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چكیده
پژوهش حاضر به مطالعة رمزگانها و نقش آنها در خوانش اشعار مثنوی معنوی موالنا میپرردادد در انر پرژوهش براارا
الگوی رمزگان بارت به بررای شش دااتان منتخب اد دفترهای اول و دوم «مثنروی معنروی» پرداختره شر ا اارر رمزگران
مجموعه قواع ی اار که بر ااا آن عناصری انتخاب میشون که با دنگر عناصر ترکیب ش ا عناصر ج نر ی مریارادن
رمزگانها عبارتن اد :رمزگان هرمنوتیكی رمزگان دالی رمزگان نمادن رمزگان فرهنگی و رمزگان کنشری نترانب برگرفتره اد
ان پژوهش عبارتن اد ان که به عقی ای بارت نمیتوان برای همة دااتانها نک الگوی واح نافر و هر دااتانی با توجه بره
چگونگی درهم بافته ش ن رمزگانها نک الگوی مختص به خود دارد و ممك اار در نک دااتان بسته به نوع دااتان نرک
نا دو رمزگان بیشتر اد بقیه رمزگانها به کار رفته باش چنان که در دااتانهای بررای ش ا رمزگانهای دالری و فرهنگری بره
مراتب بیشتر اد اانر رمزگانها به کار رفته اار و تع اد رمزگانهای دالی و فرهنگری در داارتان شریر و نخجیرران بیشرتر اد
دااتانهای دنگر مشاه ا میشود
واژگان کلیدی :نشانهشناای رمزگان بارت مثنوی معنوی مولوی

 .1مقدمه
نحلیلهای نشانه شناختی در مورد همه چیز همچون م تبلیغات تجاری فیلمهرای ارینمانی و اررنالهرا تحلیرل
شخصیر افراد آثار هنری -بصری مباحث دنبانی شناختی به کار گرفته میشود بنیادیترن مفهوم در نشانهشناای
"نشانه" 1اار نشانهشناای 2در اصل به معنای علم نشانههاار واژة امبوتیک اد رنشة نونانی ارمیون 3نرا نشرانه
اار و اد آن برای توصیف تالشی نظام نافته برای فهم ان مسئله که نشانهها چیستن و چگونه عمل میکنن ااتفادا
میشود آاابرگر ( 1331به نقل اد عقیلی و احم ی « )1311اصطالح نشانهشناای در پیونر برا اری ا پیرر
فیلسوف آمرنكانی اار و اصطالح علم نشانهها را فردننان دو اواور دبان شنا اونیسی به کار مریبررد هرر دو
اصطالح به چگونگی تولی و انتقال معانی مربوط میشون »
پاکتچی ( 1311به نقل اد عقیلی و احم ی  )1311در ان بارا میگون :
«نشانهشناای در دوراهای مختلف دمانی دارای ماهیر مختلفی بودا اار در اوانل قرن بیستم نشرانهشنااری نرک
نگاا ذات گرا داشته اار در ان دورا به خودِ نشانه تأکی میش و ماهیر (طبیعر -حقیقرر) نشرانه مرورد توجره
اار ان که چگونه داللر اتفاق میافت و دال و م لول چه رابطهای دارن ؛ برخی اد گونرههرای داللرر نرک نشرانه
1 - sign
1- Semiotics
2- Semion
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چیسر؟ و نظانر آن اد مباحث ان دورا اار در اوانل قرن بیستم نشانه را با داللرهای آن با نک کر و رمزگران
مورد توجه اار بنابران در اوانل قرن بیستم برداشر اد نشانهشناای نک تفكر ابت انی و اادا اارر نشرانههرا برا
رمزگانهانی شنااانی میشود به همی دلیل اگر ایستم کر نن و رمزگرانهرا شرناخته شرود رمرز گشرانی انتقرال
صورت میگیرد در ان دورا نشانهها ک نن اار مثل ان که مراارمی پوشری ن لبرا اریاا کر ی اارر بررای
عزاداری»
در دورة دوم که مربوط به اوااط قرن بیستم میباش نشانهشناای بینامتنی مطرح میشرود انر دنر گاا توارط
میشل باختیل روای و اانر نظرنه پردادان اروپای شرقی به اروپا به ونژا در فرانسه نفروذ پیر ا کررد نشرانهشنااری
بینامتنی بیانگر ان اار که برای مطالعه نشانهها بان آنها را در نک ارتباط گفتگونی و دنرالوگی جسرتجو کررد هرر
نشانهای به مجموعهای اد نشانههای قبلی و پیشی مت ارجاع دادا میشود نا به عبارت دنگر مت های قبلری و مرت -
های حاضر در مقانسه با هم معنا پی ا میکن محور مطالعه در ان مرحله روابرط بینرامتنی اارر نكری اد مهمتررن
نظرنه پردادان ان دن گاا روالن بارت اار که مكتب بارت را که همان مكتب بینامتنی اار ارائه نمود مرثال بررای
درک معنای نوشتههای نک نونسن ا حاضر بان به مت های پیشی نونسن گان دوراهای قبل مراجعه شود اارتفادا اد
مفاهیم خاص تواط نونسن گان فعلی بان با مراجعه به مفاهیم و کاربردهای آنها در دوراهای قبرل روشر و تبیری
شود به عبارت دنگر داللرهای ان مفاهیم را بان در نوشتههای قبلی جستجو کرد (همان)
در دورا اوم و در دورا کنونی اد نشانهشناای با عنوان «نشانه شناای فرآنن ی» ناد میشود معنی آن ان اارر
که در واقع شناخر معنای نشانهها در قالب نک فرانن اتفاق میافت برا حر ف «فراننر » نشرانه قابرل درک و معنرا
نخواه بود امرودا اعتقاد بر ان اار که داللر در نک فرانن ی اتفاق میافت و بنابران در دورة اوم تولی داللر
ج ن در نک فرانن بهوجود میآن (همان)
با توجه به الگوی رمزگان بارت وجود چه رمزگانهانی در «مثنوی معنوی» مولوی را شاه هستیم؟ در ان مقالره
با ااتفادا اد رمزگان های پنجگانة بارت که شرامل :رمزگران هرمنروتیكی رمزگران دالری رمزگران نمرادن رمزگران
فرهنگی رمزگان کنشی میباش به تجزنه و تحلیل دااتانهای منتخب اد مثنروی معنروی پرداختره مریشرود روالن
بارت مقاله نونس و منتق ادبی و اجتماعی بود که نوشتههانش دربارة نشانهشناای مطالعة نمادها و نشانههرا باعرث
انجاد نوعی جرنان ااخرگرانی و نق م رن ش او روش نق انتی را در کتاب «دربارا رااری  »1193بره کنراری
نهاد و به مت به عنوان نظام نشانهها نگرنسر که در کتاب «ا  /دد  »1131اد ان هم پیشتر رفرر و داارتان کوتراا
اارادن اثر انورا دو بالزاک را با تحلیل نشانهشناختی بررای کرد و در آن به نقش فعال خوانن ا در ااخر روانرر
بر مبنای قران موجود در مت اشارا کرد
در ان پژوهش تع اد چهار دااتان اد دفتر اول مثنوی معنوی و دو دااتان اد دفتر دوم برگزن ا ش ا اار
مثنوی مشهور به مثنوی معنوی (نا مثنوی مولوی) نام کتاب شعری اد موالنا جاللال ن محمر بلخری شراعر و
صوفی انران اار ان کتاب اد  29111بیر و  9دفتر تشكیل ش ا و نكی اد برترن کتابهای ادبیات عرفرانی کهر
فارای و حكمر پارای پس اد ااالم اار ان کتاب در قالب شعری مثنوی ارودا ش ا اار
اگر چه پیش اد مولوی شاعران دنگری مانن انائی و عطار هم اد قالب شعری مثنوی ااتفادا کردا بودنر ولری
مثنوی مولوی اد اطح ادبی باالتر برخوردار اار در ان کتاب  424دااتان پی در پی به شیوای تمثیلی اختیهرای
انسان در راا رای ن به خ ا را بیان میکن هج ا بیر نخسر دفتر اول مثنوی معنروی بره نری نامره شرهرت دارد و
چكی اای اد مفهوم  9دفتر اار ان کتاب به درخواار شاگرد مولوی حسامال ن حس چلبی در االهرای 992
تا  932هجری 1291 /میالدی تألیف شر مولروی در انر کتراب مجموعرهای اد ان نشرههرای فرهنر اارالمی را
گردآوردا اار (همانی )1399
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در ان پژوهش تع اد چهار دااتان اد دفتر اول مثنوی معنوی و دو دااتان اد دفتر دوم برگزن ا ش ا اار کره
ان دااتانها به ترتیب در دفتر اول مثنوی شامل دنباچه (ابیات  )1-34حكانر مرد بقال و طروطی (ابیرات  243ترا
 ) 323حكانر نخچیران و شیر که ان حكانر به چن ن بخش تفكیک ش ا اار (ابیات  111ترا  )1332و داارتان
بادرگان که طوطی او را پیغام داد که طوطیان هن واتان که باد ان دااتان شامل چن ن بخش میباش (ابیات 1443
تا  )1141و اد دفتر دوم مثنوی دااتان باد الطان و ونرانک ا جغ ان (ابیات  1131ترا  )1111عكرس تعظریم پیغرام
الیمان (ع) در دل بلقیس (ابیات  1911تا  )1932مورد بررای قرار میگیرد
پس اد مطالعة و بررای دقیق دفتر اول و دفتر دوم اد «مثنوی معنوی» ابیرات نشراندار تعیری مریگرردد ار س
برااا الگوی بارت ان ابیات مورد بررای و تحلیل قرار مری گیرنر پرس اد تحلیرل و تعیری بسرام وقروع هرر
رمزگان پر بسام ترن و کم بسام ترن آنها معرفی میشود
تجزنه و تحلیل متون کالایک ادبیات فارای اد جمله تحقیقات اردشمن در دبانشناای نون فارای اارر در
ان میان رمزگانهای بارت که به شیواای پساااختار 1گرانانه به ان تحلیل کمک مریکننر جانگراا ونرژاای دارنر
بنابران پژوهشگران به
ناری نشانهشناای و الگوی رمزگان بارت اعی در ارائهی تأونل و تفسیری متفاوت اد دااتان مثنروی معنروی داشرته
اار
 .2پیشینة پژوهش
اد نظر فرهنگی ( )1 :1311نق و بررای آثاری که در دمینة نشانهشناای در انران نوشته و منتشر ش اان گونای انر
واقعیر اار که بحث نشانهشناای در انران بیشتر در حوداهای دانشرگاهی و آن هرم در رشرتة دبرانشنااری روا
داشته و ابعاد وایع آن در انران چن ان گسترش نیافته اار بیشتر آثاری که در دمینة نشانهشناای در انرران چراو و
منتشر ش اان نا ترجمهان و نا ترجمه– تألیف محسوب میشون و در آنها بیشتر به بیان مباحث نظرری و تكرراری
پرداخته ش ا اار و در کمتر مقاله و کتابی میتوان به الگوی عملی برای پژوهش نشانهشناختی دار نافر میتوان
گفر ترکیبی اد نظرنات و رونكردهای نشانهشنااان در آثار ترجمه ش ا و نا تألیفی راا نافته اار
به ان ابب رونكردها و مبانی پژوهشهای نشانهشنااان ما چن ان مشخص نیسرر در واقرع بیشرتر محققران
انرانی در ان رونكرد برااا نظام مشخصی عمل نمیکنن البته به ان نكته نیز بان تأکی کرد که نمریتروان بررای
بررای همة متون الگوی واح ی اد نظام نشانهشناختی ارائه کرد؛ بلكه بان هر مرت را برا توجره بره قالرب و محتروا
تحلیل کرد در دمینة نشانهشناای متون ادبی فارای اعم اد شعر و نثر نیز هر چن پژوهشهای درخور تروجهی کره
همة ابعاد تحلیل نشانهشناختی را در برگیرد انگشر شمار و نادرن ؛ اما میتوان گفر گامهای خروبی در انر مسریر
برداشته ش ا اار (همان)
بابک احم ی پژوهشگر فلسفة هنر اد نخستی کسانی اار که به نشرانهشنااری و نقرش آن در برراری مترون
توجه کردا اار او در کتاب ااختار و تأونل مت ( )1331اد دن گااهای اواور پیر مرورنس پرروو برارت
تودورف اکو و دنگران بهرا گرفته اار به نظر او ااختار مت ادبی به معنای مجموعهای اد مناابات درونی نشانه-
های مت اار و ااختارگرانی کوششی اار برای راانابی به دنیای نشانههای هر اثر ادبی؛ نعنری کشرف رمزگران و
نشانههای تادة آن و فهم روابط درونی آن ها احم ی در ان کتاب به ااختار و تأونل مت پرداخته اار؛ امرا در اثرر
دنگرش اد نشانههای تصونری تا مت که چاو اول آن در اال  1331منتشر ش اد نشانهشناای مت پا فراترر نهرادا
و به بررای داللر نشانههای دن اری عالقه نشان دادا اار

1

- Post structuralism
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او تقسیمبن ی پیر اد انواع نشانه را اد نظر ااتحكام نظری و کارانی با اردشتر اد دنگر تقسیمبنر یهرا مری-
دان احم ی در بحث نشانههای تصونری به آراء کرنستی متز تینیانوف و اکو ااتناد کرردا و در مباحرث مقر ماتی
ان کتاب اد داللرهای ضمنی مجاد و ااتعارا نیز اخ گفته اار البته بیشترن مباحث ان کتاب به نشانهشنااری
ارتباط دن اری نقاشی عكس فیلم و اینما اختصاص دارد (همان)
در ادامه به تع ادی اد پژوهشهای حودة نشانهشناای و همچنی به پژوهشهانی کره دربرارة «مثنروی معنروی»
موالنا انجام ش ا اار اشارا خواه ش
گلچی ( )1312به تمثیل و ااختارهای مختلف آن در مثنوی معنوی موالنا میپردادد ان مقاله به بررای تمثیل
و ااختارهای گوناگون آن در مثنوی موالنا میپردادد در ابک تعلیمی مثنوی موالنا اد تمثیل به عنوان ابرزار باليری
يالب در انتقال آموداها و پیام های گوناگون اخالقی اجتماعی عرفانی فلسفی و به مخاطبان خونش بسریار ارود
بردا اار نكتة مهم دنگر اننسر که مقانسة بسام ااختارهای مختلف تمثیل با نك نگر درجة اهمیر آنها را اد نظر
موالنا در راان ن مقاص او نشان میده
گلستانه ( )1313در پاناننامه خود به تجزنه و تحلیل رمزگانها در خوانش منطرقالطیرر عطرار نیشرابوری مری-
پردادد پژوهشگر در خوانشی بینامتنی بی آنكه به کشف تأثیرپ نری عطار اد مؤلفی دنگر و نرا کشرف معنری نهرانی
مورد نظر مؤلف در چارچوب نق انتی مشغول شود به خلق معانی متفاوت میپردادد نتانب حاصل اد ان پرژوهش
نشان میده که خوانن ا اایر معانی تحمیلی اد اوی شاعر نیسر بلكه در رون ی ل ت بخش به خلق معانی متكثرر
میپردادد بنابران مثنوی «افرمريان» در دمرة متون نوشتاری قرار گرفته و اد لحاظ خالقیر قابل مقانسره برا مترون
اردشمن م رن میباش و همچنی توجیه لزوم بررای ااختمن ی به جای بررای ااختاری را نشان میده
نون ( )1194در مقالهای که عنوان آن «انسان و نمادهانش» میباشر بره برراری نمادهرا و نشرانههرای رينرا
پرداخته ش ا اار وی معتق اار که خوابها مجموعه ای اد نماد هسرتن کره توارط افرراد مختلرف بره صرورت
متفاوت تعبیر می شون افراد برااا تجارب احساای ضمیر ناخودآگاا و فرهنگی کره بره آن تعلرق دارنر تعرابیر
متفاوتی اد نمادهای نكسان ارائه میدهن ب ن اان میتوان نتیجه گرفر که رينا نیز همچون نظامهرای نشرانهای بره
ش ت تحر تأثیر عواملی چون فرهن اجتماع و تجارب شخصی اار
بارت ( )1131با بهراگیری اد تقسیمبن ی پنبگانة رمزگانها به بررای دااتان «اارادن » اثر اونرورا دو برالزاک
پرداخته اار او ابت ا ان دااتان را به  491واح معنانی که شامل جمالت کامل و ناتمام و واژاها میباشن تقسریم
نمودا اار ا س هر واح را نقل نمود در ذنل آنها معناها و نا مشخصههرای آنررا شررح دادا و بره معرفری پرنب
رمزگان دخیل در ان دااتان پرداخته اار ان رمزگانها عبارتن اد رمزگانهرای معناشناارانه کرنشهرای روانری
فرهنگی نا ارجاعی نمادن و هر منوتیک نتانب مطالعة وی نشان میده که اگر چه ايلب مترون کالاریک قرادر بره
پشر ار گ اشت نظام تقلی نیستن اما «اارادن » ان مح ودا را ا ری نمودا و حاضر به پ نرفت الگونی تكراری
و قابل پ یش بینی نش ا اار اد ان لحاظ ان اثر ادبی به متنون فاخر م رن نزدنک ش ا اار
 -9رمزگان
اجودی (  )141 :1313در تعرف رمزگان چنی میگون « :رمزگان خود مجموعه قواعر ی اارر کره برر اارا آن
عناصری انتخاب میشون که با دنگر عناصر ترکیرب شر ا عناصرر ج نر ی مریارادن رمزگران نظرامی فراگیرر و
اجتماعی ش ا اد قراردادهای حودة نشانههاار که هر النهای اد مت بره واارطة قراردادهرای نرک رمزگران متمرانز
درنافر میشود همچنی در نک مت با تعامل میان معناهای متفاوت و تعامل چن اونه میان رمزگرانهرای متفراوت
روبرو هستیم که باعث انجاد تكثّر معنانی میشود» به عقی ة بارت رمزگان باعث در هم بافته ش ن مت میشود در
نتیجه هر عبارتی متشكل اد رمزگانهای در هم تنی ة بسیاری اار که بیان همة آنها میسر نیسر ب ن ترتیرب مری-
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توان گفر هر متنی اد به هم بافته ش ن پنب رمزگان برای انجاد داللرهای متنی ااخته میشود کره بیران ترک ترک
امكانپر نر اارر (صرادقی  )1313در انر
رمزگان های شكل دهن ة نوشتار تنها برای بررای چن جمله
مقاله نیز نگارن ا تنها به تقطیع تع ادی اد جمالت مت میپردادد چرا که پرداخت به تقطیع کل دااتانها اد حوصرلة
ان مقاله بیرون اار
رمزگان هرمنوتیكی :ان رمزگان عبارت اار اد «همة واح هانی که نقششان عبارت اار اد طرح اؤال پااخ
به آن اؤال و طیف متنوعی اد رون ادهای تصادفی که ممك اار نا اؤالی را صورتبن ی کنن و نا پاارخ بره آن
را به تأخیر بین ادن و نا حتی معمانی را طرح کنن و ما را به اروی راا حرل آن رهنمرون کننر » (ارجودی :1313
)144
رمزگان دالی« :ان رمزگان به داللرهای کمابیش خصلر نما روانشناایک و محریط مررتبط مریشرود جهران
شناخرها اار » (احم ی « )241 :1313مقصود رمزگان معناهای ضمنی اار که اد اشارات معنانی نا برادیهرای
معنا بهرا میگیرد و تواط دالهای به خصوصی تولی میشود» (اجودی « )144 :1313مثال با ان رمرز مریفهمریم
که شخصیر عصبی اار ب ون آنکه واژة عصبی در مت آم ا باش » (احم ی )241 :1313
رمزگان نمادین« :رمزگان نمادن رمزگان گروابن یها نا ترکیببن یهای قابل تشخیص اار که بهطور مرنظم
در شكلهای متفاوت و به شیواهای مختلف در مت تكرار میشون و ارانجام ترکیرببنر ی يالرب را مریارادن »
(اجودی )144 :1313
رمزگان کنشی « :هر جا واح ی در دااتان به ما نشان ده که دااتان و توالی کنشها چگونره پریش مریرونر
هرگونه کنش دااتان اد گشودن دری تا کشت کسی با ان رمزگان مشخص ش ا اار در متون کالاریک کرنشهرا
در خود کاملن ولی در دااتان بالزاک کنشها صرفا به نك نگر مرتبط هستن به هر رو ان رمزگان هرم بره کرنش و
هم به آنچه نونانیان ان نشة پیش اد کنش مینامی ن مربوط میشون » (احم ی )241 :1313
رمزگان فرهنگی یا ارجاعی« :ان رمزگان مجموعة داللرهای فرهنگی که به شناخر کلی اد آن دوران مربروط
میشود شناختی که اخ ااتوار به آن اار :دانش روانشناای پزشكی جامعهشناای و يیرا ان رمزگان به ونژا
در آثار بالزاک مهم اار :حقانق علمی تمامی نظام دانش فرد ااتوار به فهم همگان و يیرا» (همان)
« به نظر بارت ان پنب رمزگان قابلیر فهم مت (در ا /دد مت اارادن را) اامان میدهنر دو رمزگران نعنری
رمزگان کنشی و رمزگان هرمنوتیكی عامل حرکر مت به جلو هستن و مت را اد نقطهای به نقطة دنگرر و بره اروی
اجتناب ناپ نر پیش میبرن و اه داتگاا رمزگان دنگر نعنی رمزگان دالها رمزگان فرهنگری و
آن يانر
رمزگان نمادن اطالعات اااای را فراهم میکنن و معانی ضمنی الدم برای تكمیل قابلیر فهم مت را به دار مری-
دهن » (اجودی )143 :1313
 -4یافتهها
در ان بخش اد مقاله چهار دااتان اد دفتر اول مثنوی معنوی و دو دااتان اد دفتر دوم برگزن ا ش ا اار و برا
ااتفادا اد
پنب رمزگان بارت مورد بررای و تجزنه و تحلیل قرار میگیرد که نگارن ا تنها به تقطیع تع ادی اد ابیات میپرردادد
چرا که پرداخت به تقطیع کل دااتانها اد حوصلة ان مقاله بیرون اار ل ا نگارن ة نک نا چن بیرر را اد داارتان-
های منتخب بهصورت تصادفی انتخاب کردا ا س رمزگانهای مربوط بره هرر واژا معرفری مریشرود و اررانجام
تأونل آنها ارائه میگردد در ادامه تجزنه و تحلیل دااتانهای مورد بررای ارائه میگردد
اد جرر انیها شكررانر میکن
بشنو اد نی چون حكانر میکن
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بشنو (رمزگان کنشی) اد ما میخواه که به ص ای نالة نی گوش فرا دهیم که چگونه اد فراق اخ میگونر و
اد ج انیها و رودهای هجران شكانر میکن
ج انیها (رمزگان دالی) داللر دارد بر ج انی عاشق اد معشوق ج انی اد خ انی که مب أ و ارانجام اوار
ج انیها (رمزگان فرهنگی) «اناهلل و اناالیه راجعون» همه اد خ انیم و همه به اوی او باد میگردنم و مقصود اد
ج انی ج ا ش ن اد اصل و عالم معنا میباش (پوراعی ی )1311
نی (رمزگان فرهنگی) نی به عنوان ق نمیترن وایلة موایقی ااخر دار بشر شناخته شر ا اارر گیراا نری
نسبر به شرانط اقلیمی و خاک نقاط مختلف کرة دمی دارای تنوع بسیاری اار و به صورت مختلف برای اراخت
اادهای بادی مورد ااتفادة بشر قرار گرفته اار اما به طور کلی هر ااد بادی اد دو بخش اصلی تشكیل ش ا اار:
نكی مول ص ا و دنگری لولة تش ن نا ردنانس تفاوت در شكل لولة تش ن انرواع نریهرا خیلری کرم مریباشر در
صورتی که مول و نحوة تولی ص ا در فرهن های مختلف انواع گوناگون اار
در اادهای بادی ص ا نا در اثر برخورد اتونی اد هوا به لبة تیز تیغهای تولی میشود مانن تولیر صر ا در نری-
لبک و انواع نیها نا ص ا در اثر لردش دبانهای اد جنس پواتة بیرونی نی تولی میشود مانن مولر صر ا در اررنا و
قرانی و نا در اثر لردش لبهای نوادن ا در تروم ر ا س نسبر به طولهای مختلف لولة تشر ن فرکرانسهرا و
نرهای مختلفی را میتوان تولی کرد در نی انرانی ار تیز لبة نی بی دن انهای فوقانی نوادن ا قرار میگیرد و هروا
اد بی دبان اقف دهان گ شته و به وایلة دبان به ار تیز لبة نی ه انر میشود و ص ا تولیر مریگرردد (عمرومی
)1314
اد ان جهر نی رمزگان فرهنگی اار که در تارنخ انران نادآور نک نروع اراد برادی اارر و جانگراا بسریار
ونژاای در فرهن عمومی مردم دارد و رمزگان فرهنگی ارجاع دادن مت به بیرون میباش به دانش عمرومی (هنرر
پزشكی ایاار ادبیات و يیرا) در رمزگان فرهنگی مرجعها حس واقعیر را در مرت بره وجرود مریآورد و انر
واقعیرها را همگان به طور طبیعی میدانن
نی (رمزگان دالی) « نی کنانه اد انسان خودآگاهی اار که جانگاا خود را در ان عالم شناخته و فهمیر ا اارر
که موجودی اار مانن نی میان خالی و نیادمن به او میدان که روحش اد روح کلری نرا نیسرتان جر ا شر ا و در
قف س ت گرفتار ش ا اار و اد ان هجران ناالن و گرنان و در ان قفس ت بیقرار اار و میخواه آداد شود امرا
ان نی خود موالنا می باش که اد وجود جامع و پیر خونش شمس تبرنزی نیز دور افتادا و ناالن و نوحهگر اار اما
همة آدمیان به ان خود آگاهی و تجربة شخصی نرای اان تا درد اشتیاق به وصال مج د را احسا کننر تنهرا هرر
کس که اد اصل خونش (چه مجادی و چه
حقیقی) دور ش ا باش ان نیاد را احسا میکن » (رناضی )24 :1314
نی داللر بر انسان کامل و آگاا دارد که همان مولوی میباش و انسان ناقص را به انسان کامرل تشربیه مریکنر
بنابران اد ان جهر «نی» رمزگان دالی اار که دارای معناهای ضمنی میباش و اد اشارات معنانی بهرا من اار
حكانر کردن و شكانر کردن (رمزگان هرمنوتیک) رمزگان هرمنوتیک اار اد آن جهر که ذه خوانن ا را به ان
پراش مشغول میاادد که نی قرار اار چه دااتانی را حكانر کن و نیز اد چه واقعهای شكانر نمانر و در ادامرة
شعر متوجه میشونم که قرار اار نی اد ج انیها و فراق شكوا کن و حكانر اد ذات انسانی دارد
حكانر کردن و شكانر کردن (رمزگان کنشی) اد آن جهر رمزگان کنشی اار که بالفاصله با نتیجهگیری روبرهرو
میشونم و نی قرار اار دااتانی را حكانر کن و نیز اد واقعهای شكانر کن که خوانن ا در ادامرة داارتان متوجره
ان حكانرها و شكانرها میشود و رمزگان کنشی هم مانن رمزگان هرمنوتیكی عامل حرکر مت بره جلرو اارر
نعنی باعث میشود که خوانن ا را اد نقطهای به نقطة دنگر انتقال ده تا به پااخ پراشی که در ذهر داشرته اارر
برا

تحلیلی نشانه شناختی اد مثنوی معنوی :خوانش اشعار با بهراگیری اد رمزگانها

7 /

خوش نوانی ابز گونا طوطیی
بررود بقرالی و وی را طروطیی
بقال (رمزگان دالی) «بقال کنانه اد مراد و راهنمانی االک الی اهلل اار» (حقشنا )23 :1314
طوطی(رمزگان دالی) «در ان دااتان و تقرنبا در همة دااتان های عرفرانی طروطی خرو ِد انسران اارر کره بره
اصطالح حكما حیوان ناطق اار چون تنها پرن اای که اخ می گون ؛ طوطی اار ل ا اد هر حیروانی بیشرتر بره
انسان مشابهر دارد البته يزالی و عطار و بسیاری اد عرفای دنگر پرن گان دنگری چون ه ه گنجشک طراوو
مريابی کبک و خرو و را بهحال و شخصیر بعضی اد آدمها همانن کرداان اما تمثیل طوطی بهنفرس ناطقرة
انسان نک امر همگانی و شناخته ش اای اار » (رناضی )42 :1314
« ان پرن ا در مثنوی نماد االكان مبت ی و تادا کار اار که به تلقی و تعلیم دنگران نیادمن نر (داارتان طروطی
در آننه) همچنی تمثیل قیا گرانی اار که در قیا خود شرط صحیح و مق مات دقیق را لحاظ نمیکن (داارتان
بقال و طوطی) و در دااتان طوطی و بادرگان طوطی نماد روح لطیف خوشرن و اخنگوی انسران اارر و نمراد
کسانی اار که موت اختیاری آنها را به رهانی و نجات راهنمانی میکن » (نبیلو )291 :1319
«طوطی نماد مقل انی اار که اخ اولیاء الهی را تكرار میکنن ب ون آنكه حقیقرر آن را درنابنر » (تاجر ننی
)944-949 :1312
بر دکان بنشسته ب نومی وار
بع اه رود و اه شب حیران و دار
اه (رمزگان دالی) «ع د اه نشان دهن ة ترکیب روحانی اار و داللر بر حل ش ن تعارضاتی دارد که به ابب
ثنونر انجاد ش ا اار اه نشانة رش وح ت اار و اد ان رو به بهشر نیز مربروط مریشرود » (شمیسرا :1313
)141
اه (رمزگان فرهنگی) «بررای اااطیر و افسانههای که نشان میده که ع د اه نیز در نقطة مقابل ع د دا که
نماد وح ت و کمال اار قرار دارد و نماد کثرت میباش در ان خصوص میتوان به آنی مسریحیر و اعتقراد بره
اشارا کرد در اااطیر چک و ااالوکی نیز ان اعتقاد خرود را
ظهور ذات الهی در اه خ ای پ ر پسر و روح الق
به شكل خ انی اه ار و مواوم به «ترنگالو» نشان دادا اار ان خ ا مسئول رای گی بره اره امرر مهرم مر هبی
جنگی و معیشتی میباش » (آقا شرنف )11:1313
به باور بهار ( )1311ع د اه در اااطیر انرانیان بااتان نیز تبلوری چشمگیر نافته اار انشان بر ان باور بودن
که پس اد رنخته ش ن خون کیومرث بر دمی گیاهی با نام رنوا اد دمی میرون ان گیاا متشركل اد اره شراخة
مواوم به «مشی» «مشیانه» و «فرا انزدی» بودا اار انشان آفرننش انسان را اد همی منشأ گیاهی میدانن
تقسیم جامعه به اه داتة روحانیون بردگران و ردمجونان به دار جمشی (صفا  )1334همگی اد داللر ع د
اه بر کثرت حكانر مینمانن
باد کور اار آن که ش گم کردا راا
باد آن باش که باد آن به شاا
باد (رمز گان دالی) باد نماد ایااتم اران و افراد مغرور جاا طلب و ق رتمن ی اار که برای رای ن به جانگاا
عالی حكومتی و نزدنک ش ن به صاحبان ق رت تالش فراوانی میکنن باد الطان آامان اار که با پرواد قلههرای
دنر پانش را طی میکن او بر افراد فخرفروش مغرور و بلن پروادی داللر میکن که شیفتة خود جلرواگرری و بره
نمانش گ اشت کماالت خونش هستن باد در ادبیات فارای نماد انسانهای شجاع و دلیر اار (صرفی )1319
«اد دااتان های مربوط به باد دااتان گرفتاری او در میان جغ ان در مثنوی قابل توجه اار در ان دااتان براد
نمادی اد انسان کامل و نا در تعبیر نهانی خود پیامبران اار که در عالم مادا و میران جغر ان دنیاپرارر و منكرران
پیامبری گرفتار ش ا اار و در حكانر گرفتاری باد در خانة کم یردن باد نمادی اد علم و دانانی اار که در دارر
مقل ان و دنیاپراتان افتادا باش » (همان)94 :
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«ه مچنی در حكانر گرفتار ش ن باد میان جغ ان نماد ارواح گمش گانی اار که اد نزد شراا حقیقرر بره دور
افتاداان و همچنی اایر هواپراتان گشته ان در دااتان دعوت باد الطان را اد آب به صحرا تمثیل شیطان و گمرراا
کنن گان اار ان حیوان در حكانر مريی که قص صی ملخ کرد نماد آکل اار و در حكانر باد و کم یردن رمز
انسان کامل اار که گرفتار هواپراتان ش ا چنانکه دن ا میشود باد نیز در مثنوی نماد مفاهیم منفی و مثبر اارر»
(نبیلو )241 :1319
باد (رمزگان فرهنگی) تبرنزی ( 1392به نقل اد صرفی  )1319معتق اار باد نكی اد محبروبتررن پرنر گان
موالناار ان پرن ا در مثنوی اد نقشهای گوناگون و شگفرانگیزی برخروردار اارر فرهنر نونسران براد را اد
 vazaبه معنی پرن ا که خود اد مص ر اواتانی  vazبه معنی پرن ن گرفته ش ا اار مشتق دانستهان
باد در ونران بر جغ ان فتاد
راا را گم کرد و در ونران فتاد
جغ (رمزگان دالی) «جغ داللر دارد بر عالم مادا و تعلقات حسی» (درن کوب)1313 :
«اما در ادامة ان دااتان جغ داللر بر انسانهای دنیاپرار و طالبان دنیا و منكرران نبروت پیرامبران و مخالفران
انسان کامل دارد که بهش ت بهونرانة دنیا چسبی اان و اد ظلمر ان وا و نادانی خود راهری برهاروی نرور و دانرانی
نمینابن ا س مجادلهها و بحثهای مغرضانة منكران نبوت را در گفتگوی تمثیلی و نمادن جغ ان با برادان برادگو
میکن » (صرفی )93 :1319
جغ و باد (رمزگان نمادن ) «جغ همیشه در مثنوی در مقابل باد قرار دارد اد ان رو انر دو پرنر ا نسربر بره
هم هم وشی دارن و معنای نكی معنای دنگری را نیز روش میکن موالنا با توجه به انر کره در دنیرای طبیعری
بادان و جغ ان هر دو وجود دارن معتق اار که در میان آدمیان انسانهای کامل با انسانهرای دنیاپرارر و ااریر
ل ت های دودگ ر همراا هستن و هر کسی با توجه به لیاقر و شانستگی خود به نكی اد ان دو گروا گررانش پیر ا
می کن در جانی دنگر دشمنی جغ ان و بادان را نمادی اد دشمنی انسانهای ناآگاا برا انسرانهرای کامرل و پیرامبران
شمردا اار» (همان)
اد الیمان چن حرفی با بیان
ه ه ی نامه بیاورد و نشان
ه ه (رمزگان دالی) «در حكانر ه ه و الیمان ه ه داللر دارد بر دنرکانی که بره دام قضرا و قر ر الهری
گرفتار می شون در حكانر عكس تعظیم الیمان در دل بلقیس اد صورت حقیر ه ه ه ه داللر بر پیام رارانی
و وااطهگری میان مرن و مراد را دارد» (نبیلو )291 :1319
اد نظر پان ارفرد ( )1311ه ه نماد برکر و روش بینی و ایراب کنن ة تشنگان تیره گمراهری اارر بره همری
علر بر روی کودا های دورة اااانی که در ارتباط با آب و نمادی اد برکر و روشنی اار نقش بسته و حتی پرس
اد ااالم نیز ان کارکرد نمادن خونش را اد دار ن ادا تا جانی که بر روی افالینهها پارچهها مفرر هرای دورای
الجوقی در خوشنونسی دورة قاجارنه نگارگری مكتب صفونه برگرفته اد دااتان حضرت الیمان با توجه به منبرع
قرآن و منابع ادبی عرفانی چون عطار و مولوی و اهروردی و تا عصر حاضر مورد توجه بودا اار
ان بیر دارای رمزگان فرهنگی می باش قالَر نا اَنُّهَا المَلَأ اِنّی القِیَ اِلَیَّ کِتابٌ کَرنمٌ اِنَّه مِ اُرلَیمانَ وَ اِنَّرهُ بُسرم
اهلل الرَّحم الرَّحیم اَلّا تَعلوا عَلَیَّ وَ أتونی مُسلِمی َ
«ای اران قوم افكن ا ش به اوی م نامهای گرامی نامه اد الیمان اار و اننسر :به نرام خ اونر بخشرانن ة
مهربان مبادا که بر م برتری جونی ؛ بیانی به نزد م فرمانبردار» (نمل)31 :
الیمان (رمزگان دالی) «در مثنوی عالوا بر دارا بودن ایمای پیامبر داللر دارد بر روحی که به کمال راری ا و
نمونة انسان کاملی اار که معارف الهی را مستقیم و بالوااطه اد حق آموخته اار و در جای دنگر الیمان داللرر
دارد بر عظمر مردان خ ا» (انگری و حاجی )24 :1311
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 -5بحث و نتیجه گیری
بر ااا نافتههای پژوهش حاضر دن نم که همة رمزگانهای معرفی ش ا تواط بارت در دااتانهای برگزنر ة
مثنوی معنوی موالنا به کار رفته اار
«تعبیر مت با تقابل برخی نشانهها در برابر هم اتصال به متون دنگر و دنگر رمزگرانهرای تنیر ا شر ا در هرم
ممك میشود و ان امكان را برای مخاطب نیز انجاد میکن که مت را درک کردا و فرانن معنیدار شر ن دالهرا در
مت فعال شود دال هانی که ذاتا چن معنانی بودا و بسته به بافتی که در آن قرار میگیرنر امكران داشرت معناهرانی
متفاوت را به دار میآورن » (صادقی  )31 :1313میتوان چنی نتیجه گرفر که معنا ذاتی نیسر بلكره محصرول
نشانهها و چگونگی قرار گرفتر آنها در کنار هم اار مجمروع رمزگانهای به کار رفته در مت باعث تكثرر معنرانی
مت ش ا که برای هر خوانن ا نک تأونل معنانی متفاوت را میتوان انجاد کن برخالف تصور مبهمری کره خواننر ة
انرانی اد چن معنانی بی ح و حصر و دلبخواهی متون دارن تأونلهای گوناگون و متكثر به دلیل بافر بنیراد برودن
نک دال اار ع م قطعیر معنا به دلیل بی اعتبار بودن رابطه نرک بره نرک دال و مر لول اارر و هرر دالری بنرا بره
همنشینی در کنار دالهای دنگر میتوان به م لولهای بسیار داللر کن (همان)
بارت ( 1131به نقل اد صادقی  )1313معتق اار« :بررای داداها در ان مت تنها نشاندهنر ة رمزگرانهرای
دخیل در ااخت مت اار ولی معنای قطعی برای مت متصور نمیشرود پرس رمزگرانهرا مجموعره قراردادهرانی
هستن که باعث پیون عناصر درون مت میشون ولی در تعیی معنای دقیق دخیرل نیسرتن مر درون مرت پنهران
نیستم م بی چون و چرا اد مت بادنیافتنی هستم وظیفة م حرکر کردن اار تغییردادن نظامهرانی کره ابعادشران
پانان میپ نرد نه در مت و نه در م در اصطالح عملی معناهانی که م مینابم با م مفعولی و نرا دنگرران انجراد
نمیشود بلكه با نشانداریهای نظامن آنها انجاد میشود »
«مشخص کردن رمزگانها برای معنادهی به مت نیسر بلكه برای بررای امكرانهرای معنرانی اارر کره نرک
رمزگان به نک واژا در بافر میده معنی دادن به مت همان تأونل نیسر بلكره بررعكس لر ت برردن اد تكثرری
اار که مت را میاادد » (صادقی )32 :1313
به عقی ا بارت نمیتوان برای همة دااتانها نک الگوی واح نافر و هر دااتانی با توجه به چگرونگی در هرم
بافته ش ن رمزگانها نک الگوی مختص به خود دارد و ممك اار در نک دااتان بسته به نوع دااتان نک نرا دو
رمزگان بیشتر اد بقیة رمزگانها به کار رفته باش چنانکه در ان دااتانها رمزگانهای دالری و فرهنگری بره مراترب
بیشتر اد اانر رمزگانها به کار
رفته اار و تع اد رمزگانهای دالی و فرهنگی در دااتان شیر و نخچیران بیشتر اد دااتانهرای دنگرر مشراه ا مری-
شود
البته تقطیع دااتان به واح های معنانی کوچكتر و تحلیل آن اد نظر بارت تنها دربارة دااتانهای رئالیستی امكران
دارد؛ چرا که در دااتانهای رئالیستی با دبان چنان رفتار میشود که گونی دبران جانشری و همسران جهران واقعری
اار به ان دلی ل که دال و م لول با هم همسان هستن در واقع روانر رئالیستی «در کار حجاب برداشت اد دنیرای
حقیقر اار دنیانی ب ون تناقض دنیانی همگون اد نمودهانی که در پسشان جوهرهانی قرار دارد» (همان)23 :
اگرچه ان رمزگانها عناصر درون مت را پیون میدهن اما هرگز در تعیری معنرای نهرانی و بری چرون و چررا
دخیل نمی باشن ان ب ان معنا نیسر که تغییر مت امری بیان نش نی اار بلكه به ان حقیقر اشارا دارد که دالهرا
بافر بنیاد هستن ل ا هر خوانن ا به وااطة پیش مت ها تجارب گ شرته فرهنر هرانی کره برا آنهرا آشرنانی دارد و
وضعیر اجتماعی عصرش اد همنشینی دالها تعابیر متفاوتی برداشر خواه نمود
با ان تفاایر میتوان نتیجه گرفر که دااتانهای «مثنوی معنوی» اگر چه در شمار ادبیات کالایک اارر امرا
در میان آن میتوان آثاری اد «متنیر» و «نوشتاری» بودن را نافر ان منظومه اد لحاظ خالقیر قابل مقانسه با مترون
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اردشمن م رن میباش در ااخر ان دااتانها شبكهای اد دالها که تأونلشران بره تعونرق افترادا و نروعی تعلرل
رمزگونه که ااخر معنانی مت را با تأخیر روبرو ااخته اار دخیل میباشن ان ونژگیها منظومه را بره شربكهای
بی آياد تب نل نمودا که خوانن ا هر بار با پیش متنهانی متفاوت وارد ش ا و بی آنکه دلیل کرافی و منطقری بررای رد
تأونلهای گ شتهاش را داشته باش به تأونلی ج ن دار میناب در واقع خوانن ا به نک بادی ل تبخش آفرننش
وارد ش ا اار که به وااطة آن اد تأونلهای بی انتها رهرا شر ا و در لر ت بیكرانگری دالهرا بره تجربرهای مشرابه
نونسن ا دار میناب ؛ تجربهای به نام «ل ت نوشت »
ان پژوهش بر پانة طرح پیشنهادی بارت ( )1134انجام گرفته اار میتوان با ااتفادا اد الگوهرانی کره دنگرر
دبانشنااان (امبرتواکو ژاک درن ا ) پیشنهاد داداان به مطالعة آثار موالنا پرداخر و نافترههرای حاصرل اد انر دو
الگو را مقانسه کردا و موارد اشتراک و اختالف آنها را مشخص کرد با توجه به ان که تع اد دنگرری اد آثرار موالنرا
چون «يزلیات رباعیات فیهمافیه مكاتیب» مانن «مثنوی معنروی» داارتانهرانی نمرادن هسرتن بنرابران مریتروان
رمزگانهای پنب گانة بارت را روی ان دااتانها نیز پیادا کرد و نتانب حاصل اد آنها را با نترانب مربروط بره «مثنروی
معنوی» بررای کرد میتوان موارد پنب گانة رمزگانهای موجود در «مثنوی معنوی» موالنا را با موارد مشرابه در آثرار
نک نونسن ة يیر فارای دبان که اد نظر آثار شبیه موالنا اار تطبیق دادا و با ارائة شباهرها و تفاوتهای به دارر
آم ا به تعمیماتی جهان شمول در عرصة ادبیات و آفرننش ادبی دار نافر
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