه در داستان عطار و مولوی در ابتدای حکایـت بـه وصـ  کشـیده     

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%86%D9%87
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                                         داستان به صورت مجمـل و مختصـر و یکجـا       ،                                   شده است و نیز در وص  ابوسعید و عطار
                                           وش و خروش بسیار و البته بریده بریده مطـرح                                       آمده در حالیکه بیان موالنا مفصل و با ج

          شده است. 

                                                                                از نظر سبک شناسی و تحلیل متن نیز داسـتانها دارای تفـاوت اساسـی بـا یکـدیگر        
آنچه در اسرارالتوحید ذکر شده منثور است در حالیکه دو حکایت دیگر در قالب        هستند؛ 

 –ن فاعلن   فـاعالت (  مثنوی و  در بحر رمل مسدس محذوف یا مقصور ) فاعالتن فاعالت
                         صرفا  بیان یـک خـاطره،    ،سروده شده اند. دیگر آنکه پیر طنبورزن ابوسعید -بحر مثنوی 

 رباب نواز عطار، و پیر مولوی پیرچنگی یک حکایت و یک رویداد تاریخی است حال آنکه 
بیانگر یک پند، موعظه و یک روش تربیتی مؤثر نیز هستند با  -ضمن توصی  داستان  -

این تفاوت که در پیر چنگی عالوه بر پرداختن به موعظه و پند، موالنا به  رایفی در باب 
.. نیز اشاره نموده است، عـالوه اینکـه سـبک زبـانی موالنـا      .انبیاء و ،اولیاء ،موسیقی، روح

 فاخرتر بوده و دارای انسجام و پختگی بیشتری است. 

نواز داستانهایی تـک بعـدی و تـک     از جهت بررسی پلکانی، پیر طنبورزن و پیر رباب
الیه ای هستند، حال آنکه پیر چنگـی موالنـا داسـتانی چنـد الیـه ای اسـت کـه جنبـۀ         

در هر الیه از داستان  .عرفانی، تعلیمی و غنایی پررنگتری نسبت به دو داستان دیگر دارد
انی، ادبیات پیر چنگی، موالنا از اعما  جان، با زبانی روایی و ساده به بیان سمبلیسم عرف

پردازد و قدم به قـدم خواننـده را بـه وصـال معشـو  بـی همتـا         می تعلیمی و غنایی آن
 کند.    می نزدیک

                                 از بـی چیـزی و بـی کسـی بـه         ،                                                      از نظر جغرافیایی نیز پیر نوازنـدۀ ابوسـعید و موالنـا   
                                                               برند؛ یکی گورستان حیره را برگزیده و دیگری روی به سوی گورسـتان      می              گورستان پناه

        ب دارد:   یثر

                                                                    کیسه را آنجا مگـذار، بـردار و بـه گورسـتان حیـره بـرو. آنجـا         »                 شیخ ابوسعید گفت: 
                                                                           افتاده. در آنجا پیری است خفته. سالم ما بدو برسان و این زر بـه وی ده. گـو:            چهارطاقی

                                                                                            چون این کیسه به تو رسید نزد ما بیا تا وجهی دیگـر دهـیم، و مـا اینجـاییم تـا تـو بـاز        
  . (  20   :    0984       موحدی،  ) «   آیی

                                و پیر چنگی موالنا نوازنده ایست: 
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 مطربی کـز وی جهــان شـد پـــــر طـــــرب     
ــرب  ــک مط ــعی    ،چون ــت و ض ــر گش  پیرت

 چنـــگ را برداشــــــت و شـــد اهلل جــــــو
 

ـــاال   ـــه زآوازش خیـــــ ــب                                 ر ستــــ   ت عجی
ــک ،کسبـــــی شد ز بی ــ  رهیــــن ـی           ر غی

                                       ســوی گورستــــان   یثــــرب آه گـــو 
 ( 62)مثنوی معنوی، ص  

                                                                              اما در وص  عطار جغرافیای برگزیدۀ پیر  نوازنده مسجدی است کـه ویـران و خـراب    
       دهد.      می                           برد و آنجا ناله و زاری سر    می                                           شده، از رونق افتاده و پیر عطار روی بدانجا

 چون نبودش هـیچ روی از هـیچ سـوی   
 رابــــ ی خــمسجدی بود از همه نوع

 ردــــبــر کــار که را ـــــرخ بقبلــه زخم
 

ــر رب   ــت آخ ـــبرگرف ــد بکـــ ـــاب و ش  ویــ
ــت آنجب ـــرف ــزد لختــ ـــا و ب ـــی ربـ  ابــ

 ردــــ ار کــــ ز بـا آن ی ـــ رودی نیـــپس س
 

 ( 921) مصیبت نامه، ص    
                                                                               یکی دیگر از وجوه افترا  این سه داستان از منظر بررسی مکانی و جغرافیـایی، شـهر   

                                                              یا شهرهایی است که هر کدام از بزرگان ادب بدان اشاره کرده اند. 
ابوسعید ابی الخیر شهرش نیشابور بوده و گورستان مورد نظر وی در حیره واقع شده 

 است: 
                       فارغ شده بود... شـیخ                     در نیشابور از مجلس   ،                       گفت که روزی شیخ ابوسعید   دب  ؤ     حسن م

        (. کـه    20   :    0984         موحـدی،    «)      بـرو          حیـره            گورسـتان     به   و       بردار        مگذار،      آنجا    را      کیسه   :»    گفت
           توان وجـه      می                                                                    البته حیره شهری است در یک فرسنگی کوفه و با این نظر بین کوفه و یثرب

عطـار بـه هـیچ     حـال آنکـه                                                        تشابهی قائل شد چه هر دو از شهرهای اعراب نشین هسـتند.  
        داند:      می         امروز (  ی    ه                                       موالنا وقوو حادثه را در شهر  یثرب ) مدینشهری اشاره نمی کند و 

 چنگ را برداشت و شد اهلل جـو 
 

 ســوی گورســتان یثــرب آه گــو  
 (69معنوی، ص  )مثنوی   

                                                                                از جهت بررسی روایی نیز در اسرارالتوحید پیر جریان زندگی خـود را بـرای خـادم و    
                                                             کند و اینکه در اثر ناتوانی حتی خانوادۀ او از وی رویگردان شده     می            بوسعید نقل        فرستادۀ 

                                                                                     و او را یله و تنها رها کرده اند و در حکایت عطار پیر به صورت مجمـل و گـذرا مـاجرای    
                                                          کند، اما در کالم موالنا این گله مندیها و شکایتها دیده نمـی      می                     تنگدستی خود را مطرح
                                             کند و در نتیجه حاالتش بیشتر رنگ عرفـانی بـه       می           در دل حفظ                     شود، وی اسرار مگو را 

        دهد.       می        داستان



 193   ...بر  ریالخ یاب دیابوسع یشناس ییبایز شهیاند ریتأث یلیتحل ۀسیمقا

                                                                          از منظر روان شناسی نیز حضور ناجی دارای اهمیت است؛ در حکایت  ابوسعید، ناجی 
                                                                             شخص  شیخ ابوسعید ابی الخیر است که بطور غیر مستقیم و توسط یک واسطه بـه پیـر   

                                      من شاد شدم که هم اکنون وامها باز دهم.    ..  .            حسن مؤدب گفت  » کند.  می رامشگر کمک
                                                  کیسه را آنجا مگذار، بردار و بـه گورسـتان حیـره      »                                پیش شیخ بردم و بنهادم. شیخ گفت:

                                                                                  برو. آنجا چهارطاقی است نیمی افتاده. در آنجا پیری است خفته. سالم ما بـدو برسـان و   
                        ی دیگـر دهـیم، و مـا                                                                  این زر به وی ده. گو: چون این کیسه به تو رسید نزد ما بیا تا وجه

و در حکایت عطار  نیز کمک غیر مستقیم،    (  20   :    0984       موحدی،  ) «                      اینجاییم تا تو باز آیی
 ،و توسط شخص واسطه که یکی از خادمان بوسعید است و بـه نـام وی اشـاره ای نشـده    

 پذیرد.   می صورت
ــت   ــادم را و گف ــیخ آن زر داد خ  ش
 بــا ربــابی زیــر ســر پیــری نکوســت

 رویـــش رارفـــت خـــادم بـــرد زر د
 

 در فالن مسجد یکی پیـری بخفـت   
 این زر او را ده که این زر آن اوسـت 
ــویش را  ــوم خ ــت ق ــنه بگذاش  گرس

 
 (  921ص  نامه، )مصیبت

                 ـ                                 شخص عمـر بـن الخ ط اب اسـت کـه خـواب بطـور          ،                             اما در حکایت مثنوی، ناجی  پیر
                                       ـ                                                   مستقیم بر او الهام شـده و در نتیجـه ع م ر، مسـتقیم و  بـدون واسـطه بـه کمـک پیـر          

 شتابد: می
ــت   ــت  آواز ج س ــر ز آن هیب ــس عم                                       پ

ــتان ــاد رو    ،ســـوی گورسـ ــ             ع م ر بنهـ     ـ 
ــتان    ــ              گ رد  گورس ــی   ،   ــد بس ــه ش  روان
ــو د  ــن ن ب ــت ای ــد  ،                     گف ــاره دوی ــر ب  دگ

 ده ای اسـت گفت حق فرمود مـا را بنـ  
 
 

                                          تــا میــان را بهــر  ایــن خــدمت ببســت 
 در جست و جـو  ،دوان ،             در بغل ه میان

 غیـــر آن پیـــرو نبـــود آنجـــا کســـی
 او ندیـد  ،                              مانده گشـت و غیـر   آن پیـر   

ــده ایســت  ــافی و شایســته و فرخن  ص
 
ــ                           پیــر  چنگــی ک ی بــود خــاص  خــدا ؟                  

ــت      ــتان بگش ــر گ رد  گورس ــار دیگ ــ                           ب             
                               چون یقین گشتش که غیر  پیر نیست
ــت     ــا نشس ــد ادب آنج ــا ص ــد و ب  آم

 

ــان، حب ذا               ــ       حب ذا ای س ر  پنهــ ــ             ــ ــ        ــ     ــ
            گ رد  دشــت،                        همچــو آن شــیر  شــکاری

                                 گفت در  لمت، دل  روشـن، بسیسـت  
ــ                                 بــر ع م ر عطســه فتــاد و پیــر ج ســت            

 
 (68ص    معنوی، )مثنوی
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                                                                              شخصیت نجات دهندۀ پیر از نظر روانکاوی در گفتار موالنا با دو داستان دیگر کـامال   
در داستان موالنا همانطور که گفته شد ناجی عمر بـن الخطـاب    .وجه افترا  استدارای 

                                                                            است؛ کسی که در طول تاریخ شهره به سختگیری و شد ت و غضب در امر بـه معـروف و   
و چون » گوید: می خودهای  نهی از منکر بوده است. عین القضات همدانی در یکی از نامه

                                                    خ لقک خیر  خلقک؛ از اینجا بدانند که بعد از ابـوبکر                                    ابوبکر در وقت نزو گوید: ول یت علی 
                                                                                به از عم ر کس نبود در صحابه؛ پس در وقت نزو، مردمان در پیش ابوبکر رفتند و گفتند: 

 :0980عسـیران،   -منزوی)                                                           یا خلیفه رسول اهلل، ولیت علینا فظ ا  غلیظا  فماذا تقول لربک ؟
   آن   -     عنـه    اهلل    رضی-       خ ط اب      ع م ر        لمؤمنین     امیرا   ...»به گفتۀ موالنا در مجالس سبعه  (99

   در      عـدل     درۀ      چـون      کـه        مـردی    آن       طریقت،    اصل     مسند        آن عادل       شریعت،    شهر      محتسب

                                      آن نبود که در بازار وسوسه خـویش بـه        زهرۀ   را      ابلیس      گرفت،    عقل       اقتضای      امضای    دست
                مجـالس سـبعه،    ) «                                                               طر اری و دزدی، جیب دلی بشکافد ان الشیطان لیفـر مـن  ـل عمـر    

                                   و موالنا خود به این امر اشاره کرده:   (  91   :    0969
                                     مر ع م ر را دید و ماند انـدر شـگفت  
ــو داد  ــاطن : خــدایا از ت  گفــت در ب

ــدر رخ   آن پیــر کــرد                       چــون نظــر ان
 م  ر         از من م  ، پس عمر گفتش مترس

 خـوی تـو کـرد      ت    دح             چند یزدان م 
 بنشین و مهجوری مسـاز  ،من     پیش 

 

                                      عــزم  رفــتن کــرد و لرزیــدن گرفــت 
ــ                            س ب بــر پیرکــی چنگــی فتــاد       م حت     

ــار و روی زرد  ــد او را شرمســ  دیــ
ــک      ت بشـــارتها ز حـــق آورده ام  ـ 

ــق   ــر را عاش ــا عم ــرد      روی                        ت ــو ک  ت
ـ   راز        قبـال                ت گـویم از ا  ا گـوش ه تا ب
 

 ( 66ص   )مثنوی معنوی،
       تـرین               یکی از بزرگ »                      ابوسعید ابی الخیر که:    ،                                             در حالیکه در دو داستان دیگر ناجی  پیر نوازنده

               گفتند: هر جـا      می                                    .. و از این جهت معروف بوده که مردم .                عارفان ایران است     ترین       مشرب      و خوش 
   (.     996   :    0906      حلبی،     ..«) .                        همۀ دلها را وقت خوش گردد   ،                  که سخن ابوسعید رود

   ،                                                                               از جهت عکس العمل پیران نوازنده در برخورد با مـاجرا، عکـس العمـل پیـر چنگـی     
                                    شـود کـه تنهـا سـرمایۀ زنـدگیش            مـی        منقلب                                         قویتر از دو پیر دیگر است؛ زیرا پیر چنان

      شکند:    می                        )چنگ( را بر زمین زده و
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 طپیـد  مـی  پیر این بشـنید و بـر خـود   
 بانــگ مــی زد کــای خــدای بــی نظیــر
 چون بسی بگریست و از حد رفـت درد 

 

 دریـد  مـی  و جامـه دست می خاییـد   
 که از شرم آب شد بیچـاره پیـر   ،بس

ـ   چنگ را زد بر زمـین و خ      ...رد کـرد                       
 

 ( 66ص  معنوی، )مثنوی
                                                                                        حال آنکه در دو داستان دیگر پیـر تنهـا رو بـه درگـاه الهـی کـرده ا هـار نـدامت و         

     کند:    می         پشیمانی
 آن همه زر چـون بدیـد آن پیـر زار   

ــی   ــو غنیم ــرم نیک ــی از ک ــی م  کن
 بعد از اینم گـر نیـارد مـرگ خـواب    

 

 سر بخاک آورد و گفـت ای کردگـار   
 کنـی  مـی  با چو من خـاکی کریمـی  

 از بهـر تـو خـواهم زد ربـاب.     جمله
 
 ( 920نامه، ص  )مصیبت 

  . (  26   :    0984       موحدی،  )   ..« .                                        آن پیر در دست و پای شیخ افتاد و توبه کرد     »... 
در دو حکایت  پیر طنبورزن و پیر رباب نواز، مشخص نیست که آیا ابوسعید از طریق 

           ـ                  مثنوی، ع م ر مـاجرای پیـر     یابد یا از راه دیگری ؟ اما در  می خواب به احواالت پیر وقوف
  :شود می                                                    بیند و از طریق خواب، کلید  حل  مشکل  پیر به او داده می چنگی را در خواب

                  ـ                     آن زمان حق بـر ع م ر خـوابی گماشـت     
 خـواب دیـد   ،سر نهـاد و خـواب بـردش   

ــگ و نواســت  ــر بان ــدایی کاصــل ه  آن ن
 

 تا که خویش از خواب نتوانست داشـت...  
ــنی     ــانش ش ــدا ج ــق ن ــدش از ح  دکالم
 ...                                      خود ندا آنسـت و ایـن بـاقی ص داسـت    

 ( 69ص  معنوی، )مثنوی 
در الیۀ ابتدایی داستان، هر سه پیر دورۀ جوانی را به مقبولیت میان مردم طی کـرده  

صـدای خـوش و دسـتهای شـگفت انگیـز و       ،اند و بر اثر گذشت زمـان و حـدوث پیـری   
استعداد خود را از دست داده و از جامعه ای که روزگاری را در آن بـه خوشـی و احتـرام    

 گذرانده بودند، طرد شده اند. 

از نظر جایگاه موسیقی و مقبولیت آن در جامعه، در هر سه داستان موسـیقی از نظـر   
 یت عشق فقط و فقط برای خـدا نواختـه  شرو مقبول نیست اما آنگاه که از سر سوز و نها

شود. چنانکه در مثنوی واقعۀ پیـر چنگـی در    می                                   شود، مقبول افتاده و مورد ق رب واقع می
 زمانیکه پرداختن بـه موسـیقی گنـاهی بـزرگ بـه شـمار      »دهد می زمان خالفت عمر رخ

 (.60 :0968خدیو جم، «)رفته است می
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                                    نده اسـت کـه صـد دینـار زر بـه                                                در اسرارالتوحید شخص کمک کننده پیرزنی بخشـ 
                                                      شیخ اشاره کرد که واپس نگر. بنگریستم. پیرزنی دیدم کـه       »...       بخشد:     می                خانقاه ابوسعید
                                                        به نزدیک وی شدم، کیسه ای گرانسنگ بـه مـن داد و گفـت:       .   شود    می                   از در خانقاه وارد

                     من شاد شدم کـه هـم      «.                                                       صد دینار زر است، پیش شیخ برو بگو تا دعایی در حق ما کند »
حال آنکه در حکایت عطـار شخصـی کـه بـه       (   20   :0984موحدی،  )                   اکنون وامها باز دهم

ناشناس کـه صـد    گذارد  مردی است می ابوسعید کمک کرده است و وجهی در اختیار او
 بخشد:   می دینار زر

 
ــر  ــا خب ــد ب ــردی درآم ــت م  عاقب
 بوسه داد و گفت اصحاب تراسـت 
 شد دل اصحاب الحق خوش ازان

 

ــار زر   ــیش شــیخ آورد صــد دین  پ
 تا کنندامروز وجـه سـفره راسـت   
 رویشان بفروخت چون آتـش ازان 

 
 (921ص  نامه، )مصیبت

                                    دهـد کـه از بیـت المـال هفتصـد          می                                            و در مثنوی سروش الهی به ع م ر )مذکر( فرمان
                              دینار وجه نقد به پیر بپردازد:

 
                 ـ               ـ     بانگ آمد مر ع م ر را : کـای ع م ر     
 بنــده ای داریــم خــاص و محتــرم
                                     ای عمر ب ر ج ه ز بیت المـال   عـام  

 کـای تـو مـا را اختیـار    ،          پیش او ب ر
ــا     ــم به ــر  ابریش ــدر از به ــن ق                                          ای

 

ــد  ــاز خ ر    ی  هبن ــت ب ــا را زحاج ــ         م                    
 رنجه کـن قـدم  تو  ،سوی گورستان

ــار در کــ  ن ه تمــام    ــ               هفتصــد دین                      
 کنون معـذور دار ،      ـ             این ق د ر ب سـتان   

 چون خرج شد، اینجا بیـا ،خرج کن
 ( 68)مثنوی معنوی، ص  

                                                                         یک وجه مشترک در هر سه داستان نتیجۀ نهایی آن است، دعایی که خالصانه باشـد  
                 شـریعت آن فـرد                                       شـود، هـر چنـد بـه گمـان اهـل           می                                از جانب خداوند مورد قبول واقع 

                                             بارز این گونه دعا را در تاریخ بسیار داریم.      های                       گناهکار باشد و نمونه

    از       اعـم   ،      حاضـر          تحقیـق     های        یافته      توان    می     بخش     این    در     شده      بیان       مطالب    به      توجه    با
  :    نمود      خالصه  ( 0 )        نمودار      صورت    به    را         احتمالی         تشابهات    یا        اختالفی       موارد
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 تحقیقهای  پژوهش بر مبنای یافته . مدل اصلی1نمودار

 گیری  تیجهن. 4

         دهد که:     می                              مقایسۀ شواهد مورد بررسی نشان
                                                                                     در سطح آوایی ابوسعید ابی الخیر و عطار بـه ایجـاز و پرهیـز از درازگـویی و اطنـاب       - 0

                                                                                  عالقه نشان داده اند، حال آنکه مولوی راه اطناب را در پیش گرفتـه و داسـتان را بـه    
                           بریده بریده نشان داده است.               صورت پراکنده و 

                       دور از ذهـن خـودداری       های                                                     در سطح واژگانی تالش بر این بوده که از بکارگیری واژه - 4
                 رسـمی، ادبـی و         هـای                                                               شود تا خواننده به راحتی معنا را دریابد و در عین حال از واژه

                                                                                   معمول زمان استفاده شده و در این راه هنجارگریزی را در پـیش نگرفتـه انـد. البتـه     
         رمـزی و      های                            به دلیل بهره مندی از واژه   ،                                    ستان مولوی در کنار تمام ویژگیهای فو   دا

                                                  چندبعدی امتیاز بیشتری را به خود اختصاص داده است. 

                                                                                در سطح ایدئولوژیک، آزادی روح آدمی در زمانی اسـت کـه در وادی خـواب بـه سـر      - 9
                باشد قادر خواهد                                                            برد و بدون تردید آن هنگام که روح انسان از هر دغدغه ای آزاد     می

        توانـد        مـی                                                                          بود آواز رحمانی و الهی را به گوش جان بشنود و اگر جـان او آگـاه باشـد   
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                                                                             توسط آن نوای ربوبی از خواب غفلت بیدار شده و راه رستگاری را طـی کنـد. دسـت    
                                                                           یافتن به یک موضوو مهم اجتماعی یعنی غفلت نتیجۀ دیگری اسـت کـه از مقایسـۀ    

                                                    ت از حقایق زندگی و غفلت از  این واقعیت مهم کـه  از                           فو  حاصل گردید. اینکه غفل
        دهـد و        مـی                                                                       کجا آمده ام آمدنم بهر چه بود؟ زندگی انسانها را تحت الشعاو خود قـرار 

                                                                         گاه یک تلنگر و یک هشدار یا یک صدای کوچک، یک خواب و رؤیـای حقیقـی ایـن    
        اب غفلت                                 گردد که آدمی برای همیشه سر از خو    می                             زندگی را دگرگون کرده و موجب

                                                      بردارد و در جستجوی حقیقت در وادی ایمان و اخالص باشد.  

  –                                                                           در سطح اعتقادی، مسألۀ توبه بعنوان یک اصل اعتقادی مهم در هـر سـه داسـتان     - 2
                      دهـد کـه توبـه راز        می                        شود و این نتیجه را دست    می      مطرح  –                      البته با درجات متفاوت 

                                بنـده بـه خـود قـرار داده و                                                          سر به م هری است که خداوند تعالی آن را حلقـۀ اتصـال   
                   دارد و اگر توبـه،      می                                  کند این راز را در سینۀ خود محفوظ    می                    شخصی که توبۀ حقیقی

      هـای                                                                              به راستی، حقیقی و از ک نه قلب آدمی انجام پـذیرد در لحظـۀ وقـوو سرچشـمه    
                                                                                اشک گشوده خواهد شد تا روح آدمی را تسـلی و صـیقل دهـد. و ایـن همـان اتفـا        

                                   دهد و در نهایت اینکـه داسـتانهای       می                     ان هر سه داستان دست                  مهمی است که در پای
                                                                            فرعی مانند داستانهای موسیقیایی و زیبایی شناسی هنری که از زبان این سه عـارف  

                                                             نامی مطرح گردید، مقو م مفهوم کلی دقایق و  رای  عرفانی هستند.

               ه گیـری دعـا                                                                      با توجه به آنچه مطرح گردید باید به نکات زیر اشاره کرد: نکتۀ اول بهر - 9
                                                                                  همراه با موسیقی است که به دلیل ایجاد آمیختگـی ادب عرفـانی و غنـایی،  تـأثیر و     

                                                     کند. نکتۀ دوم اینکه در دعایی که با خلوص نی ت همـراه      می                         تأثر داستان را دو چندان
                                   رسـاند و ایـن ارتبـاط، امکـان            مـی                                                 باشد ارتباط عمیق ذهن و زبان خود را بـه  هـور  

                            کند. نکتۀ سوم اینکه هر سـه      می                               به معناشناسی  بهتر  متن فراهم                    دستیابی  خواننده را 
                                                                                شاعر از الگوی زبان معیار و رسمی سود جسته اند و اگر چه از نظر ایجاز و اطناب بـا  

                                 تمایز زبانی خاص ی که فهم مطلب را   -                     با توجه به گذشت زمان   –                   هم تفاوت دارند اما 
                             دشوار کند در آنها دیده نشد. 
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