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تحليل نشانهشناختي شش روايت از حكايت «طوطي و بازرگان»  

   محمد پارسانسب

   نرجس نيكانفر
  

چكيده  
نشانهشناسي علم بررسي نشانهها و مطالعة نظامهاي نشانهاي در رشتههاي مختلف است. اين 
علم يكي از علوم پرطرفدار و با سابقة تاريخي طوالني است كه امروزه، توجه بسياري از 
محققان در زمينههاي گوناگون را به خود جلب كرده است. زبان بهعنوان يكي از نظامهاي 
نشانهايِ مهم و درخور تأمل، قابليت زيادي براي تحقيق و بررسي با موضوع نشانهشناسي دارد 
و ادبيات- كه بهترين جلوة زبان است - زمينة مناسبي براي تحليلهاي نشانهشناسي است. 
معنوي ازاينرو، آثار ادبي ميتوانند بهترين گزينه براي تحليلهاي نشانهشناسي باشند. مثنوي

يكي از مهمترين آثار ادبي در زبان فارسي است كه تاكنون بسياري از محققان در زمينههاي 
و مقايسة  مثنوي گوناگون به آن پرداختهاند؛ اما جستوجوي مآخذ و مشابهتهاي حكايتهاي
نشانهشناختي آن با مآخذ پيشين و تحليل آنها موضوعي است كه تاكنون در كمتر پژوهشي 
مورد توجه قرار گرفته است. در اين مقاله درنظر داريم حكايت «طوطي و بازرگان» را بهعنوان 
مثنوي، در مقايسه با مآخذ پيشين و پسين ازجمله منابع  يكي از مشهورترين حكايتهاي

  نويافته مورد تحليل و بررسي نشانهشناختي قرار دهيم. 
واژههاي كليدي: مثنوي، موالنا، حكايت «طوطي و بازرگان»، نشانهشناختي، رمزگان.  
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1. مروري بر حكايت و مآخذ آن  
است كه در آن صورت  مثنوي حكايت «طوطي و بازرگان» از قصههاي رمزي و تمثيلي در
قصه مطرح نيست؛ بلكه معناي رمزي آن منظور است. در اين گونة ادبي، ذكر قصه براي آن 
است تا مدعاي گويندة قصه به هر صورت ممكن (رمز يا استعاره) براي مخاطب قابل تصديق 
و تصور شود (زرينكوب، 1378: 163-164). فشردهاي از حكايت چنين است: بازرگاني 
طوطياي زيبا در قفس دارد. روزي تصميم ميگيرد بهقصد تجارت، عازم هند شود. پيش از 
سفر، از كسان و خدمتكاران و كنيزان خود ميخواهد تا هريك ارمغاني از او بخواهند. 
درنهايت، سوي طوطي ميرود و مطلوب او را جويا ميشود. طوطي از بازرگان ميخواهد تا 
پيغام گرفتاري و حبسش را به طوطيان هند برساند و پاسخ آنها را براي طوطي بياورد. 
بازرگان ميپذيرد. روزي در هند با طوطياني كه بر شاخههاي درختان آواز ميخوانند مواجه 
ميشود. فرصت را غنيمت دانسته، پيغام طوطي را بازگو ميكند. ناگهان يكي از طوطيان با 
شنيدن پيغام، از درخت بر زمين ميافتد و جان ميدهد. بازرگان كه از اين حادثه بسيار متعجب 
و در عين حال پشيمان است، سوي وطن بازميگردد. وقتي طوطي محبوس جوياي ارمغان 
 خويش ميشود، بازرگان واقعه را براي او شرح ميدهد. ناگهان طوطي محبوس نيز به حالت
مرگ، بر كف قفس ميافتد. بازرگان كه از مرگ طوطي خويش بسيار اندوهگين است، با شيون 
و اندوه او را از قفس بيرون مياندازد؛ اما در كمال تعجب با پرواز طوطي روبهرو 
ميشود. طوطي پس از رهايي از قفس، از پيام اشارتوارِ طوطي هند از طريق جان باختن 

خويش سخن ميگويد. سرانجام، طوطي پس از وداع با بازرگان عازم هند ميشود.  
داستان «طوطي و بازرگان» را پيش از موالنا افراد ديگري هم به نظم يا نثر گزارش كردهاند 
و بدون شك، موالنا در نظم حكايت خويش از آنها بهره برده است. درواقع، تمام اين آثار 
مآخذ موالنا بهشمار ميآيند. پس از او نيز كساني به نقل اين حكايت در كتابهاي خويش 
پرداختهاند؛ اما شيوهها و شگردهاي داستانپردازي در هريك از اين مآخذ و سبك خاص آنان 
مانع از تبديل شدن «طوطي و بازرگان» به قصهاي كليشهاي شده است. اينكه قلم كداميك از 
اين نويسندگان تأثيرگذارتر و ماهرانهتر بر صفحة كاغذ به حركت درآمده، نتيجهاي است كه 
كه  مثنوي تمثيالت و قصص مآخذ جز با مقايسة اين قصهها قابل دستيابي نيست. در كتاب
رازي ابوالفتوح تفسير است، مثنوي يگانه كتاب و پژوهش موجود در زمينة مأخذيابي قصههاي

عطار دو مأخذ موالنا در نقل اين حكايت معرفي شدهاند (فروزانفر، 1372: 18). در  اسرارنامة و
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بهعنوان  عجايبالمخلوقات اين مقاله، ما سه منبع تازه را در نقل اين روايت بهدست آوردهايم:
مثنوي. منابع نويافته در زمينة  بهعنوان منابع پس از گازر تفسير و دقايقالطريق مأخذ پيشين و
بسيار  مثنوي اين حكايت گوياي اين نكته است كه اگرچه كار استاد فروزانفر در يافتن مآخذ
درخور تحسين و ارزنده است، پژوهش و تأمل بيشتر ميتواند به يافتن مآخذ افزونتر منجر شود.   

  
2. پيشينة تحقيق دربارة حكايت «طوطي و بازرگان»  

است و  مثنوي حكايت «طوطي و بازرگان» از نمونههاي زيباي حكايات رمزي و تمثيلي در
تاكنون موضوع تحقيق بسياري از پژوهشگران ادب فارسي قرار گرفته است. صرفنظر از 
ازجمله اين حكايت است، كتابها  مثنوي كه دربردارندة شرح همة حكايتهاي مثنوي شروح
و مقاالتي بهصورت مستقل و يا در كنار ديگر مطالب به شرح و تحليل اين حكايت 
تحليل ارزشمندي از اين داستان بيان كرده  آفتاب ساية در پرداختهاند. پورنامداريان در كتاب
است. موضوع اساسي فصل سوم اين كتاب، ساختشكني در داستانهاي مولوي است و 
مثنوي داستان «طوطي و بازرگان» نيز در اين كتاب در بخش خالفعادتهاي معنايي و بياني
تحليل شده است. در تحليل اين حكايت، توجه زياد ايشان به جنبة متمايز زبان موالنا در 
ارتباط با عنصر روايي (راوي داستان) و خالفعادتهايي معطوف است كه در اين زمينه موالنا 
از آنها بهره برده است. نگارندة كتاب برآن است كه «راز بقا و استمرار شهرت روزافزون 
مثنوي با عادتشكنيها يا عادتگريزيهاي متنوع مولوي در مثنوي ارتباطي نزديك دارد.» 
(پورنامداريان، 1388: 285). بهتعبير او، هم شيوة ناگهاني حضور مولوي در جريان مستمر 
روايت و هم نمود هيجانانگيز احوال عاطفي او خالفعادتي است كه در هيچيك از آثار 
تعليمي به اين شيوة غريبِ آميخته با روايت ديده نميشود (همان، 302). در اين حكايت، آنجا 
كه بازرگان در فراق طوطي شيون سر ميدهد، موالنا در قالب بازرگان به سخن درميآيد و از 
شمس و غم هجران او سخن ميگويد و خواننده ناگهان با اشعار غنايي تأثيرگذار روبهرو 
ميشود. «خطابهاي بازرگان عاشق به طوطي بهتدريج بهسمتي ميرود كه جان، جاي طوطي 
انگيز را در مثنوي مستقر ميسازد.»  و مولوي جاي بازرگان را ميگيرند و اين ابهامي تأمل
(همان، 305). به اين ترتيب، راوي و شخصيت بدون قرينهاي تغيير ميكنند و شعري عرفاني و 
تعليمي به شعري غنايي و عاشقانه تبديل ميشود. اصرار در ايراد گفتوگو از ديگر شگردهاي 
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مثنوي است كه منتقد به آن اشاره كرده است. ازنظر او، اين گفتوگوهاي  داستانپردازي
طوالني ميان طوطي و بازرگان از سويي معرّف شخصيتهاي اصلي قصه و از سويي ديگر 

بيانگر انديشههاي موالنا هستند.  
-274 ،162-152 ،149-148 /1) كوزه در بحر زرينكوب نيز در بخشهايي از دو كتاب
(187، 424 و 426) به ذكر نكاتي درباب اين حكايت پرداخته است.  ني سرّ 290 و 337) و
اشاره به مفاهيم رمزي و عرفاني، جنبههاي داستاني و ماجراي داستان و تفسير آن از مطالبي 

است كه او در اين دو كتاب بهتفصيل بحث كرده است.   
اشرفزاده در مقالهاي به مقايسه و بررسي اين داستان و بيان تفاوتهاي آن با دو روايت 
بيش از  اسرارنامه ابوالفتوح پرداخته است. براي مثال، توصيفهايي كه در تفسير و اسرارنامه
و درمقابل، بهزير افتادن  مثنوي به آن پرداخته شده، عبارتاند از: مرگ يك طوطي در مثنوي
از بازگشت بازرگان و توضيح  اسرارنامه همة طوطيان هند در داستان عطار؛ گزارشهاي موجز
مفصل موالنا در اينباره و سرانجام رسيدن به اين نتيجه كه عطار عارفي شاعر و موالنا شاعري 

عارف است و همچنين، موالنا به زيباييهاي قصه توجه بيشتري دارد و عطار به ايجاز آن.   
نويسندگان، شارحان و محققان ديگري نيز در اين زمينه به مطالعه پرداختهاند كه ذكر 
خالصهاي از همة آنها در اين مختصر امكانپذير نيست؛ ازجمله ادوارد ژوزف با مقالة 
مونيخ؛ اسالمي ندوشن با مقالة «خويشاوندي فكري ايران و هند در  كاوة «طوطيان» در مجلّه
فارسي؛ علي حيدري با مقالة «مقايسة طوطي و بازرگان  ادب رشد قصهاي از مثنوي» در مجلة
فارسي؛ نرجس بهرامي با مقالة «كهنالگوها در  ادب آموزش رشد مولوي و عطار» در مجلة
و... . آنچه در اين نوشتار به آن خواهيم  ادبيات ماه كتاب حكايت طوطي و بازرگان مثنوي» در
پرداخت، تكرار سخنان اين بزرگان نيست؛ بلكه برآنيم تا با مروري بر رويكرد نشانهشناسي1 در 
ابوالفتوح، تفسير ادبيات، ضمن مقايسة روايتهاي مختلف اين حكايت در كتابهاي
گازر، شيوة كاربرد نشانهها  تفسير و دقايقالطريق مولوي، مثنوي عجايبالمخلوقات، اسرارنامه،
موالنا ارزيابي كنيم و در نهايت، به شگردها و تمايزهاي  مثنوي را در اين آثار، بهويژه در

نشانهشناختي روايت موالنا در اين حكايت دست يابيم.   
   

                                         
1. semiology 
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3. رويكرد نشانهشناسي  
فردينان دو سوسور1، زبانشناس سوئيسي، و چارلز ساندر پييرس2، منطقدان آمريكايي، در 
دورهاي تقريباً همزمان با يكديگر، شكلگيري علمي بهنام نشانهشناسي را پيشبيني كردند و به 
تبيين آن پرداختند. اين دو بنيانگذار علم نشانهشناسي موجب شدند تا امروزه حوزة مطالعاتي 
نويني بهنام «نشانهشناسي» حجم چشمگيري از كتابهاي تحليلي و پژوهشي را به خود 
اختصاص دهد. بعدها افرادي مانند ياكوبسن3، بارت4، كريستوا5، موريس6 و... در قرن بيستم 

راه سوسور و پييرس را ادامه دادند.   
ازديدگاه سوسور، نشانة زباني رابطة بين يك چيز و يك نام نيست؛ بلكه رابطهاي است بين 
يك مفهوم و يك الگوي صوتي. او نشانة زباني را كليتي ميداند كه از پيوند دال7 و مدلول8 
پديد ميآيد. ازنظر او، نشانهها دراصل به يكديگر ارجاع ميدهند و ارزش هر نشانه ناشي از 
روابط آن با نشانههاي ديگر است. اين هويت نسبي نشانهها درون نظام زبان، اصل اساسي 
نظرية ساختگرايي است و تكية سوسور بيش از هرچيز بر روابط درون نظام كلي است. 
برخالف سوسور كه قالب دوگانة دال و مدلول را دربارة نشانهها بسنده ميداند، پييرس 
الگويي سهوجهي را در اينباره بيان ميكند: نمود9، تفسير10 و موضوع11. «نمود» شبيه دال 
سوسوري است و «تفسير» هم بيشباهت به مدلول نيست؛ اما «موضوع» چيزي شبيه به مصداق 
است كه در الگوي سوسوري جايي به آن داده نشده است. پييرس به دالهاي نمادي، شمايلي 
و نمايهاي اشاره ميكند. دالهاي نمادي و شمايلي آنهايي هستند كه بيشتر در قيد 
مدلولهايشاناند؛ درحالي كه نشانههاي نمادين بيشتر قراردادياند و مدلولها در آن بهواسطة 
دالها تعريف ميشوند (ر.ك سجودي، 1383). بهگمان پييرس، نشانهشناسي فقط درزمينة 
                                         
1. Saussure  
2. Piers 
3. Jakobson 
4. Barthes 
5. Kristeva 
6. Morise 
7. signifier 
8. signified 
9. representment 
10. interpretant 
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نظامهاي قرارداديِ ارتباط كارايي دارد؛ يعني آن دسته از عالمتها كه بنابر قراردادي به معنايي 
خاص داللت1 ميكنند، نشانه دانسته ميشوند. نشانهشناسي راهگشاي شناخت معنا يا معناهاي 
اثر است (احمدي، 1380: 40). درواقع، سوسور بر كاركرد اجتماعي نشانه تأكيد ميكند و 
پييرس بر كاركرد منطقي آن. اما اين دو جنبه رابطة دوسويه و تنگاتنگ با يكديگر دارند 
(گيرو، 1380: 15). نشانه محرك يا جوهر محسوسي است كه تصوير ذهني آن در ذهن ما با 
تصوير ذهني محركي ديگر تداعي ميشود و همواره با قصدي داير بر معنا همراه است (همان، 

   .(39
نشانهها در زبان هميشه به نشانههاي ديگر رجوع ميكنند و متن هميشه چشمانداز 
تصويرهاي پايانناپذير را پيشروي ما ميگذارد. اكو ميگويد: «نشانه صرفاً چيزي نيست كه 
جاي چيز ديگري قرار گرفته باشد و بنابراين معنايي واژهنامهاي داشته باشد؛ بلكه چيزي است 
كه بايد تفسير شود.» (لچت، 1383: 190 و 193). با توجه به مطالبي كه بيان شد، ميتوان به 
اين نتيجه رسيد كه نشانهشناسي رويكردي است براي تحليل و بررسي زبان متون مختلف كه 
در عين حال نيازمند پژوهشهاي ساختاري است. همانطور كه ساختارگرايان پيدايش متن را 
در همنشيني عناصر آن ميدانند، در نشانهشناسي هم ارزش هر نشانه را همنشيني آن با ديگر 
نشانهها معين ميكند. با اين نگرش، روايتشناسي هم در ارتباط و همسو با نشانهشناسي قرار 
ميگيرد؛ زيرا در روايتشناسي هم، پيرنگ2 اثر داستاني براساس همنشيني عناصر آن شكل 
ميگيرد و اين همان نگاهي است كه علم نشانهشناسي به نشانهها دارد. در اين ميان، زبان شعر 
بهعنوان يكي از نظامهاي زباني با ويژگيهاي منحصربهفرد، سرشار از نشانههايي است كه در 

پيوند با هم زمينهساز زباني متمايز ميشود.   
وجود آرايههايي مانند مجاز، كنايه و بهويژه استعاره، در گستردگي و ممتاز شدن نشانههاي 

شعري تأثيرگذارند.  
اصوالً كاربرد زبان استعاري در شعر ناشي از فرافكني تشابه و همارزي از محور 
جانشيني يعني قطب استعاره به محور همنشيني است؛ به عبارت ديگر مادامكه رابطة 

                                         
1. signification 
2. plot 
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شباهت بر محور همنشيني فرافكن نشود، بيان متني پيدا نميكند و قابل دريافت نيست 
(لچت، 1383: 214).  

خواننده در ابتدا فقط با متن روبهرو ميشود و سپس در برخورد با كل متن و اجزا و عناصر 
بههمپيوستة آن و تحليل و بررسي متن، به مفهوم نشانه و چگونگي قرار گرفتن آن در كنار 

ديگر نشانهها توجه ميكند و به كشف نظام نشانهاي درون متن ميپردازد.   
داستان «طوطي و بازرگان» نيز در اولين نگاه، متني است روايي كه در آن عناصر داستان در 
كنار هم قرار گرفتهاند و نظام زباني خاصي، با توجه به نظم يا نثر بودنش، بر آن حكمفرماست. 
در اين ميان، برخي عناصر داستان به نماد يا نشانهاي خاص تبديل ميشوند و در وراي مفهوم 
زبانيِ خود معاني ديگري را حمل ميكنند كه در ارتباط با ديگر نشانههاي متن، خواننده را به 
نقطة معيني ميرسانند. در اين روايت با نمادها و نشانههايي روبهروييم كه هريك در وراي 
معناي ظاهريشان بر مفهومي عرفاني يا تعليمي داللت ميكنند. براي مثال، طوطي فقط مرغي 
خوشآواز و محبوس در قفس نيست؛ بلكه نمادي است از انسان آگاه كه در جستوجوي 
راهي براي رهايي خويشتن است. طوطيان هند كه به تدبير رهايي همنوع خويش ميپردازند، 
نشاندهندة تفكر همنوعي و يارياند. هندوستان نيز بهعنوان جايگاه طوطيان مدبر، بيترديد 
مفهومي فراتر از منطقة جغرافيايي خاص را به ذهن ميآورد. در نهايت، هر واژه و رويداد 
تأثيرگذار در اين قصه از مرزهاي واژگانياش فراتر رفته، مفهوم ذهني عميقتر از رابطة يك 
آواي صوتي با تصور ذهنياش ميسازد. آنچه اهميت دارد، مهارت نويسنده است در برقراري 
ارتباط اين نشانهها با هم و ميزان تأثيري كه اين نشانهها در پيوند با عناصر روايي قصه در 

خواننده ايجاد ميكنند و او را به درك مفاهيم مورد نظر نويسنده رهنمون ميشوند.  
آنچه دربارة مفاهيم و عناصر نمادين اين حكايت گفته شد، در روايتهاي ديگر متفاوت 
است. براي مثال، در برخي روايتها بازرگان نقش بسيار كمرنگي ايفا ميكند و در برخي 
ديگر، ضمن دربرداشتن رمزگان1 عرفاني و جنبههاي نمادين، درمقام شخصيت اصلي در 
حكايت حضور مييابد. در اين روايتها طوطي محبوس نيز جلوههاي متفاوتي دارد: گاه فقط 
طوطياي با انديشة رهايي خويش است و گاه زمينة رهايي ديگري را نيز مهيا ميكند؛ گاه 
عاشق است و گاه معشوق. اين تفاوتها با يكي از اساسيترين نكات رويكرد نشانهشناسي 
                                         
1. code 
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ارتباط دارد: بهنظر سوسور، «هر گويندة عادي» زباني غيرتاريخي بهكار ميگيرد. اگر بخواهيم 
زباني را توصيف كنيم، نيازي به شرح اين نكته نداريم كه پارههاي گوناگونش چگونه پس از 
گذران مسير تكاملي تاريخي، شكل امروزي خود را يافتهاند. در توصيف زبان، نخست بايد 
بدانيم كه اكنون عناصر اين زبان با يكديگر چه مناسباتي دارند و چگونه شكلدهندة يك نظام 
هستند. سوسور در اين مورد از «موقعيت زبان» ياد كرده است؛ موقعيتي كه در آن نه واحدهاي 
سازنده، بلكه مناسبات آنها اهميت دارند. بحث سوسور از «غياب»، مسئلة مهم تمايز دو محور 
زبان يعني همنشيني و جانشيني را مطرح ميكند. اين تمايز در نظرية ادبي مدرن و در تحليل 
ساختاري شعر اهميت زيادي يافته است. مناسبات همنشيني زبان روشنكنندة موقعيت نشانه در يك 
نظم معنايي ويژه است (احمدي، 1387: 18). برپاية اين مقدمات، در ادامة مطلب به بررسي نشانهها 

و تبيين روابط حاكم بر آنها در اين روايتها بهترتيب سير تاريخي آنها ميپردازيم.  
  

4. تحليل نشانهشناختي روايتها  
رديابي نشانهها در متن روايتها مشخص ميكند كه اين متون كامالً با هم در ارتباط هستند و 
از اين لحاظ ميتوان به دستهبندي آنها پرداخت. براساس اين، روايتهاي بهدستآمده از اين 

حكايت به سه دستة اصلي تقسيم ميشود:   
  گازر؛  تفسير ابوالفتوح و تفسير 1. متون ديني و تفسيري در

  عجايبالمخلوقات؛ 2. متون روايي در
  دقايقالطريق. و مثنوي اسرارنامه، 3. متون عرفاني در

براي مشخص شدن تمايزات و تشابهات اين سه گونه روايت، پيش از تحليل نشانهشناختي 
آنها، جدولي از ساختار هريك از گونههاي بهدستآمده ارائه ميكنيم:   
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جدول 1: گونة اول تفسير ابوالفتوح و تفسير گازر  
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جدول 2: گونة دوم عجايبالمخلوقات  
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  جدول 3: گونة سوم اسرارنامه، مثنوي، دقايقالطريق

امه
رارن

اس
  

دمه
مق

 
ني

چي
ت   

واس
درخ

يم 
حك

 از 
طي

طو
  هند

يم 
حك

ت 
القا

م
 هن

ان
وطي

ا ط
ب

ن   د
تاد
ر اف

 زي
به

هند
ن 
طيا

طو

دثة   
 حا

يي
زگو

با
طي

طو
ي 

 برا
هند

  

ده 
مر

دن
مو
ن

د را 
خو

ي 
وط
ط

  

  

ن 
اخت
 اند

ون
بير

ز او
روا

و پ
ي 

وط
ط

  

فت
گ

 
ي 

وگو
كيم

و ح
ي 

وط
ط

به   
ي 

وط
ز ط

روا
پ

  هند

جه
نتي

 
ري

گي
  

وي
مثن

  

ـــ    
ـــ

ـ
  

      
  

    
  

    
  

    
  

در 
ن 
رگا

 باز
دوه

ان
طي

طو
گ 

مر
  

    
  

    
  

    
  

    
  

يق
دقا

 
يق

طر
ال

  

ـــ
ـــ

ـ
ـــ  

ـــ
ـ

ـــ  
ـــ

ـــ  
ـــ

ـــ  
ـــ

ـ
ـــ  

ـــ
ـــ  

ــ
ـــ  

ـــ
ـــ  

ـــ
ـ

  

ـــ
ــ

ـــ  
ـــ

  

  
  
  

                                                      
* خطوط تيره در اين جدول نشانة شباهت بخش روايي در روايت بعدي است. ضمن اينكه لفظ حكيم هند در روايتهاي 

مثنوي و دقايقالطريق به بازرگان تبديل شده است. 
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1-4. گونة اول: متون ديني و تفسيري: تفسير ابوالفتوح و تفسير گازر   
همانگونه كه از نام اين روايتها پيداست، گفتمان حاكم بر آنها گفتمان ديني است؛ ازاينرو 
ساختار و اجزاي داستان نيز با وجهة ديني همراه است. ضرورت ناليدن بنده به درگاه حق و 
اجابت مطلوب او، درونماية اصلي اين دسته از روايتهاست كه جهتگيري آن كامالً مشهود 
است. زبان كهن، جملههاي كوتاه و فعلهاي فراوان نيز نكاتياند كه از همان آغاز در اين 
روايت جلب توجه ميكنند. داستان بهشيوة قصهگويي آغاز ميشود: «در روزگار سليمان، مردي 
در بازار مرغكي خريد... ». ماجرا از زبان سومشخص، يعني راوي داستان گزارش ميشود. 
بهعبارتي، «فكري برتر از خارج، شخصيتهاي داستان را رهبري ميكند و نويسنده خود را در 
پشت سر او پنهان كرده است و جنبة بيطرفانهاي به داستان داده است.» (ميرصادقي، 1388: 
391-392). در اين داستان، گفتوگو بيشتر يكطرفه است و مرغك، طرف اصلي در 
گفتوگوهاي داستان است. پس از پرسش سليمان از مرغك مبنيبر اينكه «چرا بانگ 
نميكني؟» پاسخ مرغك تا بخشهاي پاياني داستان ادامه مييابد و مرغك ماجراي گرفتارياش 
را از آغاز براي سليمان بازگو ميكند. به اين ترتيب، سليمان كه يكسوي گفتوگوست، فقط 
در قالب يك جملة كوتاه به ايفاي نقش ميپردازد و بقية گفتوگو به مرغك محدود ميشود. 
در اين دسته از روايتها كه درواقع نوعي فابل بهشمار ميآيند، نشانهها به اين صورت ديده 

ميشوند:  
جدول 4: نشانههاي روايت   

بانگ كردن  مرد خريدار قفس   خريدن   مرغك    
مرغك دوم  

خاموشي 
مرغك 

نخست  

رها كردن  سليمان (ع)  
مرغك نخست  

 

اين نشانهها با توجه به درونماية ديني، رنگوبوي ديني به خود گرفتهاند تا جايي كه پيام و 
رمزگان نهفته در آنها صورت متفاوتي با نمونههاي پيش و پس از خود يافته است. به اين 
ترتيب كه مرغك گرفتار و نشانههاي دريافتشده از آن، يادآور بندهاي است كه به ناله و راز و 
نياز با خداي خود اُنس گرفته است. خريدار نشانهاي از حق است كه با نالة بندهاش مأنوس 
است و مرغك دوم نماد شيطان و وسوسههاي اوست كه بنده را از راز و نياز با خدا بازداشته و 
از حق دور كرده است. نتيجهگيري اين روايتها بهخوبي بيانگر رمزگان نهفته در اين 
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نشانههاست: «اين مثل توست، تو مرغ اويي و اين قفس توست، ترا در زندان قفس براي نالة 
تو ميدارد اگر در اين قفس ناله نكني ترا به نزديك او هيچ خطر نباشد، قل ما يعبؤا بكم ربي 
لوال دعاؤكم.» (رازي، 1381: 4/ 32-33). با توجه به اين نكات، در اين دسته از روايتها، 
قفس و رهايي از آن مضموني كامالً متفاوت با نمونههاي مشابه خود دارد. درواقع، در اين 
دسته از روايتهاي ديني و تفسيري، رهايي از قفس صورتي منفي و ناپسند دارد؛ زيرا پيوند 
ميان بنده و حق را ميگسلد و بنده را از مسير كمال دور ميكند. در كل، با توجه به محتواي 
داستان و الفاظ و عبارات «يا رسولاهللا»، «عليهالسالم»، «آية قرآن» و اشخاص آن، گفتمان ديني 
را بر داستان غالب ميبينيم. اين موارد در گرايش نشانهها بهسمت مفاهيم ديني و بهدنبال آن 
جهتگيري خواننده بهسوي برداشتهاي مذهبي بيتأثير نيست. در اين روايت، نشانهها 
تاحدود زيادي متناسب و درخور هم بهكار رفتهاند؛ اما زبان رسمي و كهنة قصه از يكسو و 
فاصله داشتن راوي با خواننده بهسبب خارج بودنش از داستان از سوي ديگر موجب شده تا 
خواننده از پيوند نشانهها و رمزگان نهفته در آنها- صرفنظر از نتيجة پاياني- به لذت روايي 
چنداني دست نيابد. شايد بتوان گفت اين روايت بيش از آنكه داستان فرض شود، گزارشي 

است از يك ماجرا، بدون دقت يا تأمل روايي خاصي از سوي نويسنده.   
  

2-4. گونة دوم: متون روايي: عجايبالمخلوقات
درونماية اين روايت، مضرّت سخن گفتن و شهرت است كه در نتيجهگيري داستان نيز كامالً 
مشهود است: «معناي آن اين است كي تا وي گوينده بود محبوس بود، فرج آنگهي يافت كي 
خاموش شد». اين مضمون به آموزههاي صوفيه مبنيبر خودداري از سخن گفتن و خودنمايي شبيه 
است. براساس ساختار داستان، آنچه در اولين نگاه در اين روايت بهچشم ميخورد، سرعت رخداد 
حوادث است. حوادث در قالب جملههاي بسيار كوتاه و بدون وصف پيش ميروند؛ خواننده با هيج 
هيجاني مواجه نميشود و كنجكاوياش براي رسيدن به انتهاي داستان بدون هيچ محرّكي از سوي 
قصهپرداز و دور از هرگونه فراز و فرودي در روند قصه، همراه با كنشهاي سريع داستان، پايان 
 مييابد. حتي نتيجهگيري داستان هم بدون مشاركت خواننده بهصورت مستقيم و در ادامة عبارت
«معناي آن اين است كه» به مخاطب عرضه ميشود. اين جريان سريع بهطور ناخودآگاه ارتباط ميان 
نشانهها را- كه بهگفتة سوسور «ارزششان وابسته به رابطه با ديگر نشانههاست»- كاهش ميدهد. در 
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جايي ديگر، سوسور زبان را دستگاهي از نشانهها ميداند كه بيانگر افكارند (سجودي، 1383: 47). 
نشانهها در انتقال اين مفهوم بسيار ضعيف عمل كردهاند.  عجايبالمخلوقات اما گويي در روايت

نشانههاي اين روايت چنيناند:  
جدول 5: نشانههاي روايت   

ك 
وط
ط

1  

س
قف

ك   
وط
ط

2  

ان  سفر
وست

هند

ام   

ن پي
اند
رس

ان
ي

  

وط
گ ط

مر
  

ك 
وط
ي ط

گاه
آ

و  1
ده 

مر
نم

دن
و

 
ش

خوي
ك   

وط
ن ط

اخت
 اند

ون
بير

1 
س

 قف
از

  

هند
ي 

سو
ي 

وط
ز ط

روا
پ

  

  
همانطور كه مشاهده ميشود، نشانههاي جديدي مانند سفر، هندوستان، طوطيان هند و... 
در مقايسه با روايتهاي گونة اول به اين روايت افزوده شده است. اما نكتة درخور توجه، 
تفاوت درونمايه و نوع گفتمان اين دو دسته از روايتها و تأثير آن بر جهتگيري 
نشانههاست. برخالف گونة اول (متون ديني و تفسيري) كه بر ناله و سخن گفتن تأكيد داشت، 
در اين گونه (متون روايي) به نكوهشِ سخن گفتن توجه شده است. همچنين در گونة متون 
روايي، رهايي از قفس نشانة رهايي و كمال است و از اين لحاظ، كامالً در تضاد با دستة اول 
قرار ميگيرد. براساس اين، در گذر زمان سير نشانهها و مفاهيم و رمزگان نهفته در آنها تغيير 

مييابد و صورت جديدي به خود ميگيرد.   
شايان ذكر است در اين داستان نشانهها بدون آنكه پرورده شوند، درحد دال و مدلول 
سوسوري باقي ميمانند و حتي از بيان انديشهاي هدفمند نيز قاصرند. خواننده در جريان 
داستان و بدون همراهي قصهگو، بهتنهايي به انديشههاي كمرنگ نهفته در نشانهها- آنهم از 
راه پيوند ضعيف هر نشانه با نشانهاي ديگر- دست مييابد. مفهوم رمزگان نيز در اين قصه با 
بيمهري همراه ميشود. مقصود از رمزگان، «معناهاي ضمني است كه از اشارات معنايي يا 
بازيهاي معنا1 بهره ميگيرد و بهمدد دالهاي بهخصوص توليد ميشود.» (همان، 133). نشانه 
چگونه ميتواند به رمزگان منتهي شود وقتي هيچ معناي پروردهاي را در خود جاي نداده است. 
در داستان، معموالً معنا از طريق كنشهاي داستان، توصيفهاي قصهگو و هيجان پديدآمده در 
                                         
1. flickers of meaning 
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خواننده پديد ميآيد. سخني تأثيرگذار، سفري متمايز، گفتوگويي عميق، كنشي اساسي و... 
جايشان خالي است.    عجايبالمخلوقات ميتوانند معناساز شوند كه البته، در روايت

  
دقايقالطريق و مثنوي 3-4. گونة سوم. متون عرفاني: اسرارنامه،

درونماية اصلي اين دسته از روايتها، گرفتاري روح سالك در قفس جسم و دنيا و تالش او 
براي سفر به عالم معنا با دستگيري پير و انسان كامل است كه كامالً با گفتمان عرفاني حاكم بر 
اين نوع از متون مطابقت دارد. تأكيد بر مضامين عرفاني و رمزگان نمادين، پرداختن به عناصر 
روايي و گزارههاي داستاني و تعامل و ارتباط نشانهها درجهت انتقال درونمايه، از ويژگيهاي 
مشترك ميان اين سه روايت است. با وجود اين، رديابي نشانهها در اين دسته، تفاوتهاي 

چشمگيري را ميان اين سه روايت آشكار ميكند كه در ادامه به آنها اشاره ميكنيم.   
  

اسرارنامه 1-3-4. روايت
عطار در روايت خويش از داستان «طوطي و بازرگان» به نكات عرفاني و اخالقي زيادي اشاره 
كرده و در وراي شخصيتهاي داستان و كنشهاي آنان معاني عميقي را نهفته است. در اين 
روايت، نشانهها نهفقط رابطة قرارداديِ دال و مدلول، بلكه صورتي نمادين از انديشههاي 
عرفانياند كه در قالب الفاظ و با عنوانهاي خاص قصه را شكل دادهاند. نشانههاي اين روايت 

در جدول زير آمده است:  
جدول 6: نشانههاي روايت   
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اولين نكتهاي كه از تأمل در جدول باال و در مقايسه با نمونههاي پيشين بهدست ميآيد، 
تبديل طوطي دوم به حكيم هند است كه سبب خروج داستان از صورت فابل و تبديل شدن به 
قصهاي رمزي و تمثيلي با رمزگانهاي عرفاني شده است. اين نكته كه در تحول نشانهها و 
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جهتگيري رمزگان نهفته در آنها تأثيرگذار است، فضاي متفاوتي در مقايسه با نمونههاي پيش 
از خود نيز بهوجود آورده است. عطار در اين داستان از هر فرصتي براي توصيف اشخاص و 

بهتصوير كشيدن كنشهاي داستاني و انديشههاي مورد نظر خويش بهره برده است.  
استفاده از الفاظ و القاب خاص براي ناميدن شخصيتهاي داستان، يكي از شيوههايي است كه 
عطار بهوسيلة آن مخاطب را در تحليل هرچه بهتر نشانههاي داستان ياري داده است. در اين داستان، 
«حكيم هند» كه قاصد پيام طوطي محبوس سوي هند است، با القابي مثل كارپرداز، مرد هشيار، 
هنرمند و... وصف ميشود كه گوياي اعتبار و جايگاه خاص او در ذهن عطار است. بهظاهر، 
«حكيم» كسي بوده كه درعين برخورداري از دانش، با روح و روان و عواطف مخاطبان نيز پيوند 
داشته است. حكمت داراي دو معناي لغوي و اصطالحي است: در لغت، بهمعناي علم، عدل، حلم 
و... است و در اصطالح، يا حكمت مطلق است كه شامل جميع معلومات است يا حكمت مقيد كه 
به نظري و عملي تقسيم ميشود. حكيم سبزواري در اينباره مينويسد: «حكمت يعني تبدل يافتن 
انسان به يك عالم عقلي مشابه عالم عيني». درواقع، حكيم كسي است كه هدف از علمش را رسيدن 
به حق قرار داده است و پيوسته به آن عمل ميكند.(1) در ادبيات نيز شاعراني مانند فردوسي، خيام، 
ناصرخسرو، نظامي و... به لفظ حكيم ملقّب شدهاند. با توجه به اين توضيحات، ميتوان رمزگان 
نهفته در اعمال اين شخصيت و توجه عطار به آن را مورد تأمل قرار داد كه در ادامه به آن خواهيم 
پرداخت. او طوطيان هند را نيز ضمن ملقبّ كردن به الفاظي مثل ياران، همنشينان، طوطيان دلستان، 

نيكبختان، عزيزان و... در ابياتي چند وصف كرده است: 
ايشان   فرّ از هماي گشته مگس ايشان ّ پر عكس سرسبز فلك

(عطار، 1381: ب1447)  
طوطي محبوس نيز اساسيترين نقش را در اين داستان ايفا ميكند و هر لحظة حضورش 
پديدآورندة كنشي تأثيرگذار در قصه است. او ضمن گفتوگوهايش با حكيم هند وصف 
ميشود و در پايان داستان و پس از رهايي از قفس، در گفتوگويي طوالني انديشههاي نهايي 
قصه را بازگو ميكند. درواقع، هريك از شخصيتها پيش از خروج از داستان پيام خويش را 
بيان ميكنند؛ گويي هريك نشانهاي هستند كه در قالب نمادهاي ماندگار، پيام و انديشة خاصي 
را به مخاطب بازگو ميكنند. دال و مدلولهايي كه نهتنها گوياي ارتباط آواي صوتي خاص با 
مفهومي ذهنياند؛ بلكه حامل معناي نهفتهاي هستند كه رمزگان قصه را مطابق آنچه در رويكرد 
نشانهشناسي شرح شده، همراه دارند؛ رمزگاني مانند «تدبير و رهايي»، «ياري و همراهي»، 
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«ارشاد و راهنمايي» و... . البته، نكتهاي كه در اينجا بايد به آن اشاره كرد، توجه خاص عطار به 
طوطي محبوس است. اين توجه تاحدي است كه از ديگر شخصيتهاي قصه غافل شده و 
تمام انديشههاي خويش را در قالب اين شخصيت به مخاطب منتقل كرده است؛ براي مثال 

حكمت كه بايد به حكيم منسوب باشد، در اعمال و گفتههاي طوطي محبوس نمود مييابد.   
عالوهبر شخصيتهاي داستان، «هندوستان» و «چين» نيز از پوستة جغرافيايي خود بيرون 
ميآيند. چين كه رمزي از دنياي پرزرق و برق است، سرزمين شاه و اقامتگاه موقّت طوطي 
محبوس در قفس است و هند سرزمين طوطيان مدبر و آگاه. ازاينرو، چين نماد عالم صورت 
و گرفتاري و رمزي از دنياي فريبنده است و هند نماد عالم معنا و رهايي. سرزمين معنا و عالم 
جان تنها مكاني است كه ميتواند آزادي را براي پرندة روح فراهم كند و روح فقط در اين 
مكان است كه اوج ميگيرد و به پرواز درميآيد. اما نكتة اساسي اين داستان، نحوة ارتباط 
نشانهها با هم و خط ارتباطي آنها در مسير داستان است. آنچه در نشانهشناسي اهميت دارد، 
چگونگي تأثيرگذاري نشانهها و تعامل آنها با هم است. اينكه يك دال تا چه حد با مدلول 
خود ارتباط دارد و چگونه در معناسازيِ نشانههاي ديگر تأثير گذاشته، بسيار مهم است؛ بهويژه 
اين تأثيرگذاريها زماني ارزشمندتر است كه در متن روايي داستان و در كنار عناصر و 
شگردهاي روايي قصهپرداز بهنحوي مطلوب جلوهگر شود. درواقع، هر متني سازندة جهان 
خود است؛ يعني افق داللتهاي معنايي خود را ميآفريند. درستي يا نادرستي هر عنصر متن را 
ميتوان با توجه به جايگاهش در جهان متن كشف كرد (احمدي، 1388: 197). در روايت 
عطار، «حكيم هند» باوجود معناي مثبتي كه در وراي خود دارد، دربرابر وظيفهاش هيچ واكنشي 

نشان نميدهد و پشيماني او پس از مرگ طوطيان هند فقط در يك بيت وصف ميشود:  
گفتار ز شد پشيمان و ماند عجب هشيار مرد ايشان مرگ حال ز

 (عطار، 1381: ب1451)  
لفظ «مرد هشيار» نشانهاي است كه ذهن را سوي رمزگاني مانند خرد و فهم بسيار سوق ميدهد و 
اين مفهومي است كه در قصة عطار با شخصيت حكيم هند تناسب چنداني ندارد. اگرچه واژة 
هشيار داراي معاني ديگري مثل آگاهي، بيداري، داراي حواس قوي و... نيز است، بهنظر ميرسد در 
اين بيت با توجه به لفظ حكيم، حامل معناي خرد و انديشه باشد. با اين توضيح و طبق الگوي 
از  پييرس، دالهايي مانند حكيم هند «دالهاي شمايلي» ناميده ميشوند؛ به اين معنا كه (صرفا) ً
برخي جهات، كيفيات مدلول را همراه دارند (احمدي، 1388: 33). در اين داستان، حكيم خردمند 
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هند دالي است كه به انسان خردمند درمقام مدلول داللت ميكند؛ حال آنكه ميان اين دو تناسبي 
برقرار نيست؛ زيرا همانطور كه پيش از اين دربارة معاني حكمت و لفظ حكيم سخن گفتيم، 
كنجكاوي و تالش براي كشف حقيقت الزمة شخصيت اوست؛ حال آنكه حتي پس از رهايي 
 طوطي از قفس، حكيم براي پي بردن به ماجرا هيچ كنجكاوياي از خود نشان نميدهد و اين خود

طوطي است كه خطاب به حكيم، صورت واقعه را شرح ميدهد.   
نكتة درخور تأملتر در اين مورد- كه البته به ظرايف داستانپردازي عطار بازميگردد- 
نصيحتهاي طوطي به حكيم است. حكيم كسي است كه بهنوعي هدايت ديگران و علمآموزي 
آنان را برعهده دارد؛ اما در اين داستان، خود، مخاطب پند و اندرز قرار ميگيرد. حكيم كه 
اعمالش اغلب از روي آگاهي و دانش است، ناخواسته و بدون آگاهي، واسطة رهايي طوطي 
ميشود و در پايان، مخاطب نصايح طوطي قرار ميگيرد. اين همان اصلي است كه در 
و قبل  نشانهشناسي «ارزش» ناميده ميشود. وقتي از ارزش واژهاي سخن به ميان ميآيد، معموال ً
از هرچيز، به ويژگي آن در نشان دادن انديشه توجه ميكنيم كه درواقع يكي از جنبههاي ارزش 
زباني است. ارزش يك عنصر ميتواند بدون تغيير آواهايش، فقط بهدليل دگرگوني عنصر 
مجاور تغيير يابد (سوسور، 1378: 164 و 173). دربارة ارزش نشانهها در اين روايت، بايد به 
نقش بسيار كمرنگ و نامحسوس شاه تركستان نيز اشاره كنيم. از اين فرد كه صاحب اصليِ 
طوطي است، فقط در دو بيت آغازين ياد ميشود و از آن پس كوچكترين اشارهاي به او 
نميشود. گويي بودن يا نبودن طوطي براي اين شخص هيچ اهميتي ندارد؛ درحالي كه 
نشانههاي داستان حاكي از حقيقتي جز اين هستند. كاربرد لفظ «شاه» بهعنوان فردي كه طوطي 
(نماد روح) را در قفس اسير كرده، از رمزگانهاي درخور توجه اين روايت است كه بهنوعي 
رابطة نشانهها با هم و تأثير آنها را بر هم يادآور ميشود. در بيت دوم اين روايت آمده است:   

آهنينش سختي ز كرده قفس همنشينش طوطي ميديد شهي
(عطار، 1381: ب1437)  
از همان آغاز، لفظ «همنشين» ذهن را بهسوي وجود رابطهاي عميق ميان شاه و طوطي هدايت 
ميكند. اين لفظ كه بر معانياي مانند مهر و دوستي داللت دارد، در ادامة داستان كامالً از مفهوم 
ذهني و رمزگان خود فاصله ميگيرد و داللت اولية ذهن را از ميان ميبرد. آيا از دست دادن 
اين همنشين براي شاه آنقدر بياهميت است كه حتي پس از تدبير طوطي و مرده نمودن 
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خويش، شخص غريبهاي كه هيچ يادي و نشاني از او در داستان نبوده، مسئول بيرون انداختن 
طوطي از قفس ميشود:   

انداخت گلخن اندر و پاي گرفتش نبشناخت او فريب آمد يكي
 (همان، ب1456)  
در قفس كردن طوطي و همنشيني او با شاه موضوع كماهميتي نيست؛ اما در ادامه، شخص 
ناشناسي بدون اذن شاه طوطي را از قفس بيرون مياندازد. اين حادثه (از دست رفتن همنشين 
شاه) هرگز براي او اندوهبار نمينمايد. درواقع، دال با مدلول خويش ارتباط معنايي ايجاد 
نميكند و آنچه در وراي ذهن بهتصوير درميآيد، با كنشهاي داستاني در يك خط حركت 
نميكند. درحالي كه «ارزش» از جنبة مفهومي، جزئي از مدلول است (سوسور، 1378: 164). 
بهنظر ميرسد عطار در انتخاب شخصيتهاي داستان دقت كافي نداشته است. شاه مقامي 
واالتر از آن دارد كه با طوطي همنشين شود و حكيم هند نيز بهعنوان نماد دانايي و حكمت، 
بايد قادر به تشخيص عمق اعمال و واكنشهاي چند طوطي باشد. حتي طوطي محبوس با 
توجه به اينكه همنشين شاه معرفي ميشود، بايد شرايطي بهتر از ديگر مرغان اسير داشته باشد 
و سوگواري  او در قفس شاه دور از ذهن مينمايد. در روايت عطار، هويت نسبي نشانهها كه 
بايد در ارتباط با ديگر نشانههاي متن و با تأكيد بر رمزگانهاي معنايي بهدست آيد، بهگونهاي 
متفاوت ظاهر شده است و ذهن خواننده را ميان آنچه پيش از كنشها و با تكيه بر الفاظ 
بهدست آورده بود با آنچه در طول داستان به آن رسيده است، دچار دگرگوني ميكند. 
كمتوجهي به جنبههاي روايي داستان، ازجمله گفتوگو را ميتوان از عوامل اين دگرگوني 
دانست. نشانههاي داستان بايد در لحن شخصيتهاي داستان از راه گفتوگو و يا با 
توصيفهاي نويسنده از حوادث و كنشهاي داستان دريافت شود؛ حال آنكه اين نكتة مهم در 
از طوطي و بازرگان، بهويژه در حوزة گفتوگوها بسيار كمرنگ ظاهر شده  اسرارنامه روايت
است. نتيجه اين است كه عطار در روايت خويش به داللتهاي حاصل از نشانهها توجه 
چنداني نداشته است و اين بيتوجهي در ارتباط نامطلوب ميان معاني نهفته در دالها با 

مدلولهايشان بهچشم ميآيد. 
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موالنا    مثنوي 2-3-4. روايت
مثنوي، شيوة استادانة آغاز داستان است. متون داستاني پيش از  از ويژگيهاي ممتاز روايت
هرچيز بايد قادر به جذب مخاطب باشند؛ زيرا در كنش ارتباطيِ واقعي نشانه وجود ندارد و 
هرچه هست، فقط متن است. به عبارت ديگر، نشانه مفهومي تحليلي است و در هر حال 
تحليلگر ابتدا با متن روبهرو ميشود و سپس براي تحليل متن ممكن است به مفهومي با نام 
نشانه و چگونگي همنشيني آن با نشانههاي ديگر در نظامهاي نشانهاي متوسل شود (سجودي، 
1383: 228). درواقع، نويسنده براي اينكه بتواند مخاطب را به كشف نشانهها و رمزگان نهفته 

در داستان كنجكاو و عالقهمند كند، بايد ابتدا او را با متني مطلوب مواجه كند.  
موالنا در داستانهاي خويش تالش ميكند نشانههاي متن را از ابتدا با مفهوم مورد نظر 
خويش همسو كند و در عين حال به ارتباط آنها با هم، ميزان تأثيرگذاري و كاربرد متناسب 
عناصر قصه با نشانههاي متن و رمزگان نهفته در آنها نيز توجه دارد. در ابيات آغازين اين 
داستان، شخصيتها در قالب گفتوگو و كنشهاي كالمي معرفي ميشوند. گفتار شخصيت 
بهواسطة محتوا و شكل خود، چه در مكالمه و چه در ذهن، نشانهاي از خصلت يا خصلتهاي 
شخصيت است و شكل يا شيوة گفتار نيز ابزار متعارف شخصيتپردازي در متن بهشمار ميآيد 

(ريمون- كنان، 1387: 88-89). نشانههاي موجود در اين روايت به اين ترتيب است:  
جدول 7: نشانههاي روايت مثنوي  
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در اين قصه، ابتدا بازرگان با صفت جود و مهرورزي به زيردستان تشخّص مييابد. پس از 
آن، در خطاب به طوطي و در قالب گفتوگويي كوتاه، اين دو شخصيت اصلي ماجرا و نحوة 
ارتباطشان با هم براي مخاطب معرفي و معلوم ميشود. بازرگان دلبستة طوطي خويش است. 
اين دلبستگي سبب ميشود او را همشأن فرزندان، غالمان و كنيزان محبوب خويش دانسته، 
ارمغان مطلوب او را جويا شود. طوطي كه بازرگان را مردي نيكو و مهربان شناخته است، بدون 
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ترس از واكنش او، ارمغان خويش را ارشاد طوطيان هند براي رهايي از قفس ميداند. اولين 
رمزگانهاي داستان در قالب نشانههايي در اين ابيات خودنمايي ميكنند: عشق و فراق. طوطي، 
نماد عاشق، گرفتار فراق ميشود و قفس نشانهاي ميشود براي غربتش. رمزگان نهفته در 
نشانههاي داستان در ابيات بعدي بهزيبايي در قالب اشعار غنايي تأثيرگذار براي مخاطب بازگو 
ميشوند. موالنا در وراي داللتهاي معنايي هر داستان، به عشق و معشوق حقيقي اشارهاي 
دارد؛ حركت او از داستان بهسوي احساسات سرشار به محبوب و معشوق بهقدري ماهرانه 
صورت ميگيرد كه خواننده بدون اينكه متوجه تغيير مسير ساختار اشعار شود، از فضاي متني 
روايي با عناصر خاص داستاني به فضايي عاشقانه در قالب اشعار غنايي وارد ميشود (ر.ك 

پورنامداريان، 1388).   
به اين ترتيب، ارتباط نشانههاي داستان آنگونه كه سوسور بر آن تأكيد ميكند، در اين 
داستان كامالً بهچشم ميآيد. سوسور اولويت را به روابط نشانهها درون نظام ميدهد و معتقد 
است نشانهها دراصل به يكديگر ارجاع ميدهند و هيچ نشانهاي قائم بر خود معنا نميدهد 
(سجودي، 1383: 24). هندوستان، طوطي، بازرگان و قفس كه در آغاز قصه عناصر اصلي 
داستان معرفي شدند، در ادامه با مهارت شگرف موالنا نشانههايي ميشوند همسو با رمزگان 
مورد نظر موالنا، يعني عشق و فراق و هريك نمادي ميشوند براي بيان اين مفهوم ذهني، بدون 
اينكه خدشهاي بر ساختار داستان وارد شود. در عين حال، هيچيك از اين نشانهها بدون ارتباط 
با نشانههاي ديگر معنادار نميشوند: «طوطي» بدون قفس ديگر روح اسير نيست؛ «هند» بدون 
» ديگر نماد عالم معنا نيست؛ «بازرگان» بدون «سفر» ديگر واسطة رهايي روح  طوطيان مدبر»
نيست؛ «مرگ طوطي» بدون درك ارتباط آن با «قفس» مفهوم خاصي ندارد و... . موالنا در ادامة 
اشعار غنايي در وصف معشوق- كه بهنوعي يادآور شمس و غم هجران اوست- به معاني 

عرفاني روي ميآورد:   
خدا از لبيك شصت زو ربي يا خدا از پيك صد نامه صد دمش هر

 (مولوي، 1387: ب 1578)  
بنابراين، قصه با همان نشانهها، اما با رمزگاني جديد ادامه مييابد. البته، اين تغيير ديد بسيار 
طبيعي و هماهنگ با قصه صورت ميگيرد و درواقع موالنا باوجود تفاوت در محتواي نشانهها، 
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به همگونسازي1 متن ميپردازد. ازنظر كالر، همگونسازي متن با الگوهاي ديرآشناي خواننده 
«طبيعيسازي» نام دارد كه عبارت است از پيوند زدن متن به نوعي سخن يا الگو كه از جهاتي 
براي خواننده طبيعي و خوانا مينمايد (ريمون- كنان، 1387: 167). الگوهاي اين قصه براي 
خواننده بهويژه آن كه به داستانسرايي مولوي آگاه است، آشنا بوده و مانع از پراكندگي و 

سردرگمي او در سير داستان ميشود و لذّت متن را براي او باقي ميگذارد.   
پس از اين ابيات، موالنا به ادامة قصه بازميگردد. او به ميل مخاطبان براي شنيدن داستان 
توجه دارد و هرگاه از استغراق انديشه بيرون ميآيد، هشيار ميشود و به اين ميل از روي 

آگاهي پاسخ ميگويد (پورنامداريان، 1388: 353).  
هندوستان و تاجر و مرغ سويِ دوستان اي اين از بازميگرديم

(مولوي، 1387: ب1585)  
بازرگان سفر خويش را آغاز ميكند و به هند ميرود. در اين داستان، «سفر» يكي از 
نشانههاي بسيار قابل توجه است و رمزگان اصيل داستان را با خود همراه دارد. مراد از سفر، 
سفرهاي ظاهري و خواص آن مانند كسب عافيت و غنيمت نيست. اگرچه اينها را مقدمة 
سفرهاي باطني ميدانند. درواقع، سفر عرفاني در روح اتفاق ميافتد. مبدأ اين سفر نفس و 
انتهايش حق است (تاجديني، 1383: 549). در اين داستان نيز سفر بازرگان در پايان به مفاهيم 
عميق عرفاني ميانجامد. بازرگان كه بهنوعي واسطة عاشق و معشوق يا سالك و مرشد است، 
پس از رساندن پيام طوطي محبوس به طوطيان هند و مرگ يكي از طوطيان با شنيدن اين پيام، 
بهشدت از سخن خويش پشيمان ميشود. موالنا حس ندامت بازرگان را در ابياتي وصف 
ميكند و در ادامه با ذكر تمثيلهايي مناسب، اعمالي را كه اينچنين سبب پشيماني ميشوند 
نكوهش ميكند. به اين ترتيب، معنا و رمزگان جديدي در قالب همان نشانهها و با استفاده از 
كنشهاي داستاني به مخاطب عرضه ميشود. نشانهها درعين ارتباط قوي با هم و تأثيرگذاري 
بر معاني ضمنيشان، با رمزگان حاكم بر داستان همسو ميشوند. عشق، عرفان، تعليم و اندرز 
هركدام بهنحوي مطلوب در وراي نشانههاي داستان جلوهگر ميشوند و در عين حال، به 
ساختار قصه و ماجراي اصلي آن آسيبي وارد نميشود و خواننده همچنان بدون خستگي از 
                                         
1. homogenizing 
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متن، بهدنبال پايان ماجراي طوطي و بازرگان است. موالنا از طريق كنشها به داستان تحرك 
ميبخشد و رمزگان قصه را به مخاطب انتقال ميدهد..(2)   

پس از اين بخش، موالنا از شيوة معمول خويش (قصه در قصه) براي ايجاد تعليق و انتظار 
در خواننده بهره ميگيرد و داستان «تعظيم ساحران بر موسي» را در ميانة داستان «طوطي و 
بازرگان» ميآورد. داستان و حكايت و استفاده از وجه تمثيلي آن، هم جنبة لذتآفريني و 
تأثيربخشي شعر حكمي و تعليمي را تقويت ميكند و هم معاني و معارفي را كه فهم آن اندكي 
پيچيده و دور از تجربة عمومي است تا به سطح ادراك عامه برساند (پورنامداريان، 1388: 
311). داستان موسي و ساحران بسيار متناسب با حكايت طوطي و بازرگان» انتخاب شده 
مثنوي، موسي و فرعون را بهمنزلة دو بعد روحاني و جسماني يا فرشتگي و  است. مولوي در
حيواني در انسان و هستي انسان وصف ميكند (همان، 244). با اين تفسير، طوطي محبوس در 
قفس هم كه از جهاتي به روح گرفتار در قفس دنيا شباهت دارد، در پيوند با موسي معنا 
مييابد. از سويي، سفر هم كه از رمزگانهاي اصلي ماجراي طوطي و بازرگان است، در 
ارتباطي ظريف، موسي را بهياد ميآورد. خواجه عبداهللا انصاري دربارة سفر باطني موسي (ع) 
ميگويد: «موسي را دو سفر بود: يكي سفر طلب كه به آتش كوه طور رسيد و ديگري سفر 
طرب "و لما جاء موسي لميقاتنا" موسي آمد از خود بيخود گشته.» (تاجديني، 1383: 550). 
اين موارد گوياي ارتباط عميق نشانهها در ابيات داستان است. درواقع، هر واژه رمزگاني در 
خود نهفته است. ديگر، سخن از يك دال و يك مدلول نيست؛ هر دال بر چند مدلول داللت 
ميكند؛ حتي گاه مدلولها به دال بدل شده، بر مدلولهاي ديگري داللت ميكنند. به اين 
ترتيب، سخن ايگلتون در اين داستان نمود مييابد. او معتقد است: «شعر دال را با تمام وجود 
فعال ميكند، واژهها را در چنان شرايطي قرار ميدهد كه تحت فشار شديد واژههاي اطراف، 

حد اعالي عملكرد خود را بروز دهند و غنيترين استعداد خود را رها سازند».(3)   
موالنا پس از ذكر داستان موسي و ساحران، با تمام نشانهها و داللتهاي معناييشان، به 
ماجراي طوطي و بازرگان بازميگردد. سفر بازرگان پايان مييابد. او هداياي اطرافيان را به 
آنها ميبخشد؛ اما سخني از ارمغان طوطي به ميان نميآيد تا اينكه طوطي، خود از بازرگان 
هديهاش را خواستار ميشود. بازرگان با حسرت و اندوه ماجراي مرگ طوطي در هند را براي 
طوطياش بازگو ميكند. شرح ماجرا از زبان بازرگان و پشيماني او از رساندن پيام، به بيان 
نكتههاي عرفاني و اخالقي از زبان موالنا ميانجامد. قصه از ساختار داستانياش خارج شده، 
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در مسير ارائة رمزگاني جديد قرار ميگيرد؛ اما اين تغيير مسير بهقدري استادانه است كه 
خواننده نهتنها از آن آزرده نميشود؛ بلكه لذّت متن را آنگونه كه بايد، تجربه ميكند. بيان 
ساده و روان موالنا و در كنار آن ارتباط مناسب ميان دالها و مدلولهاي روايي قصه، در القاي 
مطلوب معناي داستان به مخاطب بسيار تأثيرگذارند. به اين ترتيب، معاني القاشده نه از جنس 
آواهاي قراردادي، بلكه داراي معاني غيرقراردادياند كه به موضوع و مصداقي غايب و فراتر از 
تصورات آوايي منتهي ميشوند. سير داستان درعين وحدت و پيوستگي ميان عناصر قصه و 
نشانههاي كاربردي موالنا در ابيات، رمزگانهاي آشنا و قابل درك را براي خواننده بازگو 
ميكنند؛ گويي خواننده در سيري متعالي، ضمن دريافت معاني ژرف و آموزههاي عرفاني و 
اخالقي و بدون دلزدگي از ابيات طوالني، همچنان در انتظار پايان ماجراي طوطي و بازرگان و 

كشف ارتباط آن با نشانههاي متن است.   
در ادامه، طوطي- كه نماد عاشق گرفتار هجران و يا سالك در جستوجوي رهايي و 
سعادت است- رهنمود طوطي هند را- كه معشوق و پير وي بهشمار ميآيد- درمييابد و به 
پيروي از عمل او، در قفس جان ميبازد. قصه به اوج خود نزديك ميشود و همزمان، رمزگان 
اصيل قصه براي خواننده دستيافتنيتر ميشود. مرگ طوطي و شيون و اندوه بازرگان در 
فقدان او، بار ديگر لحظات ناب عاشقانه در قالب اشعار غنايي را رقم ميزند. بافت حاكم كه 
غلبة هيجانهاي عاطفي آن را از حالت طبيعي و عادي خارج ميكند، بر سخنگويي سايه 
ميافكند؛ در ساية اين بافت غيرعادي است كه هم معاني خالف عادت، غيرمشترك و 
تجربهستيز پيش ميآيد و هم به گونههاي مختلف، زبان از هنجار طبيعي و منطق خود خارج 
ميشود و ابهام معنايي عميق در شعر سايه ميافكند (مارتين، 1386: 176). اين درحالي است 
مثنوي، غلبة هيجانهاي عاطفي نهتنها زمينهساز ابهام اشعار موالنا نشده؛ بلكه بر جذابيت  كه در

قصههاي او افزوده و مخاطب را بيش از پيش به همراهي مشتاق كرده است.  
من خوشالحان مرغ دريغا اي

  
بدي دريا من اشك دريغا اي

  
كسي خواهد سوخته من، سوختم

  

من ريحان و روضه و روح راح   
            (مولوي، 1387: ب1695)  
ي بــــدُ زيبـــا دلبـــر نثــار تا

                      (همان، ب1714) 
خسي اندر زند آتش من ز تا

                      (همان، ب1721)  
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ابيات بهسمت رمزگان نهايي قصه پيش ميرود:  
نفي و اثبات لغت در باشد چه ما
دريافتم ناكسي در كسي من

  
مردگي در عاشقان حيات اي
دالل و ناز صد به جسته دلش من

  

نفي و ذات بي منم اثباتم نه من   
دربافتم ناكسي در كسي پس
(همان، ب35-1734)
دلبردگي در كه جز نيابي دل
مالل از من با كرده بهانه او

(همان، ب52-1751)  
سرانجام اوج داستان بهتصوير درميآيد:  

حنين و درد و آتش اندر خواجه
  

فگند بيرون قفس از آنش از بعد
كرد پرواز چنان مرده طوطي
مرغ كار اندر گشت حيران خواجه

  

اينچنين... گفت همي پراكنده صد   
                      (همان، ب1815)  
بلند شاخ تا پريدّ طوطيك
كرد تاز تركيُ شرق كآفتاب
مرغ اسرار بديد ناگه بيخبر
                (همان، ب27-1825)  
خواجه كه در كار طوطي حيران شده است، از او علت كارش را جويا ميشود. سخنان طوطي 

در پاسخ به اين سؤال، نتيجهگيري قصه را دربردارد:  
مزاد در را خود حسن او داد هركه

  
گريخت بايد حق لطف پناه در

  

رونهاد او سوي بد قضاي صد   
                      (همان، ب1835)  
ريخت ارواح بر لطف هزاران كو

                      (همان، ب1839)  
فهم داستان درگرو درك اين نكته است كه حوادث طبعيِ متوالي چگونه و چرا به اين 
نتيجه راه بردهاند؛ نتيجهاي كه نبايد قابل پيشبيني باشد؛ اما در هر حال بايد پذيرفتني و مناسب 
با همة حوادث باشد (ريكور، 1383: 124). با توجه به توضيح باال، موالنا را در دستيابي به 
اين مقصود بايد موفق دانست. نتيجة بهدستآمده كامالً با سير حوادث داستان و حتي با 
بخشهاي افزودة موالنا، ازجمله داستان موسي و ساحران و نكات عرفاني و اخالقي مندرج در 
حوادث داستان و عالوهبر آن با اشعار غنايي قصه، همسو و متناسب است؛ يك كلّ منسجم و 
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هماهنگ در راستاي رمزگاني واحد و در عين حال سرشار از مفاهيم عميق ديگر كه هريك 
بهنوعي با رمزگان اصيل در ارتباط هستند.   

سرانجام، داستان «طوطي و بازرگان» با وداع اين دو از هم و سفر طوطي بهسوي هندوستان 
پايان مييابد:  

پرمذاق طوطي داد پندش دو يك
برو اهللا امان في گفتش خواجه
است من پند كين گفت خود با خواجه
بود كي طوطي ز كمتر من جان

  

الفراق سالم گفتش آن از بعد   
نو راه نمودي اكنون مرا مر
است روشن ره اين كه گيرم او راه
بود نيكوپي كه بايد چنين جان

          (مولوي، 1387: ب48-1845)  
نشانههاي اصيل داستان بر مدلولهايي غير از آنچه در آغاز بود، داللت ميكنند. گويي در 
نهاييترين بخش قصه، طوطي راهبر ميشود و بازرگان، سالك. در آغاز قصه، طوطي نماد 
عاشق گرفتارِ هجران و سالكي است كه نيازمند راهنمايي پير است؛ اما در پايان داستان، نمادي 
از هدايت ميشود براي بازرگان. بازرگان كه از نامش پيداست، بهقصد تجارت به سفر ميرود؛ 
اما ناخواسته در مسير كمال قدم نهاده، زمينهساز كمال خويش و رهايي طوطي ميشود. درواقع، 
بازرگان نماد طالبان راه كمال و سعادت است كه مسير را گم كرده است و با اندك نشانهاي راه 
را ميجويد و در مسير سعادت گام مينهد. به اين ترتيب، داستان «طوطي و بازرگان» فراتر از 
قصهاي سنتي و كهن، به داستاني نمادين با بنمايههاي عرفاني و اخالقي تبديل ميشود و 
درعين آموزههايي كه دربردارد، از ساختار روايياش جدا نميشود و خواننده را تا پايان با 

حفظ اشتياق، با خود همراه ميكند.   
سفر يكي از نشانههاي درخور توجه و عميق اين داستان است و همانگونه كه پيش از اين 
گفته شد، به رمزگان عرفاني تعالي روح اشاره ميكند. سفر تجاري بازرگان به مفاهيم عميق 
عرفاني ميانجامد و ديگر سفري دنيوي نيست؛ بلكه سفري معنوي و باطني است براي پرواز 
روح بهسوي حقيقت. بازرگان تاجري عادي نيست؛ بلكه سالك راه حقيقت است و طوطي در 
پايان، راهبر او براي دستيابي به مسير سعادت ميشود. آميختگي زيباي ناجي و منجي بودن 
در شخصيت بازرگان از زيباييهاي اين روايت است؛ زيرا سفر بازرگان زمينة رهايي طوطي را 
مهيا ميكند و در ادامه، بازرگان كه خود واسطة رهايي طوطي شده، براي رهايي خويش نيازمند 

طوطي ميشود. به اين ترتيب، نشانههاي دنيوي به رمزگان معنوي ختم ميشوند.  
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نگاهي اجمالي به آنچه تاكنون دربارة روايت «طوطي و بازرگان» گفته شد، نشان ميدهد 
مثنوي تأثيرگذارتر از روايتهاي مشابه براي  معاني و رمزگانهاي اصيل قصه در روايت
و عمق معاني نهفته در آنها  معنوي مثنوي خواننده بازگو شدهاند. ارتباط متقابل نشانهها در

موجب شده است تا خواننده به لذتي بيشتر (در مقايسه با ديگر روايتها) دست يابد.   
  

دقايقالطريق 3-3-4. روايت
بهدنبال مضمون فناي در حق و رهايي از دنيا آمده  دقايقالطريق داستان «طوطي و بازرگان» در
و فراخور همين موضوع، محتواي داستان شكل گرفته است؛ يعني شاعر از همان ابتدا با قصد 
بيان مفهوم مورد نظر به بيان داستان پرداخته است. به اين ترتيب، واژهها، شخصيتها، 
توصيفها و تمام نشانههاي موجود در متن براي بيان اين مقصود بهكار برده شدهاند. رمزگان 
نهفته در نشانههاي زباني داستان از همان ابتدا براي خواننده آشكار است؛ به همين دليل 
خواننده ميتواند با توجه به رمزگان داستان دريابد كه در وراي مرگ اختياري طوطي رازي 

نهفته است و اين راز با رمزگان و محتواي قصه در ارتباط است.   
مثنوي از نكات مهم اين داستان، تأثيرپذيري اين كتاب در روايت «طوطي و بازرگان» از

است و از فحواي ابيات اين تأثيرپذيري  مثنوي موالناست. ماجراي داستان بسيار شبيه به روايت
كامالً محسوس است. اين اصل، يعني تأثيرپذيري متون از يكديگر، نكتهاي است كه بارت بر آن 
تأكيد كرده است. روش بارت به كاركردهاي جانشيني در تحليل متن تكيه دارد. متن هيچگاه اصيل 
و ابتدا به ساكن نيست؛ بلكه هميشه معناي خود را از همة متنهاي ازپيشموجود كه به غياب رانده 
شدهاند دريافت ميكند و در آنها تكثير ميشود و از طريق آنها هستي مييابد (سجودي، 1383: 

قابل انطباق است.    مثنوي و تأثير آن از دقايقالطريق 101) كه اين متن درمورد روايت
  

5. نتيجهگيري
با نگاهي اجمالي به آنچه تاكنون گفته شد، سه نتيجة اصلي را دربارة اين روايتها ميتوان بيان كرد:  
الف. در متون نظم بهواسطة استفاده از آرايههاي ادبي مانند تشبيه، استعاره، مجاز و نيز 
موزون بودن كالم، امكان گسترش داستان براي قصهپرداز بيشتر فراهم است. تحليل روايت 
«طوطي و بازرگان» در منابع يادشده نشان ميدهد اين امكان (گسترش داستان) درمورد نشانهها 
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و رمزگان نيز صادق است. نشانههاي زبان شعر با بهرهگيري از توان القاييِ برگرفته از 
شگردهاي هنري، از نشانههاي زبان عادي فاصله ميگيرند و كاركرد القايي مييابند. در متون 
منثور ميتوان از واژهها و امكانات زباني و روايي بسياري بهره برد و بهياري توصيف در 
گسترش داستان كوشيد؛ اما كاربرد روابط همنشيني و جانشيني با استفاده از آرايههاي ادبي در 

متون نظم امكان جوالن بيشتري دارد.  
ب. تحليل و مقايسة روايتهاي يادشده نشان ميدهد اين متون درطول زمان از يكديگر 
تأثير پذيرفتهاند؛ شباهت ميان عناصر روايي حكايتها، رمزگانهاي مشابه، نشانههاي مشترك و 
بهعنوان يكي از متون ادبي  كاربرد واژهها و الفاظ داستان بهترين گواه بر اين مدعاست. مثنوي
بسيار مهم و تأثيرگذار، از اين قاعده مستثنا نيست. نگاهي مختصر به جدولهاي مقاله و نيز 
مثنوي از روايت  توجه به نكاتي كه تاكنون دربارة روايتها گفته شد، بيانگر تأثيرپذيري
است. عناصر داستاني (شخصيتها، گفتوگوها، كنشها، طرح داستان و...) در اين  اسرارنامه
مقدم است،  مثنوي ازنظر زماني بر اسرارنامه دو حكايت بسيار به هم شبيهاند و از آنجا كه
ميتوان موالنا را در نظم اين حكايت متأثر از عطار دانست؛ به عبارت ديگر مأخذ موالنا در 

است.    اسرارنامه نظم حكايت «طوطي و بازرگان»
ج. تحليل و مقايسة روايتها گوياي اين است كه درطول زمان و با انتقال حكايت از 
دورهاي به دورة ديگر، عالوهبر تغييرات زباني و سبكي، افزود و كاستهايي نيز در متن 
حكايت صورت ميگيرد كه رمزگان و نشانهها را نيز شامل ميشود و در معاني نهفته در 
عطار گرفته شده، با  اسرارنامة از مثنوي نشانهها هم تأثير ميگذارد. براي مثال، اگرچه روايت
اين حال باوجود شباهتهاي ساختاري، روايي و نشانهاي، روايت در اين دو كتاب با هم 
متفاوت است؛ اين تفاوت را عالوهبر تفاوت سبك خاص موالنا و عطار و انديشههاي آنان، 
ميتوان نتيجة گذر زمان نيز دانست. همانطور كه فردينان دو سوسور معتقد است نشانه بهدليل 
تداوم در زبان درحال دگرگوني است و آنچه بر هر دگرگوني حاكم است، ماندگاري ديرينة 
زبان است. عوامل دگرگوني هرچه كه باشد و بهصورت فردي تأثير گذارد يا جمعي، همواره به 
جابهجايي رابطه ميان صورت و معنا ميانجامد (سوسور، 1387: 108). در همة روايتها، 
شخصيت اصلي صورت آواييِ يكسان يا دستكم مشابهي دارد (طوطي، طوطك)؛ اما رمزگان 
نهفته در آن و بار معنايياش با هم متفاوت است. در برخي روايتها، طوطي وسيلة نجات 
ميشود؛ در برخي فقط اسيري رهاشده است؛ در بعضي روايتها طوطي بهياري همنوع 
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خويش رهايي مييابد و در دستهاي از روايتها هم با واسطة انسان (حكيم، تاجر) رها 
ميشود. نشانهها با صورتهاي آوايي يكسان، اما با تفاوتهايي در مفاهيم ذهني و با ارائه 

رمزگانهاي متنوع، در حكايتها نمود مييابند.   
«طـوطي و بازرگـان» و در مقايسـه بـا ديگـر درمورد روايـت مثنوي در پايان، از امتيازات

روايتها ميتوان به موارد زير اشاره كرد:   
  - هماهنگي عناصر روايي قصه با نشانهها و رمزگان نهفته در داستان؛

  - سير منطقي ارتباط نشانهها با هم بدون برهم زدن ساختار داستاني متن؛
  - تنوع در معاني و رمزگان داستان با حفظ رمزگان اصيل قصه؛

  - استفاده از نشانههاي متناسب با محتواي داستان؛ 
  - همراهي مطلوب ميان مضامين عرفاني و غنايي داستان بدون ابهام در معناي نهايي داستان؛

  - زبان بههنجار و منطقي داستان، فراخور نشانهها؛
  - داللتهاي محتوايي مناسب ميان دال و مدلول؛

  - روند مطلوب داستان در حفظ همراهي خواننده با ارائة الگوهاي معنايي قابل درك؛
- توالي منطقي و متناسب عناصر داستاني و نشانههاي داستان براي رسيدن به نتيجة مطلوب در 

راستاي رمزگان قصه؛   
- ذكر نتايج و مطالبي افزونبر آنچه موالنا در آغاز با هدف بيان آن، حكايت را به نظم درآورده 

است (گستردگي مفاهيم داستان).   
  

پينوشتها  
انديشه، ش69.   كيهان 1. نگاه كنيد به: محسن غرويان، «معاني حكمت»، مجلة

2. بارت در تقسيمبندي خويش به رمزگان پروآيرتيك (proairetic) يا رمزگان كنشها اشاره ميكند. 
تحت اين رمزگان ميتوان هر كنشي را در داستان بررسي كرد. در يك داستان كنشها در هم ميروند 

و با هم تداخل ميكنند و در پايان همگي كامل ميشوند (اسكولز، 1379: 216).  
3. عليمحمد حقشناس در اينباره مينويسد: «از رهگذر القاي معاني، نشانههاي شعري ديگر 
نشانههاي به مفهوم سوسوري نيستند، مدلول معيني ندارند كه بهآراستگي به دالها چسبيده باشند؛ 
بلكه دالهايي هستند كه ميتوانند به بسياري مدلولها مربوط شوند و خود حاصل تأثير دالهايي 

باشند كه آنها را احاطه كردهاند» (1386: 36).  
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86   □   نامة نقد/ مجموعهمقاالت دومين همايش ملي نقد ادبي با رويكرد نشانهشناسي ادبيات  
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متن. چ9. تهران: نشر مركز.   تا تصويري نشانههاي - احمدي، بابك (1388). از

متن. چ12. تهران: نشر مركز.    تأويل و - ــــــــــــــ (1389). ساختار
ادبيات. ترجمة فرزانه طاهري. تهران: آگه.   در ساختارگرايي بر درآمدي - اسكولز، رابرت (1379).

آفتاب. چ3. تهران: سخن.   ساية در - پورنامداريان، تقي (1388).
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ميرجاللالدين حسيني ارموي. تهران: مهرآيين.   

تهران. ش183. ص36.   دانشگاه ادبيات - حقشناس، عليمحمد (1386). «نشانهشناسي شعر». مجلة
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چ12. تهران: علمي.    ني. - ــــــــــــــــــــــ (1388). سرّ
كاربردي. چ2. تهران: قصه.   - سجودي، فرزان (1383). نشانهشناسي

- طوسي، محمدبن محمود (1345). عجايبالمخلوقات. به اهتمام منوچهر ستوده. تهران: بنگاه ترجمه 
و نشر كتاب.  

  . تصحيح سيدصادق گوهرين. چ2. تهران: زوار - عطار نيشابوري، فريدالدين (1381). اسرارنامه.
شريف. ج1. چ14. تهران: زوار.    مثنوي - فروزانفر، بديعالزمان (1388). شرح
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نشانهشناسي. ترجمة محمد نبوي. تهران: آگه.   - گيرو، پيير (1380).

معاصر. ترجمة محسن حكيمي. چ3. تهران: خجسته.   بزرگ متفكر پنجاه - لچت، جان (1383).
روايت. ترجمة محمد شهبا. چ2. تهران: هرمس.   - مارتين، واالس (1386). نظريههاي

معنوي. براساس نسخة نيكلسن. چ2. تهران: كاروان.    - مولوي، جاللالدين محمد (1387). مثنوي
چ6. تهران: سخن.   داستان. - ميرصادقي، جمال (1388). عناصر

- نيشابوري، ابواسحق ابراهيم (1381). قصصاالنبيا. بازپردازي احسان يغمائي. تهران: زرين.  
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