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چکیده
داستان شیر و نخجیران مثنوی معنوی یکی از پیچیدهترین داستانهای این کتاب است که ویژگییهیای
منحصربهفرد آن ظرفیت شگفت انگیزی را برای خوانشهای متعدد فراهم میکند .نظریۀ رمزگیان روالن
بارت یک چارچوب نظری روشمند و خالقانه است که بهخوبی میتواند از پسِ پیچیدگیها و داللتهیای
گستردۀ متن ادبی برآید .تالش پژوهش حاضر در این راستاست که با بهکارگیری نظرییۀ رمزگیان روالن
بارت به عنوان الگو ،به روایتشناسی یکی از داستانهای بلند مثنوی معنوی با عنوان «نخجیران و شییر»
بپردازد و نشان داده شود که روایت این داستان تا چه اندازه از کیفیتی باز در تولید معانی مختلف برخوردار
است .همچنین ،ضمن بررسی ویژگیهای خاص زبان موالنا در این روایت ،میزان قابلیت نظریۀ رمزگیان
را در تحلیل یک متن کالسیک و کامالً بومی ادب پارسی بیازماید .ازجمله دستاوردهای پیژوهش حاضیر
میتوان به این موارد اشاره کرد .1 :روایت نخجیران و شیر تنها یک متن صرفاً خواندنی نیست ،بلکیه بیا
توجه به دادههایی که از کاربرد نظریۀ رمزگان بر آن بهدستآمده ،ظرفیت کامالً مناسیبی بیرای نوشیتنی
خواندنی شدن دارد .2 .از مهمترین فاکتورهایی که این روایت را به متنی بیاز و متکثیر تبیدیل مییکنید،
ویژگیهای خاص روایتگری راوی در این داستان و نیز ماهیت کامالً تمثیلی روایت است.
واژههای کلیدی :نخجیران و شیر ،روایتشناسی ،رمزگان ،روالنبارت ،متننوشتنی ،متن خواندنی.
* این مقاله مستخرج از پایاننامۀ کارشناسی ارشد نویسندۀ دوم میباشد.
d_sparham@yahoo.com
 .1رایانامۀ نویسندۀ مسئول:
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 .1مقدمه
داستان شیر و نخجیران در مثنوی معنوی یکی از پیچیدهترین داستانهای این کتاب است
و بخش مهمی از دفتر نخست مثنوی را به خود اختصاص دادهاست .این داسیتان یکیی از
طوالنیترین داستانهای مثنوی معنوی محسوب میشود که نسبت به داستانهای دیگیر
مثنوی در ابتدای امر دشواریاب مینماید ،به طوری که پیوسته باید جسیتوجیو نمیود تیا
چیزی را بازیافت که در البهالی ابیات پنهان شدهاست .همین ویژگی ابهامآمیز داسیتان و
نقب زدن مرتب موالنا به خردهداستانهای کوچک در جایجای روایت آن باعی شید تیا
انتخاب آن برای تحلیل با رویکرد رمزگان روالن بارت مناسب به نظر برسد.
تالش این پژوهش آن اسیت کیه ضیمن تفسییر نیوین ،علمیی و نظیاممنید یکیی از
شاهکارهای ادب پارسی و پاسخ به سؤاالت اصلی پژوهش ،به بررسی ویژگیهای خیاص
زبان موالنا در این روایت که آن را از دیگر روایتهیا متمیایز مییکنید ،بپیردازد و مییزان
قابلیت نظریۀ رمزگان را در تحلیل یک متن کالسیک و کامالً بومی ادب پارسی بیازماید.
همچنین ،با بهکارگیری چنین الگویی نشان داده شد که روایت این داستان تیا چیه انیدازه
کیفیتی باز در تولید معانی مختلف دارد و تا چه اندازه منشاء متن و مصدر معناسیت و نییز
میتوان از مدخل های متعدد به دنیای روایت آن وارد شد .اما دلیل انتخاب نظریۀ رمزگان
روالن بارت به عنوان چارچوب نظری تحقیق حاضر ،بهرهگیری از یک چیارچوب نظیری
روشمند و خالقانه است که بتواند بهخوبی از پس پیچیدگیها و داللتهای گستردۀ میتن
ادبی برآید .نظریۀ رمزگان با بهرهگیری از نظریههای نشانهشناسی ادبیات و تحلییل میتن
ادبی به صورت شایستهای برای توصیف ،سنجش و ارزیابی عالمانۀ آثار ادبیی در تیرازوی
نقد مجهز شدهاست.
 .2پیشینۀ پژوهش
تاکنون نقدهای بسیاری بر داستان «نخجیران و شیر» مثنوی معنوی نوشته شدهاست که از
میان آنها میتوان به چند پژوهش ارزشمند در واکاوی این داستان مثنوی اشاره نمود:
1ی تحلیل و شرح داستان نخجیران و شییر ضیمن شیرح جیام مثنیوی اثیر میال هیادی
سبزواری ،اسماعیل آنقروی ،بدی الزمان فروزانفر ،جعفر شهیدی ،رینولید آلیین نیکلسیون،
جاللالدین همایی ،محمدجعفر مصفا ،محمدتقی جعفری ،گولپینارلی ،محمد اسیتعالمی و
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کریم زمانی2 .ی تحلیل و شرح داستان نخجیران و شیر به طور جداگانه که از برجستهترین
آنها میتوان به این موارد اشاره کرد :الف) پژوهش ادوارد ژوزف ( )1931با عنوان «بانگی
از نای نخج ییران و طوطی یان :بحثی دربارۀ دو داسییتان از دفت یر اول مثنییوی» بییا مقدم یۀ
بدی الزمان فروزانفر .تهران :نوید شیراز.
ب) پژوهش شروین وکیلی ( )1931با عنوان «شیر حق :شرحی بر داستان نخجیران و شیر
مثنوی معنوی» منتشر شده در تارنمای سوشیانت.
ج) پژوهش حبیباهللا عباسی و فرزاد بالو ( )1988با عنوان «بررسی روایتشناختی حکاییت
نخجیران و شیر از مثنوی معنوی» منتشر شده در شمارۀ  82فصلنامۀ هنر.
چنانکه مشاهده میشود ،تاکنون شروح و نقدهای بسیاری بر داستان نخجیران و شیر
نوشته شدهاست که البته تعداد بسیار کمی از آنها در حوزۀ نقید نشیانهشناسیی ،از جملیه
رویکرد بارت قرار دارند .هرچند تیاکنون رویکیرد رمزگیان پنجگانیۀ بیارت بیرای تحلییل
متنهای بسیاری ،بهوییژه متیون معاصیر و داسیتانهیای کوتیاه فارسیی کیاربرد خیوبی
داشتهاست ،اما استفاده از این رویکیرد بیرای تحلییل متیون کالسییک فارسیی ،از جملیه
داستانهای مثنوی ناچیز بیودهاسیت و در زمینیۀ رواییتشناسیی نشیانهشناسیانۀ داسیتان
نخجیران و شیر با رویکرد رمزگان روالن بارت تاکنون پژوهشی انجام نشدهاست.
 .9روالن بارت ،نظریهپرداز روایت
روالن بارت از جمله جسورترین نظریه پردازان فرانسوی دهیۀ  1311و  1331بیودهاسیت.
طبق گفتیۀ رابیرت اسیکولز ،او نویسیندهای اسیت فاقید نظیام کیه عاشیق نظیام اسیت،
ساختارگرایی است که ساختار را دوست ندارد و ادیبی است که از «ادبیات» بییزار اسیت او
نخست به عنوان یکی از اعضای گروه متفکران نوآوری که با نام ساختارگرایی گروهبندی
شده بودند ،در میان مردم شناخته شد؛ سیاختارگرایی کیه روششناسیی خیود را عمیدتاً از
زبانشناسی فردینان دو سوسور برگرفته بود (ر.ک؛ اسکولز218 :1933 ،ی.)213
بعدها بارت از تحلیل ساختاری رویگردان شید و بیه رویکیردی پرداخیت کیه بیشیتر
نشییانهشییناختی و محتوامحییور بییود .کتییاب اِس /زِد (1331م ،).چشییمگیرترین کییار
پساساختارگرایی بارت است .وی این کار را در پاسیخ بیه تیالش بیهیودۀ رواییتشناسیان
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ساختارگرا آغاز نمود که میکوشیدند همۀ قصههای جهان را در ییک سیاختار واحید قیرار
دهند (.)Barthes, 1977: 146
از منظر او ،هر متنی به گونهای متفاوت به دریایی از متنهای پیشین بازمیگردد ،امیا
برخی از نوشتارها سعی میکنند با تأکید بر معنایی خیاص ،خواننیده را از میرتبس سیاختن
آزادانۀ متن با این نوشتارهای پیشین بازدارند .این متنها خواننده را در مقام مصرفکننیدۀ
صرف ،یک معنای ثابت در نظر میگیرد ،حال آنکیه ییک میتن پیشیرو از دییدگاه بیارت،
خواننده را به یک تولیدکننده تبدیل میکند .در ادبیات بارت ،متن نیو اول «خوانیدنی» و
متن نو دوم «نوشتنی» نامیده میشود .به نظر میرسد که متن نوشیتنی فقیس در سیاحت
نظریه وجود دارد .بارت در توصیف این نو متن میگوید« :این متن آرمانی ،کهکشیانی از
دالهاست و نه ساختاری از مدلولها .آغازی ندارد و از مدخلهای متعدد میتیوان بیه آن
وارد شد که هیچ یک از آنها را نمیتوان با قطعیت مدخل اصلی به شمار آورد .همچنین،
رمزگانی که در آن بهکار میرود ،تا جایی که چشیم کیار مییکنید ،ادامیه دارد» ( barth,

 .)1974: 5بارت داستان سارازین را به  181خوانه تقسیم میکند ،او در اِس /زِد میگوید:
«این تکه هیا واحیدهای خیوانش اَنید و بیه همیین دلییل آنهیا را «خوانیه»

مینامییم .یک خوانه (واحد خوانش) بیتردید یک دال متنی است ،اما از آنجا که
کار ما در اینجا نه مطیالعۀ دالها (چون کار ما سبکشناسانه نیست) ،بلکه مطالعۀ
معناهاست .این تکهتکه کردن الزم نیست پایۀ نظری داشته باشد ...به طور کلی،
تقسیم شدن متن روایی به خوانهها کامالً تجربی اسییت و سیهولت و مصیلحت
نحوۀ آن را تعیین میکنند .خوانه یک محصول دلبخواهی است و صیرفاً تکیهای
است که با استفاده از آن توزی معنا مطالعه میشود» (.)barth, 1970: 204

بارت پس از تقسیم داستان به تکههای خوانه ،آنها را در پنج رمزگان طبقهبندی نمود.
رمزگان یک مفهوم محوری در نظریات بارت است .از منظر او ،نکتیۀ اصیلی در رمزگیان
است ،نه در پیام ،و متن حاصل تعامل رمزگانهاست .رمزگانها به هنجارها و ناهنجارهای
جامعه مرتبس هستند و نظام ارزشگذاری محسوب میشوند .همچنین ،رمزگانها اکتسیابی
هستند و در بستر زندگی اجتما میتوان آنها را کسب کرد .بارت در این زمینیه بیا نقید
داستان سیصفحهای «سارازین» ،نوشتۀ انوره دو بالزاک ،نویسندۀ رمانتیک ،این اثیر را بیه
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شکلی شگفتآور نقد و دوباره احیا کرد .او در کتاب اِس /زِد ،از طریق رشیتههیای درهیم
بافته ،پنج رمز هرمنوتیکی ،دالی ،نمادین ،کنشی ،ارجاعی به روایتشناسی و تفسییر میتن
پرداخت که چنین تحلیلی تا آن زمان سابقه نداشت (.)barth, 1970: 204

 .4تحلیل روایت نخجیران و شیر بر اساس رمزگان پنجگانۀ روالن بارت
بارت پنج رمزگان اصلی را در متن تشخیص میدهد که با عنیوان آنهیا مییتیوان تمیام
جنبههای مهم متن را بررسی کرد .از نظر بارت ،خود واژۀ «رمزگیان» را نبایید بیه معنیای
دقیق و علمی آن در نظر گرفت .رمزگان صرفاً حوزههای تداعیگر هستند؛ یعنی سازمانی
فوقمتنی متشکل از مفاهیمی که تصور خاصی از ساختار را به ذهن متبادر میکنید .ایین
رمزگان هم جنبۀ همنشینی متن و هم جنبۀ معنایی آن را در بر دارند؛ یعنی شییوۀ ارتبیا
یافتن اجزای آن با هم و روش ارتبا آنها با جهیان بییرون .در اینجیا ،تأکیید بیارت بیر
رمزگذاری کلیۀ جنبههای فرهنگ ،او را قادر میسازد تا بهراحتیی از سیاختار داسیتانی بیه
ساختارهای فکری گوناگونی حرکت کند که داستان فرامیخواند .در واق  ،ایین واحیدهای
خواندنی از طریق پنج رمزگان «کنشی ،هرمنوتیکی ،فرهنگی ،نمادین و نشانهشناختی» به
توالی تفسیر میشوند که دو رمزگان اولی ،یعنی کنشی و هرمنوتیکی رمزگانهایی هستند
که روایت از طریق آنها آفریده میشود و داستان را پیش میبرند و سیه رمزگیان دیگیر،
یعنی رمزگانهای نشانهشناختی ،نمادین و فرهنگی میا را از مجموعیۀ حیواد و منطیق
روایی داستان فراتر میبرند .بنابراین ،بنا بر نظر بارت ،هرچه تعداد این رمزگیانهیا بیشیتر
باشد ،متن به سوی بیشتر نوشتنی بودن و تکثر پیش میرود .این سیه دسیتگاه رمزگیان،
ارجاعی ،دالی و نمادین ،اطالعات اساسی متن را فراهم میآورند .در واق  ،آن معماهایی را
شامل میشوند که ب رای تکمیل قابلییت فهیم میتن ضیروری هسیتند .بیه اعتقیاد بیارت،
قطعیتناپذیری ضعف نیست ،بلکه یکیی از سیاختارهای روایتگیری اسیت .هییچ صیدای
واحدی نیست که بهتنهایی بیان را بسازد .در یک پارهگفتار ،چندین رمزگان و صدا حضور
دارند ،بیآنکه یکی بر دیگری برتری داشته باشد .پس هدف از این برشهیا (خوانیههیا) و
رمزگان متکثر کردن دریافتهای خواننده ،ایجاد نوعی مقاومت در برابر میل خواننده برای
ساختار دادن دوباره به متن و تبدیل آن به تودههای بزرگ و نظمیافتۀ معناست .بیارت تیا
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آنجا که ممکن است متن را به صورت چیزی ناهمگون و گسیخته رها میکند و میکوشد
تا از عمل سرکوبگرانۀ تالش برای سلطه یافتن بر پیام و سوق دادن اجباری متن به ییک
معنای نهایی واحد حذر کند (.)barth, 1977: 146

4ی .1رمزگان کنشی

1

با این رمزگان میتوان هر کنشی را در یک داستان بررسیی کیرد؛ از بیاز کیردن ییک در
گرفته تا اجرای گروه نوازندگان ،کنشها بر همنشینی استوارند .در یک نقطه آغاز میشوند
و در نقطهای دیگر خاتمه مییابند .در واق « ،این رمزگان با زنجیرۀ رویدادها سیروکار دارد
که در جریان خواندن یا گردآوری اطالعات که روایت به ما میدهد ،ثبت میشود و نیامی
به خود میگیرد؛ مثالً ما میگوییم صحنۀ مربیو بیه قتیل ،صیحنۀ دسیتگیری و غییره»
(سجودی .)111 :1983 ،ازآنجا که طبق گفتۀ بارت ،رمزگان کنشیی چییزی بیشیتر از نتیجیۀ
مهارت خواندن نیستند و در قالب فهرستی از کنشها صرفاً به توالی خواندن دامن میزنند،
با عنوانهایی کنشی (مانند کشتن ،فریب دادن ،آشنا شدن و غیره) دستهبندی مییشیود و
به ترتیب وقو در جریان خوانش روایت «نخجیران و شییر» مشیخص شیدند .در داسیتان
نخجیران و شیر ،تقریباً سه شخصیت اصلی و سه نو کنش وجود دارد .شیر ،خرگیوش و
نخجیران که هرچند تعداد زیادی را تشکیل میدهند ،اما کنش همگی مانند هم است .بیا
نگاهی خوشبینانه ،روایت نخجیران و شیر طرح اولیۀ بسیار سادهای دارد:
 .1صحنهپردازی و به ورود ماجرا :داستان از جایی شرو میشود که تعادل اولیه بههمریخته
است؛ گویا قبل از آن حیوانات با خوبی و خوشی در مرغزار زندگی میکردنید و اکنیون بیا
ورود شیر به مرغزار ،عیش آنها منقض شدهاست.
 .2فقدان :کارکرد دوم داستان ،فقدان است؛ فقدان آسایش راحتی و امنیتی که با ورود شیر
به مرغزار از بین رفتهاست .حیوانات متوجه وضعیت دردناک خود میشوند کیه همیراه بیا
ترس و آشفتگی بیوقفه است:
«طایفییییۀ نخجیییییر در وادی خییییوش
آن چیییرا بر جمله ناخوش گشیته بیود

بودشییان بییا شیییر ،دائییم کییش مکییش
بییس کییه آن شیییر از کمییین درمیییربییود»
( مولوی)914 :1939 ،
1 . Proairetic code
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در کشمکش بودن با شیر ما را به این سمت هدایت میکند که ادامۀ داسیتان دربیارۀ
این کشمکش است (کنشی) و کمین ربودن شیر (کنشی).
 .9تالش (چارهاندیشی و حیله کردن) :کارکرد سوم ،تالش است .آنها گرد هم جم میشوند
تا برای این وضعیت چارهای بیندیشند .چون راهکاری برای از میان برداشتن شیر
نمییابند ،تصمیم میگیرند که برای کاهش درد و رنج خود با شیر قرار بگذارند که هر روز
به صورت اختیاری و به قید قرعه ،یکی از آنها بهعنوان وظیفۀ روزانه به نزد شیر برود:
«حیله کردند آمدن ایشان به شییر

کز وظیفه میا تیو را دارییم سییر»
( مولوی)914 :1939 ،

 .4عزیمت :کارکرد چهارم ،عزیمت است .آنها به نزد شیر میروند و راهکار خود را با او در
میان میگذارند و بعد از یک گفتگوی بسییار طیوالنی و معنیادار ،شییر پیشینهاد آنهیا را
میپذیرد.
 .1نقض قرارداد :وضعیت داستان به همین صورت ادامیه دارد تیا قرعیه بیه نیام خرگیوش
میافتد .او با نقض قرارداد بستهشده از نخجیران میخواهد که به او فرصت دهند تا بیرای
همیشه سایۀ شیر را از سَرِ آنها کم کند و دوباره بیه وضیعیت تعیادل نخسیت بازگردنید.
کارکردهای بعدی به ترتیب « .1پرسش ضد قهرمان از قهرمان .3 ،فریب ضید قهرمیان و
پیروزی قهرمان (خرگوش)» است .این نقطه ،نقطۀ اوج یا نقطۀ برگشت کنش است که بعد
از آن ،فرود یا بازگشایی کشمکش ،یعنی رهایی حیوانات از دست شیر و بازگشت به تعادل
اتفاق میافتد .این توالیهای داستان را به خردهتوالیهای کوچیکتیر بسییاری مییتیوان
تقسیم کرد ،ولی به نظر میرسد که پیرفتهای کلی طرح روایت نخجیران و شیر خیارج
از این پیرفتها نباشد .هرچند در تحلیل باید توجه کرد که قضیاوت دربیارۀ کینشهیای
داستان نخجیران و شیر به همین راحتی نیست .موالنا ییک داسیتان تمثیلیی کوچیک بیا
طرحی کامالً ساده را به طرز شگفتآوری با مضامین گوناگون عرفانی درآمیختهاسیت .در
روایت مثنوی ،با توجه به اینکه نمادهای روایت چگونه تفسیر شوند ،جیای قهرمیان ،ضید
قهرمان و نقا تعادل تغییر میکنند که بهتر است در مقالهای جداگانه بیه تفسییر مفصیل
این موضو پرداخته شود.

 /8تحلیل روایی داستان «نخجیران و شیر» مثنوی معنوی با رویکرد زبانشناسی رمزگان روالن بارت

4ی .2رمزگان هرمنوتیکی

1

این رمزگان همچون رمزگان کنشی ،یکی از وجوه نحو روایت است .هرگاه پرسیشهیایی
مطرح شوند (مثل :این کیست؟ این چه معنایی دارد؟) که داستان در پاییان بیه آنهیا پاسیخ
میدهد ،عنصری از رمزگان هرمنوتیکی در برابر ماست .رمزگان هرمنیوتیکی بیه معنیایی
مربو می شود که با شرو سخن طرح میشود :این مطلب دربارۀ کیست؟ چه اتفیاقی در
شرف وقو است؟ مشکل چیست؟ چه کسی مرتکیب قتیل شیدهاسیت؟ قهرمیان چگونیه
می تواند به هدف خود برسد؟ یک داستان پلیسی گاهی اوقات «قاتل کیه؟» نامیده میشود.
بنابراین ،توجه را به اهمیت خاص معما در این نیو ادبیی معطیوف مییکنید .در داسیتان
سارازین ،معما حول زامینیال (اختهای که مثل یک زن لباس پوشیدهاست )،دور میزنید .طبیق
نظر بارت ،رمزگان هرمنوتیکی یا معما حدهایی را در خود گرد میآورد که از طریق به نخ
کشیده شیدن آنهیا (مثیل جملیهای رواییی) ییک معمیا بیه وجیود مییآیید و پیس از
«تأخیرهایی» ،شیرینی روایت ،یعنی کشف پاسخ معما را موجیب مییشیوند .در واقی  ،هیر
روایتی صالح را در آن میبیند که حل معمایی را که خیودش طیرح مییکنید ،بیه تیأخیر
بیندازد ،چون حل شدن معما ناقوس مرگ روایت را مینوازد (.)Barthes, 1970: 17

در جریان خوانش روایت نخجیران و شیر ،بسته به نو تفسیر نمادها ،با چنید معمیای
اصلی و معماهای فرعی گوناگونی روبهروی هستیم که برخی در طول رواییت رمزگشیایی
میشوند و برخی نیز تا پایان روایت در ابهام باقی میمانند .روایت نخجیران و شییر ییک
روایت چندالیه و پیچدرپیچ است که هر یک از این الیهها بیا وجیود ناتمیامی دیگیری را
کامل میکند .این شیوۀ روایتگری منحصربهفیرد اسیت و شیاید تنهیا در مثنیوی یافیت
میشود .موالنا گاه خواننده را به وادییی دعیوت مییکنید و بیدون آنکیه از دعیوت خیود
نتیجهگیری قطعی کند ،موضو دیگری را پیش میکشد .این تعلیقات ،ابهامات و سؤاالت
بیپاسخی که برای خوانندۀ متن ایجاد میشوند ،همه بیه تکثیر میتن کمیک مییکننید و
نمیتوانند در رمزگان هرمنوتیکی طبقهبندی شوند ،بلکیه بیشیتر در دسیتۀ رمزگیانهیای
نشانهشناختی قرار میگیرند.
1. Hermeneutic code
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روایت نخجیران و شیر پیرامون چند پرسش بزرگ و اساسی شکل گرفتهاست که شاید مهمترین
آنها پرسش در زمینۀ ترجیح جبر بر اختیار یا تدبیر بر تقدیر است:
«حیلییه کردنیید آمدنیید ایشییان بییه شیییر

کییز وظیفییه مییا تییو را داریییم سییییر

جییییز وظیفیییه ،در پیییی صیییییدی مییییا

تیییا نگیییردد تلیییخ بیییر میییا ایییین گییییا»
(مولوی)914 :1939 ،

شاید یکی از مهمترین سؤاالت روایت در اینجا مطرح میشود :چرا نخجیران تیرس و
هراس ناشی از قرعهکشی اختیاری و تسلیم در برابر شیر ،بدون هیچ تالشی برای نجیات
زندگی خود را بر شکار شدن از سوی شیر که حتی ممکین اسیت همیشیه موفیق نباشید،
ترجیح میدهند؟ (هرمنوتیکی) یکی از پاسخهای احتمالی این است :تا عیش ما در مرغزار
تلخ نگردد؛ گویی اگر با اختیار خود هر روز نخجیری را برای شیر بفرسیتند ،حیداقل بقییۀ
ساعات روز را با خیال راحت میتوانند به چرا بپردازند (هرمنوتیکی):
«جملییه گفتنیید :ای حکیییم بییاخبر

مییرده باییید بییود پیییش حک یم حییق

در حذر شیوریدن شیور و شیر اسیت

رو توک یل کیین ،توکییل بهتییر اسییت

با قضا پنجیه میزن ،ای تنیید و تییز

تیا نگییرد هیم قضیا بیا تیو ستیییز»
(مولوی)911-911 :1939 ،

اینجا موالنا گویی به قسمتی از سؤال قبلی پاسخ میدهید .چیرا نخجییران بیه جیای
چارهاندیشی برای حل مسئله به کمترین راضی میشوند؟ (رمزگیان هرمنیوتیکی) .بیه ایین
سبب که آنها به توکل اعتقاد دارند و نه به تالش و جهد ،و شیر را هیم بیه همیین امیر
دعوت میکنند .سؤالی که اینجا مطرح میشود این است که اصالً چرا ایین بحی جبیر و
اختیار و نیز توکل و کسب مطرح شد؟ (رمزگان هرمنوتیکی) .این پرسشی است که پاسخ آن
بعد از تحلیل نهایی روایت به دست میآید .توکل و جهد یکی از اصلیتیرین تقابیلهیای
دوگانۀ داستان نخجیران و شیر است که در قسمتهای گوناگون داسیتان بیه شییوههیای
متفاوت ظاهر شدهاست .موالنا به طور قطعی با هیچ یک از شخصیتها همدلی نمیکند و
سرانجام ،خواننده را در این تناقضهای گوناگون رها میکند که باألخره توکل ،یا جهد ،یا
هر دو؟:
«گفیییت پیغمبیییر بیییه آواز بلنییید

بیییا توکی یل زانیییوی اشیییتر ببنییید»
(مولوی)913 :1939 ،
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به نظر میرسد که در ابتدای داستان به سبب نگاه شیر به تالش و کسب ،با شییر همیدل
است و همین شیر که تسلیم وظیفهخوری از نخجیران شده بود ،دیگر اعتقاد خود را کنیار
گذاشت .در انتهای داستان ،به مثابۀ موجودی اهریمنی که نابودیش خوشایند است ،در چاه
میافتد .بالفاصله بعد از بازگشت خرگوش ،موالنا میگوید:
«رانیید حییق اییین آب را در جییوی تییو

آف یرین بییر دس یت و بییر بییازوی تییو»
(مولوی)441 :1939 ،

یعنی فوراً این ذهنیت را که خرگوش با تالش و کوشش خود به نتیجه رسیید ،نقیض
میکند .هرچه بود ،دست توانای حق بود و الغیر .آفرین بر دست و بازوی تو کیه وسییلۀ
اجرای مشیت الهی شد .جالب اینجاست که نخجیران با وجود اعتقاد به جبر و توکیل ،بیاز
هم برای کاهش درد و رنج خویش تالش نمودهاند و بیه شییر پیشینهاد وظیفیۀ مقیرر را
می دهند و این نقطه از داستان ،خود میتواند یکی از سلسلهمعناهای متناقض میتن باشید
که سرانجام ،قطعیت نداشتن آن را تأیید میکند (رمزگان دالی).
یکی از مشخصههای بارز کالم موالنا همین تقابلها و تضادهای معنایی است کیه در
نقطهبهنقطۀ مثنوی رمزگذاری شدهاند؛ گویی او بهعمد یا ناخودآگاه خواننده را بیه برزخیی
شناور در میان دریای دالها دعوت میکند :جبر یا اختیار؟ توکل یا کسب؟ یک بار از زبان
شیر از قول پیامبر(ص) حدی جهد و توکل به همراه هم میگوید« :با توکیل زانیوی اشیتر
ببند» و یک بار آنچنان معنای توکل را بسس میدهد که خواننده را به این توهم میافکند
که شاید همدلی موالنا با توکل است برای اثبات حقانیت این دیدگاه ،او ما را به میاجرای
فرعون که با وجود اینکه همۀ کودکان را کشت ،باز موسیی از درون خانیۀ خیودش بیر او
شورید ،ارجا میدهد (رمزگان فرهنگیی و دالیی) و ییا حتیی از تمثیلیی قدرتمنید ،ماننید
ماجرای مردی که از عزرائیل میگریخت ،بهره میبَیرَد کیه ایین تمثییل خیود بیه مثابیۀ
رمزگانی فرهنگی و دالی در قسمتی از روایت نخجیران در ایجاد تکثر معنایی دخیل است
(رمزگانهای دالی و فرهنگی).
موالنا با همۀ این دیدگاهها بهخوبی و تقریباً به یک اندازه همدلی میکند و این ویژگی
شگفتآور زبان اوست که ما را به نوشتن داستان خود از ایین جبیر و اختییار حیلنشیدنی
وامیدارد .حتی اگر درجایی از مثنوی به صورت ویژه با یکی از این دیدگاهها همدلی کند،
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در نقطهای دیگر با دیدگاه دیگر به همدلی میپردازد .او بهخوبی از عهدۀ طرح گره فلسفی
ناگشوده برمیآید و این خواننده است که نهایتاً معنا را بر مبنای همۀ این تقابلها با هم در
ذهن خود میسازد (رمزگان نمادین).
از معماهای دیگری که ضمن خوانش نخجیران و شیر پدید میآید ،نحیوه بازگشیایی
موالنا از تمثیالت مورد نظر خود در متن است .آیا این داستان تمثیلی از آن چییزی اسیت
که در درون شیر به عنوان نمادی از یک انسان اتفاق میافتید و نخجییران نییز امییال او
هستند؟ با وجود این ،باز این رمزگشایی در جایی به گونهای دیگر انجیام مییپیذیرد .آییا
نخجیران عوام جبرگرا را به ذهن متبادر میکنند که تن به تسلیم در برابر حاکمی ستمگر
دادهاند؟ آیا خرگوش ،قهرمان زیرک اختیارگراست یا نمادی از میل هوس و شهوت اوست
که خیانتکار و عهدشکن است و سرانجام ،به نابودی او منجر میشود؟
شیر در پاسخ به درخواست نخجیران برای پذیرش قرارداد میگوید:
«گفت :آری ،گر وفیا بیینم ،نیه مکیر

مکییرها بس دیده ام از زیید و بکیر»
(مولوی)914 :1939 ،

چرا شیر اظهار میدارد که بارها مورد بیوفایی و جفا واق شدهاست؟ (هرمنوتیکی)
در این بیت ،موالنا پاسخ به سؤال را میدهد :نَفْس امارۀ من از همۀ مردم بدتر بیا مین در
مکر و کین است و بارها مرا فریفتهاست (هرمنوتیکی).
مردم نَفْس (دالی) :وی با تشبیه نَفْس خود به «مردم» این معنای ضمنی را در ذهن شیکل
میدهد که گویا داستان اصلی درون نَفْس شیر (تمثیلی از انسان) در حیال اتفیاق افتیادن
است .مردم و نخجیران واقعی درون نَفْس شیر هستند .اولین تشبیه داستان ما را به دنیای
درون هدایت میکند و از اینجا کمکم خواننده بهسوی رمزگشایی تمثیلهای روایت دعوت
میشود .اما کمی که از این ابییات مییگیذرد ،خواننیده بیه تأوییلهیای متفیاوتتیری از
گرهگشاییهای موالنا در طول روایت دست مییابد .او در جایی دیگر ،گویا شیر را حیاکم
شریعتمدار گرفتار قیلوقال و خرگوش را عارف دانایی که مملیو از شیادی اسیت ،معرفیی
میکند .با توجه به آنچه گذشت و با در نظر گرفتن بافت روایت نخجیران و شیر میبینییم
که بسیاری از رمزگانهای هرمنوتیک در این روایت ،در واقی  ،رمزگیانهیای دالیی هیم
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هستند که هر یک معنای ضمنی متفاوتی را به ذهن متبادر میکنند .در این داستان ،شیوۀ
داستانپردازی موالنا کامالً منحصربهفرد است و معماها در آن تنها در نقیش پییشبرنیدۀ
روایت ظاهر نمیشوند.
1

 .1رمزگانهای دالی
اینها درونمایههای داستان هستند .وقتی حول یک اسم خاص سیازمان میییابنید ،ییک
«شخصیت» را میسازند که در واق  ،همان نام است همراه با همان مشخصهها .ایین رمیز
به معانی ضمنی مربو میشود که غالباً در شخصیتپردازی ییا توصییف بیهکیار گرفتیه
میشود؛ بهعنوان مثال ،یکی از وصفهای آغازین از زامبنیال ،صفات «زنانگی»« ،ثروت» و
«شبحگونگی» را به ذهن القا میکند .بنابراین ،رمزگان دالی که در واق  ،رمزگیان معنیایی
است ،میتواند با ویژگیهای روانشیناختی نییز در ارتبیا باشید (.)Barthes, 1970: 18
مقصود از رمزگانهای دالی ،همان رمزگان معناهای ضیمنی اسیت و بیه همیۀ معناهیای
ضمنی مربو میشود که خصوصیتهای شخصیتها یا کنشها را مییسیازد (ر.ک؛ آلین،
 .)193 :1981در واق  ،این رمزگانها شیوهای است که مخاطبان معناها را بر اساس نظیامی
از نمادها و نشانهها استنتاج میکنند؛ برای مثال ،در رمان سارازین ،جملۀ «سیاعت الییزه ی
بوربون تازه به صدا درآمده بود و فرارسیدن نیمهشب را اعالم کرده بود» ،بیهطیور ضیمنی
نشاندهندۀ ثروت بادآورده و ناسیالم اسیت (ر.ک؛ سیجودی .)111 :1983 ،در تحلیلیی کیه از
داستان نخجیران انجام دادهایم ،رمزگانهای دالی کمیت بسیار باالیی دارند:
«مییردم نَفْییس از درونییم در کمییین

از همه میردم بَتیر ،در مکیر و کیین»
(مولوی)911 :1939 ،

چنانکه پیش از این گفته شد ،مردم نَفْس رمزگان دالی است .شیر با تشبیه نَفْس خود
به مردم ،این معنای ضمنی را در ذهن شکل میدهد که گویا داستان اصیلی درون نَفْیس
شیر (تمثیلی از انسان) در حال اتفاق افتادن است و مردم و نخجیران واقعیی درون نَفْیس
شیر هستند:
«گوش مین الَ یُلیدَغُ المُیؤمن شینید

قییول پیغمبییر بییه جییانودل گُزییید»
(مولوی)911 :1939 ،

1 .Semic code
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برگزیدن قول پیغمبر از جان و دل نشاندهندۀ عمق اعتقاد و باور شیر به گیزارههیای
دینی است .بر مبنای این سخن متوجه میشویم که شیر باید فردی متشر باشید (دالیی).
همچنین ،در قسمتهای دیگر داستان با بررسی لحن سخنانی کیه از زبیان شییر مطیرح
میشود ،گاهگاه این معنای ضمنی تأیید میشود .این نکته که نخجیران با وجود اعتقاد به
جبر و توکل ،باز هم برای کاهش درد و رنج خویش تالش نمودهانید و بیه شییر پیشینهاد
وظیفۀ مقرر را می دهند ،خود میتواند معانی ضمنی متعیددی داشیت باشید؛ بیرای مثیال
میتواند نشاندهندۀ ناآگاهی و غفلت نخجیران باشد که حتی نمیدانند به چه چیزی بیاور
دارند .آنها فقس فکر میکنند جبری هستند ،در حالی که رفتارشیان ایین گیزاره را نقیض
میکند (رمزگان دالی).
بح و دعوای شیر و نخجیران بر سَرِ توکل و جهد تقریباً نود بیت از روایت را به خود
اختصاص میدهد .او در پایان مییگویید کیه بیه سیبب حاضیرجوابی شییر در پاسیخ بیه
نخجیران ،آن ها از بح در این زمینه خسته شدند و صحبت دربارۀ جبر و قیلوقال در آن
را کنار گذاشتند .باید به این نکته توجه شود که بعد از این همه بح و جیدل ،موالنیا در
پایان میگوید که آنها به نتیجهای نرسیدند و آن بح را نیمهتمام رها کردند .در حقیقت،
آنکسی که بح را رها میکند ،خود موالناست اوست که در طول روایت یک بار از زبان
شیر و بار دیگر از زبان نخجیران سخن گفتهاست و اکنون بیآنکه یکی بر دیگری برتری
یابد ،بح را نیمه رها میکند و به دنبالۀ روایت میپردازد .باید توجه شود که کریم زمانی
در عنوان این قسمت از داستان نوشتهاند« :مقرر شدن ترجیح جهد بر توکل» (زمانی:1939 ،

 ،)942اما به نظر نمیرسد که عمالً در داستان این اتفاق افتیاده باشید و ایین رهیا کیردن
بح  ،خود یکی از معناهای ضمنی روایت را رقم زدهاست .در حقیقت ،قیلوقیال نامییدن
این بح از نگاه موالنا میتواند به گونهای نگاه منفی راوی را دربارۀ بح و جدل فراوان
پیرامون این موضوعات نشانگر باشد .در قسمتهای بعدی داستان ،لحن صیحبت کیردن
خرگوش که به گونهای پیامبرگونه و همچون عارفان سخن میگوید ،از معناهای ضیمنی
دیگر این داستان است .چندی بعد ،موالنا از زبان شییر ،صیدای نخجییران و خرگیوش را
«بانگ دیو و غول» نامیدهاست و کامالً با این موضو همدلی مینمایید .در واقی  ،همیان

 /14تحلیل روایی داستان «نخجیران و شیر» مثنوی معنوی با رویکرد زبانشناسی رمزگان روالن بارت

خرگوشی که تا چند بیت قبل کسوت پیامبر پوشیده بود ،اینجیا نشیان داده مییشیود کیه
معصوم و بیگناه نیست.
آخرین گرهگشایی روایت از نمادها بدین گونه است که راوی خوانندگان روایت خود را
خطاب میکند و میگوید که ما خصم برون ،یعنی شیر را کشتیم .پس شیر دشمن بیرونی
است؛ یعنی بر اساس این گرهگشایی ،شیر بایید همیان نمیاد حیاکم ظیالم متشیر باشید
(هرمنوتیکی) ،اما در درون ما شیری به نام «نَفْس» وجود دارد که هرگز فریب خرگیوش را
نمیخورد .پس گویی در انتهای روایت ،تازه ماجرای ما شرو شدهاست .خوانندۀ روایت در
این نقطه باید همۀ روایت نخجیران و شیر را در درون خود بازسازی کند؛ حکایتی کیه در
آن شیر که نَفْس انسان است ،فریب خرگوش را نمیخورد (رمزگان دالی):
«ای شییهان کُشییتیم مییا خصییم بییرون

مانیید خصیییمی زُو بَتَییر در انیییدرون

کشتن این ،کارِ عقیل و هیوش نیسیت

شیییر بیاطن سیخرۀ خرگیوش نیسیت

دوزخ است این نَفْس و دوزخ اژدهاست

کاو بیه دریاهیا نگیردد کیم و کییاست

هفیییت درییییا را درآشیییامد هنییییوز

کَییم نگییردد سیییوزش آن خلییقسییوز»
(مولوی)444 :1939 ،

با توجه با آنچه گذشت و با در نظر گرفتن شیوۀ خاص روایتگیری موالنیا در داسیتان
نخجیران و شیر درمییابیم که رمزگانهای دالی در این روایت ،نقش بسیار پررنگی دارند.
بسیاری از رمزگانهای فرهنگی ،هرمنوتیکی و نمیادین خیود معناهیای ضیمنی دارنید و
رمزگان دالی به شمار میآیند .بیشتر استعارات و تشبیهات داستان در حوزۀ رمزگیانهیای
دالی قرار میگیرند و تمام داستانهایی که موالنا به صورت تمثیل در میان روایت اصیلی
مطرح میکند ،هر یک معنای ضمنی متفاوتی با توجه به موقعیت خود در روایت دارد.
 .1رمزگان فرهنگی

1

بارت کل نظام دانش و ارزشهایی را که یک متن فرامیخوانید ،ذییل ایین عنیوان جمی
میآورد .این رمزگان به صورت امثال و حِکَم ،حقایق علمی ،صورتهای قیالبی گونیاگون
ادراک که واقعیت انسان را میسازند ،پدیدار میشوند .به قول بارت ،ایین همیان رمزگیان
1. cultural code
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دانش بامعرفت ،یا به عبارت بهتر ،رمزگان دانشهیای انسیان ،رمزگیان افکیار عمیومی و
رمزگان فرهنگ به صورتی است که از طریق کتاب ،تعلیم و تربیت و در شکلی کلیتیر و
مبهمتر ،از طریق کل زندگی اجتماعی منتقل میشود .بسیاری از این رمزگان فرهنگی ییا
ارجاعی آشنا عبارتند از :رمزگان علمی ،رمزگان ریطوریقایی که همۀ قواعد اجتماعی آنچه
را که گفته میشود ،در خود گرد میآورد :فرمهای رمزدار روایت ،فرمهای رمزدار گفتمیان
(اعالن ،سوابق و غیره) و بیان فرازبانی (گفتمانی که دربارۀ خود سخن میگوید )،بخشی از
این رمزگان را تشکیل میدهد .همچنین ،رمزگان زماننگارانه یا همان «تعیین تاریخ» کیه
امروزه برای ما آشنا و ملموس است ،در واق  ،رویهای کامالً فرهنگی است .بدین ترتییب،
مجموعۀ این نقا  ،ارجا یک رمزگان فرهنگی را قوی میسازند .به اعتقیاد بیارت ،نبایید
تعجب کرد که میتوان مفاهیم بینهایت پیشپاافتاده را بیه رمزگیان تبیدیل کیرد ،بلکیه
برعکس ،همین پیشپاافتادگی آنها یا بیمعنایی ظاهریشان اسیت کیه آنهیا را مسیتعد
رمزپردازی میکند ،آن هم با توجه بیه تعریفیی کیه از رمزگیان هسیت؛ یعنیی مجموعیۀ
قواعدی که چنان کهنه و نخنما هستند که گمان میشود نشانههای طبیعیت هسیتند ،امیا
اگر روایت از آنها روی برگرداند ،بهسرعت ناخواندنی خواهند شد (.)Barthes, 1970: 18

روایت نخجیران و شیر پُر از ارجاعات فرهنگی به خارج از دنیای میتن اسیت؛ ازجملیۀ
آنها ،تلمیحات گوناگون و نقب زدن به داستانهای آشنای متون دیگر است که بهتیرین
معرف بینامتنیت در متن هستند .همچنین ،کاربرد ضربالمثلها و گزارههای بسیار معمول
فرهنگ ایرانیی اسالمی از رمزگانهای فرهنگی روایت محسوب میشوند.
«جملییه گفتنیید ای طبییییب باخبییییر

الحیذر د لییس یغنیی عییین قَیدَر»
(مولوی)911 :1939 ،

الحذر د لیس یغنی عن قدر (رمزگان فرهنگی)« :اشاره بیه ایین خبیر کیه احتییا و
محکمکاری در امر مقدر سودمند نیفتد ،ولی دعا میتواند در آنچه فرود آمده و نیامدهاست،
سودمند افتد» (زمانی.)911 :1939 ،
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زانوی شتر بستن ،حبیب خدا بودن کاسب ،ساغر به دور آوردن ،بیه خیواب خرگوشیی
رفتن ،سر بریدن مرغ بیوقت ،تلخ بودن حقیقت و بسیاری از گیزارههیای معمیول دیگیر،
نمونههایی از ارجاعات فرهنگی متن هستند.
 .3رمزگان نمادین

1

این عرصه همان عرصۀ «درونمایه» است به همیان معنیایی کیه میا در نقید انگلیسیییی
آمریکایی معموالً از این اصطالح میفهمیم؛ یعنی ایده یا اییدههیایی کیه اثیر بیه دور آن
ساخته میشود .در سارازین ،عرصۀ نمادین بر تن انسان به عنوان منبی معنیا ،جنسییت و
پول استوار شدهاست .رمزگان نمادین به قطبهیای متضیاد و برابیر نهادهیایی (آنتییتیز)
میپردازد که «تعدد ظرفیت» و «اعادهپذیری» را مینمایانند؛ به عنوان مثال ،هنگامی که با
سارازین آشنا میشویم ،وی در رابطۀ نمادین «پدر و پسر» در مقابل ما قرار میگیرد .نماد،
به طور کلی ،آن ویژگی از زبان است که بیان را جابهجیا مییکنید و امکیان مییدهید تیا
صحنهای غیر از صحنۀ بیان را ،یعنی هر آنچه را که گمان میکنیم خواندهایم ،ییک نظیر
ببینیم (.)Barthes, 1970: 19

در واق  ،رمزگان نمادین به زبان ساده به این معناست که یک میتن چگونیه در قالیب
تقابلهای دوگانه سامان مییابید .بنیابراین ،در قالیب ایین رمزگیان ،میا بایید بیه دنبیال
مجموعهای از جفتهای متضاد دوقطبی بگردیم که به متن معنا میدهند؛ به بیان دیگیر،
رمزگان نمادین به الگوهای تضاد و تقابلی اشاره میکند که در یک متن میتوان مشاهده
کرد (ر.ک؛ آلن.)193 :1981 ،

در جریان خوانش روایت نخجیران و شیر ،به تقابلهای دوتایی فراوانی برمییخیوریم،
به گونهای که میتوان گفت پایه و اساس این روایت بیر مبنیای همیین تقابیلهیا شیکل
گرفتهاست که مهمترین آنها ،جبر و اختیار است .همان گونه که بارت نیز تأکید میکنید،
هرچه تعداد رمزگانهای نمادین در متنی بیشتر باشد ،متن به سوی تکثیر پییش مییرود.
موالنا روایت سادۀ کلیله و دمنه را به شیوهای شگفتآور بیا گیزارههیای متنیاقض جبیر و
اختیار ،توکل و تالش ،تحکم و تسلیم ،و ...چنان هنرمندانه درهیم پیچییدهاسیت کیه بیاز
1 . Symbolic code
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کردن این روایت گرهدرگره ،جز با انتخاب راههای متفیاوت و رسییدن بیه معیانی متکثیر،
ممکن نیست .تعدادی از مهمترین تقابلهیای دوتیایی ایین رواییت در جیدول زییر آورده
شدهاست:
جدول  :1برخی تقابلهای دوتایی در روایت نخجیران و شیر
شیر

↔

خرگوش

خرگوش

↔

نخجیران

خرد

↔

خشم

عقل

↔

رضایت و تسلیم

شیر

↔

نخجیران

نیرنگ

↔

وفاداری

اختیار

↔

جبر

عرفان

↔

زهد متعصبانه

تدبیر

↔

تقدیر

جهد

↔

توکل

 .8نتیجه
با در نظر گرفتن خوانشی که از روایت نخجیران و شیر انجام شدهاست ،متوجه مییشیویم
که تعیداد رمزگیانهیای دالیی ،فرهنگیی و نمیادین از مجمیو رمزگیانهیای کنشیی و
هرمنوتیکی بیشتر است .این رمزگانها برخالف رمزگانهای کنشی و هرمنوتیکی ،از قیود
توالی روایت تبعیت نمیکنند و تا جایی که این رمزگانها برگشیتپیذیر ،شیناور و بیدون
مرج تعیینکننده هستند ،متن متکثر است.
در جریان خواندن روایت نخجیران و شیر ،در بادی امر به نظر مییرسید کیه میتن از
تحکم و انسجام محکمی پیروی میکند .راوی مانند یک صدای مسلس ،همۀ گرهها را بیه
ترتیب باز میکند و خواننده را به لذت رسیدن به پاسخ معماهای مطرح در متن میرساند،
اما با دقت بیشتر در روایت بسیار پیچیدهای که موالنا از این داستان ساده طرح کردهاست،
کمکم جادوی روایتِ پُر از ابهام و برگشتپیذیر نخجییران و شییر خواننیده را شیگفتزده
میکند .دادههای حاصل فرضیۀ تکثر معنا را تأیید میکنند؛ چراکه بهراحتی نمیتوان آنها
را به مضامینی قطعی تقلیل داد.
همان گونه که گفته شد ،ساختمندی متن و استفادۀ راوی از گیزارههیای متنیاقض در
متن باع میشود که تمثیلهای روایت به روشهای متفاوتی تأویل و بازگشیایی شیوند؛
تأویلهایی که هیچ یک از آنها نسبت به دیگری ارجحیت ندارند .این امر باع میشیود
که خوانندۀ روایت نخجیران و شیر ،اگر با ذهنی بیاز و دور از تفسییرهای اصیلی عرفیانی
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روایت به آنها وارد شود ،امکان درک بازنماییهایی گوناگون از آن را داشته باشد .موالنیا
به طور قطعی با هیچ یک از شخصیتها همدلی نمیکند و سیرانجام ،خواننیده را در ایین
تناقضهای گوناگون رها میکند که باألخره توکل ،یا جهد و یا هر دو؟ به نظر میرسد که
در ابتدای داستان ،به سبب نگاه شیر به تالش و کسب ،با شیر همدل است و همین شییر
که تسلیم وظیفهخوری از نخجیران شده بود و دیگر اعتقاد خود را کنیار گذاشیته بیود ،در
پایان داستان ،به مثابۀ موجودی اهریمنی که نابودیش خوشایند اسیت ،در چیاه مییافتید.
بالفاصله بعد از بازگشت خرگوش ،موالنا فوراً این ذهنییت را کیه خرگیوش بیا تیالش و
کوشش خود به نتیجه رسید ،نقض میکند .هرچه بود ،دست توانیای حیق بیود و الغییر.
آفرین بر دست و بازوی تو که وسیلۀ اجرای مشیت الهی گشت.
جالب اینجاست که نخجیران با وجود اعتقاد به جبر و توکل ،باز هم برای کاهش درد و
رنج خویش تالش نمودهاند و به شیر پیشنهاد وظیفیۀ مقیرر را مییدهنید و ایین نقطیه از
داستان خود میتواند یکی از سلسلهمعناهای متناقض میتن باشید کیه سیرانجام ،قطعییت
نداشتن آن را تأیید میکند.
این جادوی روایتگری موالناست که نمادهایش را در رواییت بیه گونیهای رمزگیذاری
کردهاست که گویی حق و باطل بهراحتی از هم جداشیدنی نیسیت .همیۀ ایین صیداها در
داستان موالنا بهگونهای هم حق هستند و هم باطل .موالنا ناخودآگاه خواننده را در دریایی
از گزارههای متناقض رها میکند تا از میان پیچیدگیهای ذهنی که هم واقعی هسیتند و
هم فیلسوفانه و دشوار ،دچار تردید شود و سرانجام ،خواننده با توجه به بافت گفتمانی خود
یکی را برمیگزیند و به یک تأویل نهایی دست مییابد .هرچند در ناخودآگاه خود میدانید
که گویی حجم پررنگی از معنا را به دور انداختهاست.
برخالف آنچه در ابتدای امر در برخورد با متن روایت پیش میآید ،متن ما را با تحکیم
به قبول صدای غالب وادار نمییکنید ،بلکیه بیرعکس ،میتن رواییت قابلییتهیای بسییار
شگفتانگیزی برای تکثر معنا دارد و دریایی از تناقضها و نمادهاسیت کیه هیر کیدام در
جایی از داستان ،مدلولهایی بهظاهر متناقض را بازنمایی مییکننید و پیچییدگی سیاختار
روایت که بهراحتی نمیتوان قهرمان را در داستان تشخیص داد ،همه و همه باعی تکثیر
معنا و قابلیت تأویلهای گوناگون در متن موالنا میشود .حقیقت این است که آن چییزی
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که متن موالنا را متنی بسته با معانی محدود تعریف میکند .گفتمیان مسیلس و قدرتمنید
تفسیرگران اصلی مثنوی در طول تاریخ است؛ همان گفتمانی که تأوییلهیای متفیاوت از
گزارههای عرفانی را گناه نابخشودنی میداند ،متن مثنوی را بسته معرفی میکنید و ایین
قدرت به اندازهای استوار است که گویی برای همگان باورپذیر میشود.
باید توجه کرد که این معناهای متکثر دلبخواهی به دست نمیآینید .همیۀ ایینهیا از
ساختمندی متن و رابطۀ نشانهها با دیگر قسمتهای متن حاصلشدهاند .هر فرد با توجیه
به زمینۀ گفتمانی خود تعدادی از این نشانهها و تعدادی از رابطهها را میبیند و برمیگزیند
و معنا برای او به این صورت شکل خواهد گرفت .موالنا روایت سادۀ کلیله و دمنیه را بیه
شیوهای شگفتآور با گزارههای متناقض جبر و اختیار ،توکل و تالش ،تحکم و تسلیم و...
چنان هنرمندانه درهم پیچیدهاست که باز کردن این رواییت گیرهدرگیره جیز بیا انتخیاب
راههای متفاوت و رسیدن به معانی متکثر ممکن نیست.
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