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بررسی و تفسیر رمزگانهای متنی در داستان طوطی و بازرگان مثنوی
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چکیده
روايتشناسی شاخهای از نشانهشناسی است که با هر نوع روايت ،اعم از ادبی يا غيرادبی ،کالمی ياا دياراری داسایانی ياا
غيرداسیانی ،سروکار دارد و به دنبال آن است که واحرهای کمينة روايت و بهاصطالح «دسایور ييرنا » را مشاص

کنار.

يکی از نکات مهم در بررسی روايت تفسير رمزگان مینی است که بر اساس آن میتوان به بسياری از معانی يوشيره يیبرد.
مولوی در مثنوی نکات عرفانی را در قالب روايتهايی بيان میکنر .اگرچاه در اولاين بررسای ،هارن نويسانره و تفساير
داسیان مشص

میشود ،تمام هرن گوينره همان معنای ساده نيست ،بلکه مفاهيم میعرد و گوناگون در هر حکايت نهفیاه

است .با بررسی رمزگان روايت میتوان به بسياری از معانی ينهان دست يافت .در اين يژوهش ،کوشش مایشاود داسایان
طوطی و بازرگان مثنوی ،که از معرونترين داسیانهای مثنوی است ،بر اساس رمزگان روايی تحليل شود.
کلیدواژهها :مولوی ،روايتشناسی ،رمزگان ،طوطی و بازرگان

 .1رمزگان

1

در اصطالح نشانهشناسی ،رمزگان عبارت است از وضعيیی خاص در سير تاريصی مجموعة نمايهها يا نشانهها که به منظور تحليال
همزمان مشص

شره است (ضيمران .)38 :2831 ،سوسور رمز را میرادن نشانههای زبان به کار برده است .ياکوبسن بر اين بااور

است که ايجاد و تفسير مین میکی به برخورداری از رمزگان يا قراردادهايی برای ايجاد ارتباا اسات (.)Jakobson, 1981: 54
از آن جا که معنای يک نشانه ،به رمز نهفیه در آن میکی است رمزگان ،نشانهها را به نظامهای معنادار تبريل میکنر و برين ترتيب،
باعث ايجاد رابطه ميان دال و مرلول میشود .در واقع ،ما نمیتوانيم چيزی را که در قلمرو رمزگان نقشی نرارد نشاانه بنااميم .اگار
رابطة دال و مرلول را قراردادی برانيم ،تفسير نشانه مسیلزم آشنايی با مجموعهای از قراردادهای خاص اسات باه تعبياری دي ار،
قرائت يک مین میضمن مرتبط سااخین آن باا مجموعاهای از رمزگاان اسات .قراردادهاای رمزگاان نشاان ر بعاری اجیمااعی در
نشانهشناسی است .يک رمز مجموعه ای از فراينرهاست که کاربران با آن مأنوس هسینر .همانطور که «اسیيوارت هال» گفیه اسات:

* اسیاديار گروه زبان و ادبيات فارسی ،دانش اه اصفهان ،اصفهان ،ايران.
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«برون کارکرد يک رمزگان ،هيچ گفیمان قابلدرکی وجود نرارد» (يوهان سن.)282 :2837 ،
نشانهشناسان به دنبال درک رمزگان و قواعر ضمنی و محروديتهايی هسینر که در فرآينار توليار و تفساير معناای هار رماز
وجود دارد .آنها دريافینر که تقسيم رمزگان به گروههای مصیلف میتوانر مفيار باشار .از ايان رو ،رمزگاان را باه اناواع :رمزگاان
اجیماعی (زبان گفیاری ،رمزگان برنی ،رمزگان مربو به کاال ،رمزگان رفیاری) ،رمزگان مینی (رمزگان علمی ،رمزگان زيباشناخیی،
رمزگان ژانری ،بالغی و سبکی ،رمزگان رسانهای) ،رمزگان تفسيری (رمزگان ادراکی و رمزگان ايرئولوژيک) تقسايم مایکننار .در
بررسی میون ادبی ،رمزهای مینی از اهميت بيشیری برخوردار هسینر.

 .2رمزگان متنی
رمزگانی که حوزة آنها فراتر از چنر مین خاص باشر ،اين میون را در يک چارچوب تفسيری به هم ارتبا میدهر .هن ام آفرينش
میون ،گوينره نشانهها را مطابق با رمزگانی که با آنها مأنوس است ،به هم ارتبا میدهر .نشانهها هن ام خوانش میاون ،در ارجااع
به رمزگان مناسب ،تفسير میشونر .اين کار به محرود شرن معناهای ممکن میانجامر .معموالً بافت ،رمزگان مناساب را مشاص
میکنر.
رمزگان زيبا شناخیی جزء رمزهای مینی هسینر که در محرودة هنرهای مصیلف ،ماننر شعر ،نقاشی ،نمايش ،موسيقی و غيره به
کار میرود .شيوة بيان رمزگان زيباشناخیی شيوة بيان هنر و ادبيات است .از آنجا که هنر و ادبياات باا احسااس سار و کاار دارد و
زيباشناسی نيز موضوعات احساسی را دربر میگيرد کاربرد اين اصطالح برای اين رمزگان مناسب است (گيرو.)32 :2838 ،
هنرها به منزلة بازنمايی واقعيت هسینر و دالهای زيباشناخیی چيزهايی هسینر که میتوان با احسااس آن را دريافات .از ايان
رو ،کارکرد ييام زيباشناخیی انیقال صان و سادة معنا نيست .اين ييام خود دارای ارزش است همان ونه کاه «رومان ياکوبسان» در
نظرية ارتباطی خويش آن را کارکرد هنری مینامر .نشانههای زيباشناخیی به خاطر منش شمايلیشاان بسايار کمیار از نشاانههاای
منطقی قراردادی هسینر و بنابراين ،کمیر از آنها رمزگشايی شرهانر .ادبيات و هنر با کااربرد رمزگاان زيباشاناخیی مارلولهاايی را
میآفرينر که به نوبة خود واجر معنا هسینر.
2

از جملة رمزگان زيباشناخیی میتوان از نمادگان يا درونماي ان نام برد .مطالعة مذاهب و فرهن ها منش نمادينِ آيينها ،هنار
و ادبيات را نشان میدهر که خود بازنمود جهان هسینر .در اينجا رمزگانی فوقالعاده ساختمنر و منسجم آشکار میشود که تصيل
شاعرانه را با تعياين معناهاا و داللاتهاای ضامنیِ توااوير نشاان داده اسات .تجرباة ژرن شااعرانه کاه غالبااً ناخودآگاهاناه و
توصيفنايذير است ،به واسطة رمزگانهای فرهن ی بيان میشود رمزگانهايی که نظام نشاانهای سااختمنار هساینر و مایتاوان
ال وهای آنها را در اسطورهها و آيينها مشاهره کرد .در يسِ چيزهايی که تاکنون به عنوان نشانههای جراگانه ن ريسیه شره اسات،
نظامی از تقابلها ديره میشود که اين نشانهها معنای خود را از آنها میگيرد و با وام گرفین ال وها و تعاريف زبانشناسی سعی در
بازسازی اين نظامها شره است (همان .)228 :2838 ،از دي ر رمزگان زيباشناخیی میتوان روايت را نام برد که در محور همنشينی
بررسی میشود.

 .3رمزگان
در تفسير روايتهای مثنوی توجه به رمزگان روايی و شيوههای بهکارگيری آن ،میتوانر به عنوان نشانههای فرازبانی بررسی شاود.
رمزگان عبارت است از :قالبهای تفسيری که از سوی توليرکننرگان آنها و مفسرين مین به کار میرونار (ضايمران.)288 :2831 ،
هر رمزگان نشان میدهر چ ونه شاعر حکايت را ييش میبرد و مفهوم مورد نظر را بيان میکنار همنناين توجاه باه رمزگاان در
تفسير سصن شاعر مهم است .البیه اين رمزها در ارتبا با يکري ر قابل تحليل است و در هر روايت تحت تأثير محاور همنشاينی
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تغيير معنا میيابر .در تحليل رمزگان روايی در داسیان طوطی و بازرگان میتوان به موارد زير اشاره کرد:
 طوطی :طوطی در اين روايت به عنوان يک رمزگان نمادين عمل میکنر .اين داللت در محور افقی روايت با توجه به نقشقفس ،بازرگان ،آزادی و  ...معنا ييرا میکنر .نمیتوان طوطی را همواره در روايتهای مثنوی به عنوان يک رمزگان نمادين در نطر
گرفت .مثال در حکايت«بقال و طوطی و ريصین روغن» نمیتوان معنای طوطی را هماننر داسیان طاوطی و بازرگاان تفساير کارد.
تمامی اجزای روايت در آشکار کردن داللت اين نشانه نقش دارنر .در داسیان طوطی و بازرگان طوطی میآموزد که آوازش وی را
در قفس گرفیار کرده است .از اين رو با تظاهر به مردن ،همه عاليق را رها میکنر و از قفس نجات میيابر ولی در حکايت «بقال
و طوطی» ،طوطی يک رمزگان نمادين نيست زيرا سصن موالنا بر ويژگیهای طوطی میمرکز ن رديره بلکه انريشه و عملکارد وی
قابلتوجه است .قياس نادرسیی که طوطی انجام میدهر محور اصلی روايت است و ويژگیهای نمادين طوطی ،در تفسير داسایان
کاربرد نرارد .در واقع ،يک نشانه را نمیتوان همواره يک نوع رمزگان دانست ،بلکه محور داسیان نوع رمزگان را مشص

میکنار.

رمزگان روايی در خوانش کل روايت معنا می يابر همانطور که در داسیان طوطی و بازرگان ،طوطی به عنوان يک رمزگان نماادين
تمام خووصيات روح يا جان انسان را در خود نهفیه دارد.
 قفس :در اين داسیان قفس يک رمزگان دالی است که بر تن و جسم مادی داللت میکنر .قفس در بسياری از رواياتهاایعرفانی نماد دنياست ،ولی در اين داسیان با توجه به گرفیار شرن طوطی در آن و سپس يرواز و رهاايی ،بار جسام ماادی داللات
میکنر که روح را از يرواز باز میدارد .موالنا به اين داللت برای قفس در ديوان شمس نيز اشاره میکنر:
چون بصسبر در لحر قالب مردار ما

رسیه گردد زين قفس طوطی طيار ما
(مولوی)37 :2872 ،

بنابراين قفس به طور ضمنی ،بر اسارت و مانعی برای صعود اشاره میکنر که برای عروج باير از آن آزاد گردير.
 بازرگاندر اين روايت ،بازرگان يک رمزگان فرهن ی است که بر ثروتمنرانی داللت میکنر که به سود و زيان مادی مایانريشانر و از
عالم معنا بیخبر هسینر .موالنا در اين روايت با قرار دادن بازرگان در برابر طوطی ،ناوعی تقابال ايجااد مایکنار .بازرگاان بارای
تجارت به هنروسیان که عالم معناست ،میرود .حاصل او از اين سفر تجارتی يرسود است و وی دوستکام به منزل باز میگاردد.
در واقع ،بازرگان از عالمی که میتوانسیه است سودهای معنوی داشیه باشر ،تنها به منفعیی مادی بسنره کرده است.
هندوستان
در میون ادب فارسی ،هنروسیان همواره سرزمين معناست و در تقابل با چين ،سرزمين صاورت ،قارار دارد .در ايان روايات،
هنروسیان به صورت يک رمزگان دالی بر عالم علوی داللت میکنر که طوطی از آن دور افیاده است و در اشایياق آن جاا باه سار
میبرد .طوطيان آنجا ،نشانة فرشی ان عالم غيب هسینر که با زبان بیزبانی راه و رسم نجات را به طوطی میآموزنر.

 .4رمزگان هرمنوتیکی
در اين روايت ،موالنا رمزگانی را به کار برده است که نقا عطف داسیان محسوب میشود و مصاطب با توجه به آن میتوانار باه
مفاهيم گوناگونی که گاهی آشکارا نيز بيان نمیشود دست يابر به عنوان مثال ،سفر رفین بازرگان و تقاضای طوطی برای رساانرن
شرح اشیياق وی به طوطيان دي ر ،میتوانر مضامين میعردی را برای خواننره تاراعی کنار .بازرگاان شارح آرزومناری طاوطی را
میشنود ،ييامی را که طوطيان هنر برای طوطی محبوس میفرسینر به طوطی ابالغ میکنر ولی خاود ،چيازی درنمایيابار .وقیای
بازرگان میبينر طوطی از شنيرن ييام وی بر خود لرزير و جان داد ،نمیتوانر به معنای اين عمل طوطی يی ببرد و از رسانرن يياام
اظهار يشيمانی میکنر:
شاار يشاايمان خواجااه از گفاات خباار

گفااات رفااایم در هاااالک جاااانور
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(مولوی)2832/2 :2873 ،
سپس موالنا ابياتی دربارة مراقبت از زبان میگوير و يس از آن به تفسير بيیی از عطار میيردازد و توضيح میدهر کاه تاأثيری
که انجام عمل در صاحب دل دارد با انسانهای دي ر میفاوت است .يس از آن داسیان ساحران را با موسی بازگو و توصيه میکنار
که انسان باير ،ابیرا مرتی خاموش باشر و بشنود تا بیوانر به سصن آير .بيان اين ابيات در اين بصش از روايت ،میتوانر اشااره باه
ناتوانی بازرگان در درک ياسخ طوطی باشر .چون بازرگان اسير سود و زيان دنيايی است ،نمیتوانر اشارات غيبی را در يابر:
تاااو چاااه دانااای قااارر آب ديااارگان

عاشااااق نااااانی تااااو چااااو نادياااارگان

گاار تااو اياان انبااان ز نااان خااالی کناای

يااااار ز گوهرهاااااای اجاللااااای کنااااای
(مولوی)2283-12 :2873 ،

بنابراين ،میتوان گفت ذکر اين ابيات در بيان تفاوت بازرگان و طوطی در درک اشارات غيبی است.
يس از بازگشت بازرگان ،طوطی ارمغان خود را میطلبر و هن امی که بازرگان ماوقع را شرح میدهر ،طوطی اشاارة غيبای را
درمیيابر و او نيز همان عمل را انجام میدهر .مردن طوطياان رمزگاان هرمناوتيکی اسات کاه در ياياان روايات از زباان طاوطی
رمزگشايی میشود:
گفاات طااوطی کاااو بااه فعلاام يناار داد

کااااه رهااااا کاااان لطااااف آواز و وداد

زان کاااه آوازت تاااو را در بنااار کااارد

خويشاااین مااارده يااای ايااان ينااار کااارد
(مولوی)2382-81/2 :2873 ،

 .5جانشینی دالها
يکی از راههای بررسی داللتها ،توجه به دالها در محور جانشينی اسات .تحليال جانشاينی باه دنباال تشاصي

مجموعاههاای

جانشينی مصیلف ،يا مجموعهای از دالهاست که نشاندهنرة محیوای میون هسینر .اين جنبه از تحليالهاا شاامل در نظار گارفین
داللت های ضمنی مثبت و منفی هر دال ( که از طريق اسایفاده از ياک دال باه جاای دي اری خاود را نشاان مایدهار) و وجاود
مجموعههای جانشينی موضوعی (ماننر تقابلهای دوتايی) است .توجه نشانهشناسان اغلب بر اين موضوع است کاه چارا در ياک
بافت خاص ،يک دال خاص ،در مقابل دالهای دي ری که امکان حضورشان بوده است ،اسیفاده میشود توجه آنها بار آن چيازی
است که اغلب به آن «غياب» گفیه میشود .به عبارت دي ر ،ويژگی اصلی رابطاة جانشاينی ايان اسات کاه ايان رابطاه در غيااب
دالهايی برقرار میشود که هم ی عضو يک مجموعة جانشينی هسینر و فقط يکی از آنهاا در ماین حضاور دارد (چنارلر:2837 ،
 .)281بنابراين ،تحليل جانشينی شامل مقايسة هر کرام از دالهای حاضر در مین ،با دالهای غايبی اسات کاه در ماوقعيیی مشاابه
امکان انیصاب آنها به جای دال حاضر وجود دارد .اين تحليل همننين به داللتهايی میيردازد که انیصاب حاضر باعث وقوع آنهاا
شره است .چنين تحليلی را در تمام سطوح نشانهای ماننر کلمه ،تووير ،يک سبک ،انواع ادبی و ...میتوان انجام داد.
در روايات مثنوی ،بهويژه روايتهايی که مأخذ آن يافت شره است ،میتوان جابهجايی و غيااب بعضای از دالهاا را مشااهره کارد.
مقايسة دالهای محذون يا تغييريافیه با دالهايی که موالنا برگزيره است ،در راه يافین به مرلول و مفاهيم مورد نظر بسيار مهم است.
دربارة روايت طوطی و بازرگان ،قريمترين مأخذ تفسير ابوالفیوح رازی است .مطابق اين روايت در روزگار حضرت ساليمان،
شصوی بلبلی را از بازار خريره و در قفس انراخیه و به آواز او دل خوش کرده بود .روزی مرغکی از جنس وی آمر و بار قفاس
نشست و چيزی فرو گفت .بلبل ،دي ر آواز نصوانر و با اين چارهگری از قفس رهايی يافت .يس از اين تفسير ،عطار حکايت را با
تفاوتهايی در اسرارنامه آورده است .در حکايت عطار ،به جای بلبل ،طوطی است که در چاين نازد يادشااهی در قفسای آهناين
گرفیار است .حکيمی از هنر که به چين رفیه ،او را میبينر و طوطی از وی میخواهر هن امی که به هنر بازگشت ،حکايات حاال
او را با طوطيان آنجا بازگو کنر .وقیی حکيم به هنروسیان رسير ،به نزد طوطيان رفت و انروه آن طاوطی را بازگفات .طوطياان باا
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شنيرن شرح غم آن طوطی ،يک يک از درخیان بر زمين افیادنر و جان دادنر .حکيم از سصن خود يشيمان گشت و هن امی که باه
چين بازگشت ،به طوطی گفت همة طوطيان از غم تو جان دادنر .طوطی هم که اين سصنان را شنير ،انرکی در قفس يار و باال زد
و جان داد .وقیی او را از قفس بيرون انراخینر ،يرواز کرد و بر باالی قور نشست و به آن حکيم گفت :طوطيان به من تعليم دادنر
که اگر خواسیار رهايی هسیی ماننر ما خود را رها کن.
موالنا حکايت را به شکلی که به گفیة عطار نزديکتر است ،روايت میکنر و اين موضوع نشان میدهر موالناا در طارح ايان
روايت اسرار نامه را ييش چشم داشیه است .بنابراين ،برای بررسی دالهای مورد نظر موالنا ،باير روايات وی را باا عطاار مقايساه
کرد زيرا تفاوتی که ميان اين دو روايت وجود دارد نشاندهنرة دالهای منیصب موالناست .تفاوتهای دو روايت در جارول زيار
نشان داده شره است:
عنصر روایت

روايت عطار

روايت موالنا

صاحب طوطی

يادشاه

بازرگان

محل زنرگی طوطی

چين

ااااااااااااااا

کساای کاااه ييااام طاااوطی را

حکيم هنری

صاحب طوطی (بازرگان)

میرسانر
همة طوطيان ياک ياک ماننار يکااای از طوطياااان از درخااات

ياسخ طوطيان

برگ از درخت میافینر

میافیر و میميرد

محل زنرگی طوطيان

سبزه زار

بيابان

توصيف طوطيان هنر

 8بيت

اااااااااااااااا

عالوه بر تفاوت های موجود ميان عناصر روايت ،شيوة روايتيردازی نيز بسيار میفاوت است .تفاوت شيوة روايتيردازی نياز
يک دال فرازبانی است که باير بران توجه شود.
يکی از دال های غايب ،در روايت موالنا محل زنرگی طوطی محبوس است که عطار در اين باره از چين ناام مایبارد .آوردن
چين در روايت عطار با توجه به تقابل هنر و چين در اشعار و تمثيلها طبيعای اسات ،ولای موالناا از آوردن ايان دال خاودداری
میکنر .معموالً در روايت های موالنا ،عنور مکان حضور نرارد که اين موضوع در رواياتهاايی کاه مأخاذ آنهاا مشاص

شاره

چشم يرتر است ،ازجمله همين روايت يا روايت هايی که در حريقة سنايی آمره است و موالناا باا حاذن عنوار مکاان ،آنهاا را
روايت میکنر  .ماننر داسیان «ييل و کوران» که در حريقه با اين بيت آغاز میشود:
و اناااارر آن شااااهر مردمااااان همااااه کااااور
بااااود شااااهری باااازرگ در حاااار غااااور
(سنايی)81 :2873 ،
ولی موالنا در داسیان ،عالوه بر تغيير بعضی عناصر داسیان ،محلی را که مردمان آن در شناخت ييل اشیباه کردنر نام نمیبرد:
ييااااال انااااارر خاناااااة تارياااااک باااااود

عرضااااااه را آورده بودناااااارش هنااااااود
(مولوی)2183 /8 :2873 ،

همننين حکايت بقالی که سن
ديرة او انرکی از سن
روايت شهر بلخ است:

ترازوی او گل بود شصوی که گل خوار بود ،برای خرير شکر به نزد او مایرود و ينهاان از

ترازو را که از جنس گل است ،میخورد و خوشحال است که بقال نمیبينر .در حريقةالحقيقه مکان وقاوع
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بااااااود در شااااااهر بلااااااخ بقااااااالی

بيکاااران داشااات در دکاااان ماااالی

ياايش عطاااری يکاای گراال خااوار رفاات

خاارد ابالاااوج قانااار خاااص زفاات

(حريقه)187 ،
(مولوی)218/1 :2873 ،
همننين حکايت يادشاه و کنيزک که در نردوسالحکمة ،چهارمقالة نظامی عروضی و اسکنررنامة نظاامی گنجاوی باا ذکار
مکان آمره است ،در مثنوی برون ذکر مکان وقوع ،روايت میشود .تنها در روايتهايی که شصويت داسیان از اعالم تاريصی است
به سبب آشکار بودن مکان ،موالنا نيز آن را بيان میکنر.
با وجود اينکه موالنا روايتها را ،در مقايسه با عطار و سنايی ،با ذکر جزئيات بيشیر روايت میکنر ،به نظر مایرسار در ذکار
نکردن نام مکان تعمر دارد .به باور وی ،مضامين و انريشههای عرفانی به گروه يا سرزمين خاصی تعلق نرارد .هن امی که دلهاای
انسانها به يکري ر نزديک شود ،هرچنر از مليتهای گوناگون باشنر ،در حکم ملت واحر تلقی میشونر:
ای بسااا دو تاارک چااون بي ان ااان
ای بسا هنرو و ترک همزبان
يس زبان محرمی خود دي ر است

همااارلی از همزباااانی بهیااار اسااات
(مولوی)2127 /2 :2873 ،

موالنا انريشههايی را که بر زبان میآورد ،در عمل نيز نشان میدهر .در نظر او انسانها از هر سرزمينی ،مایتواننار مواراق
حکايات و روايتهای او باشنر .شيوة بيان انريشههای عرفانی وی در مثنوی نيز مبين هماين موضاوع اسات ،کاه او هار آنناه را
توصيه میکنر ،خود آن را به کار میگيرد .بيان روايتهايی که حیی عامیترين مصاطبان نيز بیواننر به نکاتی يیببرنر ،عمل باه ايان
ديرگاه است که از هيچ انسانی نباير ناامير شر:
هااايچ کاااافر را باااه خاااواری من ريااار

کااااه مساااالمان مااااردنش باشاااار امياااار
(مولوی)1182/2 :2873 ،

اما در خالل همين روايتها سصنانی هست که تنها خاصان قادر هسینر به کنه آن يیببرنر.
يکی دي ر از دالهايی که در روايت موالنا با عطار تفاوت دارد ،صاحب طوطی است که عطار ،يادشاه چين و موالنا ،بازرگاان
را ذکر میکنر .اين که عطار از يادشاه چين نام میبرد ،اوج عالم صورت ،را به ذهن میبادر میکنر .کشور چين ،خاود در تقابال باا
عالم معنا قرار دارد .بنابراين ،يادشاه اين کشور کسی است که بيش از همه از عالم معنا باه دور اسات و در عاين حاال طاوطی در
برترين مکان مادی که قور يادشاه است زنرگی میکرده است ،ولی باز هم آرزوی بازگشت به عالم قرس را دارد .موالنا ايان دال
را تبريل به بازرگان کرده است زيرا در زبان موالنا شاه نشانة باارزشی است و هرگز باه عناوان نشاانهای از دنياای حسای مطلاق
نيست .همان طور که در قسمت نشانههای زبانی گفیه شر ،شاه در زبان موالنا گاه به اوج خود میرسر و نشاانة ذات حاق اسات،
ولی وقیی چنين مرلولی نراشیه باشر ،باز هم به انسانی ،که از عالم معنا بويی نبرده است ،تنازل نمایيابار .انیصااب بازرگاان هام
میتوانر مادی بودن را نشان دهر و هم کسی که به عالم معنا راهی نرارد.
تفاوت دي ر ،کسی است که برای طوطی ييام را میبرد .موالنا بازرگان را برمیگزينر زيرا میخواهر ب وير کسی که غرق در
دنيای مادی است ،قادر به دريافت اشارات غيبی نيست و حرکت طوطيان برای بازرگان معنا و مفهومی نراشات ولای عطاار ايان
نقش را به حکيم هنری میدهر .اين انیصاب میتوانر نوعی تناقض به نظر برسر زيرا قرار دادن دو دال که هار دو نشاانههاايی از
عالم معنا را دارنر ،حکيم و هنری ،در جای کسی که از عمل طوطيان هيچ نفهميره و ماننر يک مصاطب ناآگاه ،انريشيره است کاه
آن طوطيان از غم دوست خود جان سپردنر ،درست به نظر نمیآير.
تغيير دي ری که در روايت موالنا با عطار مشاهره میشود ،محل زنرگی طوطيان است .عطار جاي ااه طوطياان را سابزهزاری
معرفی میکنر و چنر بيت در وصف طوطيان در آن سبزهزار میگوير:
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حکاايم آخاار چااو بااا هنروساایان شاار

بااااار آن طوطياااااان دلسااااایان شااااار

هااازاران طاااوطی دلزناااره مااایديااار

باااه گااارد شااااخههاااا يرناااره مااایديااار

گرفیاااه هااار يکااای شاااکر باااه منقاااار

هماااه در کاااار و فاااارغ از هماااه کاااار

فلااااک سرساااابز عکااااس ياااار ايشااااان

م اااس گشااایه هماااای از فااار ايشاااان
(عطار)282 :2838 ،

چنر بيیی که عطار در وصف طوطيان و محل زنرگی آنها میگوير ،عالم قرس و فرشی ان را در ذهان تاراعی مایکنار .ايان
موضوع که حکيم هنری به چنين عالمی راه يافیه ولی با اشارات طوطيان بي انه است نيز میناقض به نظر میرسر .در واقاع ،موالناا
که از توانايی بيشیری در روايتيردازی برخوردار است ،میکوشر اجزا و عناصر روايت به شيوهای منطقی با يکري ر ييونر يابر به
گونهای که به واقعيت نزديکیر باشر و برای شنونره قابلقبول جلوه کنر .موالنا برای ايجاد اين واقعنمايی در بسياری از روايتها با
وجود چنر منبع يکسان ،در روايت تغييراتی ايجاد کرده است برای مثال ،داسیان ييل و کوران در منابع مصیلف يايش از موالناا از
جمله مقابسات ابوحيان توحيری ،احياءالعلوم و کيميای سعادت غزالی (فروزانفر )128 :2838 ،و حريقة سانايی باه ايان صاورت
بيان شره است که گروهی نابينا برای شناخین ييل به آن نزديک شرنر و هر کرام قسمیی از برن ييل را لمس کردنر و بر اساس آن
به تعريف از ييل يرداخینر .سنايی شهری را ذکر میکنر که مردمان آن همه کور بودنر و اين موضوع ،در يک روايت تمثيلی که باه
منظور تأثير بر مصاطب بيان میشود ،يذيرفیه نيست همننين جمع شرن عرهای نابينا و به تماشا رفین ،به انرازة صورتی که موالناا
میآفرينر ،به واقعيت نزديک به نظر نمیرسر .بنابراين ،موالنا در يارهای از روايتها باه منظاور واقعياتنماايی و تاأثير بيشایر بار
مصاطب ،بعضی از عناصر روايت را تغيير میدهر.
موالنا به شکلی داسیان را روايت میکنر که بازرگان چنر طوطی را به طور اتفاقی در بيابان میبينر و با ديرن آنها میايسایر و
ييام را بازگو میکنر:
چااون کااه تااا اقوااای هنرساایان رسااير

در بياباااان طاااوطيی چناااری بريااار

مرکااااااب اساااااایانير يااااااس آواز داد

آن ساااااالم و آن امانااااات بااااااز داد
(مولوی)2833-33/2 :2873 ،

در واقع ،موالنا طوطی را در تقابل با بازرگان قرار میدهر .آننه طوطی میتوانر دريابر ،بازرگان از دريافت آن عاجز است
ولی در روايت عطار ،اين تقابل ميان طوطی و حکيم هنری ايجاد نمیشود ،اگرچه نقش وی و بازرگان يکی است زيرا اين
رمزگان نمیتوانر معنايی در برابر معنای طوطی را به ذهن میبادر سازد.
يکی از تفاوتهای مهم روايتهای مثنوی با آثار عطار و سنايی اين است ،که موالنا روايتها را بسط میدهر و با قارار دادن
حکايت های فرعی ،تفسيرها و توضيحات در خالل حکايت اصلی ،شرح روايت را طوالنی میکنر برخالن آثاار عطاار و سانايی
که تمامی روايت در چنر بيت بازگو میشود .اين بسط و تفويل هم در داسیان و هم در گفیمان شاعر است .همان طور کاه گفیاه
شر ،داسیان ،همان «مادة خام» يا «حوادث و رويرادها باه ترتياب زماان وقاوع آن» اسات .ساصن راوی ياا «گفیماان» روشهاا و
تأکيرهای درونمايهای مین ادبی را شامل میشود .در واقع ،گفیمان روايیی است که به نقل يا نوشیه درمیآيار .هن اامی کاه راوی،
رويرادها را در کنار هم قرار میدهر و از اين طريق با مصاطب صحبت میکنر ،به گفیمان يرداخیه است .با توجه باه ايان مفهاوم،
رويرادها يا کنشهای داسیان را به دو دسیه تقسيم میکننر :يک گروه ،رويرادهايی است که به داسیان مربو مایشاود و دي اری،
کنشهايی که به گفیمان ربط دارد .اگر از دسیة دوم حذفی صورت ب يرد ،به فهم داسیان آسيبی وارد نمیآير ،ولی ذکر کانشهاای
دسیة اول ضروری است (اي لیون .)218 :2823 ،موالنا گذشیه از اين که در جای جای روايت ،به مناسبت موضوعی به تفسير آياه
يا حريثی میيردازد يا ناخودآگاه شرح هجران خود را وصف میکنر ،در حوادث و رويرادهای داسیان نيز بصشهايی را میافزايار
که حذن آنها در داسیان خللی ايجاد نمیکنر و فقط روايت را زيباتر و ادبیتر میکنر .در آثار عطاار و سانايی ،هايچ نقشامايهای
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قابلحذن کردن نيست و تمام کنشهای موجود در ييرن

داسیان ضروری است ولی در روايتهای موالنا کنشهای غيرضروری

نيز وجود دارد که حضور اين نقشمايهها ،يکی از شيوههای روايتيردازی هنرمنرانه است مثالً در داسیان طوطی و بازرگان عاالوه
بر ابياتی که خارج از مین داسیان است ،ابياتی نيز در مین روايت جزء نقشامايههاای آزاد هساینر از جملاه بيات ساوم و چهاارم
روايت:
هاااار غالماااای و کنياااازک را ز جااااود

گفااات بهااار تاااو چاااه آرم گاااوی زود

هاار يکاای از وی نشااانی خواساات کاارد

جملاااه را وعاااره باااراد آن نيکمااارد

گفاات طااوطی را چااه خااواهی ارمغااان

کارماااااات از خطااااااة هنروساااااایان
(مولوی)2882-81/2 :2873 ،

اگر اين سه بيت داسیان حذن شود ،در ييرن

هيچ خللی ايجاد نمیشود .يس از بازگشت بازرگان از سفر ،چنر بيت در مین

داسیان تنها برای زيباتر کردن داسیان آمره است:
هااااار غالمااااای را بيااااااورد ارمغااااااان

هااااار کنيااااازک را ببصشاااااير او نشاااااان

گفاااات طااااوطی ارمغااااان بنااااره کااااو

آننااااه ديااااری وآننااااه گفیاااای بااااازگو

گفااات نااای مااان خاااود يشااايمانم از آن

دسااات خاااود خاياااان و ان شااایان گااازان

ماااان چاااارا ييغااااام خااااامی از گاااازان

باااااردم از بااااایدانشااااای و از نشاااااان

گفااات :ای خواجاااه يشااايمانی ز چيسااات

چيست آن کين خشم و غام را مقیضای اسات
(مولوی)2282-88/2 :2873 ،

اين که موالنا ابياتی را به عنوان نقشمايههای آزاد میآورد ،میتوانر تنها نشانة توانايی بيشیر وی در قوهيردازی و تفويل
داسیان باشر ولی میتوان آن را به کهن ال وها نيز تعبير کرد مثالً در بيت:
مرکاااااااب اسااااااایانير ياااااااس آواز داد

آن ساااااااالم وآن امانااااااات بااااااااز داد
(مولوی)2833/2 :2873 ،

اشاره به ايسیانيرن اسب می توانر تنها ذکر کنشی باشر که به منظور توصيف بهیر حوادث داسیان انجام شره است ولی
میتوان آن را در کنار بازرگان و طوطيان هنر به يکی از کهنال وها تفسير کرد .اسب صورتی مثالی است که در اساطير و قوههای
عاميانه بسيار ديره میشود و به عنوان يک حيوان ،معرن روان غيرانسانی و جنبة حيوانی است .به همين دليل ،اسب در قوههای
عاميانه حرن میزنر يا صراهايی میشنود.
*اسب نيروی يويا و وسيلة حرکت است و مثل موج غريزه ،انسان را برمیدارد و ماننر تمام موجودات غريزی که فاقر
خودآگاهی عالیتری هسینر ،در معرض هراسهای بیجهت قرار دارد (يون  .)18-12 :2831 ،با توجه به چنين توويری از اسب
و همنشينی آن با بازرگان ،به عنوان نشانة وجود دنيايی انسان ،می توان چنين در نظر گرفت که بازرگان ،برای ارتبا با طوطيان که
فرشی ان سبزير غيبی بودنر ،باير از غريزه رها میشر تا بیوانر ييامی را بشنود ،اگرچه توان درک اشارت را نراشت .به عبارت
سادهتر ،يياده شرن از اسب میتوانر نشانة دوری از تعلقات مادی باشر .رن سبز طوطی برای موالنا يادآور فرشی ان است:
غيبياااااااااان سااااااااابزير آسااااااااامان
گااااااه طفلاااااام را ربااااااوده غيبيااااااان
(مولوی)372/1 :2873 ،
بسياری از عناصر بهکاررفیه در روايت ،رمزگان های هرمنوتيک هسینر که با ناخودآگاه ارتبا دارنر و میتوان آنها را مربو به
صورتهای مثالی دانست« .صورتهای مثالی» يا «ادراک سمبليک» ،واژگان واسطهای هساینر کاه از مارز آگااهی و منطاق فراتار
رفیهانر .سهروردی اين صورتهای مثالی را «صورتهای تصيلی» يا «اشکال معلق» که ورای درک حسی هسینر ،میشامرد« .آنهاا
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اموری هسینر با واقعيت وجودی ،اما نه در فکر هسینر نه در واقعيت ملموس و نه در دنيای عقل زيرا آنهاا قالابهاای جسامانی
يافیهانر و «دنيای تواوير مثالی» ناميره میشود» (کربن .)213 :2831 ،حکمای کهن همنون سقرا و افالطون ،ناهتنهاا بار وجاود
مُثُل افالطونی که از نور محض تشکيل شرهانر ،صحه میگذاشینر ،بلکه بر وجود صورتهای خيالیِ خودساخیهای تأکيار داشاینر
که در موجوديت مادی جهان ما يايرار نيست .آنان اصرار داشینر که جوهرهای مجزايی وجود دارد که مسیقل از جوهرهای مادی،
در عالم واسطه و در تصيل ،فعاليت میکننر به گونهای که اين دو قاوه ،يعنای عاالم واساطه و تصيال فعاال ،جاي ااه تجلای ايان
صورتهاست (طاليی مينايی .)222 :2838 ،به دي ر سصن ،عرفای بزرگ بر وجود يک دنيای دوقطبی تأکير میورزنر :در يک سو
جهان حسی محض ،دربرگيرنرة دنيای خرايی و جهان عقل ملکوتی ،و در دي ر سو ،دنيای صورتهای مادی قرار دارد .در نظرياة
مبینی بر دانش امروز ،جاي اه نيروهای ميانه و تصيل فعال ،کنشهای ناخودآگاه و شهودی هسینر که به رفیار مثالگونة آدمی منیهی
میشود .در تعريف عرفان گفیه شره است« :ادراکی که عين را نه در عينيت آن بلکه به عناوان نشاانة راز درون و ظهاوری کاه در
نهايت به تجلی نفس بر خود منیهی شود ،درمیيابر» (کربن.)21 :2377 ،
در داسیان طوطی و بازرگان ،طوطی را میتوان نمونهای از اين صورتهای مثالی دانست که به واسطه رن

سبزشان نشاانهای

از عالم ملکوت دارنر.
در کنار رمزگان ،نحو روايت در مثنوی نيز قابلتوجه است .در روايتشناسی میتوان قاعرة دسایور زباان را بار ماین روايای
منطبق ساخت و روايت را به شکل يک جملة بسطيافیه در نظر گرفت که در آن شصويتها به مثابة اسام ،خووصايات آنهاا باه
عنوان صفت و اعمال آنها بهمنزلة فعل قلمراد میشود (احمری .)182 :2872 ،روايتهای مثنوی به صورت يک جملة بساطيافیاه،
شکل گرفیهانر که دارای اجزای گوناگون جمله به عالوة جمالت میعرد ييرو هسینر .در بررسی روايت طوطی و بازرگان ،هر ياک
از اين دو شصويت به منزله اسم در يک جمله هسینر .نحو اين روايت به گونهای تنظيم شره است که صفت در مقايسه باا دي ار
اجزا نمود کمیری دارد و در مقابل بر فعل بيشیر تأکير شره است .در اين جمله ،نهاد ،طوطی ،مهمترين عنوار روايات اسات کاه
موالنا میخواهر به آن بپردازد و توجه مصاطب را به آن جلب کنر .با توجه به نشانههای زبانی موالنا و مرلول طوطی ،هرن اصلی
موالنا آشکار میگردد .طوطی در زبان موالنا بر جان و نفس ناطقه داللت میکنر و چون نهاد جمله است ،تمامی روايات ييراماون
آن بيان میشود .يس از آن ،قفس و گريصین يا رها شرن ،هرن نهايی شاعر يا مرلول اصلی روايت است .بناابراين ،هارن اصالی
موالنا از ذکر اين داسیان اغراء مصاطب به آزادسازی روح از قفس دنياست .با بسط جمله ،باه تارري اهميات بصاشهاای دي ار
روايت و چ ون ی اين آزادی آشکار میگردد .در اين روايت ،يس از بسط جمله و آوردن اجزای دي ر ،روايات باه ايان صاورت
گسیرش میيابر« :طوطی که به سبب آواز خوشش اسير بازرگان شره بود ،با تظاهر به مردن ،که از طوطيان دي ر آموخت ،از قفس
گريصت» .اکنون اجزای دي ر روايت که موالنا میخواهر به آن بپردازد و برای خواننره تبيين کنر آشکار میشود .تمام سصنانی کاه
موالنا در خالل اين روايت بازگو میکنر ،دربارة يکی از اجزای اين جمله است .بيشیرين ابيات درباره اعمال طوطی و سصنان وی
است و در چنر موضع مرلول طوطی را صريحا بيان میکنر:
قوااة طااوطی جااان زياان سااان بااود

کوکسااای کااااو محااارم مرغاااان باااود
(مولوی)2872/2 :2873 ،

جااان ماان کمیاار ز طااوطی کاای بااود

جااان چنااين باياار کااه نيکااو ياای بااود
(مولوی)2313/2 :2873 ،

در طول روايت يس از ذکر طوطی و اشیياق او ،به مضرات سصن گفین میيردازد و به خاموشی توصيه میکنر و سپس باز به
سصن گفین دربارة جان روی میآورد و اين که خاموشی سبب میشود گوش جان آوازی را که شايسیه است بشنود:
کااودک اول چااون بزاياار شااير نااوش

ماارتی خااامش بااود او جملااه گااوش

مااارتی مااایبايااارش لاااب دوخاااین

از سااااصن تااااا او سااااصن آمااااوخین
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(مولوی)2211 -18 /2 :2873 ،
دوباره در ادامة داسیان به توصيف روح و خاموشی میيردازد و اينکه اين روش میتوانر سبب نجات روح گردد .کانشهاای
شصويتها به منزله فعل جمله است که در مقايسه با حجم کل داسیان کنشها کم هسینر يعنای مولاوی بيشایر باه بساط جملاه
روايت میيردازد و اين موضوع به سبب اين است که مولوی میکوشر تغيير ن رش در مصاطب ايجاد کنر .با مشص

کردن جملة

نحوی روايت ،میتوان محور اصلی سصن شاعر را دريافت.

 .6نتیجهگیری
در بسياری از میون تعليمی و عرفانی شاعر میکوشر از طريق روايتيردازی به آموزش عقايار خاويش بپاردازد .در خاوانش اول
يک روايت ،به نظر میرسر انريشه اصلی شاعر به آسانی برای مصاطب آشکار میگردد ،ولی منظور شاعر به همين هرن ،مصیوار
نمیشود و میتوان در ورای اين انريشه به بسياری از باورهای مؤلف دست يافت.
يکی از عناصری که در تحليل دقيق انريشههای مؤلف میتوانر بسيار مؤثر باشر ،نظريههای رواياتشناسای باهوياژه رمزگاان
است.
مثنوی معنوی کاه از برجسایه تارين میاون در يارداخین روايات بارای تعلايم مصاطاب اسات ،زميناه مناسابی بارای تحليال
روايتشناخیی است تا بیوان از اين طريق به درک عميقتری از انريشههای شاعر رسير .با بررسی روايتشناخیی داسیان طاوطی و
بازگان آشکار میشود که اگرچه هرن اصلی شاعر از اين داسیان در ن اه اول مشص

میگردد ،ديرگاههای دي ر نياز باه تحليال

دقيقتری دارد باورهای شاعر درباره عالم ملکوت ،دنيای مادی ،وضع نابسامان روح در اين جهان و ميل شرير روح انساان بارای
بازگشین به دنيايی که از آن جرا افیاده است.
از آنجا که اين گونه تحليل میتوانر منجر به آشنايی کاملتری با انريشههای شاعر بشود میتوانر در تبيين بصشهای دي ر ياا
حیی تحليل صحيحتری از غزليات نيز مثمر باشر.
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