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 چکیده

هیای   ویژگیی  کهاب است های این کت ترین داستان یکی از پیچیده معنوی مثنوی استان شیر و نخجیراند

رمزگیان روالن   ۀنظری کند. های متعدد فراهم می انگیزی را برای خوانش ظرفیت شگفت فرد آن منحصربه

هیای   ها و داللت پیچیدگی تواند از پسِ خوبی می بارت یک چارچوب نظری روشمند و خالقانه است که به

رمزگیان روالن   ۀکارگیری نظریی  ه با بهک ستدر این راستاحاضر پژوهش  تالش. متن ادبی برآید ۀگسترد

« نخجیران و شییر »با عنوان  معنوی مثنویهای بلند  ی یکی از داستانشناس روایتبه  ،عنوان الگو  بارت به

تولید معانی مختلف برخوردار  بپردازد و نشان داده شود که روایت این داستان تا چه اندازه از کیفیتی باز در

 نظریۀ رمزگیان ، میزان قابلیت ای خاص زبان موالنا در این روایته یژگیضمن بررسی و ،همچنین است.

حاضیر  دستاوردهای پیژوهش   ازجمله را در تحلیل یک متن کالسیک و کامالً بومی ادب پارسی بیازماید.

بلکیه بیا    ،خواندنی نیست صرفاًیک متن  تنها نخجیران و شیر  تیروا. 1توان به این موارد اشاره کرد:  می

مناسیبی بیرای نوشیتنی     کامالًظرفیت  ،آمده دست بهبر آن  نظریۀ رمزگانیی که از کاربرد ها دادهه توجه ب

 ،کنید  یمی یی که این روایت را به متنی بیاز و متکثیر تبیدیل    فاکتورهاین تر مهم از .2. داردشدن  خواندنی

 است. تمثیلی روایت کامالًهای خاص روایتگری راوی در این داستان و نیز ماهیت  ویژگی

 .خواندنی  نوشتنی، متن بارت، متن ان، روالنشناسی، رمزگ شیر، روایت نخجیران و :ی کلیدیها واژه
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 مقدمه. 1

های این کتاب است  ترین داستان پیچیده یکی از معنوی مثنویاستان شیر و نخجیران در د

از  یکیی  این داسیتان  است. به خود اختصاص دادهرا  مثنویو بخش مهمی از دفتر نخست 

های دیگیر   نسبت به داستانشود که  محسوب می معنوی مثنویهای  انترین داست طوالنی

تیا  وجیو نمیود    باید جسیت  پیوستهکه  به طوری ،دنمای دشواریاب می در ابتدای امر مثنوی

ن و آمیز داسیتا  . همین ویژگی ابهاماست شده  پنهانالی ابیات  که در البه افتبازیچیزی را 

جای روایت آن باعی  شید تیا     های کوچک در جای داستان النا به خردهنقب زدن مرتب مو

 انتخاب آن برای تحلیل با رویکرد رمزگان روالن بارت مناسب به نظر برسد.

منید یکیی از    ، علمیی و نظیام  نیوین اسیت کیه ضیمن تفسییر      آنتالش این پژوهش 

های خیاص   به بررسی ویژگی ،شاهکارهای ادب پارسی و پاسخ به سؤاالت اصلی پژوهش

مییزان   و زدپیردا ب ،کنید  هیا متمیایز میی    زبان موالنا در این روایت که آن را از دیگر روایت

 را در تحلیل یک متن کالسیک و کامالً بومی ادب پارسی بیازماید. نظریۀ رمزگانقابلیت 

د که روایت این داستان تیا چیه انیدازه    نشان داده ش کارگیری چنین الگویی با به ،همچنین

 نییز  متن و مصدر معناسیت و  باز در تولید معانی مختلف دارد و تا چه اندازه منشاء یکیفیت

 نظریۀ رمزگاناما دلیل انتخاب  .های متعدد به دنیای روایت آن وارد شد توان از مدخل می

از یک چیارچوب نظیری    یریگ بهره ،عنوان چارچوب نظری تحقیق حاضر  روالن بارت به

ۀ میتن  های گسترد ها و داللت خوبی از پس پیچیدگی تواند بهروشمند و خالقانه است که ب

شناسی ادبیات و تحلییل میتن    های نشانه گیری از نظریه با بهره نظریۀ رمزگان ادبی برآید.

آثار ادبیی در تیرازوی    ۀای برای توصیف، سنجش و ارزیابی عالمان شایستهصورت ادبی به 

 .است شدهنقد مجهز 

 پژوهش ۀپیشین. 2

که از  است شده  نوشته معنوی مثنوی «نخجیران و شیر»بسیاری بر داستان  یقدهان تاکنون

 اشاره نمود: مثنویاین داستان  به چند پژوهش ارزشمند در واکاوی توان یم ها آنمیان 

هیادی   اثیر میال    مثنیوی شییر ضیمن شیرح جیام      و  تحلیل و شرح داستان نخجیران ی1

لیین نیکلسیون،   ، رینولید آ فر، جعفر شهیدین فروزانماالز  بدی سبزواری، اسماعیل آنقروی، 

جعفری، گولپینارلی، محمد اسیتعالمی و   یمحمدتقمصفا،  محمدجعفرهمایی،  نیالد  جالل
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 نیتر برجستهاز جداگانه که  طور  بهتحلیل و شرح داستان نخجیران و شیر  ی2 .کریم زمانی

ی  گ ان ب»عنوان  با (1931) ارد ژوزفپژوهش ادو (الف به این موارد اشاره کرد: توان یم ها آن

 ۀدمیی ق مبییا  «مثنییوی اولر دفتییاز  داسییتاندو  ۀار ی درب ث ح ب: انیییطوطران و  یجیی خ ای ن از ن

 ز.را یش د وی ران: ن ه ت .ر ف روزان ف مانز  ال   دی ب

استان نخجیران و شیر شیر حق: شرحی بر د» با عنوان (1931) شروین وکیلی پژوهش (ب

 .انتیسوشتارنمای  شر شده درتمن «نویمع مثنوی

شناختی حکاییت   بررسی روایت» با عنوان (1988) هللا عباسی و فرزاد بالوا حبیب پژوهش ج(

 هنر. ۀفصلنام 82 ۀشمار منتشر شده در «معنوی مثنوینخجیران و شیر از 

بسیاری بر داستان نخجیران و شیر  ینقدهاتاکنون شروح و  ،شود یمه که مشاهد چنان

جملیه   از ،یشناسی  نشیانه نقید   ۀدر حوز ها آناز که البته تعداد بسیار کمی  است شده  نوشته

بیارت بیرای تحلییل     ۀتیاکنون رویکیرد رمزگیان پنجگانی    هرچند قرار دارند. رویکرد بارت 

کوتیاه فارسیی کیاربرد خیوبی      یهیا  داسیتان متیون معاصیر و    ژهیی و به ،بسیاری یها متن

 جملیه  از ،ین رویکیرد بیرای تحلییل متیون کالسییک فارسیی      اما استفاده از ا ،است داشته

داسیتان   ۀشناسیان  نشیانه شناسیی   رواییت  ۀنی یزم درو  اسیت  بیوده ناچیز  مثنوی یها داستان

 است. هشدی انجام ننخجیران و شیر با رویکرد رمزگان روالن بارت تاکنون پژوهش

 پرداز روایت نظریه روالن بارت،. 9

. اسیت  بیوده  1331و  1311 ۀفرانسوی دهی  پردازان هینظر جسورترین جمله ازروالن بارت 

اسیت فاقید نظیام کیه عاشیق نظیام اسیت،         یا سینده ینواو  ،رابیرت اسیکولز   ۀطبق گفتی 

او  بییزار اسیت   « ادبیات»است که از ساختارگرایی است که ساختار را دوست ندارد و ادیبی 

  یبند گروهساختارگرایی  نام بایکی از اعضای گروه متفکران نوآوری که  عنوان  بهنخست 

از  عمیدتاً را شناسیی خیود    کیه روش  سیاختارگرایی  مردم شناخته شد؛در میان  ،شده بودند

 .(213ی218 :1933اسکولز، ر.ک؛ ) سوسور برگرفته بود فردینان دو یشناس زبان

شید و بیه رویکیردی پرداخیت کیه بیشیتر        گردان یروبعدها بارت از تحلیل ساختاری 

کییار  ، چشییمگیرترین  (م.1331) دزِس/ اِکتییاب  محییور بییود.  محتواو  یشییناخت  نشییانه

ان شناسی  رواییت  ۀپساساختارگرایی بارت است. وی این کار را در پاسیخ بیه تیالش بیهیود    
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های جهان را در ییک سیاختار واحید قیرار      قصه ۀکوشیدند هم که میآغاز نمود ساختارگرا 

 .(Barthes, 1977: 146) دهند

امیا   گردد، میهای پیشین باز ای متفاوت به دریایی از متن گونه  هر متنی به ،از منظر او

خواننیده را از میرتبس سیاختن     ،کنند با تأکید بر معنایی خیاص  برخی از نوشتارها سعی می

 ۀکننید  ها خواننده را در مقام مصرف متن با این نوشتارهای پیشین بازدارند. این متن ۀآزادان

 ،آنکیه ییک میتن پیشیرو از دییدگاه بیارت        د، حالگیر یک معنای ثابت در نظر می ،صرف

و  «خوانیدنی »متن نیو  اول   ،کند. در ادبیات بارت خواننده را به یک تولیدکننده تبدیل می

تنی فقیس در سیاحت   رسد که متن نوشی  شود. به نظر می نامیده می« نوشتنی»متن نو  دوم 

متن آرمانی، کهکشیانی از   این»گوید:  بارت در توصیف این نو  متن می نظریه وجود دارد.

تیوان بیه آن    های متعدد می از مدخل ها. آغازی ندارد و لولو نه ساختاری از مد هاست دال

 با قطعیت مدخل اصلی به شمار آورد. همچنین،توان  ها را نمی یک از آن  وارد شد که هیچ

 ,barth) «ادامیه دارد  ،کنید  تا جایی که چشیم کیار میی    رود، میکار  هرمزگانی که در آن ب

 گوید: د میزِ /ساو در اِ ،کند انه تقسیم میخو 181بارت داستان سارازین را به  .(5 :1974

 «خوانیه »هیا را   ل آنو بیه همیین دلیی    نید اَ خیوانش واحیدهای   هیا  تکهاین »

 که آنجا ازاما  یک دال متنی است، دیترد یبم. یک خوانه )واحد خوانش( ینامی می

 ۀبلکه مطالع ،شناسانه نیست( کار ما سبک)چون  ها دال ۀالعیکار ما در اینجا نه مط

ی، کل  طور  به... باشدنظری داشته  ۀکردن الزم نیست پای تکه تکهاین  اهاست.معن

و سیهولت و مصیلحت    تیتجربی اسی  کامالً ها خوانهتقسیم شدن متن روایی به 

 یا هتکی  صیرفاً  د. خوانه یک محصول دلبخواهی است وننک آن را تعیین می ۀنحو

 .(barth, 1970: 204) «شود ا مطالعه میاست که با استفاده از آن توزی  معن

بندی نمود.  را در پنج رمزگان طبقه ها آن ،خوانه یها تکهاز تقسیم داستان به  پسبارت 

رمزگیان   اصیلی در  ۀنکتی  ،ز منظر اوا بارت است. نظریات دریک مفهوم محوری  رمزگان

ها به هنجارها و ناهنجارهای  هاست. رمزگان ل تعامل رمزگانحاص متنو  ،مپیادر نه  ،است

  اکتسیابی  ها رمزگان ،همچنین .شوند گذاری محسوب میهستند و نظام ارزش  مرتبسجامعه 

زمینیه بیا نقید     این دربارت  .ها را کسب کرد آن توان میو در بستر زندگی اجتما   ندهست

رمانتیک، این اثیر را بیه    ۀنویسند ،بالزاک انوره دو ۀنوشت ،«سارازین»ای  صفحه سیداستان 
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هیای درهیم    ریق رشیته از ط ،دس/ زِاِ دوباره احیا کرد. او در کتاب نقد و آور شگفتشکلی 

ی و تفسییر میتن   شناس روایتهرمنوتیکی، دالی، نمادین، کنشی، ارجاعی به  پنج رمز ،بافته

 (.barth, 1970: 204) تا آن زمان سابقه نداشتچنین تحلیلی که پرداخت 

 روالن بارت ۀگانپنجو شیر بر اساس رمزگان تحلیل روایت نخجیران . 4

 تیوان تمیام   یمی هیا   عنیوان آن  بادهد که  یمبارت پنج رمزگان اصلی را در متن تشخیص 

را نبایید بیه معنیای    « رمزگیان » ۀبارت، خود واژ نظر ازمهم متن را بررسی کرد.  یها جنبه

هستند؛ یعنی سازمانی  گر یتداع یها حوزه صرفاًمزگان در نظر گرفت. ر دقیق و علمی آن

کنید. ایین    متنی متشکل از مفاهیمی که تصور خاصی از ساختار را به ذهن متبادر می فوق

ارتبیا    ۀوشیی یعنی  ؛دارند بر درمعنایی آن را  ۀینی متن و هم جنبنش هم ۀرمزگان هم جنب

بیارت بیر    تأکیید بییرون. در اینجیا،    ها با جهیان  ارتبا  آن روشیافتن اجزای آن با هم و 

ی از سیاختار داسیتانی بیه    راحتی  بهتا  سازد یمفرهنگ، او را قادر  یها جنبه ۀرمزگذاری کلی

ایین واحیدهای    ،واق  درخواند.  یفرامکه داستان حرکت کند ساختارهای فکری گوناگونی 

  به «شناختی نهنمادین و نشا ،فرهنگی ،یکیهرمنوت ،کنشی»خواندنی از طریق پنج رمزگان 

هایی هستند  رمزگان یکیهرمنوتیعنی کنشی و  ،که دو رمزگان اولی شوند ی تفسیر میتوال

 ،برند و سیه رمزگیان دیگیر    میو داستان را پیش  شود میآفریده  ها آناز طریق  روایت که

حیواد  و منطیق    ۀنمادین و فرهنگی میا را از مجموعی   ،شناختی های نشانه یعنی رمزگان

هیا بیشیتر    هرچه تعداد این رمزگیان  ،نظر بارت بنا بر ،بنابراین .برند میستان فراتر روایی دا

این سیه دسیتگاه رمزگیان،    رود.  بودن و تکثر پیش می بیشتر نوشتنی یسو  بهمتن  ،باشد

آن معماهایی را  ،واق  در .آورند یمارجاعی، دالی و نمادین، اطالعات اساسی متن را فراهم 

رای تکمیل قابلییت فهیم میتن ضیروری هسیتند. بیه اعتقیاد بیارت،         شوند که ب شامل می

ضعف نیست، بلکه یکیی از سیاختارهای روایتگیری اسیت. هییچ صیدای        یریناپذ تیقطع

، چندین رمزگان و صدا حضور گفتار پارهیی بیان را بسازد. در یک تنها بهواحدی نیست که 

و  (هیا  خوانیه ) هیا  برشاز این  یگری برتری داشته باشد. پس هدفبر دیکی  آنکه یب ،دارند

خواننده، ایجاد نوعی مقاومت در برابر میل خواننده برای  یها افتیدررمزگان متکثر کردن 

است. بیارت تیا   ۀ معنافتی نظمبزرگ و  یها تودهساختار دادن دوباره به متن و تبدیل آن به 
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 کوشد یمد و کن چیزی ناهمگون و گسیخته رها می صورت  بهآنجا که ممکن است متن را 

به ییک   تالش برای سلطه یافتن بر پیام و سوق دادن اجباری متن مل سرکوبگرانۀتا از ع

 .(barth, 1977: 146) معنای نهایی واحد حذر کند

  1. رمزگان کنشی1ی4

 دراز بیاز کیردن ییک     کنشی را در یک داستان بررسیی کیرد؛   توان هر یماین رمزگان  با

شوند  ینی استوارند. در یک نقطه آغاز مینش همبر  ها کنشان، نوازندگتا اجرای گروه  گرفته

دارد  سیروکار  دادهایرو ۀاین رمزگان با زنجیر» در واق ، .ابندی یمی دیگر خاتمه ا در نقطهو 

و نیامی   شود می، ثبت دهد یمکه در جریان خواندن یا گردآوری اطالعات که روایت به ما 

 «دسیتگیری و غییره   ۀمربیو  بیه قتیل، صیحن     ۀصحن مییگو یمما  مثالً ؛ردیگ یمبه خود 

 ۀبارت، رمزگان کنشیی چییزی بیشیتر از نتیجی     ۀکه طبق گفت  ازآنجا .(111: 1983)سجودی، 

، زنند یمی خواندن دامن توال  به صرفاً ها کنشمهارت خواندن نیستند و در قالب فهرستی از 

و  ودشی   میی  یبند دستهغیره( یی کنشی )مانند کشتن، فریب دادن، آشنا شدن و ها عنوان با

شیدند. در داسیتان   مشیخص   «نخجیران و شییر »جریان خوانش روایت به ترتیب وقو  در 

کنش وجود دارد. شیر، خرگیوش و  نو  سه شخصیت اصلی و سه  باًیتقر ،نخجیران و شیر

اما کنش همگی مانند هم است. بیا   ،دهند یمنخجیران که هرچند تعداد زیادی را تشکیل 

 د:دار یا سادهبسیار  ۀروایت نخجیران و شیر طرح اولی ،نانهیب وشخنگاهی 

 ختهیر هم بهشود که تعادل اولیه  داستان از جایی شرو  می و به ورود ماجرا: یپرداز صحنه .1

نید و اکنیون بیا    کرد و خوشی در مرغزار زندگی میگویا قبل از آن حیوانات با خوبی  است؛

 .است شده منقضها  ش آنعی ،ورود شیر به مرغزار

ورود شیر  فقدان آسایش راحتی و امنیتی که با ، فقدان است؛کارکرد دوم داستان فقدان: .2

کیه همیراه بیا    شوند  میاست. حیوانات متوجه وضعیت دردناک خود  به مرغزار از بین رفته

 :است وقفه یبترس و آشفتگی 

 طایفییییۀ نخجیییییر در وادی خییییوش»
 دبیو  هه ناخوش گشیت ملرا بر جیییآن چ

 

 کییشش مبودشییان بییا شیییر، دائییم کیی    
 «ربییود کییه آن شیییر از کمییین درمییی بییس

 (914: 1939مولوی،  )                            

                                                           
1 . Proairetic code 
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 ۀدربیار  داسیتان  ۀکند که ادام مکش بودن با شیر ما را به این سمت هدایت می در کش

 .کنشی() یرشربودن  نیکم و )کنشی( است کشمکش نیا

 شوند ها گرد هم جم  می تالش است. آن ،کارکرد سوم :حیله کردن( و یشیاند چاره)تالش  .9

. چون راهکاری برای از میان برداشتن شیر شندیندیبی ا چارهتا برای این وضعیت 

روز  گیرند که برای کاهش درد و رنج خود با شیر قرار بگذارند که هر یابند، تصمیم می نمی

 روزانه به نزد شیر برود: ۀوظیف عنوان بهها  نیکی از آ ،قرعه دیق  بهاختیاری و  صورت  به

 حیله کردند آمدن ایشان به شییر »

 

 «کز وظیفه میا تیو را دارییم سییر     

 (914: 1939) مولوی،                  

و راهکار خود را با او در  روند یمها به نزد شیر  آن .عزیمت است ،کارکرد چهارم عزیمت: .4

هیا را   شییر پیشینهاد آن   ،فتگوی بسییار طیوالنی و معنیادار   و بعد از یک گ گذارند یممیان 

 .پذیرد می

قرعیه بیه نیام خرگیوش     وضعیت داستان به همین صورت ادامیه دارد تیا    قرارداد: نقض .1

او فرصت دهند تا بیرای  که به  خواهد یماز نخجیران  شده بستهافتد. او با نقض قرارداد  می

و دوباره بیه وضیعیت تعیادل نخسیت بازگردنید.       ها کم کند آن رِشیر را از سَ ۀهمیشه سای

و  قهرمیان  ضید فریب  .3 ،از قهرمان قهرمان ضدپرسش  .1» بیترتبعدی به  یکارکردها

 برگشت کنش است که بعد ۀاوج یا نقط ۀ. این نقطه، نقطاست «(خرگوش)قهرمان پیروزی 

گشت به تعادل یعنی رهایی حیوانات از دست شیر و باز ،فرود یا بازگشایی کشمکش ،آن از

 تیوان  یمی بسییاری   تیر  کوچیک  یها یتوال داستان را به خرده یها یتوالاین  افتد. اتفاق می

یت نخجیران و شیر خیارج  ی طرح رواهای کل  رفت که پی رسد یمه نظر ولی ب ،تقسیم کرد

 یهیا  کینش  بیارۀ باید توجه کرد که قضیاوت در  تحلیلدر هرچند ها نباشد.  رفت از این پی

ک بیا  ییک داسیتان تمثیلیی کوچی    موالنا  جیران و شیر به همین راحتی نیست.خداستان ن

در  .اسیت  عرفانی درآمیختهبا مضامین گوناگون  یآور شگفترز به طساده را  کامالًطرحی 

 ضید  ،جیای قهرمیان   ،نمادهای روایت چگونه تفسیر شوند کهنیابا توجه به  ،مثنویروایت 

جداگانه بیه تفسییر مفصیل     یا مقالهبهتر است در  که کنند یمو نقا  تعادل تغییر  قهرمان

 این موضو  پرداخته شود.



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

 

 1. رمزگان هرمنوتیکی2ی4

 ییهیا  پرسیش  گاههریکی از وجوه نحو روایت است.  ،چون رمزگان کنشیهماین رمزگان 

هیا پاسیخ    بیه آن  پاییان  درکه داستان  (این کیست؟ این چه معنایی دارد؟مثل: )مطرح شوند 

ست. رمزگان هرمنیوتیکی بیه معنیایی    ما از رمزگان هرمنوتیکی در برابر دهد، عنصری یم

در کیست؟ چه اتفیاقی   ۀاین مطلب دربار :دشو یمشود که با شرو  سخن طرح  مربو  می

؟ قهرمیان چگونیه   اسیت  شیده وقو  است؟ مشکل چیست؟ چه کسی مرتکیب قتیل    شرف

 .شود نامیده می« قاتل کیه؟»تواند به هدف خود برسد؟ یک داستان پلیسی گاهی اوقات  یم

در داسیتان  کنید.   توجه را به اهمیت خاص معما در این نیو  ادبیی معطیوف میی     بنابراین،

دور میزنید. طبیق    (،است که مثل یک زن لباس پوشیده یا اخته)معما حول زامینیال  سارازین،

یق به نخ که از طر آورد یم نظر بارت، رمزگان هرمنوتیکی یا معما حدهایی را در خود گرد

و پیس از   دیی آ یمی  بیه وجیود  ییک معمیا    رواییی(  یا جملیه مثیل  ) هیا  کشیده شیدن آن 

هیر   ،واقی   درشیوند.   را موجیب میی   ، شیرینی روایت، یعنی کشف پاسخ معما«یرهاییتأخ»

یر تیأخ بیه   ،کنید  بیند که حل معمایی را که خیودش طیرح میی    روایتی صالح را در آن می

 .(Barthes, 1970: 17) نوازد یممرگ روایت را بیندازد، چون حل شدن معما ناقوس 

با چنید معمیای    ،بسته به نو  تفسیر نمادها، روایت نخجیران و شیر جریان خوانش در

یم که برخی در طول رواییت رمزگشیایی   هست روی هاصلی و معماهای فرعی گوناگونی روب

نخجیران و شییر ییک   . روایت مانند یمو برخی نیز تا پایان روایت در ابهام باقی  شوند یم

بیا وجیود ناتمیامی دیگیری را      ها هیالیک از این  است که هر چیدرپ چیپو  هیچندالروایت 

یافیت   مثنیوی اسیت و شیاید تنهیا در     فیرد  منحصربهگری  روایت ۀاین شیو .کند یمکامل 

و بیدون آنکیه از دعیوت خیود      کنید  یمی دعیوت   ییی وادموالنا گاه خواننده را به  .شود می

 سؤاالتاین تعلیقات، ابهامات و  .کشد یمموضو  دیگری را پیش  ،قطعی کند یریگ جهینت

و  کننید  یمی همه بیه تکثیر میتن کمیک      ،شوند یممتن ایجاد  ۀکه برای خوانند یپاسخ یب

هیای   رمزگیان  ۀدر دسیت بیشیتر   بلکیه  ،شوند یبند طبقه یکیهرمنوتدر رمزگان  توانند ینم

 .رندیگ یمشناختی قرار  نشانه

                                                           
1. Hermeneutic code 
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 نیتر مهماست که شاید  گرفته  شکلران و شیر پیرامون چند پرسش بزرگ و اساسی روایت نخجی

 است: تدبیر بر تقدیر ترجیح جبر بر اختیار یا ۀنیزم درپرسش  ها آن

 حیلییه کردنیید آمدنیید ایشییان بییه شیییر  »

 دی مییییایز وظیفیییه، در پیییی صیییی  یجییی
 

  کییز وظیفییه مییا تییو را داریییم سییییر      

 «تیییا نگیییردد تلیییخ بیییر میییا ایییین گییییا  

  (914: 1939مولوی، )                           

شود: چرا نخجیران تیرس و   ینجا مطرح میاروایت در  سؤاالتین تر مهمشاید یکی از 

بدون هیچ تالشی برای نجیات   ،ی اختیاری و تسلیم در برابر شیرکش قرعههراس ناشی از 

 ،وفیق نباشید  شیر که حتی ممکین اسیت همیشیه م    از سوی شدن شکاررا بر  خود  یزندگ

در مرغزار  ما های احتمالی این است: تا عیش یکی از پاسخ یکی(هرمنوت)دهند؟  ترجیح می

 ۀحیداقل بقیی   ،روز نخجیری را برای شیر بفرسیتند  گویی اگر با اختیار خود هر تلخ نگردد؛

 :یکی(هرمنوت) توانند به چرا بپردازند راحت می ساعات روز را با خیال

 بییاخبر محکییی ای: دگفتنیی جملییه»

 اسیت  شیر  شیور و  شیوریدن  حذر در

 زیی ت و دیتنی  ای میزن،  پنجیه  قضا با

 

 حییق محکیی پیییش بییود باییید مییرده 

 اسییت بهتییر توکییل کیین، لتوک یی رو

 «زستییی  تیو  بیا  قضیا  هیم  نگییرد تیا

 (911-911 :1939 مولوی،)          

 یجیا   بیه چیرا نخجییران    .دهید  قبلی پاسخ می سؤالاینجا موالنا گویی به قسمتی از 
بیه ایین    .(یکیهرمنیوت )رمزگیان   شوند؟ ین راضی میترکمله به یشی برای حل مسئاند چاره
و شیر را هیم بیه همیین امیر      ،و نه به تالش و جهد دارند اعتقادبه توکل  ها که آن سبب

چرا ایین بحی  جبیر و     اصالًشود این است که  ینجا مطرح میای که سؤالکنند.  دعوت می
 این پرسشی است که پاسخ آن .یکی(هرمنوت)رمزگان  مطرح شد؟توکل و کسب  نیز اختیار و

هیای   تیرین تقابیل   یاصل. توکل و جهد یکی از آید یمروایت به دست بعد از تحلیل نهایی 
هیای   های گوناگون داسیتان بیه شییوه    در قسمت داستان نخجیران و شیر است که ۀدوگان

کند و  ها همدلی نمی از شخصیت کی  یچهقطعی با  طور  به. موالنا است شده ظاهرمتفاوت 
یا  که باألخره توکل، یا جهد، کند های گوناگون رها می خواننده را در این تناقض سرانجام،

 :؟دو هر
 نیییدگفیییت پیغمبیییر بیییه آواز بل  »

 

 «نیییدی اشیییتر ببزانیییول بیییا توکییی 

 (913 :1939 مولوی،)                  
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ل با شییر همید   ،ه شیر به تالش و کسبنگا سببرسد که در ابتدای داستان به  به نظر می

دیگر اعتقاد خود را کنیار   خوری از نخجیران شده بود، است و همین شیر که تسلیم وظیفه

در چاه  ،موجودی اهریمنی که نابودیش خوشایند است ۀمثاب  به ،گذاشت. در انتهای داستان

 گوید: موالنا می ،افتد. بالفاصله بعد از بازگشت خرگوش می

 تییو جییوی در را آب اییین حییق رانیید»

 

 «تییو بییازوی بییر و تدسیی بییر رینآفیی 

 (441 :1939 مولوی،)                  
 

نقیض   ،این ذهنیت را که خرگوش با تالش و کوشش خود به نتیجه رسیید  فوراًیعنی 

 ۀغیر. آفرین بر دست و بازوی تو کیه وسییل  ، دست توانای حق بود و الکند. هرچه بود می

بیاز   ،اعتقاد به جبر و توکیل  وجود بااینجاست که نخجیران  جالب شد.اجرای مشیت الهی 

مقیرر را   ۀو بیه شییر پیشینهاد وظیفی     اند نمودههم برای کاهش درد و رنج خویش تالش 

معناهای متناقض میتن باشید    تواند یکی از سلسله ، خود میدهند و این نقطه از داستان می

 .)رمزگان دالی( کند أیید میتآن را نداشتن قطعیت سرانجام، که 

معنایی است کیه در   یتضادهاها و  همین تقابل های بارز کالم موالنا یکی از مشخصه

خواننده را بیه برزخیی    ناخودآگاهیا  عمد بهگویی او  ؛اند شدهرمزگذاری  مثنوی ۀنقط به نقطه

بار از زبان   جبر یا اختیار؟ توکل یا کسب؟ یک کند: ها دعوت می ر میان دریای دالشناور د

با توکیل زانیوی اشیتر    »گوید:  حدی  جهد و توکل به همراه هم می )ص(شیر از قول پیامبر

افکند  یمدهد که خواننده را به این توهم  معنای توکل را بسس می چنان آنبار   یک و «ببند

 ا را به میاجرای مبرای اثبات حقانیت این دیدگاه، او  ه شاید همدلی موالنا با توکل است ک

خیودش بیر او    ۀباز موسیی از درون خانی   ،کودکان را کشت ۀکه هماین فرعون که با وجود

ماننید   ،ی از تمثیلیی قدرتمنید  حت ی ییا  و  رمزگان فرهنگیی و دالیی(  )دهد  ارجا  می ،شورید

 ۀمثابی   بیه د کیه ایین تمثییل خیود     رَبَی  یمبهره  ،گریخت یمیل عزرائماجرای مردی که از 

 ن در ایجاد تکثر معنایی دخیل استقسمتی از روایت نخجیرا رمزگانی فرهنگی و دالی در

 .ی دالی و فرهنگی(ها رمزگان)

کند و این ویژگی  به یک اندازه همدلی می تقریباً ی وخوب بهها  این دیدگاه ۀموالنا با هم

نشیدنی   ستان خود از ایین جبیر و اختییار حیل    زبان اوست که ما را به نوشتن دا آور شگفت

 ،ها همدلی کند ویژه با یکی از این دیدگاهصورت   به مثنوییی از درجای اگر . حت دارد یوام
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 ی از عهدۀ طرح گره فلسفیخوب بهپردازد. او  یمی دیگر با دیدگاه دیگر به همدلی ا نقطهدر 

ها با هم در  ابلاین تق ۀیتاً معنا را بر مبنای همنهاآید و این خواننده است که  یبرمناگشوده 

 .)رمزگان نمادین( ازدس ذهن خود می

نحیوه بازگشیایی    ،آید یمپدید  یرو شضمن خوانش نخجیران دیگری که  یمعماهااز 

اسیت   ییزی آن چآیا این داستان تمثیلی از  .خود در متن است نظر مورداز تمثیالت  موالنا

و نخجییران نییز امییال او     افتید  یمنمادی از یک انسان اتفاق  عنوان  بهکه در درون شیر 

 آییا  .پیذیرد  یمی دیگر انجیام   یا گونه  به ییجا درباز این رمزگشایی  با وجود این،؟ دهستن

که تن به تسلیم در برابر حاکمی ستمگر  کنند یمرا به ذهن متبادر  جبرگرا امنخجیران عو

قهرمان زیرک اختیارگراست یا نمادی از میل هوس و شهوت اوست  ،آیا خرگوش ؟اند داده

 ؟شود میبه نابودی او منجر  سرانجام،است و  نعهدشکو  کار یانتخکه 

 :گوید یم برای پذیرش قرارداد شیر در پاسخ به درخواست نخجیران

 مکیر  نیه  بیینم،  وفیا  گر آری،: تگف»

 

 «و بکیر  زیید  از ام دهید بس مکییرها 

 (914 :1939 مولوی،)                  

 یکی(هرمنوت) ؟است شده واق  وفایی و جفا یبدارد که بارها مورد  یمچرا شیر اظهار 

تر بیا مین در   دمردم ب ۀمن از هم ۀامارنَفْس دهد:  را می سؤالپاسخ به موالنا  ،در این بیت

 .یکی(هرمنوت) است مکر و کین است و بارها مرا فریفته

ی ضمنی را در ذهن شیکل  این معنا «مردم»خود به نَفْس با تشبیه وی  :)دالی(نَفْس مردم 

در حیال اتفیاق افتیادن     تمثیلی از انسان() یرشنَفْس داستان اصلی درون گویا دهد که  می

شیر هستند. اولین تشبیه داستان ما را به دنیای  نَفْساست. مردم و نخجیران واقعی درون 

های روایت دعوت  یی تمثیلرمزگشای سو بهخواننده  کم کمینجا ا ازکند و  درون هدایت می

از  یتیر  متفیاوت  هیای  ییل تأوخواننیده بیه    ،گیذرد  یمی ات که از این ابیی اما کمی  .شود می

حیاکم   را یرشگویا  ،دیگر ییجا دراو  .یابد یمموالنا در طول روایت دست  های ییگشا گره

معرفیی   ،ف دانایی که مملیو از شیادی اسیت   عاررا و خرگوش  وقال یلقگرفتار  شریعتمدار

 بینییم  یمروایت نخجیران و شیر در نظر گرفتن بافت با با توجه به آنچه گذشت و . کند یم

هیم  ی دالیی  هیا  رمزگیان  ،واقی   در ،های هرمنوتیک در این روایت ز رمزگاناکه بسیاری 



 شناسی رمزگان روالن بارت با رویکرد زبان مثنوی معنوی« نخجیران و شیر»تحلیل روایی داستان / 12

 

 ۀشیودر این داستان،  .کنند یممعنای ضمنی متفاوتی را به ذهن متبادر  کی هر هستند که

 ۀبرنید  یشپی ها در آن تنها در نقیش  و معمااست  فرد منحصربه کامالًوالنا م یپرداز داستان

 .شوند ینمروایت ظاهر 

  1دالی یها رمزگان .1

ییک   ،ابنید ی یمی . وقتی حول یک اسم خاص سیازمان  ندهست  داستانهای  یهما درونها  ینا
. ایین رمیز   ها مشخصههمان نام است همراه با همان  ،واق  درکه  سازند یمرا « شخصیت»

کیار گرفتیه    ییا توصییف بیه    پردازی در شخصیت غالباًشود که  به معانی ضمنی مربو  می
و « ثروت»، «زنانگی»آغازین از زامبنیال، صفات  یها وصف، یکی از مثال  عنوان به شود؛ می
رمزگیان معنیایی    ،واق  رمزگان دالی که در ،بنابراین .کند را به ذهن القا می« یگونگ شبح»

 .(Barthes, 1970: 18) اشید نییز در ارتبیا  ب   یشیناخت  روان یها یژگیوتواند با  یم ،است

معناهیای   ۀهمان رمزگان معناهای ضیمنی اسیت و بیه همی     ،ی دالیها رمزگانمقصود از 
آلین،  ر.ک؛ ) سیازد  یمی را  ها کنشیا  ها تیشخص یها تیخصوصکه  شود میضمنی مربو  

است که مخاطبان معناها را بر اساس نظیامی   یا وهیش ها رمزگاناین  ،واق  در .(193: 1981
 ی  سیاعت الییزه  » ۀجمل، سارازیندر رمان  ،برای مثال ؛کنند یماستنتاج  ها نشانهاز نمادها و 

ضیمنی   طیور  بیه  ،«را اعالم کرده بود شب مهینوربون تازه به صدا درآمده بود و فرارسیدن ب
در تحلیلیی کیه از    .(111: 1983سیجودی،  ر.ک؛ ) ۀ ثروت بادآورده و ناسیالم اسیت  دهند نشان

 ند:یت بسیار باالیی دارکم ی دالی ها رمزگان، میا دادهداستان نخجیران انجام 
 کمییین در درونییم ازنَفْییس  مییردم»

 
 «کیین  و مکیر  در ر،بَتی  میردم  همه از 

 (911: 1939مولوی، )                   

خود نَفْس رمزگان دالی است. شیر با تشبیه نَفْس مردم  از این گفته شد،  یشپکه  چنان

نَفْیس  گویا داستان اصیلی درون   دهد که ذهن شکل می این معنای ضمنی را در ،به مردم

نَفْیس  مردم و نخجیران واقعیی درون   در حال اتفاق افتادن است و تمثیلی از انسان() یرش

 شیر هستند:

 شینید  ؤمنالمُی  غُلیدَ یُ الَ مین  گوش»

 
 «زیییدگُ ودل جییان بییه پیغمبییر قییول 

 (911 :1939 مولوی،)                    

                                                           
1 .Semic code 
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هیای   عمق اعتقاد و باور شیر به گیزاره  ۀدهند نشان دل و  جانغمبر از برگزیدن قول پی

 .)دالیی(  ویم که شیر باید فردی متشر  باشید ش یمدینی است. بر مبنای این سخن متوجه 

دیگر داستان با بررسی لحن سخنانی کیه از زبیان شییر مطیرح      یها قسمتدر  ،همچنین

اعتقاد به  وجود باکه نخجیران . این نکته دشو یم ییدتأضمنی این معنای  گاه گاه ،شود می

و بیه شییر پیشینهاد     انید  نمودهبرای کاهش درد و رنج خویش تالش  هم باز ،جبر و توکل

مثیال   ایربی  ؛باشید  ی داشیت معانی ضمنی متعیدد  تواند یم خود دهند، ۀ مقرر را میوظیف

به چه چیزی بیاور   دانند ینمی و غفلت نخجیران باشد که حت  یناآگاه ۀدهند نشان تواند یم

رفتارشیان ایین گیزاره را نقیض      که  یحال در ،جبری هستند کنند یمفقس فکر  ها آن .دارند

 .)رمزگان دالی( کند یم

را به خود بیت از روایت  نود تقریباًجهد توکل و  رِبح  و دعوای شیر و نخجیران بر سَ

در پاسیخ بیه    حاضیرجوابی شییر   سیبب بیه  گویید کیه    میی  پایان دراو  .دهد یماختصاص 

وقال در آن  یلقجبر و  بارۀها از بح  در این زمینه خسته شدند و صحبت در نخجیران، آن

 درموالنیا   ،جیدل  و  بح ین همه ا از بعدرا کنار گذاشتند. باید به این نکته توجه شود که 

 ،یقت. در حقرها کردندتمام  یمهنای نرسیدند و آن بح  را  یجهنتها به  گوید که آن می پایان

زبان  از بار  اوست که در طول روایت یک  موالناستخود  ،کند بح  را رها می کهی کس آن

آنکه یکی بر دیگری برتری  یباست و اکنون  ر دیگر از زبان نخجیران سخن گفتهشیر و با

زمانی  کریمپردازد. باید توجه شود که  یمروایت  ۀکند و به دنبال بح  را نیمه رها می ،یابد

: 1939)زمانی،  «مقرر شدن ترجیح جهد بر توکل»: اند نوشتهاین قسمت از داستان  انعنودر 

 رهیا کیردن  در داستان این اتفاق افتیاده باشید و ایین     عمالً رسد که اما به نظر نمی، (942

نامییدن   وقیال  یلق در حقیقت، .است زده  رقمخود یکی از معناهای ضمنی روایت را  ،بح 

فراوان  جدل و  بح  بارۀراوی را در منفینگاه  یا گونه  به تواند یما موالناین بح  از نگاه 

لحن صیحبت کیردن    ،بعدی داستان یها قسمتدر . پیرامون این موضوعات نشانگر باشد

از معناهای ضیمنی   ،گوید یمپیامبرگونه و همچون عارفان سخن  یا گونه  بهخرگوش که 

صیدای نخجییران و خرگیوش را     ،بان شییر موالنا از ز ،دیگر این داستان است. چندی بعد

همیان   ،واقی   در .نمایید  یمبا این موضو  همدلی  کامالًاست و  نامیده« بانگ دیو و غول»
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کیه   شیود  میی اینجیا نشیان داده    ،خرگوشی که تا چند بیت قبل کسوت پیامبر پوشیده بود

 نیست. گناه یبمعصوم و 

که راوی خوانندگان روایت خود را بدین گونه است  نمادهایی روایت از گشا گرهآخرین 

پس شیر دشمن بیرونی  .یعنی شیر را کشتیم ،گوید که ما خصم برون یمد و کن یمخطاب 

باشید  شیر بایید همیان نمیاد حیاکم ظیالم متشیر         ،ییگشا گرهیعنی بر اساس این  ؛است

را  وجود دارد که هرگز فریب خرگیوش  «نَفْس»اما در درون ما شیری به نام  ،هرمنوتیکی()

روایت در  ۀخوانند .است شدهی ما شرو  ماجراتازه  ،پس گویی در انتهای روایت .خورد ینم

حکایتی کیه در   ؛روایت نخجیران و شیر را در درون خود بازسازی کند ۀاین نقطه باید هم

 :رمزگان دالی()خورد  ینمرا  فریب خرگوش ،انسان استنَفْس شیر که آن 

 خصییم بییرونخصییم بییرون  مییامییا  کُشییتیمکُشییتیم  شییهانشییهان  ایای»»
 

 انیییدرونانیییدرون  دردر  بَتَییربَتَییر  زُوزُو  خصیییمیخصیییمی  مانییدمانیید 
 

  نیسیت نیسیت   هیوش هیوش   وو  عقیل عقیل   کارِکارِ  این،این،  کشتنکشتن
  

  نیسیت نیسیت   خرگیوش خرگیوش   سیخرۀ سیخرۀ   بیاطن بیاطن   شیییرشیییر 
  

  اژدهاستاژدهاست  دوزخدوزخ  وونَفْس نَفْس     ننییاااست است   دوزخ دوزخ 
  

  کییاست کییاست   کیم و کیم و   نگیردد نگیردد   دریاهیا دریاهیا   بیه بیه   کاوکاو 
  

  هنییییوزهنییییوز  درآشیییامد درآشیییامد   رارا  ااییییییییییدردر    هفیییت هفیییت 
  

  ««سییوزسییوز  خلییقخلییق  آنآن  سیییوزشسیییوزش  نگییرددنگییردد  کَییمکَییم 

  ((444444  ::19391939  )مولوی،)مولوی،                                                
 

خاص روایتگیری موالنیا در داسیتان     ۀدر نظر گرفتن شیوبا و  با توجه با آنچه گذشت

 .نقش بسیار پررنگی دارند ،ی دالی در این روایتها رمزگانکه  یابیم یدرم نخجیران و شیر

نید و  دارو نمیادین خیود معناهیای ضیمنی      یکیهرمنوتی فرهنگی، ها رمزگانبسیاری از 

ی هیا  رمزگیان  ۀ. بیشتر استعارات و تشبیهات داستان در حوزآیند یمه شمار رمزگان دالی ب

تمثیل در میان روایت اصیلی   صورت  بهکه موالنا  ییها داستانو تمام  گیرند یمدالی قرار 

 د.دار به موقعیت خود در روایتیک معنای ضمنی متفاوتی با توجه  هر ،کند یممطرح 

  1. رمزگان فرهنگی1

ذییل ایین عنیوان جمی       ،خوانید  یفرامرا که یک متن  ییها ارزشدانش و  نظام بارت کل 

ی قیالبی گونیاگون   ها صورت، حقایق علمی، مکَحِ و  امثال صورت  به. این رمزگان آورد یم

شوند. به قول بارت، ایین همیان رمزگیان     پدیدار می ،سازند یمادراک که واقعیت انسان را 

                                                           
1. cultural code 
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و  انسیان، رمزگیان افکیار عمیومی     یهیا  دانشزگان رم ،، یا به عبارت بهتربامعرفتدانش 

و  تیر  یکلو در شکلی  رمزگان فرهنگ به صورتی است که از طریق کتاب، تعلیم و تربیت

شود. بسیاری از این رمزگان فرهنگی ییا   منتقل می زندگی اجتماعی ، از طریق کل تر مبهم

قواعد اجتماعی آنچه  ۀهمکه  از: رمزگان علمی، رمزگان ریطوریقایی ندعبارتارجاعی آشنا 

رمزدار گفتمیان   یها فرمرمزدار روایت،  یها فرم: آورد یم گرددر خود  ،شود را که گفته می

( بخشی از ،دیگو یمخود سخن  ۀبیان فرازبانی )گفتمانی که دربار و )اعالن، سوابق و غیره(

کیه   «یین تاریختع» یا همان نگارانه زمانرمزگان  . همچنین،دهد یمکیل این رمزگان را تش

 ،بدین ترتییب  فرهنگی است. کامالً یا هیرو ،واق  درامروزه برای ما آشنا و ملموس است، 

. به اعتقیاد بیارت، نبایید    سازند یمقوی را ارجا  یک رمزگان فرهنگی  ،این نقا  ۀمجموع

بلکیه  را بیه رمزگیان تبیدیل کیرد،      پاافتاده شیپ تینها یبتوان مفاهیم  یمتعجب کرد که 

هیا را مسیتعد    اسیت کیه آن  ظاهریشان  ییمعنا یبیا  ها آن یپاافتادگ شیپ، همین کسع رب

 ۀمجموعی  یعنیی  ؛توجه بیه تعریفیی کیه از رمزگیان هسیت     آن هم با  کند، رمزپردازی می

امیا   ،ندهسیت   عیت یطب یها نشانهشود  هستند که گمان می نما نخقواعدی که چنان کهنه و 

 (.Barthes, 1970: 18) د شدنخواه یخواندن نا سرعت بهها روی برگرداند،  اگر روایت از آن

 ۀازجملی  ؛از ارجاعات فرهنگی به خارج از دنیای میتن اسیت   پُرشیر و روایت نخجیران 

آشنای متون دیگر است که بهتیرین   یها داستانقب زدن به تلمیحات گوناگون و ن ،ها آن

بسیار معمول  یها گزارهو  ها المثل ضربکاربرد  ،همچنین .هستندمعرف بینامتنیت در متن 

 .شوند یمی فرهنگی روایت محسوب ها رمزگاناسالمی از  ی فرهنگ ایرانی

 جملییه گفتنیید ای طبییییب باخبییییر»

 
 «ردَالحیذر د  لییس یغنیی عییین قَی    

 (911: 1939مولوی، )                    

احتییا  و   اشاره بیه ایین خبیر کیه    »)رمزگان فرهنگی(:  الحذر د  لیس یغنی عن قدر

، است واند در آنچه فرود آمده و نیامدهت ی در امر مقدر سودمند نیفتد، ولی دعا میکار محکم

 .(911: 1939 )زمانی، «سودمند افتد
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زانوی شتر بستن، حبیب خدا بودن کاسب، ساغر به دور آوردن، بیه خیواب خرگوشیی    

 معمیول دیگیر،   یهیا  هگیزار ، تلخ بودن حقیقت و بسیاری از وقت یببریدن مرغ  رفتن، سر

 از ارجاعات فرهنگی متن هستند. ییها نمونه

  1نینمادرمزگان  .3

 یی  است به همیان معنیایی کیه میا در نقید انگلیسیی      « یهما درون» ۀاین عرصه همان عرص

کیه اثیر بیه دور آن     ییهیا  دهیی اایده یا  یعنی ؛میفهم یمن اصطالح از ای معموالًآمریکایی 

منبی  معنیا، جنسییت و     عنوان  بهنمادین بر تن انسان  ۀعرص ،سارازین در شود. ساخته می

 (تیز  یآنتی )متضیاد و برابیر نهادهیایی     یهیا  قطب. رمزگان نمادین به است شده استوارپول 

که با   یهنگام، مثال  عنوان  به ؛انندینما یمرا « یریپذ اعاده»و « تعدد ظرفیت»که  پردازد یم

. نماد، ردیگ یمدر مقابل ما قرار « پسر و پدر»مادین ن ۀ، وی در رابطمیشو یمآشنا  سارازین

دهید تیا    یمی کنید و امکیان    جیا میی   هی، آن ویژگی از زبان است که بیان را جابکل طور  به

، ییک نظیر   میا خوانده میکن یمبیان را، یعنی هر آنچه را که گمان  ۀغیر از صحن یا صحنه

 (.Barthes, 1970: 19) ببینیم

ست که یک میتن چگونیه در قالیب    ین به زبان ساده به این معنامادرمزگان ن ،واق  در

میا بایید بیه دنبیال      ،در قالیب ایین رمزگیان    ،بنیابراین  .ابید ی یمدوگانه سامان  یها تقابل

، گیر ید  انیب  به ؛دهند یمبگردیم که به متن معنا  یدوقطبمتضاد  یها جفتاز  یا مجموعه

 مشاهدهتوان  می که در یک متن  کند یمره رمزگان نمادین به الگوهای تضاد و تقابلی اشا

 .(193 :1981آلن، ر.ک؛ ) کرد

 ،میخیور  یبرمی فراوانی  دوتایی یها تقابلبه  ،در جریان خوانش روایت نخجیران و شیر

  شیکل  هیا  تقابیل گفت پایه و اساس این روایت بیر مبنیای همیین     توان یم که ای  گونه  به

 ،کنید  یم دیتأککه بارت نیز  گونه همان ختیار است.جبر و ا ،ها آن نیتر مهماست که  گرفته

. رود یمی تکثیر پییش    یسو  بهمتن  ،ی نمادین در متنی بیشتر باشدها رمزگانهرچه تعداد 

هیای متنیاقض جبیر و     گیزاره  بیا  آور شگفتای  یوهشدمنه را به  و  یلهکلۀ موالنا روایت ساد

اسیت کیه بیاز     یچییده پ  درهیم ندانه هنرم چنانو...  ،م و تسلیماختیار، توکل و تالش، تحک 

                                                           
1 . Symbolic code 
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 ،های متفیاوت و رسییدن بیه معیانی متکثیر      جز با انتخاب راه ،گره در کردن این روایت گره

دوتیایی ایین رواییت در جیدول زییر آورده       یهیا  تقابل ینتر مهمتعدادی از  ممکن نیست.

 :است شده
 در روایت نخجیران و شیر ییدوتا یها تقابل: برخی 1جدول 

 نخجیران ↔ رگوشخ  شخرگو ↔ شیر

 رضایت و تسلیم ↔ عقل  خشم ↔ خرد

 وفاداری ↔ نیرنگ  نخجیران ↔ شیر

 زهد متعصبانه ↔ عرفان  جبر ↔ اختیار

 توکل ↔ جهد  تقدیر ↔ تدبیر

 جهینت. 8

 میشیو  یمی متوجه  ،است شدهگرفتن خوانشی که از روایت نخجیران و شیر انجام  در نظربا 

هیای کنشیی و    لیی، فرهنگیی و نمیادین از مجمیو  رمزگیان     هیای دا  تعیداد رمزگیان   که

از قیود  ،یکیهرمنوتهای کنشی و  رمزگان برخالفها  این رمزگان یکی بیشتر است.هرمنوت

بیدون  یر، شیناور و  پیذ  برگشیت ها  کنند و تا جایی که این رمزگان توالی روایت تبعیت نمی

 کننده هستند، متن متکثر است. یینتع مرج 

رسید کیه میتن از     یمی بادی امر به نظر ندن روایت نخجیران و شیر، در خوا در جریان

ها را بیه   گره ۀهم ،یک صدای مسلس مانندکند. راوی  م و انسجام محکمی پیروی میتحک 

 ،رساند یمدر متن   مطرحی معماهاکند و خواننده را به لذت رسیدن به پاسخ  ترتیب باز می

 ،است نا از این داستان ساده طرح کردهای که موال دهیچیپاما با دقت بیشتر در روایت بسیار 

 زده شیگفت را  خواننیده یر نخجییران و شییر   پیذ  برگشتر از ابهام و پُ جادوی روایتِ کم کم

 ها آنتوان  ینمی راحت به چراکه ؛دنکن یمید أیتتکثر معنا را  ۀفرضی حاصلی ها دادهکند.  می

 را به مضامینی قطعی تقلیل داد.

ی متنیاقض در  هیا  گیزاره راوی از  ۀساختمندی متن و استفاد ،ه گفته شدک گونه  همان

 ؛بازگشیایی شیوند  تأویل و های متفاوتی  های روایت به روش یلتمثشود که  یممتن باع  

شیود   یمنسبت به دیگری ارجحیت ندارند. این امر باع   ها آنک از ی  یچههایی که  یلتأو

ا ذهنی بیاز و دور از تفسییرهای اصیلی عرفیانی     اگر ب ،روایت نخجیران و شیر ۀکه خوانند



 شناسی رمزگان روالن بارت با رویکرد زبان مثنوی معنوی« نخجیران و شیر»تحلیل روایی داستان / 18

 

هایی گوناگون از آن را داشته باشد. موالنیا   ییبازنماامکان درک  ،ها وارد شود روایت به آن

خواننیده را در ایین    سیرانجام، کند و  ها همدلی نمی یتشخصاز  یک یچهقطعی با  طور  به

رسد که  دو؟ به نظر می یا هر و یا جهد ،خره توکلکند که باأل ی گوناگون رها میها تناقض

با شیر همدل است و همین شییر   ،نگاه شیر به تالش و کسب سبببه  ،در ابتدای داستان

در  و دیگر اعتقاد خود را کنیار گذاشیته بیود،   خوری از نخجیران شده بود  که تسلیم وظیفه

افتید.   میی در چیاه   ،موجودی اهریمنی که نابودیش خوشایند اسیت  ۀمثاب  به ،داستان پایان

این ذهنییت را کیه خرگیوش بیا تیالش و       فوراًموالنا  ،بالفاصله بعد از بازگشت خرگوش

غییر.  ، دست توانیای حیق بیود و ال   کند. هرچه بود نقض می ،کوشش خود به نتیجه رسید

 اجرای مشیت الهی گشت. ۀآفرین بر دست و بازوی تو که وسیل

باز هم برای کاهش درد و  ،و توکل اعتقاد به جبر وجود باجالب اینجاست که نخجیران 

دهنید و ایین نقطیه از     مقیرر را میی   ۀو به شیر پیشنهاد وظیفی  اند نمودهرنج خویش تالش 

 قطعییت  سیرانجام، معناهای متناقض میتن باشید کیه     تواند یکی از سلسله استان خود مید

 کند. ید میأیتآن را  نداشتن

ی رمزگیذاری  ا گونیه   بیه رواییت   یش را درنمادهاست که این جادوی روایتگری موالنا

در  صیداها ایین   ۀهمی ی نیسیت.  جداشیدن ی از هم راحت بهاست که گویی حق و باطل  کرده

خواننده را در دریایی  ناخودآگاهموالنا  .و هم باطل ندهست  حقی هم ا گونه بهداستان موالنا 

 هسیتند و   یعواقهای ذهنی که هم  یچیدگیپکند تا از میان  ی متناقض رها میها گزارهاز 

خواننده با توجه به بافت گفتمانی خود  سرانجام،د و شوهم فیلسوفانه و دشوار، دچار تردید 

دانید   یابد. هرچند در ناخودآگاه خود می یمیل نهایی دست تأوگزیند و به یک  یبرمیکی را 

 است. انداختهکه گویی حجم پررنگی از معنا را به دور 

متن ما را با تحکیم   ،آید یمبرخورد با متن روایت پیش  در ابتدای امر در آنچه برخالف

هیای بسییار    ییت قابلمیتن رواییت    ،بلکیه بیرعکس   ،کنید  الب وادار نمیی به قبول صدای غ

 درکیدام   کیه هیر  سیت  نمادها و ها تناقضدریایی از  د وبرای تکثر معنا دار ییزانگ شگفت

کننید و پیچییدگی سیاختار     یمتناقض را بازنمایی می  ظاهر بهیی ها مدلول، یی از داستانجا

همه و همه باعی  تکثیر    ،توان قهرمان را در داستان تشخیص داد ینمی راحت بهروایت که 

شود. حقیقت این است که آن چییزی   های گوناگون در متن موالنا می یلتأومعنا و قابلیت 
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نید  کند. گفتمیان مسیلس و قدرتم   که متن موالنا را متنی بسته با معانی محدود تعریف می

هیای متفیاوت از    ییل تأوهمان گفتمانی که  در طول تاریخ است؛ مثنویتفسیرگران اصلی 

کنید و ایین    را بسته معرفی می مثنویداند، متن  را گناه نابخشودنی می ی عرفانیها گزاره

 شود. ی استوار است که گویی برای همگان باورپذیر میا اندازه  بهقدرت 

هیا از   یین ا ۀهمی  .آینید  ینمکثر دلبخواهی به دست این معناهای متکه باید توجه کرد 

هر فرد با توجیه   .اند شده حاصلی متن ها قسمتبا دیگر  ها نشانه ۀرابطساختمندی متن و 

گزیند  یبرمبیند و  یمرا  ها رابطهتعدادی از  و ها نشانهگفتمانی خود تعدادی از این  ۀبه زمین

دمنیه را بیه    و  یلهکلۀ موالنا روایت ساد. این صورت شکل خواهد گرفتو معنا برای او به 

... ار، توکل و تالش، تحکم و تسلیم وی متناقض جبر و اختیها گزاره با آور شگفتای  یوهش

 جیز بیا انتخیاب    درگیره  گیره است که باز کردن این رواییت   یچیدهپ  درهمهنرمندانه  چنان

 ی متفاوت و رسیدن به معانی متکثر ممکن نیست.ها راه
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