
  چنگيتجزيه و تحليل داستان پير

. شودمي به بررسي و شناخت يكي از داستانهاي مثنوي به نام پير چنگي پرداخته بخشدر اين 

ان را در كوچه پس افكارمكند و در هر لحظه ل انگيز در روح و جانمان حركت ميداستاني كه بسيار د

لرزاند كه اين داستانها براي ما گفته و نوشته شده ميريزد و گاهي با تمام قدرت هاي وجود، بر هم ميكوچه

تا خوانده و بررسي شود نه اينكه در قاب هاي زيبا نگاشته شود و يا فقط افرادي خاص با آن سرو كار 

ارمان برويم و از انسان دوستي حضرت موالنا درس بايد بيشتر به سراغ ميراث هاي ماندگ. داشته باشند

ارزشمندي برايمان به ارث   اي به اينانديش بوده كه پيشينهبياموزيم كه تا چه اندازه اين مرد، بزرگ و ژرف 

هر پدر و مادري كه از دار دنيا مي رود براي فرزندانش ارث به يادگار مي گذارد كه بعد از . گذاشته است

اما اين يادگار . جاي ماندهايشان پاره پاره و پس از گذشت مدتي كوتاه، نا معلوم مي شودبر  فوت آنها، 

بزرگ موالنا براي ما فارسي زبانان نه تنها پاره پاره نشده بلكه همواره با پيشرفت علوم بر ارزش و اهميتش 

 .پرداخت كنيم عاشق تاريخ،  پس برماست كه دينمان را نسبت به اين بزرگ مرد، . افزوده شده است
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زيبايي صداي اين مرد . در زمان عمر بن خطاب ، مرد چنگ نوازي زندگي مي كرد كه آوازي خوش داشت

در جواني صداي مرد . چنان بود كه بلبالن از شنيدن آن خاموش مي شدند و انسانها با شنيدن آن مشعوف 

ه اي كه در همه جا خواهان شنيدن صداي خوش او بودند و در و نواي چنگش شهره عام و خاص شد بگون

هر مجلس و بزمي كه بزرگي تشكيل مي داد در ازاي مبلغ بسياري او را نيز مي آوردند تا در آنجا بزم آنها را 

.خوش كند

زمان زيادي نگذشت كه او شهره آفاق شد و هر كسي آرزو داشت تا بتواند گوشي به نواي چنگ او بسپارد 

او در همه جا مي نواخت و دل مي برد و هر كسي كه صداي زيباي او را مي شنيد شيفته و مفتون ، آنرا . 

.براي ديگران نيز تعريف مي كرد

اينگونه او سالهاي زيادي را گذراند و به يكه تازي خود در زمينه رامشگري ادامه داد ولي رفته رفته برف 

رش از بار سنگين عمر خميدن گرفت و ابروانش بر روي پيري بر سر و رويش باريدن گرفت و كم

ديگر . چشمانش فرو خفت ، آواز دلپذيرش به ناخوشي گراييد و ديگر كسي طالب ساز و آواز او نبود 



جوانها . كسي براي شنيدن آواز او بي قراري نمي كرد و او را بخاطر صدا و سازش كسي نمي خواست 

واختند و مرد چنگ نواز كه حاال پيرمردي بيش نبود يكه و تنها در فقر و جاي او را گرفتند و بهتر از او ن

كسي دلش به حال او نمي سوخت ، براي كسي اهميت نداشت كه چه باليي . فاقه و ناتواني غوطه ور شد 

كسي ديگر عالقه اي به شنيدن آواز او نداشت و او يك فراموش شده  .بر سر آن مرد چنگ نواز آمده است

هر كدام از شما عزيزان به انسانهايي بر خورد داشتيد كه . الزم است اينجا نكته اي را ذكر كنم (. دبزرگ بو

. مي خواهد باشد ..... در زماني خاص در رشته اي ، معروف و مشهور بودند حال ورزش، هنر ، علم و 

ه فراموش شده اند كساني كه در دوره معروفي خودشان ، خود را گم كرده اند بسيار هستند و كساني ك

پس بهتر است . وسوابق آنها فراموش شده است و محبت سابق مردم از آنها كم گشته است نيز بسيار هستند

كه در همان دوران شهرت ، خود را به جايي بچسبانند كه انها را به آنجا رسانده است تا در دوران پيري نيز 

.)او آنها را بچسبد

پا مي زد پس از مدتي اين در و آن در زدن متوجه شد كه از دست اين  پيرمرد كه حاال در فقر دست و

، چه دوستان قديمي و چه آنهايي كه زماني  مردمان ، كاري براي او انجام نمي شود و به هر سو كه رو آورد

تا آنكه پيوند . التماسش را مي كردند كه در مجالس آنها حضور داشته باشد كاري براي او انجام ندادند

او رانده و درمانده از همه جا به سمت خارج شهر مدينه . يدش از خلق ، گسست و دل به اميد حق بست ام

. حركت كرد و در حالي كه در افسوس جواني از دست رفته خود اشك مي ريخت به قبرستان مدينه رسيد 

تار در آورم و تنها اين بار براي خدا زخمه ها را بر رشته هاي ساز به رف: با دلي شكسته با خودش گفت 

براي او بنوازم تا شايد او مورد لطف بيايد و از درياي بيكران رحمت الهي تحفه اي بر گيرم و دستمزدي 

.ستانم

تا آن موقع ديگران از صداي ساز او لذت مي بردند ولي حاال خودش . او در نواختن زخمه ها غرقه شد 

در حالتي عجيب فرو . مي شد و عشقش افزونتر  داشت لذت مي برد و هر چه مي نواخت شورش بيشتر

رفته بود كه هرگز دوست نداشت ازآن خارج شود و هر آنچه كه در اين چند سال از هنر آموخته بود را 

براي او اجرا مي كرد و اين حال چنان بر او مستولي شد كه رنجه و ناتوان بر روي يكي از قبرها ، چنگ را 

.ژرف فرو رفت بر زير سر گذاشت و به خوابي



بگونه اي . همان زمان كه پير چنگي در عالم رويا فرو رفته بود حق تعالي ، خوابي را بر عمر چيره ساخت

عمر تعجب كرد كه اين گونه خواب، برايش سابقه  . كه خليفه نتوانست در برابر آن خواب تاب بياورد

من در اين هنگام و دراين گونه مواقع عادت : گفت از اينرو. نداشته، زيرا عدات نداشت كه آن موقع بخوابد 

پس اين خواب از عالم غيب بر من واقع شده است و اين خواب، البته كه بي حكمت . به خواب ندارم 

.نيست

عمر سر بر بالين نهاد و خواب، او را فرو گرفت و در رويايي ديد كه از بارگاه حق تعالي به او ندايي رسيد 

بنده . اي عمر ، حاجت بنده ما را بر آور : از بارگاه الهي ندا در رسيد كه . ندا را شنيد و گوش جانش آن 

اي  . اي داريم كه نزد ما جزء ياران ويژه و گرامي است و براي يافتن او بايد تو به سوي گورستان بروي

دينارها را نزد آن بنده ما ببر  آن. عمر از خواب بر خيز و از بيت المال عمومي مردم، هفتصد دينار تمام بردار

اين مقدار دينار را بابت مزد . اي بنده مقبول ما ، فعال اين مقدار دينار را بگير و عذر ما بپذير : و به او بگو

كارت داديم، فعال همين مقدار را خرج كن و هر وقت كه تمام شد باز به همينجا بيا و باز نيازت را به 

.پروردگارت عرضه دار

ر از هيبت و شكوه آن صدا از خواب بر جهيد و از براي انجام اين خدمت آماده شدپس عبه سرعت به . م

سمت خزانه بيت المال رفت و هفتصد دينار زر را در داخل كيسه اي ريخت و رو به سوي گورستان نهاد و 

عيف و رنجور اطراف همه گورها را نگاه كرد ولي جزء يك پيرمرد ض . به جستجوي پير چنگي پرداخت

بنده خاص الهي نبايد اين پيرمرد باشد، پس يك بار ديگر در : پس پيش خودش گفت . چيزي نديد

باز با .   در آنجا نيافت  گورستان گرديد و در نهايت ، عاجز و درمانده شد و جز آن پير سالخورده ، كسي را

پير چنگي مگر مي . سته دارم من بنده اي صاف و پاك و شايسته و خج: حق تعالي فرمود كه: خود گفت

نكته اي كه الزم است بگويم اين است كه با صورت گرايي نمي توان به حقيقت (تواند مرد خدا باشد؟ 

از اينرو، اي بسا . دست يافت، زيرا اشخاص در بسياري از موارد ، انسان را در قضاوت دچار اشتباه مي كند

عمر محض احتياط يكبار ديگر اطراف گورستان .) ن مي كنداهل صالح را نا صالح و ناصالحان را صالح گما

 .را دور زد، همانند شيري كه آماده شكار است و پهنه هامون را دور مي زند

پس ار اين همه جهد و تالش و احتياط، برايش مسلم شد كه در آنجا غير از آن پير فرتوت ، كسي ديگر 

.ان تاريكي ، افراد روشن ضمير بسيار يافت مي شونددر مي: در اين وقت با خود گفت. وجود ندارد 



عمر آمد و با نهايت ادب در آنجا كه پير بود نشست، ولي به اقتضاي حكمت الهي، ناگهان عطسه اي بر او 

عارض شد و در اين وقت پير از خواب پريد و همينكه عمر را در باالي سر خويش ديد به شگفتي دچار 

آن پير . د گشت و پيش خود گمان كرد كه محتسب است و خواست از آنجا برود شد، و از ترس رنگش زر

خدايا داد و فغان از تو، كه محتسب پير چنگي ضعيفي را گير آورده است و مي خواهد : در دل خود گفت

 اطالق محتسب بر عمر بن خطاب براي آن است كه او در: اين نكته را ياد آوري كنم كه .(او را تنبيه كند 

امر به معروف و نهي از منكر سخت مبالغه مي كرد و پيوسته، كمربند و دوالي چرمين به جهت حد و تعزير 

.)و تنبيه متخلفين بر كمر خود بسته بود

عمر همينكه چشمش به رخسار پير افتاد و او را ترسان و لرزان ديد كه رنگش رو به زردي نهاده است به 

از من نترس و مگريز كه از جانب حضرت حق برايت : اب قرار داد و گفتكنار او رفت و او را مورد خط

اينك نزد من . حضرت پروردگار از بس ستايش تو كرد، من عاشق و شيفته روي تو شدم. مژده آورده ام 

.بنشين و از من دوري مگزين تا از اقبال و دولت به گوش هوشت رازها گويم

عمر نيز كه . زد عمر نشست تا بفهمد كه عمر چه براي گفتن دارد پيرمرد كه حاال كمي آرامتر شده بود ن

: حق تعالي بر تو سالم مي فرستد و احوالت را مي پرسد و مي گويد: حاال مراد خود را يافته بود به او گفت

با آن همه رنج و اندوه بيشمارت چه حالي داري؟ حال كه فهميده اي بايد در خانه چه كسي بيايي و برايش 

وازي اين چند دينار و زر را به عنوان دستمزد بگير و خرج كن و اگر باز هم خواستي به همين جا بيا و بن

.با همان سوز دل براي من بنواز تا باز هم به تو بدهم

آن پير وقتي اين سخنان را شنيد، از شدت شرمندگي بر خود لرزيد و از روي شرم دستش را گاز گرفت و 

اي خداوند بي مثل و نظير، بس كن، : فرياد مي زد و مي گفت. يشاني از هم دريد جامه اش را از سر پر

ديگر الطاف را بر من سرازير مگردان كه اين پير بيچاره از اين همه لطف، شرمسار شده و از شدت خجلت 

و آن پير چنگي ، بسيار گريه كرد و از كثرت درد و اندوه چنگ را بر زمين كوفت و خرد .آب شده است 

تو ميان من و خدايم حجاب و پرده بودي، اي : متالشي اش كرد، و پس از آن به چنگ چنين خطاب كرد

چنگ تو مرا از شاهراه، منحرف كرده اي زيرا قبال به خاطر آراستن محافل اغنيا و هوس كاران مي نواختم و 

ي كه هفتاد سال ، خون مرا اي ساز. نمي دانستم كه ساز را بايد براي خدا و تهذيب نفس به نوا در آورد



اي چنگ من بخاطر تو در پيشگاه صاحب كمال رو . و مدت هفتاد سال عمرم را تباه كرده اي  خورده اي

.سياهم

اين گريه و زاري تو از آثار هوشياري تو است، يعني : عمر كه گريه و زاري پير چنگي را ديد به او گفت

آنكه با عشق حق، فاني گشته راهش ، راه .ق، فاني نشده است از تو بر نخاسته و در وجود ح)) من((هنوز 

.ديگري است، زيرا كه گريه و زاري كردن در عين هوشياري وجود، در واقع يك گناه ديگر است

. وقتي عمر اسرار الهي را برايش آشكار ساخت، روح پير چنگي در درونش بيدار شد و به مرتبه جان رسيد 

، بي گريه و بي خنده شد، روح حيواني او رفت و به جاي آن روح الهي اش زنده شد آن پيرمرد ، مانند جان

  . و با آن روح الهي، زندگي جاودانه پيدا كرد
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پيرايگي لفظي، معاني ژرف ابيات، آهنگين كردن  موالنا، متوجه سادگي و بي پير چنگي  اولين برخورد با در

شويم، كه در البالي  ات عربي، به كارگيري تمثيل و قصه و جهان شمول بودن آن ميسخن با استفاده از اد

  .به آن ها اشاره خواهد شد  اين نوشتار به اجمال

ها را نه از  قصه موالنا. نمونه اي از قصه پردازي مثنوي در به كارگيري وجه عرفاني است پير چنگيداستان 

  .هاي پنهاني قصه و مفاهيم عرفاني آن سروده است به اليهي پرداخت روايي، بلكه با توجه  جهت شيوه

با گريه و . رود در اين داستان پيري چنگ نواز به سبب آن كه در پايان عمر خريداري ندارد، به گورستان مي

حاجت او را روا  -خليفه–خداوند با الهام به عمر  بدين سبب كه  .نوازد زاري بر درگاه خداوند چنگ مي

خواهد كه گريه و توبه  عمر به عنوان مراد و مرشد از او مي. شكند نگ را به قصد توبه فرو ميگرداند، چ مي

  .كند چنين مي  را نيز كنار گذارد و به مقام استغراق درآيد و او نيز

پيش از روايت قصه مضمون اصلي از جانب شاعر نقل . توانيم از اين داستان قرائتي اپيزودي داشته باشيم مي

هاي تو در تو و چند اليه تشكيل  پير چنگي از داستان. شود هاي خاصي ديده مي گذاري نقطهو  گرديده

 …خاص چون بيان نيازهاي عرفاني، فلسفي، اخالقي و  به اهدافي موالنا. و قصه اصلي در ميانه است  شده

 .اقع شده استبه كارگيري قصه، تمثيل و داستان براي رسيدن به مقصودش مؤثر و  از اين رو توجه داشته و



اين گونه مفاهيم به شمار   ي عقالني بدين ترتيب، قصه و داستان تنها ابزاري براي بيان و توضيح درون مايه

در هر دو داستان پير چنگي و موسي و شبان، بيان مفاهيم عرفاني يا فلسفي جز با به كارگيري . رفته است مي

با روايت قصه در عنوان، به خواننده از محتواي  موالنادر پير چنگي گويي . قصه و تمثيل ميسر نيست

روايت انديشه او را از شكل ظاهر قصه منحرف كرده، متوجه ي مقصود  دهد تا در طول داستان آگاهي مي

  .آن گرداند اصل و درونمايه ي معنوي

مذكور  اهداف  و شاعر براي رسيدن به است با توجه به توضيحات فوق داستان پير چنگي، داستاني تمثيلي

  .از اين قصه وام گرفته است
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شايد شنيده باشي كه در زمان عمر مطرب بزرگ و : كند گونه آغاز مي داستان پير چنگي را اين موالنا

از بيت . قصه كامال مشهود استاز به كارگيري اين بيت وجه تمثيلي اين . نواخت مشهوري بود كه چنگ مي

شود تا باب عرفاني و ديني  هفتم اين قصه كه تنها با شخصيت پردازي و زمينه چيني آغاز شده بود رها مي

  .گشوده شود  آن

دروني كه از وجود . هر ايماني بدون شمه اي از عشق به ثمر نمي رسد و راهي به درون باز نمي كند

همانگونه كه موالنا در . در هيچ كوره راهي نا اميد و سرگردان نمي ماندخداوند آرايش و زيبايي مي گيرد 

روزي از روزگاري رامشگر چنگ نوازي بود كه آواز دل : داستان پير چنگي به ايمان از اين عشق مي گويد

مي بخشيد و پرندگان را از خود  بي خود مي كرد و در هر  انگيز او همانند دم اسرافيل، به مردگان زندگي

.مجلسي شور و غوغايي به پا   مي كرد

وز �2ا() 1�ش /�ن .-,ان !� از *�ا() '&غ دل #ان !�  
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بودن دنيا، خواب غفلت و   به مفاهيمي چون فاني و در گذر بودن موالنادر ادامه اين بيت 

اگر  او متذكر مي شود كه .و بيش از همه نور هدايت مي پردازد  حضرت حق ، وصال بهباقي سراي  ابديت

بهره  حق بي  ري و گوش شنوايي براي نداي حق نداشته باشي از نفحت هاي روح افزايدر غفلت به سر بب

  .ماني مي

ها و  ها داستان سرشار از مضامين ديني و عرفاني است و در ميان آن پس از پايان يافتن ابياتي كه

هم اشاره به پايان  ناموالخود   در اينجا .گرديم شود، دوباره به داستان پير چنگي باز مي معتبر نقل مي  احاديثي

  .باب چنين مضاميني دارد  نداشتن بحث در

�  �?�ز رو@ �A ارد�B CDد ���ب ��ز رو ا&' FGH  �@ 
به گونه اي كه. ايجاد كند   شاعر با استفاده از اين روش مي كوشد تا در ذهن خواننده نوعي خلل و تعليق

  )بقيه قصه پير چنگي در زمان عمر و مخلص آن: (آيد ياري خواننده مي  به ناچار به موالناخود 

يابد كه؛ در وهله اول شاهد كر و فر مطرب  وجه حوادث ضمني حتي در قصه اصلي در اينجا بيشتر نمود مي

  :جا  بوديم و در اين
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حال در ادامه روايت قصه به كمي جلوتر و اليه بعدي . با كهولت سن مطرب روزگار خوش گذشته را ندارد

ديگر نه صدايش و نه نواي تارش خريداري . چيز شده است در اين قسمت مطرب كامال پير و بي. رويم مي

  .ندارد
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خداوندا به من مهلت بسيار و عمر دراز دادي، اي خدا به اين بنده ناچيز : به درگاه خداوند كرد و گفترو 

، من در طي هفتاد سال، در راه گناه و معصيت كوشيده ا م ولي با اين حال تو  لطف هاي بي شمار كردي

پس چنگ را . مان تو هستمامروز هيچ كاسبي نكرده ام و مه. حتي يك روز هم عطايت را از من باز نگرفتي

شود و ياهو كنان سر به گورستان  مطرب به خدا متوسل مي .امروز براي تو مي نوازم چونكه بنده تو هستم

.گذارد مي

�wx را LداWm و !� ا ... �z  ��ر���ن ~},ت �; {{  �@ 
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در گورستان، بسيار چنگ نواخت و در حالي كه گريه مي كرد چنگ را بالين خود كرد و بر روي گوري به 

تن رها شد و چنگ و نوازندگي را رها نمود و  پير چنگي خوابش برد و مرغ روحش از زندان. خواب رفت

  .از قفس عالم خاكي خالص شد
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جان آدمي را تشبيه مي كنند به مرغ آبي (بود  غرق درياي عسل) ع(مانند حضرت ايوب آن پير چنگ نواز، 

از آن رو كه به آب آشناست و عالم خواب را تمثيل مي كند به درياي عسل، بدان جهت كه لذت مي بخشد 

از آن جهت است كه چشمه اي زير پاي حضرت ) ع(اشاره به داستان ايوب ) و كام جان را شيرين مي كند

تن و ماللت خاطر رهايي داد و در اينجا نيز پير چنگي در خواب رفت  جوشيد و او را از بيماري) ع(ايوب 

و اما جان آن نوازنده نيز با خود زمزمه مي كرد و مي . و روح او از درد هاي عالم محسوس رهانيده شد

اي كاش در اينجا و در همين مرتبه مرا نگه مي داشتند و همين جا مي ماندم در اين بوستان و بهار : گفت

  . را و گلزار غيبي بودمجانم خوش و شادمان و بود و مست و مدهوش آن صح ،معنوي
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 .بودماي كاش ذكر و فكري داشتم ولي  از رنج اشتباهاتم آسوده 
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در اين لحظه فرمان الهي به روح آن پير چنگ نواز در رسيد كه طمع مبند و اينك خار جسماني و شغل 

  .ت بيرون آمده پس به سوي دنيا بروي از پاي روحهاي دنياي

جان پير چنگ نواز در آن عالم روحاني، درنگ و توقفي كرد و در آن صحراي رحمت و احسان الهي انتظار 

  .كشيد

يك   در خواب به سر مي برد  در جايي كه او  رفته و  رقصه پير چنگي، روايت به سراغ عم  حال در ادامه  

حق در  اين الهام الهي به شخص مقرب درگاه. دهد براي او رخ مي) ام در رؤيااله(ماورايي  رويداد

و  كامل نشدهپير چنگي داستان  اما هنوز. شود بسيار ديده مي هاي عرفاني همانند داستان شيخ صنعان داستان

 .به مقصود اصليش و بيان مضامين و داستان هاي ديني مي پردازد  شاعر ديگر بار


�ب و �U²³� F´ª� wx ز �±°M wµ� 
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ديگر بار شاعر در عنوان اين قسمت  رسيم كه مي - پير چنگي - پس از ذكر چند داستان به ادامه قصه اصلي

طي الهامي در خواب عمر نزد پير . است) بقيه قصه پير چنگي و پيغام رسانيدن به او(به آن اشاره كرده 

حال  پير درمانده از آن رفت برد و عمر را براي برون اينجا يك منطق فراعقلي كنش را پيش ميرود كه در  مي

  .هاي فرا عقالني ديده مي شوند هاي چنداليه دست غيب و محرك معموال در روايت. فرستد مي  نزار

دينه در ميان خوابش سروش غيبي در گوش جان خليفه طنين انداخت كه هم اينك برخيز و به گورستان م

هفتصد دينار از بيت المال بردار و به او بده كه اين مقدار . برو و نياز يكي از بندگان خاص مرا برآورده ساز

.خليفه از خواب برخواست و راهي گورستان شد. دستمزد سازي است كه براي خدا به نوا درآورده است
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 .خليفه بسيار در گورستان گشت و جز آن پير چنگي كسي را نديد

  : با خود گفت

�À�� ��     WÁ)ا ;�Â¹ د ¿� را   WÁ)ا ;�ÂÃ�� و FÄv)�¢ و 
Å�2 

�د �Èص �Æا  � 
É 
��� ,-I    ا�ÊË ن��Ì¦ ,   ا ا�ÊË 
قانع نشد و باز هم در . چنگي مگر مي تواند مرد خدا باشد؟ اي راز نهان چو نيكو و چه خوشي پير

سر انجام دريافت كه آن . گورستان جستجو كرد و هيچ كس جز آن پير مرد رامشگر ژوليده بر خاك را نديد

  : در آن هنگام. پير چنگي همان كسي است كه در خواب بدو سفارش شده است
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خدايا داد و فغان از تو كه محتسب، پير چنگي را پيدا كرده : ليده با خود گفتو در اين هنگام پيرمرد ژو

اما پس از لحظه اي درنگ محتسب به او آرامش داد و پيغام غيبي را براي او باز . است  خدايا به دادم برس

  .گو كرد و زر و دينار را به او به عنوان دستمزد تحويل داد
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وقتي آن پير اين سخنان را شنيد از شدت شرمندگي بر خود مي لرزيد و دستش را گاز   مي گرفت و جامه 

. بس كن.اي خداوند بي مثل و بي نظير: ي گفتاش را از شدت پشيماني از هم مي دريد و فرياد مي زد و م

ديگر الطافت را بر من سرازير مكن كه اين پير بيچاره از اين همه لطف شرمسار شده و از شدت خجالت 

آن پير چنگي بسيار گريه كرد و از كثرت درد و اندوه چنگ را بر زمين كوفت و خرد و . سر گردان است

تو ميان من و خدايم حجاب و پرده اي بودي، اي چنگ تو مرا از  :متالشي كرد و پس از آن به چنگ گفت

زيرا قبالً به خاطر آراستن محافل اغنيا و هوس كاران مي نواختم و نمي دانستم (شاهراه، منحرف كرده اي 

  ).كه ساز را بايد براي خدا و تهذيب نفس به نوا در آورد

 داد ��ا�º ،U زjk، زCD داد��ا;                                               ا  �Æا ��ی�د زCD ��ی�د ��ا;                      
اي خدا فرياد . اي خداون بخشنده و با وفا، رحم كن بر كسي كه عمرش در معاصي و گناه سپري شده است

  رماز اين فرياد خواه و از اين داد خواه، من از دست نفسم داد مي خواهم و از كس ديگر شكايت ندا

پير . كند اشاره مي  تاري ديد دل مي گردد  اي كه بر دل فكنده شده و موجب ميان داستان، موالنا به پرده در 

عمرش به همين گونه بيهوده تلف مي كرد و حال . كرد نواخت و به نداي اصلي توجه نمي در ابتدا ساز مي

سازش . شكند و به آن نشانه ساز مي وقتي دوباره نواي حق مي رسد گوش دل را تيز كرده و آن را مي شنود

كرده تا حق را درك  اي كه بر دل او سنگيني مي در واقع همان پرده. اش به خداوند است نشانه توجه

 .البه و زاري به درگاه حق، تلقي به كشف حجاب است شكستن ساز و  در اينجا .نكند

. گيرد ز جانب عمر مورد گاليه قرار ميكمال رسيده است، باز ا كند به نوعي در اين هنگام كه پير حس مي

نمي  عمر گذر از اين استحاله را كافي. ترين قسمت داستان است اين قسمت آخرين حادثه ضمني و عرفاني

او احساس مي كند كه پير  .باشد  درگير برخي خصايص رذيله انساني  كند كه پير هنوز احساس مي  و داند

مرتبه كه نمي توان براي آن مصداق   در اين. ه مقام استغراق درآيدخواهد ب است و از او مي اسير منيت  هنوز

ديگري آورد تقرب به درگاه خداوند در مرحله كمال قرار مي گيرد و بهترين بيان آن چنين است كه موالنا 

  :مي فرمايد
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در پيشگاه خداوند القاب و عناوين دنيايي كه در بين : گويد حضرت موالنا نيز با بيان اين حكايت مي

انسانها رسم است بهايي ندارد چه بسا كساني كه در نظر ما حقير و كوچك هستند اما همواره نزد خداوند 

عالوه بر اين نتيجه ديگري هم مي توان گرفت كه خداوند ساز و آواز . بزرگ و محبوب به حساب مي آيند

جهت تقرب به او باشد را، دوست داد و گناه پير چنگي در آن بود كه او عمر خود را در  و موسيقي كه در

نواختن و آراستن مجالس بزم و عشرت و خوش گذراني تلف كرده بود كه در پايان از گناه خود توبه مي 

و براي دبه صدا در آورد تا به سعادت رسيكند و مي فهمد كه ساز را بايد فقط به خاطر خشنودي خداوند 

كشاند و بلكه انسان را به بيراهه و تباهي ميوجود غير خداوند متعال نه تنها هيچ ارزش و بهايي ندارد 

.پيامدي جز سياهي و پوچي به همراه نمي آورد



 چنگيتجزيه و تحليل پوئم سمفوني پير

 :هاي بكار رفته در اثربررسي گام

 .استپير چنگي اثر موالنا  بر اساس روند داستان سنفونيك چنگي در يك موومانوئم سنفوني پير پ

آن و نظر به و با توجه به سير تكاملي براي توصيف موسيقايي داستان برداشت شخصي نگارنده  بر اساس

در داخل يك موومان  اين پوئم سمفونيها و حاالت متفاوتي را ايجاد ميكند ، سير داستان فضا اينكه

هاي مطلب مهم و قابل تأمل در اين كار استفاده كردن از دانگ .شده استتقسيم   زودسنفونيك به هـفت اپي

، يعني با رنگي متفاوت آمده است و با سازهـاي اركستر موسيقي ايراني است كه در كنار هارموني كالسيك

در بكار بردن  سعي اينكه ، مطلب ديگرداريم اجراء مي شوند و ذهن از آنچه كه ما براي اين سازها در نظر

ها در نگاه اول و نشان دادن اينكه اين گام است بوده به صورت همزماندر لحظاتي از كار ها اين دانگ

دليل است  به اين و توانند نقشي مكمل و پر جلوه به كار بدهندهم مي رسند ولي در كنارمتفاوت به نظر مي

  . شده استانتخاب  يگام موسيقي ايران چهاركه 

موسيقي و متفاوت از نظر صدا دهي در هاي پر كاربرد گام از گام چهار نتخابا ؛ول براي شروع كارمرحله ا

كار  قدم براي بررسياولين . چهارگاه و اصفهان ، ماهور ،شور:  عبارتند از كه اين چهار گام ايراني بود

ه جاي دست آمد باعث شد تا بدر مورد گام شور نتيجه اي كه به  شدن هبا تامپرپرداختن به گام شور بود، 

به خاطر تامپره كردن شور نتيجه آن يك  چون كهبه جاي آن فريژين قرار بگيرد  اينكه از شور استفاده بشود

آن را بمل  بايد كرن باشد ولي Miبايد نت است  Reشور  اپيزود اول كه در مثالً در( گام فريژين شد

گام شور را  ؛، اين تامپره كردن براي رفع مشكل باشدناجراء مشكلي از نظر هاي اركستر ساز  گرفت تا براي 

توان قاطعانه ا نت هاي ايست و شاهد شور هم نميبا فريژين از نظر ساختاري يكي كرد به طوري كه ب

با سه گام ديگر مشكلي از نظر صدايي و از نظر  اما. )گفت كه از نظر صدايي شور است و فريژين نيست

كالسيك  هاي موسيقي كالسيك ايران وگاماين  خود  كه است نزديكي علت آنو  داجراء به وجود نيام

نواخته هم در موسيقي ايراني با ساز هاي ايراني  نيم پرده كه بسيار متداول است چهارگاه .با هم دارند غربي

 هستند شود و هم در سطح جهاني پر كاربرد و شناخته شده است و ماژور و مينور كه ماهور و اصفهانمي



را از نظر صدا دهي واجراء سخت گاه براي استفاده مناسب نخواهد بود و كار به عنوان مثال هيچگاه سه(

  .)كندمي

علت اين انتخاب براي . است Reو فريژين  Reچهارگاه  ، sib، ماهور  solاپيزود اول در اصفهان 

  .كندتر ميبراي استفاده همزمان آنها راحتاست كه دارند و كار را  زيادي هاي مشتركها نتتناليته

براي  eبراي چهارگاه ،  cبراي فريژين ،  f: عالمات اختصاري به كار رفته براي معرفي هر گام به ترتيب 

  .براي ماهور است mاصفهان و 

: Re فريژين

: Do چهارگاه

: Sol اصفهان

: Sib  ماهور

بينيم كه از دو دانگ تشكيل شده است كه بين دو دانگ اگر هر گام را به صورت مجزا بررسي كنيم مي

بدون در نظر گرفتن آن فاصله يك ( فاصله يك پرده وجود دارد و فواصل موجود بين دانگ اول و دوم 

  . وجود نداردبين دو دانگ اصفهان  تنها گياين قرين مشابه است و) دو دانگپرده بين 

گام فريژين از دو  كنيم به اين صورت كهها را بررسي ميبراي توضيح اين عدم قرينگي در اصفهان دانگ

 تشكيل شده و فاصله يك پرده بين اين دو دانگ كه در سه گام ديگر نيز هست، در) 1 1 5/0(دانگ فريژين 

باشد مي) 5/0 1 1(است و در گام ماهور هر دو دانگ ) 5/0 5/1 5/0(ه گام چهارگاه هر دو دانگ چهارگا

چهارگاه ) 5/0 5/1 5/0(يعني اصفهان است و دانگ دوم ) 1 5/0 1(ولي در مورد گام اصفهان دانگ اول 

  .است و يك فاصله يك پرده اي بين اين دو دانگ نيز وجود دارد



 :قسمت تقسيم بندي تناليته هاي بكار رفته در هفت 

1) 
���
��
�� �	
→ اصفهان     �فريژين   ��ماهور  ���چهارگاه  ��اصفهان  

�  2) 
هانصفا  � رونيم � : � →  → �

هاگراهچ : � → � → �
نيژيرف : � → � → �

روهام  � روژام � : �� → � → ��

3) 
���
��
�� �, #�)  چهارگاه    ��اصفهان  � �# , #)�	
فريژين    ��ماهور    

� 4) # فريژين در ملودي   #�

�ماژور�� �   $�هارموني در 
�

5) &� → �' →   (� 6) * ,#�)  چهارگاه   �اصفهان   �� �� �, �#) �

7) * �	
اصفهان  

هارموني تركيب درجات مشترك چهار گام
�



 :بررسي هارموني پوئم سنفوني 

فواصل (معكوس  هايكوارتال و به طور كلي هارموني استفاده شده در اين اثر؛ ترياد، كوارتال

آمده  added toneها تريادي است كه با هايي كالستر است، ولي در بيشتر قسمتدر قسمت و) پنجم

آيند در بعضي ، با هم ميي كه در باال ذكر شدهگام ها به ترتيب در قسمت هايي به اين دليل كه. است

 رثا رد هتفر راكب ينومراه زا هنومن دنچ ليذ رد .باشدمي compound harmony ؛رثاها هارموني قسمت

 :تسا هدش هئارا ؛هعطق لك نتفرگ رظن رد اب يباختنا تروص هب

 نآ سوكعم و لاتراوك لصاوف

A SUS 4

رتسالك لصاوف زا هدافتسا هنومن



تي در نظر يير يافته و به صورغهر ميزان ت دراغلب است و  هـارموني بسيار متنوع  ؛پوئم سنفوني در اين 

كه همزمان در چهار گام متفاوت در حال اجراء شدن  آيدمي نتردر زير خط هاي سنگين كُ گرفته شده كه

 .كشدو فضاي مورد نظر را به تصوير مي ،است

 :شده است  انجام ن كه براساس آن آهنگسازيداستا ي هفت قسمتبررسي موضوع

، براساس داستان سعي در به تصوير كشيدن بخش نخست داستان دارد كه پوئم سنفوني ؛اپيزود اولدر 

و شهر پر جنب و جوشي است كه پير چنگي   به تصوير كشيدن مردم هدف و است دوران جواني پير چنگي

وم تنهايي و درماندگي پير چنگي به تصوير كشيده شده زود ددر اپي. كنددر آن زندگي مي و محبوب جوان

كه به دليل كهولت ديگر توان ساز زدن براي مردم را ندارد و ديگر كسي از او نمي خواهد كه ساز  است

زند و به خاطر ضعف و ناتواني از رود و براي خدا ساز مييزود سوم پير چنگي به قبرستان ميدر اپ .بزند

در اپيزود  ي خداوند كه پير چنگي براي او ساز زده است آمده ودر اپيزود چهارم تم جلوه .رودميحال 

شود كه به تصوير كشيده مي مر استفضاي رويا و خواب خليفه آن زمان كه در داستان موالنا ع پنجم

اپيزود ششم  در .خاص او كمك و پول ببردخواهد كه براي بنده رود و از او ميخداوند به خواب عمر مي

بيدار شدن عمر از خواب  و حركت با شتابش براي كمك به سمت قبرستان آمده و در اپيزود هفتم رسيدن 

  .شده است به تصوير كشيده دن و روحاني شدن مقام پير چنگيكمك به دست پير چنگي و منقلب ش



 :بررسي فرم به كار رفته در هفت قسمت 

 .اپيزود مربوطه است هر شماره مورد؛ بيانگر شماره

1) , ( -   �.����   /�' )  � 01: �-: 1 �/ �.�����' ��  �-2  �	�

2) 
�3  (�4  �5  �.����   �6)�'

��
��6 →  �6 �% تكرار�  → �همزمان� � +ادامه �6  → → ادامه �  كنتر �  � ⋮   :�6+�  �

�'  '
 �	�       �4

ل كار به صورت پراكنده كه در ك آمده وارياسيوني از تم مختصر شده پير چنگي در ده شكل مختلف) 3

  .آيند ورد نظر به طور متوالي ميحضور دارند و اين ده وارياسيون در چهارگام م

  .است) ماهور سل، اصفهان مي، چهارگاه سي و فريژين مي( E3در 

  .هاي استيناتو براي تم فضاي قبرستان نوشته شده استباسدر اين اپيزود 

است و بستر هارمونيكي كه درجاتي از  #Fدر فريژين  ل ملودياص) 1: در دو بخش آمدهاين قسمت ) 4

DM )Re نوعي (فرم كار شبيه به فوگ ) 2. كندباشد اين فريژين را همراهي ميمي) ماژورFugitive (

آيد و كنتر آن نيز به همين صورت از درجاتي متفاوت است كه تم اوليه از درجات متفاوتي در كل كار مي

ه صورت سوال و جواب بين ملودي نيز در كل اپيزود چهار از درجات مختلف آمده و ب آيد و قسمتي ازمي

  .بجا مي شود جا گروه كر

 ؛فرم اين قسمت شود،شروع مي EMو خود اين قسمت در  رفته dmبه  GMمقدمه قسمت رويا از ) 5

  .كند ملودي است كه چهار بار تكرار شده و هارموني زير آن چهار بار تغيير مي

اين دو گام  درجات استفاده شده و با روي هم گذاشتن همزمان Reو اصفهان  Laاز دو گام چهارگاه ) 6

  .هارموني اين قسمت بدست آمده و از سه تم متفاوت در اين قسمت استفاده شده است



نتها به صورت گزينشي از هر بخش گرفته شده و  ،درجات يكساني از چهارگام مورد نظر انتخاب شده) 7

هارموني هر ميزان تركيبي از درجات  اند،زان آكورد نهمي را به وجود آوردهاين نتها در كنار هم براي هر مي

  .)در زير ارتباطي به قسمت اول ندارد   Aبخش تعيين شده (. مشترك چهارگام است

A سلو Aاركستر :��,�  �  �	�
، براي تغيير و تحول )در نظر گرفته شده است) c , d(هاي در قسمت(دي جديد در بافتي جديد ملو

  .آمده است E7پيرچنگي در 

براي كامل كردن نقشي عمل كند كه تا هر بخش اركستر  اركستراسيون روشي در پيش گرفته شددر مورد 

.منتقل كند نيز مان حس را به شنوندهو در عين حال ه در ذهن نگارنده از توصيف صحنه شكل گرفته است

 بادي برنجي و زهي با توجه به گروه بندي سازهاي اركستر به سه قسمت بادي چوبي، سازها در شروع كار

به اين معني كه در اپيزود  ه شد؛سمت چهارم اين تقسيم در نظر گرفتق نيز به عنوانو ملودي  شدندتقسيم 

ي نداشته باشند در گام اصفهان هستند ولي اگر ملودي را در بعضي ها در صورتي كه ملوداول بادي چوبي

چهارگاه است از اصفهان خارج شده و ) اپيزود اول( ها دوبل كنند همراه با ملودي كه در اين قسمت ميزان

نيز ها شامل آن قانون باال البته ،زنندمي فريژين هاي زهيي ماهور و سازساز هاي بادي برنج .زنندچهارگاه مي

ورتي كه ملودي را دوبل در ص ،ين شده خودش در حال نوازندگي استيعني هر سازي در گام تعي(شود مي

گام مشخص شده خود    ،افتداتفاق مياين  به طور مقطعي   ، كه اغلب دوبا ملودي همراه ش چنانچهنكند و 

  .)مي نوازد  براي ملودي در آن اپيزود را را رها كرده و گام مشخص شده



:رثا رد رتنك طخ يسررب

در فريژين  يكنتر خط )گاهي اوقات(و كالرينت ) در اغلب اوقات(در اپيزود اول و دوم ساز هاي آلتو 

  .نوازندمي

Clarinet 

Alt 

 .زنندر مياهودر قسمت دوم دو ساز فاگوت وترمبون در اكثر اوقات خط كنتر در م

Fagot 

Trombone 

 :تسا هدمآ ريز رد هعطق مشش تمسق هب طوبرم هاگراهچ رد يرتنك طخ ؛رتشيب لاثم يارب

Cello



 هك دومن هراشا تم قبرستان در قسمت سوم هب ناوتيم تسا ركذ لباق هك رثا نيا رد مهم ياهناملا رگيد زا

آيد و ساز هاي بم اركستر وظيفه اجراء آن را در تمامي قسمت سوم مي و شخص شدهم ريز يدر دو الگو

.دارند

 .شوداست و با كادانس پالگال تمام مي قسمت چهارم در فريژين

 :رثا نويسارتسكرا يسررب

 اب رثا ،هعطق بسانت هب هدش باختنا ياهنشاكرپ و يجنرب يداب و يبوچ يداب ياهزاس دادعت هب هجوت اب

 رب هوالع پراه زاس .دراد ار كيسالك رتسكرا كي بلاق ؛هورگ ره يلصا و لوادتم ياهزاس زا هدافتسا

 رد هك يياهودناسيلگ اب و هدرك افيا كيدولم يشقن اهزاس رگيد ياپ هب اپ ؛رثا لك رد ويتكفا يشقن نتشاد

  .دهديم ادص بسچلد ؛هدمآ كمك هب لصو يِاهتمسق رتشيب


