
 
 
 
 
 
 

  موالنا از منظر منطق مكالمه باختين "ني نامه"
  دكتر مسلم ذوالفقارخاني
  استاديار زبان و ادبيات انگليسي
  دانشگاه تربيت معلم سبزوار

  چكيده
موالنا بارها و بارها تفسير، تعبير و نقد شده است شكي نيست. چنين پژوهش هايي هر يك  ني نامهاينكه      

جايگاه ويژه اي در تاريخ نقد آثار موالنا دارد و بي ترديد شارحان و مولوي شناسان هدفي غير از نشان دادن 
يي آثار ادبي، ما را به جايگاه واقعي اين شاعر بزرگ پارسي گوي و تكريم وي نداشته اند. تبيين و رمز گشا

درك بهتر و ارزيابي جامع تري از آن آثار رهنمون ميسازد. لذا اين مقاله سعي بر آن دارد تا خوانشي نو 
وتحليلي ديگرگونه، با تكيه بر نقدهاي معاصرتر و نزديك تر به زمان ما، از اثري منحصر به فرد و جاودانه 

موالنا تمثيلي است از منطق مكالمه  ني نامهان دهد كه چگونه داشته باشد. رويكرد حاضر بر آن است تا نش
، و شاعر محفلي را بر پا مي سازند كه هم مكالمه گرا "گفتمان دلبري"باختين. به اين اعتبار، موسيقي (ني)، 

موالنا از منظر منطق مكالمه باختين قدمي است شايد ني نامه  مي باشد و هم چند صدايي.  بنابراين، تعريف  
موالنا از يك سو، و رمز دعوت شاعر به ضيافتي آسماني از سوي ديگر، روشن  "ني"تازه و بديع تا راز 

  گردد.
  .ني نامه:  باختين، منطق مكالمه، موالنا، چند صدايي، كليد واژه ها 

  
  مقدمه

، معنويمثنوي موالنا سرآغاز اثري است برجسته كه از اصالت خاصي برخوردار است. بي شك  ني نامه     
طي قرون متمادي ذهن بسياري را مشغول ساخته و اليه هاي معاني اين اثر بزرگ، مفسرين را بر آن داشته تا 
به مدد مطالعات و غور در متون پيش از آن و بعد از آن، جلوه اي از زيبايي و درخشش ادبي اين شاهكار 
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وده است و نتايج قابل توجه. چه هر يك به ادب پارسي را به نمايش گذارند. در اين راه، كوشش ها فراوان ب

زعم خود از اين سفره ي پر نعمت طعامي را بر گرفته، طعمي را چشيده،  و از التذاذي معنوي برخوردار 
، گفتگويي است با شاعر كه بي "منطق مكالمه"گشته اند. به سخني ديگر، هر خوانشي از موالنا، به اعتبار 

ثنوي از آغاز تاكنون، صورتي است از چنين نگرشي. لذا رويكرد حاضر، شك تمامي تفسيرها و شرح هاي م
كه بنيان نظريه باختين را شكل مي دهد،  سعي بر آن دارد تا نقاب از  "محاوره و مكالمه"با استمداد از اصل 

المه ي چهره ي اين اثر منحصر به فرد بگشايد و به كمك گفتمان دلبرانه ي زبان موالنا، سر تا پا گوش، به مك
  با او  برخيزد.

  محرم اين هوش جز بيهوش نيست                                               مر زبان را مشتري جز گوش نيست
نكته ي ديگر اينكه، همواره رسم بر آن بوده كه آثار بزرگ ادبي، با استمداد از منبعي آسماني آغاز گردد؛      

خواه به شكل مددجويي از االهه هاي شعر وشاعري در ميراث ادبي غرب، خواه به شكل استمداد از حق 
موالنا از اين حيث كم نظير  ثنويمتعالي و در پي آن ستايش پيامبر اعظم (ص) در سنت ادبي ايران زمين. 

 ني نامهاستمداد مي طلبد و دفتر بزرگ مثنوي خود را با هيجده بيتي آغاز مي كند كه به  "ني"است. شاعر از 
  مشهور و به نام است.

، "مكالمه"نخستين بخش اين مقاله به معرفي ميخاييل باختين و شرح ديدگاه ها و تعابير وي در باب      
مي پردازد. ذهن پرسشگر و مكالمه گراي باختين كه در تعارض با  "كالم"و  "چند صدايي"، "متن ادبي"

ساحتي از صداهاي  اجتماع تك گو و تك صداست، مي كوشد تا نشان دهد چگونه آثار ادبي مي توانند
گوناگون باشند و چگونه شاعر به گفتگوي با خواننده و شخصيت هاي خود مي نشيند. ادامه ي بحث به 
موالناي عاشق و واله كه همچون باختين انزواطلب مي گردد، مي پردازد؛ اينكه چگونه عاشقي و دلبري اساسا 

موالنا از منظر منطق مكالمه  ني نامهر پي آن، است. د "ديگري"و  "من"محاوره گرا مي باشد و تعامل ميان 
باختين تعبير و تفسير شده است. در اين راستا، عنصر موسيقي بعنوان نمادي از منطق مكالمه تصور شده 

  است. لذا ني، پايان مكالمه را نمايان گر نيست بلكه آغاز آن را نويد مي دهد.
  بحث و بررسي

شهر اورل شوروي چشم به جهان گشود، در دانشگاه ادسا زبانشناسي در  )1895-1918ميخاييل باختين (    
خواند، و در دوران مطالعاتي خود نظري خاص به جنبش فرماليست هاي روسي داشت. حكومت تماميت 
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خواه استالين او را به بهانه ي  فعاليت زيرزميني در كليساي ارتدوكس روسيه دستگير و به زندان فرستاد. 
در تبعيد به سر برد. اما ذهن پرسشگر باختين هيچگاه از پا ننشست و بدنبال رازگشايي متون و سالهايي را نيز 

مي چرخد. بي شك فضاي تك صدايي و  "مكالمه"طرح پرسش هاي ادبي شتافت. بنيان فكري وي بر محور 
در آثار  "ييچند آوا"خفقان رژيم استالين تاثيري ژرف بر او گذاشت تا آنجا كه عمده آثار وي به بررسي 

  ، سال هاي"زندگينامه باختين"داستايفسكي و رابله مي پردازد. لذا تزوتان تودورف در مقاله اي تحت عنوان 
 ).1380: 37را مختص پژوهش هاي نظري باختين در باب منطق مكالمه مي داند(پوينده،  1935تا    1929

است؛  "چهار زبان مختلف"تركيبي از  وي نيز مي افزايد كه سال هاي رو به پايان زندگاني باختين
 پديدارشناسيك، جامعه شناسيك، زبان شناسيك و تاريخ ادبي(همانجا).

  
  . ميخاييل باختين و ذهن مكالمه گرا1

محيط زندگاني باختين اورا به سمت و سويي سوق داد تا ديوارهاي تك گويي را فرو ريزد و مكالمه را      
گفتمان معرفي نمايد. وي نه تنها متن ادبي را محصول گفت و شنود نويسنده  بعنوان سويه اصلي آثار ادبي و

و  "كنش انساني يك متن بالقوه است"با خواننده و ديالوگ ميان آثار ادبي ناميد، بلكه پا را فراتر نهاد و گفت: 
سبات و موضوع علوم انساني نه يك فرد بل دو فرد است. در واقع موضوع راستين اين علوم منا"اينكه 

  ).1378: 109( احمدي، "واكنش هاي دروني ميان اين دو ذهن است
ميخاييل باختين از تاثيرگذارترين نظريه پردازان و سخن شناسان قرن بيستم به شمار مي رود كه آراء و      

ته هاي آثار وي بارها و بارها مورد استفاده منتقدان در تبيين و آشكارسازي متون ادبي قرار گرفته است. نوش
)، Problems of Dostoyevsky’s  Poetics( )1929( مسايل بوطيقاي داستايفسكياصلي باختين عبارتند از 

     )   The Dialogicمنطق گفتگوي ميخاييل باختين )، و Rabelais and His World(  )1940( رابله وجهان او
)Imagination )1984 ؛ در اين آثار ميتوان افكار ناب و انديشه هاي پر نفوذ وي را دنبال كرد. از نگاه(

نقش مي بندد، نه صرفا مجموعه اي » مكالمه«، محل و محيطي پوياست كه در آن گفت وگو و »كالم«باختين 
ي: به جاي آنكه فرازبان"از واژگان كه مورد نظر زبان شناسان است. لذا متن ادبي براي باختين پديده اي است 

منطق ). او دركتاب 20:1378( لچت، "يك نقطه ثابت يا يك معني واحد باشد، محل تقاطع چند معني است
، بر اين باور است كه جايگاه نويسنده در ميان صداهاي گوناگون درون متن، جايگاهي خنثي گفتگوي باختين

چنانكه خود نويسنده هم درفضاي گفتمان است و در دعواي ميان دو نفر نقش شخص ثالث را ايفاء مي كند 
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بطور مبسوط تشريح شده مسايل بوطيقاي داستايفسكي در كتاب » چند صدايي). «314مي نشيند (همانجا، 

يي هستند كه "تو"ميداند بلكه همه آنها  "من"و نه  "او"است. نويسنده جايگاه بازيگران و قهرمانان را نه 
). بنابراين متن چندصدايي متني است كه در حقيقت مكالمه 63مانجا، ديگرو مستقلي را مي سازند (ه "من"

  محور ميباشد و صداهاي مختلفي در آن به گفتگوي با يكديگرمي نشينند.
مي گنجد. به اين معني كه تمايز و تفاوت پيش » تمايز«و » مكالمه«از نگاه باختين، انديشه ي بشردر نظام      

ابط انساني باعث ظهور افكار و آراء ميگردد. لذا نظريه پرداز روسي ما در شرط مكالمه است كه از طريق رو
روابط مكالمه اي تنها ميان سخن هاي كلي صورت "چنين ميگويد:مسايل بوطيقاي داستايفسكي كتاب 

نميگرد؛ مكالمه در جاي جاي سخن و حتي كلمات نقش مي بندد، اگر كه  واژه  بعنوان  كلمه اي  غير 
(همانجا، "در نظر گرفته نشود، بلكه  بعنوان  نشاني  از موقعيت معنايي فرد ديگر تلقي گرددشخصي زبان  

184-5.(  
، نويسنده تاكيد مي كند كه تمامي واژه ها هم در مكالمات روزمره و هم در منطق مكالمه باختيندر كتاب      

بيان مستقيم  1-سه مقوله ي كلي بگنجد: ميتواند در » انواع بيان«متون نگاشته شده، پاسخي را مي طلبند. پس 
سخن هاي دو صدايي و يا دو منظوره. آخرين مقوله شامل همه ي  3-نقل قول شخصيت ها  -2نويسنده 

سخن هايي است كه نه تنها آنچه را كه ابراز شده تصديق ميكند بلكه وجود سخن فرد ديگري را نيز تاييد مي 
به سبك   1-منظر مكالمه باختين شامل اين زير مجموعه ها مي باشد: كند. بنابراين، سخن هاي دو صدايي از 

  مناظره ي پنهان. 4-تقليد  Skaz ( -3(اسكاز 2-در آمدگي 
  ، اين مفاهيم را چنين تفسير مي كند:"الرنس، داستايفسكي، باختين"ديويد الج در مقاله اي تحت عنوان 

به سبك در آمدگي آنگاه صورت مي پذيرد كه نويسنده سخن فرد ديگري را با منظور ديگري بكار           
اما مراد و منظور اصلي تغييري نمي كند، حال آنكه در كليت آن سايه اي ظريف از هدفمندي به  –گيرد 

بر اساس سنت نقد » سكازا«چشم مي خورد. اگر چنين سخني ويژگي بياني به خود بگيرد، از آن به عنوان 
روسي ياد ميشود. به سبك در آمدگي را بايستي از تقليد جدا كرد. در تقليد سخن فرد ديگري به قرض گرفته 
مي شود اما براي منظوري كامال متفاوت و يا نا هماهنگ با منظور اوليه. ... اما نوع ديگري از سخن دوصدايي 

به زبان ديگر، كنش زباني را در  بر  مي گيرد كه هرگز در متن بيان  وجود دارد كه به پاسخ ها اشاره دارد، يا
  ).60- 1990:59نامي است كه باختين بر متداولترين اشكال سخن ميگذارد (الج، » مكالمه پنهان«نشده است: 
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اصطالحي است كه باختين براي توصيف كلمات و سخن هايي بكار مي گيرد كه به شكل  "مكالمه پنهان"
لمات و سخن هاي ديگري كه داخل متن نيستند، در حال مكالمه ميباشند وسعي بر دفاع  از خود فعال با ك

ما خود را از چشم ديگري مي شناسيم. ما لحظات دگرگوني و تبديل انديشه ي "دارند.  باختين مي گويد: 
آگاهي افراد ديگر خود را در مناسبت با ديگري باز مي يابيم ... در يك كالم، بازتاب زندگي خويش را در 

). پس منطق مكالمه عبارت است از آيينه اي تمام عيار كه هيچ خلوتي 102:1378(احمدي،   "درك مي كنيم
را بر نمي گزيند و جايگاهي است برتر و باالتر وساحتي است الوهي كه زبان و سخن منزلگاه او و ماُواي بي 

  چون و چرايش مي باشد. 
  
  . موالنا و مثنوي معنوي2
موالنا در محيطي چشم به جهان گشود كه تمدن و فرهنگ آن سر چشمه هايي فراوان و وافر داشت،      

با شهرهاي آبادي چون نيشابور، مدرسه هاي نظاميه، كتابخانه ها، سازمان هاي شهري و كشوري، راه "ايراني 
لد، پيش از حمله مغول باتفاق ). پدر موالنا، بهاء و9:1386(استعالمي،  "هاي كارواني و كاروانسراها ... 

خانواده خراسان را ترك كرده و در قونيه سكني گزيده بود. موالنا در چهل سالگي مردي عارف و دانشمندي 
در يكي از آن "با كمال شد تا اينكه چشم و دل به ديدار شمس تازه كرد و بي درنگ عاشق و بيدل شد: 

و مرد چون دو صاعقه بر روح يكديگر فرود آمده بود، لحظه هايي كه بيش از يك عمر دراز مي ارزد، د
  ).16:1386(استعالمي،  "صاعقه يي كه ويران مي كرد و باز مي ساخت

  زاهد بودم، ترانه  گويم  كردي                                                 سرحلقه بزم و باده جويم  كردي
  بازيچه   كودكان    كويم   كردي                                 سجاده نشين  با  وقاري   بودم             

موالناي واله در پي ترك مدرسه و درس، حسادت انبوه مريدان خود را بر انگيخت، چه آنها بر نمي تافتند كه 
  استاد  فاضل و قبله معرفت خود را آواره كوه و برزن در جستجوي مريدي بي نام و نشان بينند.

  در آمدند همه                                                          آن مريدان بي خبر چو رمه    در شناعت
  )21، ولد نامه(                                                                                                              

تندي ها و زخم زبان ها باال گرفت و شمس به ناچار در غروب هجرت نا پديد گشت و موالنا در طلوع 
هجران متولد. سودايي و عاشقي از يك سو، بي خردي و خامي جمله مريدان و اطرافيان موالنا از سوي ديگر، 

زمانه اي تلخ را تجربه كرد و انزوا  او را واداشت تا به انزوا و تنهاي پناه ببرد. لذا موالنا نيز همچون باختين
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طلبي را پيشه خود نهاد. حلقه ياران حسود و تنگناي عشقي جانسوز وي را در فضايي تك صدا و يك بعدي، 

  فارغ از هرگونه ديالوگ و درك متقابل فرو نهاد.
  و گوش را آن نور نيست سر من  از  ناله  من  دور نيست                                               ليك چشم

، كه در پي تمناي حسام الدين چلبي از دستار موالنا به در آمد، آغازي شد از مجموعه ني نامهبه اين اعتبار،  
اي تام و تمام كه حاوي حكايات، قصص، تمثيل، آيات قرآن و احاديث نبوي مي باشد. در محفل چند 

؛ هم كليله و دمنهس تبريزي را مي بينيم، گاه قصه هاي ، گاه همنشيني قرآن كريم و سخنان شممثنويصدايي 
  عطار را.    مصيبت نامهو  اسرار نامهو  منطق الطيرحضور سنايي را لمس مي كنيم و هم همنوايي 

  خوشتر آن باشد كه سر دلبران                                                         گفته آيد در حديث ديگران
داها و صوت ها كه بي شك سمفوني بزرگي را مي آفريند. هم عرفان جلوه گري مي كند و هم مجلسي از ص

علوم ديني و احاديث لب به سخن مي گشايند. انگار كه نظم موالنا در گفتگوي با شعر رودكي، حماسه ي 
مي گردد.  مثنوياز ويژگي هاي عمده ي  "بينا متني"فردوسي وقصايد خاقاني نشسته است. بنابراين، عنصر 

توسط ژوليا كريستوا بسط داده شد. او خود نيز تحت تاثير باختين بود. طبق اين نگاه، هر  "بينا متني"مقوله 
درون "متن به مكالمه با متون قبل از خود مي نشيند. مكالماتي بينامتني كه از دل متون متعدد مي جوشد و 

در سرشت خود متن هاي گوناگون را حفظ كرده است و  موالنا مثنويها را مي آفريند. به اين اعتبار،  "متن
در پي آن، زبان  محصور يك ايده و يك انديشه نمي گردد و موالنا شاعري جهان شمول و چند بعدي مي 

  شود.
نمي دانيم كي سخن مي گويد؛ متن سخن "چنين مي گويد:  گفتمان عاشقروالن بارت، در كتاب خود      

موالنا نيز از چنين ويژگي متني برخوردار است. هزاران سوژه  مثنوي). 1978: 112(بارت،  "مي گويد، همين
  درهم تابيده شده اند تا هيچ سوژه اي قد علم نكند. 

  گرچه تفسير زبان روشنگر است                                                ليك عشق بي زبان روشنتر است
  ، تا جاندار و بي جان:"پادشاه و كنيزك"عاشق گرفته تا   اينجا عشاق بي شمارند، از موالناي

  جسم خاك از عشق، بر افالك شد                                            كوه در رقص آمد و چاالك شد
) و 1378: 259(احمدي،  "يعني نا ممكن بودن فرار از خويشتن"از تجميع سخن بارت كه مي گويد عشق 

) مي توان دريافت كه 96:1378(احمدي،  "يزي هراس آورتر از نبودن پاسخ نيستچ"سخن باختين كه 
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عاشق و معشوق از نگاه موالنا پيوندي الزام آور دارند آن چنانكه هر يك مستلزم ديگري است و خويشتن 
  معنايي نمي پذيرد مگر به واسطه ديگري.

ر اين باور است كه هر خودي بيگانه است مگر از زمره آراء باختين  به شمار مي رود. وي ب "بيگانگي"     
اينكه در بند آگاهي ديگري اسير گردد. به اين معنا كه آگاهي حاصل نمي آيد مگر در پيوستگي و همبستگي 

 "سخن"هاي متقاوت. عشق هم از اين حوصله خارج نيست. عشق و عادت مقدمه اي دارد بنام "خود"ميان 
است سخن از عشق براند مگر آنكه عشق ديگري نسبت به خود را در قالب مكالمه. هيچكس نتوانسته 

  احساس كرده باشد. حال موالنا چنين حالي است و جنس عشق او نيز چنين جنسي.
  اي  لقاي  تو جواب  هر سوال                                                مشكل از تو حل شود بي قيل وقال

  جوشش عشق است كاندر مي فتاد                                                آتش عشق است  كاندر ني  فتاد
  ني حريف هر كه از ياري  بريد                                              پرده هايش   پرده هاي   ما   دريد

مي باشد » مثنوي«جموعه موالنا را مي توان از دو منظر نگريست. نخست اينكه قالب اين م مثنوي معنوي     
كه عبارت است از اشعاري در يك وزن كه در هر بيت دو مصراع با يك قافيه آيد. چنين قالبي مورد پسند 
شعرايي است كه حكايات و قصص را مي سرايند؛ چه طوالني بودن اين دسته از شعر ها اينگونه قالبي را مي 

در رديف هاي موسيقي سنتي ايران جايگاهي يافت و در طلبد. نكته اينكه  در طول تاريخ ادبي ما، مثنوي 
ميان آوازها و دستگاه هاي موسيقي ايراني اعتباري. پيوند قالب مثنوي با موسيقي ايراني، بي شك از نظر 

مي افزايد. ديگر اينكه، اين مثنوي، معنوي ني نامه موالنا دور نبوده است. اينچنين تطابقي بر جلوه موسيقيايي 
حلقه بردست آدمي مي زند و او را به آفاق و انفس رهنمون مي سازد. قصه اي بس دراز، همگام با مي باشد و

موسيقي، سرشار از رمز و رموز، رنگارنگ از شادي ها و هجران ها، پر از اقوال گونه گون كه از دل بر مي 
  خيزد و بر دل مي نشيند.

  خود، حقيقت نقد حال ماست آن                          بشنويد اي دوستان اين داستان                       
   
    . ني نامه و منطق مكالمه3

حال سوال اين است كه چرا موالنا مجموعه عظيم و معنوي خود را با هيجده  بيتي شروع مي كند كه به      
همراه ساخته است. به عبارت ديگر،  "ني"مشهور و منسوب است؛ چرا شاعر آغاز سخن خود را با  ني نامه

نقش موسيقي در شعر موالنا چيست و تا كجا اهميت دارد. اين ني كه كتاب و مقاالت فراوان بر آن نوشته اند 
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ديه است، و يا سازي به راستي كدام است. آيا انسان كامل است، خود موالنا است، قلم است، حقيقت محم

است دلنواز؟ بگذاريد تا لحظه اي منطق مكالمه را به عرصه ي سخن برانيم و ساحت سخن را همانگونه كه 
  موالنا آغاز مي كند، شروع نماييم:

  بشنو اين ني چون شكايت مي كند                                                 از   جداييها   حكايت   مي كند
اگر دايره ي تفسير و تعبير را كمي گسترده تر سازيم و بي هيچ تعصب و جانبداري، نقدهايي نوتر را بر      

سر انگشت خود جاري سازيم، مي توان از متون كهن خود،  خوانشي نو و برداشتي متفاوت داشته باشيم. در 
م قرن بيستم آشكار و تبيين شد، باب   ميخاييل باختين و نظريه هاي جامع و نافذ وي كه عمدتا در نيمه دو

سخن ها آمده است. به راستي انسان قرن بيستم و بيست و يكم به دنبال معاني تازه تر و تعابير نزديك تر به 
زمان خود ميباشد. اين بدان معنا نيست كه پيشينيان و گذشتگان ما، هر آنچه تفسير و تاُويل كرده اند، به 

را جايگاهي براي آنها نيست. خير، اين پژوهش مي كوشد تا تفسير  گذشته باز ميگردد و امروزه روز
ديگرگونه اي از آغازين ابيات بر جسته ترين اثر ادبي زبان پارسي معرفي نمايد؛ تا نقاب از چهره ي اثري به 

 كنار زند كه ساحت كالم را به تصوير مي كشاند و خواننده ي خود را به محفلي مكالمه خيز فرا مي خواند.

هم جان كالم است و هم  "ني"مي توان كرد، اين است كه  ني نامه "ني"يكي از تعابيري كه در باب      
به عبارت ديگر، ني خود سخن است و حريمي است ». گفتمان دلبري«نيمه گمشده انسان در دايره عشق و 

نمايد. لذا اينجا سفره اي  كه شاعر برگزيده تا از بي پاسخي رها گردد و خواننده را نيز به اين محفل دعوت
است كامل كه خوراك آن عاشقي، دلنوازي و عشوه سازي است. همانگونه كه باختين در فضايي از تك 
گويي، بي پاسخي و خفقان مي زيسته،  موالناي عاشق نيز با از دست دادن شمس تبريزي و افتادن در ميان 

ان ميراث بشري، كه جلوه اي ديگر از منطق مكالمه حلقه اي از نا آگاهان، و در پي گم كردن عشق خود، هم
  است، از بي زباني بسي رنج مي برد.

است؛ اين يك دعوت است. دعوت به ضيافتي پر رمز و راز كه ما را  "بشنو"، مثنوي معنوياولين كلمه      
. اين "بشنو" ، مي گويد"بخوان"و يا  "بنگر"و شاعر را و ني را به حضور هم ميرساند. موالنا نمي گويد 

مثل نور آن، همچون چراغداني است، "شنيدن، به نظر مي آيد، جنبه تعليمي ندارد، بلكه جنبه روشنگري دارد: 
). پس 44:1377كريم زماني،  ،مثنوي معنوي("در آن چراغي تابان، پرتو بيفشاند، درخشانتر از روشني بامدادان
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ه حضور داشته كه ميل دارد ما را از اين سر چشمه گوينده خود پيش از اين در گفت و شنودي آگاه كنند
  سيراب سازد.

موالنا پايان سخن ميگردد و سر آغازي بر موسيقي. اما بايد دانست كه پايان سخن به معناي پايان  "ني"     
مكالمه نيست بلكه خود آغاز مكالمه است. به عبارت ديگر، موسيقي جلوه اي ميگردد از منطق مكالمه. در 

ني (همان موسيقي و يا منطق مكالمه) و شاعر (كه عاشقي دلسوخته است) و خواننده (كه در اين  تجميع
محفل مكالمه خيز قدم گذاشته است)، آگاهي كامل ميگردد و زندگاني معنا مي پذيرد؛ باختين چنين مي 

ست. زندگي زندگي بنا به ماهيت خود يك مكالمه است. زنده بودن به معناي شركت در مكالمه ا"گويد:
. نقش ني و يا  102:1378((احمدي،"پرسيدن است، گوش كردن، پاسخ گفتن، توافق داشتن و غيره است

  همان موسيقي و مثل منطق مكالمه روشن است كه چگونه در وادي عشق پديدار مي گردد. موالنا ميگويد:
  همچو چنگم سخره افغان تو                من خمش كردم توم نگذاشتي                                             

، در "موسيقي"است و منطق آن  "عشق"و واسطه ي آن كه  "تو"و  "من"لذا، پايه هاي مكالمه كه عبارتند از 
از برجسته ترين فضاهايي است كه شعرا  "گفتمان دلبري"اين بيت موالنا نمود پيدا كرده است. به اين اعتبار، 

  ا از هراس نبودن پاسخ برهند. سعدي مي گويد:از آن مدد جسته اند ت
  همچو چنگم سر تسليم و ارادت در پيش                                تو بهر ضرب كه خواهي بزن و بنوازم

  وباز موالنا مي فرمايد:
  الجمله سوال و جواب زوست منم چون رباب              مي زندم او   شتاب   زخمه    كه     يعني    بن

  يكدم   بانگ    نجات،  يكدم    آواز    مات               مي زند آن خوش صفات بر من و بر وصف حال
  چنين است: ني نامهدومين بيت 

  كز نيستان تا مرا ببريده اند                                                                در نفيرم مرد و زن ناليده اند
  در اينجا، يعني همه و تمامي كساني كه در اين گفتمان حضور يافته اند. لذا: "مرد و زن"

  من بهر جمعيتي ناالن شدم                                                  جفت بدحاالن و خوش حاالن شدم
ده اينچنين است فضاي سخن و منطق مكالمه كه محدود به هيچ جمعي و گروهي نيست. سخن از آغاز بو

است و قرآن كريم هم بر اين صحه مي گذارد: الست بربكم. كه خود نيز نخستين سخن است و شروع 
  آميختگي و دلبري.
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موالنا از پايه ي ديگري نيز برخوردار مي باشد؛ و آن چيزي نيست ني نامه شاعر، خواننده، و متن در      
موضوع را روشن تر  1953(( آيينه و چراغتاب . نگاهي به تقسيم بندي هاي آبرامز در ك"منطق مكالمه"مگر 

شكل بياني، كه نسبت متن با نويسنده  -1مي سازد.  وي چهار شكل از موقعيت متن ادبي را بر مي شمارد: 
شكل تقليدي،  -3شكل پراگماتيك، كه تاكيد بر رابطه متن با خواننده مي كند  -2(شاعر) را روشن مي سازد 

شكل عيني، كه نسبت بين متن با خود متن را بازگو مي  -4كه ارتباط ميان متن و جهان را مي رساند 
). آبرامز تاكيد مي كند كه پله هاي تكامل تاريخي سخن ادبي از قبل اين چهار نگاه و 1378: 31كند(احمدي، 

كه رابطه ميان متن و خود متن  –شكل عيني  –عنصر نقد ادبي بوده است. چهارمين شكل موقعيت متن ادبي 
كامال مشهود است. اين شكل از سخن ادبي تاكيد بر زيباشناسي و استقالل متن  ني نامهرا بيان مي كند، در 

ارجاع مي دهد و جان كالم و منطق مكالمه را محور  "ني"مي كند، همانگونه كه موالنا خواننده خودرا به 
را فرا  "خواننده"در اين محفل هم حضور دارد و هم  "شاعر"رف ديگر، خود سخن خود قرار مي دهد. از ط

مي خواند تا در اين گفت و شنود شركت نمايد. پس بايد شكلي ديگر از بيان را نيز به چهار دسته آبرامز 
ميباشد كه با حضور شاعر، خواننده و متن تكميل ميگردد. به عبارت ديگر،  "چند صدايي"افزود و آن شكل 

از نگاه  ني نامهموالنا نسبت ميان شاعر، خواننده و متن را به شكلي كامل و زيبا نشان مي دهد. پس  ني نامه
منطق مكالمه باختين، شعري است چند سويه كه هم سويه بياني دارد، هم سويه پراگماتيك، هم سويه تقليدي 

ه يك سمفوني بزرگ را تشكيل مي محفلي است از صداهاي مختلف ك ني نامهو هم عيني؛ به عبارت ديگر، 
موالنا است، آغاز  معنوي مثنويآغاز  ني نامه)، كالم شكل مي گيرد. voicesدهد و از قبل اين صداها (

كه شاعر از همان ابيات آغازين اين دفتر بزرگ، به  مجموعه اي از قصص و روايات و داستان هاي رنگارنگ
از هر گونه تك گويي است. بنابراين، زبان از ديد موالنا در  خواننده گوشزد مي كند كه چنين محفلي، خالي

انحصار هيچ فردي نيست و همانگونه كه باختين گمان مي كرد، كلمه براي موالنا نيز چون لباسي است كه از 
هم تمثيلي از كلمه مي گردد كه دست به دست مي  "ني"فردي به فرد ديگر دست به دست مي چرخد؛ و 

  اقد معنا گردد و با ديگري سرشار از معاني.چرخد تا در خود ف
  

  نتيجه گيري
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 ني نامهموالنا به شكل عام و نقش ني   مثنوي معنويآنچه تالش شد تا تبيين گردد كيفيت مكالمه خيز      
در تعريف نحله مكالمه اي باختين به شيوه خاص بود. قصه هاي رنگارنگ اين اثر بزرگ كه استادانه در دل 

ه اند حاوي اليه هاي معاني اي مي باشند كه بطن در بطن آواهاي چند وجهي را در برابر ديدگان هم بافته شد
ما قرار مي دهد. حضور اين صداهاي گونه گون  عالوه بر تقارني زيبايي شناسانه، داراي كيفيتي است كه از 

 مثنوي معنويي) در بيت اول همان ابتدا تا انتها ادامه دارد؛ و آن منطق مكالمه است كه به شكل موسيقي (ن
رخ  مي گشايد و در نقش كالم و بيان سر تا سر اين منظومه را مي نوازد. بي حكمت نيست كه موسيقيدانان 
بر اين عقيده اند كه آنجا كه كالم از بيان باز مي ايستد، موسيقي به نوا مي آيد. طرفه اينكه موالنا از كالم به 

شاعر در آمده اند و  "گفتمان دلبري"وسيقي به كالم؛ گويي هر دو در خدمت موسيقي پناه مي برد و باز از م
از خود تهي  "من"عشق پايه سوم اين گفتمان مي گردد. لذا شاعر، كلمه، ني، و عشق در هم مي آويزند تا 

است كه از دستار خويش گفتمان را به  "مكالمه"گردد و از ديگري پر. به عبارت ديگر، اين سحر و ترفند 
 پيش مي كشاند و سخني شيرين همچون شعر موالنا را پديد مي آورد.
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  .1378انتشارات خجسته، 
  . 1378  ؛ تهران: انتشارات فكر روز،فرهنگ اصطالحات نقد ادبي: از افالطون تا عصر حاضر.مقدادي، بهرام؛ 7
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