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چكيده

ـا  مفاهيم ناب است كـه  جويبارهاياي بيكران و پر رمز و راز ازيدر، مثنوي مولوي ـيم و  هـدف ب ترس

ـتعدادهاي  ق زندگي مطلوب براي به بار نشستنتحقّ ـال اس ـال  نه ـان كم . منـد سـروده شـده اسـت    انس

عرفاني و مفاهيم اسـرار  هاي خاصِّبرخورداري از تجربهةرازوارگي و رمزگونگي مثنوي تنها در عرص

ـاهيم  چگـونگي مولـوي در  و شگردكه شيوه، شودآميز الهي نيست كه بر مخاطب پديدار مي ـان مف بي

رمـز و راز آن را دو چنـدان كـرده    ، اندهاي درازدامني را سبب گشتهبحثكهفلسفي و عرفاني، كالمي

ـابتي  ، از آن گونه مفاهيم متقابلي است كه مولوي در باب آن» توكّلجهد و «، در اين ميان. است ديدگاه ث

ـاص  توكّـل هايي كه به جهد و ها و حكايتمولوي در داستانةبرخورد چندگان. ارائه نداده است اختص

ـاب   ، ن استآاين پژوهش بر.اي چندآوايانه بدان بخشيده استجلوه، داده است ديدگاه مولـوي را در ب

ـ شدر داستان توكّلله جهد و أمس ـاختين     ةير و نخچيران از منظر نظري چنـدآوايي و منطـق گفتگـويي ب

چندآوايي به جهدو ةولوي در داستان مزبور به شيوكه مپژوهش بر اين امر استوار است ةفرضي.بازكاود

ـاني و   بر اساس يافتن تقابـل ، تحليلي- به روش توصيفي، اين پژوهش.نگريسته استتوكّل ـاي دوگ ه

ـتجوي         ـاختارگرايان در جس ـا كـه تلفيقـي از روش س اصل همزيستي تضادها و روابـط گفتگـويي آنه

.صورت گرفته است، در چندآوايي باختين استهاي دوگاني و عنصر غالب همزيستي تضادها تقابل

باختين، داستان شير و نخچيران، مولوي، مثنوي، منطق گفتگويي، چندآوايي:هاكليد واژه
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مهمقد

امروزه ، كاوندباز ميويژههاي نقد ادبي جديد كه هر كدام متن ادبي را از زاويه و منظرينظريهظهوربا 

ـا كمرنـگ   ، هاي نقد جديدبدون در نظر گرفتن روش، هاايتبه ويژه رو، متون ادبيةمطالع تقريبا منسوخ ي

به ـ پرداز مشهور روسنظريه- كه ميخاييل باختين» چندآوايي«، هاي ادبي نويننظريهدر ميان .شده است

صداهاي ، هاي دروني خوانش ديگري از روايت است كه مخاطب را به كشف اليه، ت گماردطرح آن هم

.سازدي متن رهنمون ميهاون و گاه پنهان و ناگفتهگوناگ

، ناگونواندازهاي گفراوان از چشميهاياثري سترگ است كه از ديرباز پژوهشگمانبي، مثنوي معنوي

دمت چندصدساله اين اثر عظيم و ماندگار با وجود ق، شگفتي استآنچه موجب. بر آن انجام پذيرفته است

هاي نظريهبا تواند مي، هاي ادبي پا به عرصه نگذارده بودندنظريهكاتب نقد و هنوز م، كه در زمان سرايشش

.در خود طراز كندهاي آنها راادبي جديد به مكالمه بنشيند و رهيافت

ـا هاي فكري گوناگون در زمينـه مفاهيم و موضعةدربردارند، مثنوي مولوي ـاني ه ـا بحـث وي عرف ي ه

. گوناگون به بيان درآمده اسـت يهاها و حكايتكه در قالب داستاناستاجتماعي و انسانشناسانه، كالمي

ـا در   ، وي با مباحث كالميةمواجه، ي عرفانيهاموالنا در بيان مفاهيم و تجربهشگرد ـتن آنه فلسفي و ريخ

ـا داستان، سبب شده است كه در بيشتر موارد، گري ويژه خودروايت با روايت ـا و حكايـت ه ، مثنـوي ي ه

. دنپذير داشته باشبافتي چنداليه و تأويل، حال و مقام مفاهيم بيان شدهفراخور 

ـا و قـدر و اراد  ةدر عرصمثنويبافت چنداليه و منشورگون  جبـر و  ، آدمـي ةمفاهيم متقابلي چون قض

يديـدگاه نبـود  . نمايـد ميبيش از پيش روي ، توكّلرضا و دعا و جهد و ، فقر و غنا، عقل و عشق، اختيار

كه اغلـب در قالـب   هاي ارائه شده در آن بابهاتعارض ديدگاه، ص در باب مفاهيم يادشدهمشخّواحد و 

ـير و   مثنـوي ان مفسـر سبب شده است كه شارحان و ، پرداخته شدههابدانهاو حكايتهاداستان بـه تفس

.اندي آن دست يازيدههاتأويل و گاه رفع و توجيه تناقض

ـاص   مثنويم متقابلي است كه مولوي چندين داستان از يكي از آن مفاهي، توكّلجهد و  را بـدان اختص

ـار دا   ، )اولدفتر(يرانداستان شير و نخچ: مانند؛ داده است ود بـراي روزي  وداستان شخصـي كـه در روزگ

بانوايي اسبان تازي را و منازعه او با روباه بر سـر برتـري   ، داستان ديدن خر، )دفتر سوم(كردرنج دعا ميبي

توكّـل ها جهد و در اين داستان).دفتر ششم(طلب بي كسب داستان فقير روزي، )دفتر پنجم(توكّليا جهد
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نه فقـط  هااين داستان. توان به طور قطع به برتري يكي از آنها حكم كردميطرح شده است كه ناي به گونه

ـا   هادگاهكه دي، كنندميبه دليل داشتن موضوعي واحد باهم پيوند بينامتني برقرار  و آواي برآمده از آنها نيـز ب

ـاحت   ، وگويي كه نه به نفي آواي متقابلگفت. كنندميوگو يكديگر گفت بل به پذيرش آواهاي دگـر در س

ـتان  ـا متن انجاميده است و بدين سان بستر مناسبي براي خوانش و كاوش آن داس از منظـر چنـدآوايي و   ه

. وگويي فراهم كرده استمنطق گفت

ـير و نخچيـران بـه دليـل     ، اندپرداختهتوكّليي كه به جهد و هاپژوهش از ميان داستاندر اين داستان ش

، پردازي دوگانه كه آواهاي متضاد را در خود جا داده استشخصيتو دوگوهاي متعدبرخورداري از گفت

ـ ل اين داستان از در تحلي. برگزيده شده است، براي تحليل آوايي و تبيين ديدگاه مولوي نسبت به آنها ةنظري

جهد ةمسألبدين منظور پيش از پرداختن به . ه استگرفته شدوگويي باختين ياري چندآوايي و منطق گفت

ـاختين      ةنظريابتدا نگاهي به ، و تحليل آن در داستان يادشدهتوكّلو  چنـدآوايي و منطـق گفـت و گـويي ب

گفت و گـويي تحليـل   قي اساسي چندآوايي و منطهاهمؤلّفبراساس مزبور آن گاه داستان ، شودافكنده مي

بـه چنـدآوايي و منطـق    اولدر بخـش : پژوهش حاضر داراي سه بخش است، بر اين اساس. خواهد شد

گاه قرآن ددي، توكّلمفهوم جهد و ، در بخش دوم ، ي آن در تحليل روايت هاهمؤلّفگفت و گويي باختين و 

ـا همؤلّفنخچيران براساس و به تحليل داستان شير صوفيان و در بخش سوم يو آراسنّتو  ي چنـدآوايي  ه

.پرداخته خواهد شد

منطق گفتگويي و چندآوايي- 1

منطق گفتگويي: 1- 1

ويژه چندآوايي باختين در تمام سطوح فكري او بهةجوهر اصلي انديش، )Dialogism(منطق گفتگويي

ـاب  . را ابداع كرده باشدنخستين فردي نبود كه آن ، باختين، با اين حال. است و مـن وتـو   مارتين بوبردر كت

ـاختين نيـز   برخي از فرماليست. انداز اين معني سخن رانده، هامكالمهفرانسيس ژاك در كتاب  هاي معاصر ب

ـاختين را از ديگـران جـدا     اام).98: 1380، حمديا(اند مكالمه پرداختهاهميتدر آثار خود به  ـار ب آنچه ك

گسترده تر بنيان مياين است كه وي منطق مكالمه را بنيان سخن و در مفهو، بخشدن تازگي ميكند و بدامي

نظريـه ةدر زمـر اي بود كـه نقـد مكالمـه   آثار باختينةفي و ترجمبا معرّ«ديگر اينكه . داندحيات انساني مي
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ـاختين ايـن اسـت     ). 415:1383، مكاريك(» پردازي انتقادي قرار گرفت ـار ب كـه وي منطـق   وجه ديگـر ك

انسان جز از طريق ارتباط با ديگـري  وي معتقد است . كندشناسي مطرح ميگفتگويي را در ارتباط با انسان

.است» گفتگو«، راه اساسي اين ارتباطوتواند از خويشتن خويش آگاه شود مين

منطق گفتگويي و گفتگو:1-1- 1

، هاسـت انسبنيادين ايجاد منطق گفتگو ميان انهاي گفتگو يكي از راه، نبر اساس منطق گفتگويي باختي

ا هر يك بر سـخن  ام، چه بسا دو يا چند نفر به گفتگو پردازند. ان گرفته شودستواند با آن يكميولي لزوما ن

»منطـق گفتگـويي  «، در ايـن حالـت  . نپذيرنـد ، خود پافشارند و هيچ منطقي را براي پذيرش سخن ديگري

ـ       ر صورتي ميدگفتگو تنها .شودنميمحقّق 1رتبگـي هـم ةتواند بـه منطـق گفتگـويي بينجامـد كـه بـر پاي

گفتگو نقش داشته باشند و هيچ يك كه هر يك به يك ميزان در فرايندنحويبه. دگفتگوگران بنا شده باش

منطـق  ، باختينةبه عقيد. چيرگي و حاكم كردن انديشه و آواي خود بر ديگري يا ديگران نباشندةدر انديش

شـود؛ زيـرا در دو   محقّـق تواند كه از راه گفتگوي دروني فرد نيز مي، نه تنها از راه گفتگوي بيروني، وگفتگ

وجود «چه بيروني و چه دروني ، در هر گفتگويي، به سخن ديگر. روي سخن ناظر به ديگري است، حالت

ورت واقعـي در  و يا به ص- خيالي و دروني است، يعني مخاطب به صورت ذهني- ديگري يا مستتر است

).3:1379، اسداللهي(»كندگفتگو شركت مي

، بيان شـده از سـوي گفتگـوگران   گوناگونيهااگر آوا، در گفتگوي بيروني و دروني، باختينةبه عقيد

ـيه رانـدن    اي كه مبارزهبي آن، ندنهمنشيني و همزيستي كيكديگرد در كنار نبتوان ديگر از همـ براي بـه حاش

.شودمنطق گفتگويي برقرار مي، باشدصورت گرفتهآنهاجانب

2بينامتنيتمنطق گفتگويي و :1-2- 1

اصطالحي كه . براي توصيف آثار باختين به كار رفت، ين بار از سوي ژوليا كريستوااول، بينامتنيتمفهوم 

ـان چنـدآوايي قـرار داد و ت      پيوندآن را در  ، يزدانجـو (شـريح كـرد  با مفاهيمي چـون مكالمـه گرايـي و رم

تواند شكل گيـرد و شـكوفا شـود و    اي در خال نميناظر به اين است كه هيچ انديشهبينامتنيت). 40:1381

بـه  نمتضـم ، بينامتنيـت ، از اين چشم انـداز . هاي ديگر نيازمند استبه انديشه، همواره براي به بار نشستن
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ـا    كه از راه، در فرايند آفرينش يك متن خواهد بود» ديگري«ت شناختنرسمي ، نآبرقراري منطـق مكالمـه ب

ـتن     گوياي اين است، بينامتنيت، در وجه ديگر. يابدحيات مي ـاري ديگـر م ـا  كه هيچ متن و اثـري بـي ي ه

شـوند و  ناگزير معنا يا معناهاي ديگر رديابي مـي «، هادر خوانش متن، از سوي ديگر. تواند آفريده شودنمي

ـتقل و  . آيدمييان متون در خوانش به صورت فرايند حركت م، بدين ترتيب در اين برون رفت از متني مس

ـا  ). 6- 5:1380، آلـن (»شـود متني به بينامتن بـدل مـي  ست كههامتنةاي از رابطورود به شبكه ، در ايـن معن

به ). 48:1388، بژه.ام(ها و در درون يك روايت جريان داردگفت و شنودي است كه ميان روايت، بينامتنيت

اي بر زبان همواره به گونهـهر چه باشدـو موضوع سخناست3سخن، خام هر متنةماد، باختينةعقيد

به نقـل  باختين( موضوع حذر كنيم ةهاي از پيش گفته شده درباراز سخنآمده و غير ممكن است بتوانيم

اگر در . سازدها بر ميرا در متنبينامتنيتةوجه گفتگويي سخن است كه شالود). 134:1377، تودوروفاز 

ر آواها ع و تكثّاي كه تنوبه گونه، ها در تالقي يكديگر قرار گيرندآواهاي برآمده از سخن و متن، اين گفتگو

.آنگاه به چندآوايي خواهيم رسيد، حفظ شود

چندآوايي: 2- 1

ـ   phonemaد و يوناني به معناي متعدpolusتركيبي از ، )polyphony(چندآواييةواژ گ بـه معنـي آهن

ـاصِّ       واژه. صداست ـيف ويژگـي خ ـيقي وام گرفـت و در توص ـاختين آن را از موس ـان اي كـه ب ـاي رم ه

نقش به سزايي در بارور كردن منطـق گفتگـويي   ، باختينةدر انديش، اين اصطالح4.داستايفسكي به كار برد

هرچند . ند آن استشود و برايميمحقّقمبتني بر منطق گفتگويي ةچندآوايي پس از فراهم شدن رابط. دارد

ـاب   باختين اين اصطالح را در توصيف ويژگي رمان ـاي  پرسـش هان داستايوفسـكي در كت ـ ه ادبـي ةنظري

نويسنده و ، به كار برده است و از آن به عنوان بينشي هنرمندانه در ارتباط با ساختمان اثر ادبي5داستايفسكي

يافتن بـه  دست، م است مقصود وي از طرح آنسلّآنچه م، ياد كرده استهاو روابط متقابل آنهاشخصيت

ارزش نهادن به آرا و عقايد ديگـران بـه عنـوان    ، گرايي و مطلق انديشيرهانيدن انسان از جزم:غايتي واالتر

درصورت تحقـق  هااينةبوده است كه هممحور سو نگرانه و مني يكهاپرهيز از داوري، تي مستقلفردي

ـتجو       انجامد؛ آرمانميني شهر باختيبه ترسيم آرمان ـار داستايفسـكي جس ـاگزير آن را در آث شهري كـه بـه ن

. كندمي
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)polyphony&monophony(آواييچندآوايي و تك:2-1- 1

باختين معتقد اسـت تـك آوايـي برآمـده از منطـق      . گيردميآوايي قرار اصطالح چندآوايي دربرابر تك

ـا يـك   ، ي منطقيهاصحيح است يا غلط؛ زيرا در گزارهيا اي منطقي كه در آن هر گزاره. كالسيك است تنه

ـا ايـن  «ي سنّتاين الگوي ). Black Burn45,1995:(تواند صحيح باشد ميگزاره  ـا آن ، ي كـه ظهـور ايـده    » ي

و درنظـر  » هـم ايـن هـم آن   «به ناديده انگاشتن ديدن هم زماني ، را ناشي شده بودهادرست يا غلط گزاره

انساني فراموش ةرا در تجرباي ري گرايش ذاتي مكالمهچنين تفكّ. انجاميدميهااوتو تفهانگرفتن تناقض

Baxter ،25,26(گيرد ميكند و به هيچ مي يك انديشه پذيرفتـه  ، همواره يك آوا، از اين چشم انداز. )1994:

.گرددگيرد و سرانجام خاموش ميي ديگر در محاق قدرت آواي برگزيده شده قرار ميااست و آواه

چندآوايي در اثر ادبي:2-2- 1

ـان   هاشخصيتر آگاهي بازنمود چندگانگي و تكثّ، چندآوايي در اثر ادبي ست كه با حقوق برابـر و جه

ـيت اين . انديكديگر در آميختهو با زيست انديشگاني دارند، در كنار همص خود مشخّ ـا شخص ـا   ه نـه تنه

چندآوايي در اثر . باشندميمان مستقيم و تعيين كننده خود نيز مخاطب گفتمان خالق اثر هستند كه فاعل گفت

به عنوان محملي براي بيان ايدئولوژي شخص نويسنده بـه خـدمت   هاشخصيتادبي ناظر به اين است كه 

ـتن  ، در يك اثر چندآوا، باختينةبه عقيد). 7- 6: 1984، باختين(اندگرفته نشده راوي خداوندگار بالمنازع م

آوا كه در آن صـداها و  برخالف يك اثر تك. به عنوان بلندگوي خود استفاده كندهاشخصيتز نيست كه ا

اثر چنـدآوا  ، كاهندميفرو ، كندميي موجود در متن به روايت واحدي كه نويسنده به متن تحميل هاآگاهي

اثر چنـدآوا  . اندفتهيال و نه به يك مخرج مشترك تقلياندطيفي از صداهاي گوناگون است كه نه انكار شده

ـا شخصيتگرايي سخن نويسنده و گفتمان مدر هكوششيهيچ گونه  ـا و ايـده ه ـتن    ه ي ابـراز شـده در م

گوناگون در متن و در يو آراهاانديشه، يعني نمايش آواها، چندآوايي در اثر ادبي، به سخن ديگر. كندنمي

ـاختين  ةبه عقيد. كندميچندآوايي ياد 6صر غالبزيستي تضادها كه باختين از آن به عنوان عنيك كالم هم ب

تز و آنتي تز «در ديدگاه هگل . اندكتيك هگل ارائه نشدهة ديالتضادها و مفاهيم متقابل در اثر چندآوا به شيو

» شـود مـي و دوم رفع اولتناقض ميان مقوالت، كنند و در نتيجه اين سير ديالكتيكيميز تكامل پيدا سنّتبه 



77...يدر نگاه مولوچندآوايي و منطق گفتگوييسوم   چهل و سال 

واحـد بـه   ةگيرد كه از آن يك مقولميدر چندآوايي تكاملي صورت ن، بر اين اساس) 125: 1371، ستيس(

.ستاي گوناگون انسان و زندگي هاو نشان دادن جنبههاتضادةهدف چندآوايي فقط ارائ. دست آيد

مؤلّفجايگاه راوي در چندآوايي و مرگ :2-3- 1

كـه مهـم تـرين رهيافـت     7مؤلّفمرگ وف خود به نام در اثر معر، پرداز فرانسوينظريه، روالن بارت

گويد آنگاه ميگذارد و ميرا از اثر ادبي كنار مؤلّف، رودميپساساختارگرايان در خوانش آثار ادبي به شمار 

بارت معتقد است در خواندن و . گرددميشود و خوانش اثر ادبي آغاز ميد خواننده متولّ، ميردميمؤلّفكه 

تي بـر آن  به يك متن به معني تحميل محدوديمؤلّفاعطاي «هيچ جايگاهي ندارد؛ زيرا ؤلّفم، تحليل متن

ـارت (پس بايد كنار گذاشته شود .ا كردن مدلول نهايي براي آن و فروبستن نوشتار استمهي، متن نقـل از  ، ب

ـتن    وي بر اين باو. گذاردرا كنار نميمؤلّف، بارتبرخالفباختين ). 93: 1381، يزدانجو ر اسـت كـه در م

ة؛ ليكن حـق نـدارد آوا و عقيـد   كندخود را ابراز ةتواند عقيدميآواي خود را دارد و ، راوي / مؤلّف، ادبي

ـاه    ، كندميكاري كه باختين . نمايدتحميل هاشخصيتخود را بر ديگر آواها و عقايد  اين اسـت كـه جايگ

ـا   ميو چراي متن به زير را از مقام خداوندگاري و فرمانروايي بي چون مؤلّف ـاوي ب كشد و جايگاهي مس

ـاي    ميبدين سان آواي راوي ديگر ن. بخشدميبه اوهاشخصيتديگر  ـيت توانـد براينـد آواه ـا شخص و ه

زمينـه  «به همين دليل است كه در اثر چنـدآوا  . ي متن باشد؛ فقط آوايي ست در كنار آواهاي ديگرانهاايده

ـالف   يي كههاموقعيت. آيددئولوژيك فراهم ميايموقعيتچندين ظهوربراي  ـا مخ ممكن است موافق و ي

ـان - ريمـون ( شـود  مـي به قرائت غيرواحد و چندصدايي متن منجـر  هاموقعيتهم باشند؛ تعامل اين  ، كن

ي كــه از ســوي مواضــع فكــري مختلــف و متبــاين، هــاي گونــاگون ايــدئولوژيكموقعيــت؛)112: 1387

ـا برتـري بـر    بي آنكـه بـه حـذف    ، يابندشوند و هر كدام جايگاه خود را مين ميها و راوي بياشخصيت ي

.يكديگر بينديشند

8چندآوايي و ساختار مفاهيم متقابل:2-4- 1

ـا يكـي از شـرط  ، گويـد مـي وجود مفاهيم متقابل كه از حضور دو آواي متضاد و متعارض سخن  ي ه

ايـن اسـت كـه    ، سـت اآنچه ضروري . كافي نيستا ام، شرط الزم است. اساسي در ايجاد چندآوايي ست
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لـوي  . حضور يكديگر را بپذيرند نه اينكه يكديگر را برانند و يا با يكـديگر يكـي شـوند   ، آواهاي گوناگون

. مفاهيم دوگانه حاكم استمنطققصهدر هر « معتقد است ، انسان شناس ساختارگراي فرانسوي، استروس

، تاخو(» در پيوند با ژرف ساخت و روساخت بررسي كردقصهاختار توان در سمياين مفاهيم دوگانه را 

56:1371(.

وايـت  رمهـم آن اسـت كـه    . تواند در هر دو سطح روايت ظاهر شودميمفاهيم دوگانه در يك روايت 

ديـدن  ، اشخوانش روايت براي درك اصطالح دوگانـه ةنقط. را ارائه داده باشدهاب از تقابلماتريسي مركّ

ـابلي چـون روح   ةبه عقيد). 66: 1388، بژه.ام(ست هااوتبازي تف / باختين در آثار داستايفسكي مفاهيم متق

.شوندميبي آنكه داوري شوند فقط بازنموده ، فرشته / شيطان ، نيكي / بدي، عقل / عشق ، جسم 

/ فقـر  ، مييار آداخت/ قضا و قدر ، اختيار / جبر ، عشق / نيز سرشار از مفاهيم متقابلي چون عقل مثنوي

ـير  توكّلجهد و اضر به تحليل ديدگاه موالنا در باب است كه در جستار حتوكّل/ غنا و جهد  در داستان ش

.شودپرداخته ميو نخچيران

توكّلجهد و - 2

توكّل). 207:تابي، صفي پور(ت استتوانايي و رنج و مشقّدر لغت به معناي تالش وبا  فتحه هدج

ـاد بـر وكالـت او   وگذاري امور شخص اسـت بـه مالـك خـود     به معناي وا . )272: 1375، اديسـج (اعتم

واجب است و آن از صـفات مـؤمن   ، بر خداوندتوكّل.بنده امور خود را به خدا واگذارديعني ، دراصطالح

ـيم (كند كه در جستجوي رزق و سود بردن و دفع زيان و ضرر به خداوند رجوع كنداست و اقتضا مي ، دغ

1998 :405.(

پيامبرسنّتو در قرآنتوكّلجهد و:1- 2

ةشـريف ةبراي نمونه در آي. اشاره شده استتوكّلآيات بسياري در قرآن كريم وجود دارد كه در آنها به 

 »ومتوكّلن يعاللّليفَههوحسبكنـد خـدايش او را بـس    توكّـل و هر آن كس كه به خدا (، )3/طالق(» ه

» نينؤمم منتُن كُا اوتوكّلفَي اهللاِلَعو« يا؛ي بارز مؤمنين برشمرده استهارا يكي از ويژگيوكّلتقرآن ) باشد

ـاير اين آيات شـريفه و .)كنيد اگر مؤمن هستيدتوكّلو بر خداست پس بر او (، )15/مائده( بنـدگان  ، آننظ
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چنين به نظر آيـد  اولشايد در نگاه. كندميبه خداوند و اعتماد بر وي تشويق و سفارش توكّلمؤمن را بر 

ـين   . اكتفا كند و از تالش و كوشش برآسايدتوكّلكه بنده در تأمين امور خود فقط بايد به  به طور قطـع چن

پس (» اهللاليعتوكّلفَمتزَذا عافَ«: فرمايندميي شريفه در خطاب به پيامبر هاخداوند در يكي از آيه. نيست

با جهد توكّلشود اين است كه ميشريفه مستفاد ةآنچه از اين آي). كنتوكّلردي بر خداي آنگاه كه عزم ك

. و تالش منافاتي ندارد

در ميان صوفيانتوكّلجهد و : 2- 2

خداوند و نزديكي جستن بدان اسـت  برقراري ارتباط بنده باةعارفان در زمينيكي از تعاليم مهمِّ، توكّل

را توكّـل ةعالي تـرين درجـ  ، هوفيمناقب الصمؤلّف. خوردميزهد و رضا پيوند كه با مفاهيم ديگري چون

همه در تحت ، بداند كه رزق و اجل و سعادت و شقاوت« ي است كه بنده توكّلداند و آن بر حق ميتوكّل

ـادي (»مردود گشـت ، هر كه را برداشت مقبول گشت و هر كه را بگذاشت، قدرت اوست ـا بـي ، عب ). 71:ت

و رضا امـري  توكّلارتباط تكاملي . آوردميكامل به خدا فراهم توجهزمينه را براي اعراض از دنيا و «توكّل

ةبسيار به جنبـ توجه).119: 1384، يثربي(» بيانجامد» فنا«به » رضا«است روشن و بعيد نيست كه ترقي در 

فراوان پيامبران و امامان بر تالش و د سفارش در ميان عارفان با وجو» رضا«ام كسب مقيبراتوكّلزهدآميز 

ـاهر    بب شدس، و اميد بر خداوندتوكّلبه همراه كوشش انسان براي كسب روزي  كه برخي بـه مفهـوم ظ

، براي رفع نيازهاي خـود دسـت بشـويند   ماديل به اسباب و وسايل بسنده كنند و از توس» زق علي اهللالرّ«

» با سختي فاقـه باز ايستيهاد كه از  طلب سببآن بوتوكّل«بن عطا نقل شده است كه چنانچه از واصل 

).348: 1381، قشيري(

بـراي كسـب رزق   ، پيامبر تكيه زدهسنّتبه توكّلدر مواجهه با اي هعد، ين گروه از صوفياندر مقابل ا

ـار     «را » زق علي اهللالرّ«و آنان عبارت اندالهي كوشيده ـتن و بـه انتظ ـاب نشس رزق خـدايي  پيشنهادي در ب

.)1377:48، نقل به مضمون از ابراهيمي(» اندرا همان رزق الهي دانسته» يدي«و كار اندنشستن ندانسته
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در ديدگاه مولويتوكّلجهد و :3- 2

بـه جهـد و   نسبتنگاه مولوي . ستامثنويمولوي در در ديدگاهيكي از مباحث مهم توكّلمسأله جهد و 

نيسـت كـه معمـوال يـك     ، مانند اشعري و معتزلي، مانبه مانند ديگر متكلّچون ديگر مباحث كالميتوكّل

ـا  «. دهنـد ميكمتري قرار اولويتةبخشند و طرف ديگر را در درجميت ويلاوديگرةجنبه را به جنب موالن

حد واسط را كه جستجوي اسباب با اعتماد بر مشيبر آن، اني استت ربـا   چه متضم ـباب ي ن رفض كل اس

مولوي در بيشتر موارد بـه هـر دو   ).1364:629، كوبزرين(»دهدترجيح مي، عتماد بر وسايط باشدحصر ا

هرچند گفته شده . داندمينگاه افكنده است و هر دو را الزم و ملزوم يكديگر ، توكّلجهد و ةجنبه از مسأل

ـاقض شـده اسـت   «است كه  ـي (» وي گاهي در بيان مسائل كالمي و جز آن دچار تن .)225: 1381، يدمش

سبب شده است كه ديـدگاه  ، موالنا نسبت به مفاهيمي كه خصلت متقابل و متضاد دارندگي برخورددوگان

ـ  مثنويان و پژوهندگان مفسرموالنا براي  ت متناقض جلوه كند كه در اين حالت يا به رفع و توجيـه آن هم

.اندهو يا وجود نوعي دوصدايي را در ديدگاه وي پذيرفتاندگمارده

و تحليـل آن از  داستان شير و نخچيـران با تمركز برتوكّلگاه موالنا در باب جهد و ديدبازكاوي، باري

.ده شودديدگاه موالنا بهتر بازنمايان، روايتاين از زبان تاشودميباختين انجام ةنظريمنظر 

داستان شير و نخچيران- 3

. استتوكّلجهد و ةمسأل، اصلي داستانآواهاي. آمده استمثنوياولداستان شير ونخچيران در دفتر

ـا بـن مايـه  ، موضوع جبر و قضا و قـدر ، هاي فرعي درون آنبه حكايتتوجهبا  فرعـي آن بـه شـمار    يه

.روندمي

تحقيقةپيشين: 1- 3

ـان » نخچيران«هايهايي با عنواناين داستان در مقالهةدربار از » ثنـوي در متوكّـل «و 9از ولي اهللا درودي

ـتان ةقصتحليل «، 10ناصر نيكوبخت ـاي فرعـي و بـرش   شير و نخچيران بر مبناي داس ـتاني  ه ـاي داس از » ه

» مثنوي و گفتگوي چندآوا«، از غالمرضا رحمدل» نخچيرانةقصگفتمان جبر و اختيار در «، منوچهر اكبري

ـاي مثنـوي   ها و تفسيرين شرحو همچناز حسن بيانلو» آيا مثنوي چندصدايي است«، يتوكّلاز حسن زاده  ه
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ـتان  «بر اين باور است كهشرح مثنويدر فراستاد فروزان.شده استبحث و بررسي  خرگوش در اين داس

ديگري شير را كنايه از وجود شخصـي  مفسر) 342: 1379، فروزانفر(» ستاخردمندي و هوشياري ةنمون

خودبين شده اسـت كـه بـدين    ، شير گمان كردهخود را ، دانسته كه از هنرهاي فلسفه و حكمت يا صنعت

). 39: 1327، اردبيلـي (رود ميترتيب از مكر شيطان داخلي يا خارجي بسان خرگوش به چاه هالكت فرو 

ـير  «:و هم كنايه از نفسكنايه از روح پنداشتهشير را هم، نيكلسون روح اسـت و نخچيـران   ، يكي آنكـه ش

ات فـرو خواهـد   ماديـ در چاه ، به وادي هواها و اميال نفساني بيفتدو اگر گذار روح. هواها و اميال نفساني

ـ بر او حاكم است و نفـس  هامارديگر آنكه شير عاملي ست كه نفس . رفت ـال   محـرّ ، هارام ـال و افع ك اعم

). 1: 1336، قـل از ژوزف  نبـه  ، نيكلسون( »كوشندميو نخچيران بسان روحند كه در راه مجاهده . اوست

جان او را كه قدر و ، يابد كه خرگوش نفسكوب اين حكايت را بيان حال مخاطب مغروري ميزريندكتر 

با آن كه خرگوش در قسمتي از . كندمرتبه شيران دارد به زيركي و گربزي خويش در چاه جاه نگونسار مي

ه شـمار  داستان رمز عقل وحيي و مظهر رسول الهي بي اوست در كلِّهاداستان مظهر نفس و فريب كاري

ـالك و  ديگري خرگوش را كنايه از دانايي و عقل كيمفسر). 169- 168: 1372، كوبزرين(رود مي س س

ـار   ). 59: 1384، حق شناس(دانسته است امارهشير را كنايه از نفس  ـتان  ةدكتـر پورنامـداريان درب ايـن داس

توكّـل وزي شير و ترجيح جهـد بـر   پيرگفتگوي ميان شير و نخچيران را به، اولموالنا در بخش«:گويدمي

ـا   . بخشدديد مثبت به شير مي، توكّلترجيح جهد بر . كندهدايت مي ـتان و ب با آمدن خرگوش به درون داس

ـازد ره ديگري از شير برميهچ، گيردبيان اين نكته كه وي از حق الهام مي ـير مظهـر نفـس حيـواني     . س و ش

كنـد و هـم در   نساني و عقل الهي است كه هم جهد مـي اةدر مقابل او خرگوش مظهر نفس ناطق. شودمي

ـاي  ايـن تأويـل  . شـود ميي بعد اين تأويل برعكس هابر حق دارد كه در بيتتوكّل، جهدةحصول نتيج ه

خود را استنباط خاصِّهاحاصل بينش عرفان موالناست كه وي را قادر ساخته است كه از داستان، متناقض

ـام سـخن تأويـل       داشته باشد كه در جهان هدايت ـاي موقـع و مق ـا و بـه اقتض ـا گفتگوه ـاقض از  ه ي متن

). 280- 274: 1380، رنامداريانپو(نيز به عمل آورد هاشخصيت

ـافتن تقابـل    وجه تمايز اين پژوهش با پژوهش ـتفاده از روش ي ـا اس ـاي  هاي پيشين در آن است كه ب ه

ـتان دوگاني و مفاهيم متقابل و اصل همزيستي تضادها در فرجام آو چنـدآوايي و روابـط   ، ايي و روايي داس
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ـاي فرعـي آن   در داستان شير و نخچيران و حكايـت ها را گفتگويي آواها و ايده ـ ه ، ه صـورت روشـمند  ب

.توصيف و تحليل كرده است

بررسي: 2- 3

:شودهاي زير آغاز ميبررسي داستان در پاسخ به پرسش

شوند؟آواهاي داستان از چه طريقي عرضه مي- 

شود؟چگونه برقرار مي، تگويي ميان گفتگوگران وآواهايشانمنطق گف- 

ساختار مفاهيم متقابل در داستان چگونه است؟- 

خورند؟ چگونه پيوند مي، هاي فرعي به داستان اصليحكايت- 

نقش راوي در بيان آواهاي داستان چيست؟- 

ـاس گ  زيـرا  ؛اسـت )ديالوگيـك (داستاني گفتگو محور، داستان شير و نخچيران ـير و   بـر اس فتگـوي ش

ـيش مـي    ، نخچيران و خرگوش، نخچيران ـير پ ـان  . رودگفتگوي شير با خود و خرگـوش و ش ، در ايـن مي

بيشتري برخـوردار  اهميتي دو سوي گفتگو از هاگفتگوي شير و نخچيران به دليل انعكاس آواها و عقيده

ـاس ايـن گف  . قرار داردگفتگوي خرگوش و نخچيران، بعدةدر مرحل. است ـا  بر اس ـير و   ، تگوه ـتان ش داس

:توان بررسي كردنخجيران را در دو بخش مي

گفتگوي خرگوش و نخچيران كه گفتگـوي درونـي   : بخش دوم؛ گفتگوي شير و نخچيران: اولبخش

.گيردشير و گفتگوي كوتاه خرگوش و شير را نيز در بر مي

گفتگوي شير و نخچيران: اولبخش:2-1- 3

ـار  .هستندتوكّلآواي ةنخچيران نمايندآواي جهد و ةشير نمايند، اولدر بخش شير ونخچيران در چه

از حقـوق  فين گفتگوطر. خچيرانند و پايان بخش آن شيرن، گفتگوگرآغاز. كنندنوبت با يكديگر گفتگو مي

ـام   . خود برخوردارندهايمساوي براي ابراز نظر ـاوي انج به سخن ديگر نوبت گيري در گفت و گو به تس

گوينـد آواي  ميكه هركدام كه سخن اي گفتمان هريك كامال محكم و قوي بوده است به گونه. تشده اس

ـ ، نكرده اسـت هادر آواهاي آناي مولوي در مقام راوي داستان به ظاهر مداخله. رو به صواب داردآنها ا ام
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ـال   . رفتـه اسـت  گفتگوها را پي گرفته و گفتمان آنها را به عهـده گ ةآيد كه ادامميگاهي به نظر  ـا ايـن ح ، ب

.دارندبلندگوي راوي نيستند و هر كدام نظر خود را ابراز مي، ها در اين داستانشخصيت

:كنندمينخچيران درخواست خود را اين چنين مطرح اولدر نوبت

كز وظيفه ما تو را داريم سيرحيله كردند آمدند ايشان به شير

اــگردد تلخ بر ما اين گيتا ناــجز وظيفه در پي صيدي مي

)903- 13501/902موالناع (

كندميل به حديثي از پيامبر رد شير درخواست نخچيران را با توس:

دـبر به جان و دل گزيــول پيغمــقيدــشن11گوش من ال يلدغ المؤمن

)1/907:همان(

ـا و قـدر تشـويق     در نوبت دوم نخچيران نيز با استناد به حديثي از پيامبر شير را به تس ليم در برابـر قض

:بخشندميرا بر جهد برتري توكّلكنند و مي

ــد  ــه گفتنـ ـاخبر اي جملـ ـيم بــ حكــ

در حذر شوريدن شـور و شـر اسـت   

ــزن   ــه م ـا پنج ـا قضـ ــز اي بـ ــد و تي تن

ــق   ــم ح ـيش حك ــود پـ ــد ب ــرده باي م

ـيس يغنــي عــن قــدر     ــذر دع لـ الح

ــلرو  ــن توكّ ــلك ــت توكّ ــر اس بهت

ـتي     ــو سـ ـا ت ـا بـ ــم قضـ ــرد ه ـا نگي زتـ

الفلــــق   تــــا نيايــــد زخــــم از رب

)911- 1/908:همان(

درواقع نخچيران از شير . با تسليم شدن دربرابر قضا و قدر يكسان گرفته شده استتوكّل، در اين ابيات

ـال ن . اش فراهم شودپيشه كند تا روزيتوكّلبسپارد و خواهند كه به قضا و قدر تنمي خـواهيم در  مـي ح

ـا و قـدر تـن ن    اينجا اين پرسش را م ـپارند و  مـي طرح كنيم كه چرا نخچيران خود بـه قض پيشـه  توكّـل س

؟كنندنمي

و هر بار بـر  هر كدام از طرفين گفتگ. يابدميبه هر روي اين گفتگوها تا دو نوبت ديگر به تناوب ادامه 

تي سخنان خود درس، براهين روشنةداليل متقن و اقامةوشند با ارائكورزند و ميعاي خويش اصرار مياد

ـ . را ثابت كنند شـوند كـه   مـي ل نخچيران در تأييد سخنان خود به ماجراي حضرت موسي و فرعون متوس

فايق شود، ر استفرعون با آن همه تالش سرانجام نتوانست بر آنچه مقد:
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ــت كســبي از  ــلنيس ــرتوكّ ــوب ت خ

در ببســت و دشــمن انــدر خانــه بــود

صد هزاران طفل كشت آن كينـه كـش  

ســت از تســليم خــود محبــوب تــر چي

)1/916: همان(

فرعـــون زيـــن افســـانه بـــودةحيلـــ

جسـت انـدر خانـه اش    مـي و آنكه او 

)920- 919/ 1:همان(

ـليم بـودن محـض در برابـر     . گيردميبا مطرح شدن ماجراي موسي و فرعون آواي قضا و قدر باال  تس

ـليمان و آنكـه    «اين آواها با حكايت . آوردميخود آواي جبر را نيز به ميان ةبه نوب، قضا و قدر حضـرت س

. دنگيررنگ بيشتري به خود مي، يران بيان شده استنخچاز زبان كه » زرائيل بگريزدعخواست از دست مي

وايي مبتني بـر حتمـي بـودن    آهرگاه آن را به طور مستقل در نظر بگيريم تك، آواي مولوي در اين حكايت

رسد مولـوي  ميحكايت به نظر دو با بيان اين. قضا و قدر و بي فايده بودن جهد و تالش دربرابر آن است

ـلي   اي حكايـت فـوق را حلقـه   دو ا اگر ام. و قضا و قدر گرايش بيشتري داردتوكّلبه آواي  ـتان اص از داس

ـار   مي، كنيمتوجه، هي شير كه پس از آن آمدهادرنظر آوريم و به پاسخ و توكّـل بينيم جهد و تـالش در كن

ـته  اولطريـق ، و تـالش كه جهـد به ويژه، آن را تعديل بخشيده است، قرار گرفتهقضا و قدر ـا دانس شـده ي

:12است

اـــا و انبيـــيلاوريقـــدر طكيااي كن تا توانيميجهد 

م قضا بر ما نهاد زانكه اين را ههادــزدن نبود جضا پنجه ـبا ق

)977- 1/976:همان(

ّـان مـي  ، تك آوايي نخچيران نسبت به قضا و قدر اسـت اين ابيات كه سخنان شير در رد دهـد  نش

يي كه ديدگاه تك آوايانه نسبت به قضا و قـدر   هاشبههخود از زبان شير به، موالنا پس از طرح قضا و قدر 

ـير در برتـري جهـد    به موجب اين ابيات و استدالل. ستپاسخ گفته ا، ممكن است پيش بياورد هايي كه ش

دهنـد و  رضا ميتوكّلبه برتري جهد بر - كندكه موالنا از آنها به عنوان جبريان ياد مي- نخچيران، آورد مي

:گذارندجبر وقيل وقال را كنار مي

كز جواب آن جبريان گشتند سيرزين نمط بسيار برهان گفت شير       
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ال ــيل و قــجبر را بگذاشتند و قروبه و آهو و خرگوش و شغال         

)993- 992/ 1:همان(

دسـت كـم در ايـن بخـش از     - گوياي ايـن اسـت كـه وي   ، نامداينكه مولوي نخچيران را جبريان مي

ةنتيج،گرفتاگر داستان شير و نخچيران در همين جا پايان مي. به آواي جهد گرايش بيشتري دارد- داستان

تك آوايي كه از عدم برقراري منطق گفتگويي ميان شير . و تك آوايي شير بودتوكّلبرتري جهد بر ، داستان

معلوم شد ، بر اساس داستان. دهدخبر مي13تماجرا از يك دگرديسي وضعيةا ادامام، و نخچيران برخاسته بود

ـار مـي  ، در اين حالـت . و را پذيرفتندآواي اي شير در ماندند و هاكه نخچيران در برابر استدالل رفـت كـه   انتظ

ـ ، شير خود براي شكار و كسب روزي تالش كند، نخچيران از درخواست خود بگذرند تا به مانند گذشته  ا ام

:اش را بفرستنداي بنشيند تا نخچيران قسم روزانهگوشه، پذيردشير است كه مي، اين.شوداين گونه نمي

ـان عهدها كردند با شير ژي كاندرين بيعت نيفتد در زيانــ

اي دگرــحاجتش نبود تقاضجگرقسم هر روزش بيايد بي

)995- 994/ 1:همان(

دگربار بـه سـطح   ، رسيد مغلوب شدهكه به نظر مي، نخچيرانتوكّلشود آواي موجب مي، اين دگرديسي

ـير را پذيرفتـه  اگـر نخچيـران   : نمايـد ت كه رخ ميسهمين جا، تناقض روايت. داستان بيايد انـد چـرا   آواي ش

ـ درخواست خود را مكرر مي ـير    . اسـت اولةكنند؟ اين كه بازگشتن به خان بـه خـواهش   ، اگـر قـرار بـود ش

بـراي چـه   ، توكّـل هاي درازدامن در باب اثبات برتري جهد بـر  هبيانيآن، پيشه كندتوكّلو تن دهد، نخچيران

بود؟

ـا  توكّلآواي ، برتري ظاهري آواي شيرودجبا و، اين تناقض نشان از آن دارد همچنان در كار است و ب

.فترگسراغبايدگفتگويي كه سرانجام آن را در بخش دوم؛ كندآواي جهد گفتگو مي

گفتگو اولبخش

چهارمسومنوبت دوماولآواي نوبت
بخش پاياني

جهدجهدجهدجهدجهدشير
برقراري منطق گفتگويي

توكّلتوكّلتوكّلتوكّلتوكّلنخچيران
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خرگوش و شير، خرگوش و نخچيران: بخش دوم:2-2- 3

ـام   ، گراي جبرپيشه برخاسته استتوكّلخرگوش كه از ميان نخچيران ، در بخش دوم چون قرعه بـه ن

ـير را تحمـل كننـد   افتد بر نخچيران اعتراض ميوي مي از ايـن رو از نخچيـران   . كند كه تا كي بايد جور ش

:شير برهاندآنان را از ستم ، تدبير خودمكر و خواهد كه مهلتي به او دهند تا با يم

تا به مكرم از بال بيرون جهيدياران مرا مهلت دهيداي گفت

تان ـــماند اين ميراث فرزندانتانـــتا امان يابد به مكرم جان

)1001- 1000/ 1:همان(

در خرگوش. گيردكه در مقابل آواي نخچيران قرار ميمكر است/ تدبير، خرگوشدر اين ابيات آواي 

ـيش    توكّلهمچنان بر ، نخچيران. كندسه نوبت با نخچيران گفتگو مي ـا و قـدر را پ تكيه دارند و مسأله قض

ـيند و تقـدير را   گوشـه ، كه دست بسته در برابر دشمنپذيردا خرگوش رأي آنان را نميكشند؛ اممي اي نش

ـير برهانـد    ، دارد با مكر و تدبير خـود و اصرار انتظار كشد ـان را از هـالك ش ـا آواي   .آن آواي خرگـوش ب

.شـود منطـق گفتگـويي برقـرار نمـي    ، ميان خرگـوش و نخچيـران   ، به تعبير ديگر. منافات دارد، نخچيران

- دانـد از حـق مـي  آواي خـود را ملهـم  كـه - نخچيران آواي خرگوش را، در نوبت آخر گفتگو، سرانجام

كـه  ، فرجام گفتگوي نخچيران و خرگوش به برتري آواي مكر و تدبير خرگوش، بر اين اساس. پذيرندمي

.انجامدمي، اي آن را جهد تلقي كرد توان به گونهمي

كالم موالنا در توصيف خرگوش در اين . آوردمولوي ابياتي را در  ذكر دانش خرگوش مي، پس از آن

: كندياد مي» روبه بازي«خرگوش بهوي از دانش. ابيات كمي كنايه آميز است

شيرگير سازي خرگوش بينرو تو روبه بازي خرگوش بين

)1029/ 1:همان(

ـير  ، طبق مكر وتدبيري كه انديشيده و به سخن موالنا با روبه بازي خود، خرگوش با تأخير به سوي ش

:گويدمياش خشمگين است و با خود چنينشير از دير كرد قوت روزانه. رودمي
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ــرد   ـته كـ ـانم بســ ـاي جبريــ مكرهــ

ــه  ــن نشــنوم آن دمدم ــن ســپس م زي

ـان را مـه ايسـت    بردران اي دل تو ايش

ـته كــرد     ـنم را خسـ ـان تـ تيــغ چوبينشـ

بانـــگ ديوانســـت و غـــوالن آن همـــه 

پوستشان بر كن كشان جز پوست نيسـت 

)1095- 1093/ 1: همان(

ـيمان اسـت  ، ، پذيرفتهبريان را ج/ نخچيرانآواياز اينكه، شير در گفتگوي با خود ، آواي او.سخت پش

بـه نظـر   . شـمارد شير آواي جبريان را دمدمه و بانگ غوالن مـي . جبرگرايانه استتوكّلبرتري جهد و رد

.آواستآواي جبريان با شير همسخن مولوي باشد كه در رد، )1095(بيت آخر، رسدمي

قسم روزانـه  ، خود را وجود شير ديگري كه در ميان راهليل تأخيردآيد و نزد شير مي، خرگوش، باري

بايد به سراغ آن شير ، اش استگويد اگر خواهان قسم روزانهسپس به شير مي.كندبازگو مي، شير را گرفته

:رود و راه را از وجود او پاك كند

حين بيا و دفع آن بي باك كنيفه بايدت ره پاك كنظگر و

)1180/ 1:همان(

واداشتن شير بـه جهـد و   ، خرگوش به شير براي از بين بردن رقيب كه در واقع خود شير استةتوصي

ـاي  ، جهد و تالشي كه از ديدگاه خرگوش فناي شير و از ديدگاه شير. تالش است از بين رفتن رقيب و بق

ـار شير و خرگـوش يهاما را با نظرگاه، ديدةاين دو زاوي14.خود را به دنبال دارد نيـز  توكّـل د و جهـ ةدرب

).174: 1385، فمشرّ( يابدسازد و تا پايان داستان گسترش ميمربوط مي

ـيرِ   پذيرد و آواي او را مي، خوردخرگوش را ميةسرانجام شير فريب دمدم ـاهي كـه ش با او به سر چ

: تغلبه قضا و قدر اس، تعبير مولوي از فريب خوردگي شير. رودمي، خرگوش در آن ساكن استةبرساخت

وستدرا باز نشناسي ز چون قضا آيد نبيني غير پوست            دشمنان

)1194/ 1: 1350، موالنا(

ـا آيـد  « دو حكايت، مولوي براي تقويت سخن خود، در ادامه ، هدهد و سليمان در بيان آنكه چون قض

ت گرفتار علّ، حكايتدر اين دو . آوردرا مي» آدم و بستن قضا نظر اوةقص«و » هاي روشن بسته شودچشم

ـته    تيزبيني در دام و گناه حضرت آدم با وجود دانستن سرِّةهدهد با همآمدن  ـا دانس اسماء خداونـد از قض

.شده است
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گيـرد و  ض با آواي شير قـرار مـي  آواي قضا و قدر است كه در تعرّ، آواي برخاسته از اين دو حكايت

ـ  ، ن دو حكايت در بافت مستقل خوداي. براعت استهاللي است براي به چاه افتادن شير ـتند؛ ام ا تك آوا هس

ـار    . كنندهمواره با آواي جهد گفتگو مي، ي داستاندر پيوند با ساختار كلّ ـاي مولـوي درب ةهرگاه بـه تعبيره

ا آيـد  چـون قضـ  «زيرا در بيت ؛آوا نيستكنيم كه چندان با خرگوش هممشاهده مي، خرگوش نگاه افكنيم

ـا اينكـه   .في كنـد خرگوش را دشمن معرّ، تلويحا، »را باز نشناسي ز دوستاندشمن/نبيني غير پوست از ب

تـدبير او را بـراي   ، خرگوشوتدبير بيان مكرجايي ديگر در در، دانداو را ملهم از حق مي، زبان خرگوش

ـير    ، از سوي ديگر.كندي ميتلقّ»روبه بازي«، نابودي شير ـان خشـم ش ـان را هـد  ، ديديم كـه در بي ف جبري

ـيت اين بر خوردهاي دوگانه با . داردو آدمي را از مكر آنان بر حذر ميگيردمي ـير و نخچيـران و   شخص ش

ـير  .شود مخاطب در پذيرش و عدم پذيرش آواي دو گروه مخالف سرگردان شـود سبب مي، خرگوش  ش

ولي شير ، پذيرندا مينخچيران آواي شير ر. كندپيشه ميتوكّل، اهش نخچيرانوا به خام، فشاردبرجهد پا مي

، كندميتوكّلگراست و تا پيش از قرعه مانند آنها توكّلخرگوش در ميان نخچيران . دارندوا ميتوكّلرا به 

ـير از  ، در مقابل. رودگيرد و به نبرد با شير ميآواي جهد به دوش مي، ولي با شنيدن نامش كـردن  توكّـل ش

شير كند و هم هم خود جهد مي، نيز براي از بين بردن اوو خرگوشدهدآواي جهد سر مي، پشيمان شده

ـانگي تصـوير  موجب ، شير و خرگوششخصيتهاي چندگانه از اين تأويل.داردرا به جهد وا مي و دو گ

.شودميشير و خرگوش آواي

ـاقض از آن  تأويل، هاشخصيتدوگانگي  ـاي متن ـا ه ـاهي        ، ه ازايـن امـر ناشـي شـده اسـت كـه در آگ

ـار  ، توكّل، ادي چون جهدآواهاي گوناگون و متضّ، هاشخصيت ـار هـم      ، اختي ـا و قـدر؛ در كن جبـر و قض

ـان را برمـي     شخصيتر درون اين آواهاي مختلف و متكثّ. حضور دارند ـاهي آن ـازد  هاست كـه مـدام آگ س

ـادها ج « ، اين آواها. فقط به يك جانب ننگرند، شود در برخورد با مسائل مختلفميموجبو نبـه  اين تض

: 1362، جعفـري (»شود كه قضايا از جوانب گوناگون مورد مطالعـه قـرار گيـرد   باعث مي، آموزندگي داشته

569 .(تع ابعاد دروني اين تنوـ   به وجود آمـدن جامعـه  موجبهاست كه شخصي ـاني متكثّ ـاي زب ري در ه

نجا با يكديگر مطـرح  مسائل خود را در آ، هاي متضاداي فراهم آورده كه گفتمانشده است و عرصهمثنوي

.)67: 1386، احعباسي و فلّ(سازند
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ا هالك شـير دليـل   ام. پذيردداستان شير ونخچيران با به چاه افتادن و نابودي شير پايان مي، سرانجام

اي جهـد  هعـد «صورت ممكن است اين شبهه پيش بيايد كهچه در اين. باشدمينابودي آواي جهد نبر 

عمـل بخواهنـد و   رنج و مزد بيگنج بي، پندارند و دست از همه كار كشيدهو كوشش را عبث و بيهوده

جهـد مغلـوب   از منظر روايي شايد آواي.)547: 1363، همايي(فقط چشم به راه فيض آسماني بشينند 

گوش سـپردن بـه   ، دليل هالك شيرآواي شير همچنان حاضر است؛زيرا، گاه آواييا از نظرشده باشد؛ ام

خرگوش چگونـه  ، بردچه اگر به مانند گذشته به وادي نخچيران يورش مي.خچيران استنتوكّلآواي 

توان گفت كه چـون آواي جهـد شـير    ي نميحتّ.هالك وي مكر و تدبير به كار برديافت درفرصت مي

پيشـه كـرده   توكّـل موجبات هالكش را فراهم كرد؛ چون به خواست نخچيـران  ، تكيه نداشتتوكّلبه 

، نيز براي نجات جان خـود از سوي ديگر خرگوش. توان خاموش شمردن آواي جهد را نميبنابراي.بود

حـق  از مخـود را ملهـ  با ايـن تفـاوت كـه    . شوداي با آواي جهد شير همراه ميكند و به گونهجهد مي

تمـامي  حاصـل ديـدگاه موالناسـت كـه    هـا اين تناقض. داند؛ بنابراين آواي او نيز رو به صواب داردمي

بـرده  هبه حقيقت سومي راتوكّلوي در برخورد با جهد يا . را نگرفته تا جهد را فروگذاردتوكّلنب جا

ت گري را به بازي گرفته است؛ حقيقتي كه نـه رو بـه ايـن آوا دارد و    است؛ حقيقتي كه هنرمندانه قطعي

ه بـه آواهـاي گونـاگون    نسبي گرايي در نگـا ، آنةنهادپيشپذيرد؛ حقيقتي كهنه آن دگر را به تمامي مي

.است

تقابـل و  بـه كه ذهـن مخاطـب را  ، اي طرح ريختهها را به گونهشخصيتاستادانه داستان و ، مولوي

متضـاد آن؛  بستري اسـت بـراي نبـرد دائمـي آواهـاي      ، داستانةعرص. جواري تضادها رهنمون كندهم

.آنكه در يكي از آنها اسـتوار بمانـد  بي،غلتدمدام به جانب اين و آن درمي، هاي داستانآواهايي كه سويه

ي هـا كه بـه درون حكايـت  ، كشمكش آواهاي داستان نه تنها در ساختار اصلي آن همواره جريان دارند

نشـينند؛ گفتگـويي كـه آنهـا را از     كنند و با ايجاد رابطه بينامتني با آنها به گفتگـو مـي  ميفرعي نيز رخنه 

اي متضاد و گفتگوي مداوم آنها در اين داستان تـدبيري سـت كـه    زيستي آواههم. رهاندآوايگي ميتك

بي آنكه نظري قطعي و يك بار براي هميشـه بـراي   ، از ابعاد گوناگون نگريسته شودتوكّلجهدو ةمسأل
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كنـار هـم نهـاده كـه بـه      اي را بـه گونـه  توكّلموالنا در اين داستان تقابل جهد و . آن درنظر گرفته شود

چنانكه ديـديم همـواره آواي شـير و نخچيـران و     . سود آواي ديگر نينجاميده استفروكاستن آوايي به

انـداز  از چشـم بـدان دليـل اسـت كـه    ، و ايـن شناور اسـت و قضا و قدرتوكّلميان جهد و ، خرگوش

داسـتان شـير و نخچيـران داسـتاني چندآواسـت كـه       ، از نظرگـاه سـاز و كـار آوايـي روايـت     ، باختيني

مولـوي بـه طـور مسسـتقيم در بيـان گفتگوهـا و آگـاهي        /گـري راوي امداخلهنچندآوايگي آن حاصل 

هرگونه تالش در جهت رفـع تضـادهاي   ها و آواهاي آن است و شخصيتدوگانگي ها و نيز شخصيت

:چه خود به روشني گفته است. به جهان متن و نگره موالنا وفادار نمانده است، آوايي داستان

تن كاندر ميانشان جنگ خاسمرگ آستهاي ضددگي آشتــزن

)1/1293: 1350، موالنا(

.تالش براي نابودي ضدها، آميز آنهاست و جنگزيستي مسالمتروشن است كه آشتي ضدها هم

1/بخش دوم

بخش پايانيگفتگوهاآوا

توكّلجبر/توكّلتوكّلنخچيران
برقراري منطق  گفتگويي

توكّلجهد و توكّلجهد و توكّلخرگوش

2/بخش دوم

گفتگوي

دروني
نتيجهآوا

گفتگوي 

بيروني
آواي پايانينتيجهآوا

شيرجهدجهدشير
نكوهش /جهد

نخچيرانتوكّل
جهدنابودي شير

برقراري 

چندآوايي
شير

نكوهش

جبريانتوكّل
خرگوشجهد

كوهش /جهد

جهد شير

پيروزي 

خرگوش

جهد و 

توكّل



91...يدر نگاه مولوچندآوايي و منطق گفتگوييسوم   چهل و سال 

داستان شير و نخچيران

چندآواييبينامتنيتمنطق گفتگوييآواهاي فرعيي اصليآواها

توكّلجهد و 

توكّلجهد و 

قضا و قدر

اراده آدمي- جبر

قضا و قدر

ميان آواي جهد و 

وتوكّل

قضا و قدر

ميان داستان اصلي و 

ي فرعي و هاداستان

ي داستانهابخش

در هر دو بخش 

داستان

نتيجه

توكّـل آواهاي اصلي اين داستان جهد و . استتوكّلجهد و ةچند آوا از مسألروايتي ، شير و نخچيران

ـا       آيداست كه در خالل گفتمان آنها آواهاي قضا و قدر نيز به ميان مي ـامتني ب ـا بـه طريـق بين كه ايـن آواه

وجود ها و آواها شخصيتميان منطق گفتگويي، در اين داستان در ابتداي گفتگوها. كننديكديگر گفتگو مي

، مالحظـه شـد  اولچنانكه در پايان بخش. پردازندآواها با يكديگر به گفتگو مي، گذردا هرچه ميام، ندارد

داستان كافي بود كه اولبخش.دهدنيز به كار خود ادامه ميتوكّلآواي ، با وجود پذيرفته شدن آواي جهد

ـان  توكّلدوم گفتگوي آواهاي جهد و در بخش. داستان شير و نخچيران داستاني چندآواستگفته شود مي

اين بار آواي او با آواي شير به ، يابد و با وجود پذيرفته شدن آواي خرگوشخرگوش و نخچيران ادامه مي

ـلطه  ااياستحكام گفتمان آنها به گونه، پردازش گفتگوها. نشيندگفتگو مي ست كه آواي گفتگوگران را از س

ـا سـخنش موجـب تحميـل     اي سخن ميقام راوي به گونهمولوي در م. كندراوي به در مي گويد كه نه تنه

ويژگي دوگانـه  ، خرگوش و شيرشخصيتاو در باب سخنانبلكه،گرددنميهاشخصيتگفتمان خود به 

گفتگويي مداوم را ميان آواي جهد و ، و آواهايشانهاشخصيتپردازش چندگانه .كندآواها را دوچندان مي

آواي جهـد و  ، زند و به موجـب آن  سر باز مي، گفتگويي كه از برتري مطلق يك آوا. سازدميبرقرار توكّل

ـتي كـه   ؛ همگذاردبه نمايش مي، زيستي تضادهابر اساس  اصل هم، را در ساختاري منشور گونتوكّل زيس

.چندآوايي در داستان شير و نخچيران استةو زايندتوكّلمولوي به جهد و ةنگرةزاييد
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هادداشتيا

رتبگي در گفتگو ناظر به اين است كه مشاركين گفتگو از حقوق مساوي براي مطـرح كـردن آرا و   همةرابط- 1

پايگاني است كه در آن فرد يا افرادي بر ديگري يا ديگران تسلط دارد و ةرابط، عكس آن. عقايد خويش برخوردارند

.)32: 1376، نبويمحمدهاجر و مهران م: رك(. خود را حاكم كندةدرصدد است كه عقيد

2  - Intertextuality

3  -discourse 

ـاد   ، شايد مقايسه رمان و موسيقي: گويداين اصطالح ميةباختين در بار- 4 ةقياس چندان دقيقي نباشـد؛ زيـرا م

گـرفتن  كند كه وام نامد و عنوان ميميGraphic Analogyراوي قياس خود . وسيقي متفاوت استخام رمان و م

ـنده    استعاره، رمان مورد نظر خودةاصطالح براي گوناين اي بيش نيست و تا يافتن اصطالح دقيق تر بايـد بـه آن بس

.كرد

5- Problems Of Dostoevsky`s Poetics

به كار ) فرماليست معروف روس( بسنست كه رومن ياكواالحي طاص، ) The dominant(عنصر غالب - 6

، عنصر غالب. ستاي اصلي در هر اثر هنري هاه مراتبي از ارزشلر به ارزش برجسته در نظام سلسآن ناظ. برده است

ممكن است به عنوان جزء كانوني اثر هنري تعريف شود كه تعيين و تغيير شكل اجزا ديگـر را بـه عهـده دارد و آن    

)82: 1971، ياكوبسن:ك.ر(. كندميعنصري ست كه تماميت و درستي ساختار را تضمين 

7  -The Death of the Author 

8-Binary opposites

.به چاپ رسيده است130ةشمار، نگينةمجل10ّاين مقاله در صفحه- 9

ـيده  1379و علوم انساني دانشگاه كاشان در سالادبياتةدانشكدةمجلّيك اين مقاله در شمارة - 10 به چاپ رس

.است

.)شودميمؤمن از يك سوراخ دوبار گزيده ن(، »ن هجر واحد مرتيناليلدغ المؤمن م«اشاره به حديث - 11

ـا در    ، مولوي نسبت به قضا و قدرةديدگاه دو گان- 12 موجب شده است دو نوع قضا و قـدر در ديـدگاه موالن

و جهد آدمـي در  ر است و جدحتمي و ال يتغي، قضاي محتوم« .قضاي محتوم و قضاي مشروط- 1: نظر گرفته شود

ـاره انديشـي     ، قضاي مشروط. ن سر كوفتن به ديوار سرنوشت است آبرابر ـارگيري عقـل و چ قضايي است كه به ك

) 152و 144: 1381، نيكوبخت( ».احي شده استبندگان در راستاي آن طرّ

13-transformation of condition



93...يدر نگاه مولوچندآوايي و منطق گفتگوييسوم   چهل و سال 

ـاك   «دو پهلو بودن كالم خرگوش را در، فدكتر مشرّ- 14 ـال   ، »...كـن  گر وظيفه بايـدت ره پ تعبيـري آيرونيك

ـازد مـي ها و ناهمگوني جهان متن را بر مخاطـب آشـكار  بلكه پيچيدگي، زباني نيستنامد؛ تعبيري كه در حدّمي س

).176- 170: 1385، مشرّف:رك(
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