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چکیده
جستوجوی دالیل تفوق و برتری یک متن بر متون دیگری که از لحاظ موضوع و مضمون ،مشابه و یاا
مشترکاند ،اغلب طرف توجه منتقدان ادبیات بودهاست .اینکه چرا روایت مؤلفی از روایات ماؤلفی دیگار،
منسجمتر و مستحکمتر است ،پرسشی بوده که در طول تاریخ ادبیات جهان ،ذهن ناقدان جدی ادبیات را
متوجه خود کردهاست .به همین دلیل ،بررسی ساختارها و اجزای تشکیلدهندۀ روایات ماؤررتر و مقایساۀ
مبانی فکری آن با روایتهای مشابه ،امری ضروری و بیتردید سودمند ،در حوزۀ ادبیات خواهاد باود .در
این مقاله ،نگارندگان به تحلیل تمثیل فیل در حدیقةالحقیقه و مثنوی معنوی پرداختهاناد و باا اساتارا
شیوههای بالغی در هر کدام ،نشان دادهاند که مثنوی معنوی از هر لحااظ در قیااب باا حدیقةالحقیقاه،
منسجمتر است.

واژههاي کلیدي :تمثیل ،فیل ،حدیقه ،مثنوی ،صنایع بالغی ،اقناع.
 .1رایانامۀ نویسندۀ مسئول:

makbari@ut.ac.ir
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 .1مقدمه
در اینکه موالنا وامدار بیچونوچرای سنایی غزنوی است و در اینکه او مثناوی معناوی را
به پیروی از حدیقةالحقیقه تألیف کردهاست ،شکی نیست .توجاه موالناا باه سانایی و باه
مفاهیمی که از حدیقه اقتباب کردهاست ،نیازی به واکاوی و کنکاش بلیغ ندارد .سرتاسار
مثنوی مشحون است از ذکر حکیم ابوالمجد مجدود بن آدم سنایی و افکار و اندیشههاای
واالی او .موالنا خود بارها در مثنوی از سنایی با القاب «حکیم»« ،حکیم غزنوی»« ،حکایم
پردهای»« ،حکیم خوشدهن»« ،حکیم کامیار» 1یاد کرده و همواره از سانان گارانباار آن
فرزانۀ غزنه بهرهها برده و بازآفرینیها کردهاست .بارها در تفسیر بیتی از حکیم ،داد سان
داده و مبانی فکری نهفتۀ ابیات غرّای سنایی را با شرح و بسط فراوان بیان کردهاست .باه
همین دلیل ،توجه به آرار سنایی و بهخصوص به حدیقةالحقیقهی او ،به شناخت کامالتار
خداوندگار قونیه و آرار او کمک شایانی میکند و دریچههای تازهای پیش پای هر پژوهنده
قرار میدهد ،چنان که موالنا خود به این امر معترف است و میگوید« :هر که سانان عطار
را بهجد خواند ،اسرار سنایی را فهم کند و هر که سانان سنایی را به اعتقاد مطالعه نمایاد ،کاالم

ما را ادراک کند و از آن برخوردار شود و بر خاورد» (افالکای .)910/1 :1931 ،سانایی در سااختار
فکری موالنا ،اهمیت ویژهای دارد تاآنجاکه وقتی حسامالدین از موالنا میخواهد تا از نظم
غزلیات بازایستد و منظومهای به شیوۀ الهینامهی سنایی تصنیف کند ،موالناا بایدرنا
میپذیرد و از مطاوعت روش حکیم سر بازنمیزند.
شمسالدین افالکی در مناقبالعارفین ،بارها به این توجاه و ارادت موالناا باه سانایی
 .1برای مثال به این ابیات مثنوی توجه کنید:
بشاانو ایاان پنااد از حکاایم غزنااوی

تااا بیااابی در تاان کهنااه نااوی
(موالنا)39 :1910 ،

بشااانو الفااااظ حااایکم پاااردهای

سر همانجا نه کاه بااده خاوردهای

زین کند نفرین حکایم خاوش دهان

باار سااواری کاااو فرونایااد ز تاان

پس نکاو گفات آن حکایم کامیاار

که تاو طفلای ،خاناه پارنقشونگاار

(همان)113 :
(همان)329 :
(همان)319 :
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اشاره کردهاست .جایی ،در بیان ارزش و اهمیت حدیقه در نزد موالنا نقل میکند که
روزی [حسامالدین چلبی] یکی را از مریدان خود سوگند میداد کاه باه کاار نامشاروع
مشغول نشود و بر سر رحل ،الهایناماهی حکایم را پوشاانیده پایش آورد .در حاال،
حضرت موالنا از در درآمد .پرسید که چه سوگندخوارگی است؟ چلبی فرمود که فالنی
را از تهتک سوگند میدهم؛ ترسیدم که به مصاحف ساوگندش دهام ،الهایناماه را
روپوش کردم .فرمود که واهللا این قویتر میگیرد؛ از آنکاه صاورت قارآن بار مثاال
ماست و این معانی ،روغن و زبدۀ آن» (همان.)000 :

عبداللطیف عباسی ،محقق و مصحح و نساهنگار قرن یازدهم هجاری کاه روزگااری
دراز از عمر خود را در کار مطالعاه و تصاحیح مثناوی معناوی و حدیقةالحقیقاه باه سار
بردهاست ،در مقدمۀ متن مصحَّح خود از حدیقهی سنایی مینویسد« :مثنوی موالنا در حقیقت

شرح حدیقهی سنایی است .حکیم غزنه با قدرت سانوری فوقالعاده و ایجاز تمام ،اولین مثناوی
عرفانی ادب فارسی را عرضه میکند و موالنا با تمثیلها و شواهد فراوان ،به توضایح نکتاههاای

رمزآمیز حدیقه میپردازد» (سنایی :1900 ،پنجاهودو) .در واقع ،این سان عبداللطیف چندان باه
دور از حقیقت نیست؛ موالنا میراثدار راستین این شاعر بزرگ خراساان اسات؛ تکاریم و
تعظیمی که از حکیم غزنه میکند ،گویای این وامداری است.
تأریرپذیری موالنا از سنایی و عطار ،هیچگاه شعر او را در مذلّۀ تقلید کورکورانه نیفکند
و اصالت شعرش پیوسته نزد خوانندگان آرارش مورد تأیید بود ،تاآنجاکه سبک خاص خاود
را در میان شاعران عرفانی یافت و کالمش متمایز از دیگران شد .ارتباط معنویای کاه او
در تلفیق اجزای مثنوی بر قرار کرد ،به مراتب قویتر و منسجمتر از تمام مثنویهایی بود
که قبل از او در ادبیات فارسی تدوین شده بود .در مثنوی ،ساختارها و اجزای تشکیلدهنده
با هم در کمال ارتباطاند ،طوری که جدا کردن جزئی از آن ممکن نیست .مثناوی کلّیتای
منظم است که کمتر کلّیتی میتواند از نظم ساختارهای منطقای آن پیاروی کناد .هماین
ساختارهای نظاماند است که این ارار شاگرف انساانی را در جواماع بشاری عادیمالمثال

می سازد و از مقبولیتی بیمانند برخوردار میکند .شفیعی کدکنی ( )133 :1930در زبان شعر
در نثر صوفیه مینویسد« :به عقیدۀ من ،مثنوی بزرگترین کتابی است که فرهنا بشاری باه
خود دیدهاست و تنها ،دیالوگهای افالطون را شاید بتوان با آن مقایسه کرد».
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مثنوی پیوسته بیش از حدیقه مااطب داشته و در جهان غرب نیز بیشتر ماورد توجاه
بودهاست .برای اربات این مدعا کافی است نگاهی اجمالی به تعداد چاپهای این دو کتاب
بیندازیم؛ آنوقت است که متوجه مایشاویم ارار موالناا هماواره ماورد توجاه چشامگیر
مااطبان عام و خاص ادبیات بودهاست ،درحالیکه حدیقةالحقیقه از این میازان مقبولیات
برخوردار نیست و احتماالً ناواهاد باود .بارای اینکاه نشاان دهایم موالناا در مثناوی از
شیوههای متنوع بالغی بهره جسته و به همین سبب در جلب و انگیزش مااطبان موفاق
بودهاست ،به بررسی تمثیل فیل پرداختیم و با ذکر مثالهای روشن ،نشان دادهایم که این
حکایت در حدیقهی سنایی از بوطیقای روایت مثنوی برخوردار نیست .موالنا در بازآفرینی
این تمثیل ،از شیوههای بالغی متنوع و گوناگونی استفاده کرده و یاد بیضاا نماودهاسات.
همین مقایسۀ کوتاه ،خود گویای برتری و تفوّق مثنوی خواهد بود و با تعمیم آن باه کال

مثنوی میتوان نتیجه گرفت که اگرچاه حدیقاه الهاامبااش موالناا در سارودن مثناوی
بودهاست ،نسبت به این ارر در مرتبۀ فروتری قرار دارد.
 .0شیوههای بالغی برای اقناع مااطب
راهکارها و شیوههای ماتلف و متفاوتی برای اقناع مااطبان در ادبیات وجود دارد؛ بارای
مثال ،استفاده از صنایع بیانی و بدیعی ،یاک روش عماده در ترغیاب و تهیای مااطباان
است ،اما باید توجه کرد که این صنایع همواره از قدرت اقناعی یکسانی برخوردار نیستند
و نیروی تأریرگذاری متفاوتی دارند (ر.ک :احمدی193 :1939 ،ا .)100باهغیار از ایان صانایع
بدیعی و بیانی ،معانی رانوی جمالت نیز ابزاری برای اقناع مااطب هستند .جمالت خبری
و پرسشی و امری و غیره ،آنگاه که بر معانی رانوی متفااوتی چاون اعجااب و تحاذیر و
تکریم و ترغیب داللت کنند ،در ورای ماهیت تعجبی ،تحذیری ،تکریمی ،ترغیبایای کاه
دارند ،به دنبال اقناع مااطباند و اطالع از کاربردهای آنهاا مایتواناد بارای کسای کاه
میخواهد سان مؤرر و اقناعی بگوید ،بسیار مفید و سودمند باشد .باهجاز ایان ،ابزارهاای
دیگری چون وزن و قافیه و سجع و جناب و دیگر صنایع که موسایقی کاالم را افازایش
میدهند نیز در انگیزش مااطبان مؤررند و قادرت اقنااعی کاالم را افازایش مایدهناد.
بنابراین به طور کلّی سه شیوۀ عمده برای اقناع مااطب در ادبیات وجود دارد:
 .1استفاده از صنایع بدیعی و بیانی؛
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 .0بهکارگیری اَغراض رانوی کالم با هدف اقناع مااطب؛
 .9بهرهگیری از صنایعی که موسیقی و توازن ایجاد میکنند.
بهجز این سه شیوه ،هر شاعر و نویسنده برای القای مطالب و اقنااع مااطاب ممکان
است از روشهای دیگری نیز استفاده کند که خاص او به شمار میآیند؛ ایان روشهاا در
حقیقت ویژگی سبکی و شاصی شاعر و نویسندهاند (ر.ک :همان199 :ا.)191
 .9سرچشمههای تمثیل فیل

استاد بیبدیل ادبیات فارسی ،زندهیاد بادیعالزماان فاروزانفار در کتااب مآخاذ قصاو و
تمثیالت مثنوی ،تمثیل فیل را مأخوذ از روایتای در کتااب المقابساات ابوحیاان توحیادی
میداند (ر.ک :فروزانفر011 :1930 ،ا .)013باری ،پیش از این افالطون نیز ایان تمثیال را در
کتاب جمهور خود آوردهاست و در آن «ضمن تأکید بر ناتوانی حواب انساانی ،موجاودات ایان
جهان را سایهای از جهان ماورای طبیعت (مثال) میداند و حس تجربه را تنها باه شناساایی ایان
سایههای مُثُل قادر میبیند که از ادراک خود مُثُل که رابت و یکساناند ناتوان میباشند» (لزگای

و انصاری110 :1901 ،ا .)113فروزانفر همچنین اشاره میکند که این تمثیل در احیاءالعلوم و
کیمیای سعادت امام محمد غزالی و نیز در عجایبنامه و حدیقةالحقیقه آمدهاست .پیام این
تمثیل در نهایت در همۀ این آرار یک چیز بوده و آن اینکه «شناخت انسان از هستی ،مادامی
که تنها به مدد حواب پن گانه صورت پذیرد ،ناقو خواهد بود .این شناخت ،زمانی کامل خواهاد

شد که انسان از ورای حواب پن گانۀ خود به جهان بنگرد» (همان .)101 :نمونههای غربی ایان
تمثیل را میتوان در رمان کوری ارر ژوزه ساراماگو و همچنین در نمایشنامۀ کاوران ارار
موریس مترلین

به گونهای دیگر یافت .در واقع ازآنجاکاه ایان حکایات ،قادرت اقنااعی

بسیاری دارد ،همواره مورد اقتباب ادیبان و نویسندگان بوده و مورد توجه دو مثنویسرای
بزرگ ادبیات فارسی یعنی سنایی و موالنا نیز قرار گرفتهاست .مضامون و پایرنا

ایان

حکایت در تمام آرار نامبرده یک چیز است ،اماا سااخت و پرداخات آن باه صاورتهاای
گوناگونی جلوهگر شده و ما در این مقاله ،دو جلوۀ ایان تمثیال را در دو مثناوی عرفاانی،
تحلیل و بررسی میکنیم.
 .9تمثیل فیل در حدیقةالحقیقهی سنایی غزنوی
سنایی این تمثیل را در توجیه حدیث «مَ ن کاان فای هاذه یعمای فهاو فای ا خار یعمای»
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آوردهاست و آن را در  00بیت سروده .او در این تمثیل از شهری به نام غور سان میگوید
که مردمان آن همه کورند و از ادراک کلّی فیل ،معزول .این مردماان راهای باه شاناخت
ندارند؛ زیرا نقو و ضعفشان ذاتی است .به همین علت کوشش آنها باطل است و هیچگاه
به شناخت کامل و حقیقی دست نمییابند .چنان که گفته شد ،این داستانْ تمثیلای اسات
که سنایی برای توجیه افکار و عقاید خود آوردهاست .اکنون به تحلیل ساختار این تمثیل و
تبیین اهمیت آن و به بررسی دیگر صنایع بالغی بهکارگرفتهشده میپردازیم.
9ا .1صنایع بالغی در تمثیل فیل سنایی
ازآنجاکه سنایی اغلبْ تمثیل را چنانکه باید نمیپروراند و فقط به یک نتیجه از آن اکتفاا
میکند ،طبیعی است که صنایع بالغی متنوعی هم به کار نگیرد .بایاد توجاه داشات کاه
روش سنایی در در تمثیل همواره چنین است .او به مانند موالنا ،تمثیل را شارح و بساط
نمیدهد و نتای عرفانی چندمنظوره از آنها نمیگیرد؛ باه هماین دلیال از هنرساازههاای
بالغی کمتری استفاده میکند.
9ا1ا .1تشبیه
اکثر بالغیون و ادیبان اسالمی ،صنعت تشبیه را ،هم در علام بیاان و هام در علام بادیع
بررسی کرده اند .این امر در حقیقت از اهمیت و قدرت بالغی بسیار ایان صانعت حکایات
دارد .این صنعت بیش از آنکه مااطب را به انجام کار یا عملای ترغیاب و تشاویق کناد،
باعث التذاذ و ابتها او میشود و احساب غرابت در او ایجاد میکند .احساب غرابت از آن
روست که تشبیه ادبی بر پایۀ یک ادعای کذب بنا میشاود و حقیقاتش در دنیاای خاار
غیرممکن و غیرعقالنی مینماید .به همین سبب مااطب در مواجهه با یک تشابیه ادبای
بکر ،شگفتزده میشود و این شگفتزدگی ناشی از ناتوانی او در تحلیل رابطۀ میان مشبه
و مشبهبه است .سنایی در تمثیل فیل ،بارها از این صنعت بهاره باردهاسات .وی از زباان
کوران ،هر یک از اجزای فیل را چنین تشبیه کردهاست:
گفاات شااکلیساات سااهمناک عظاایم

پهن و صاعب و فاراه همچاو گلایم....

راست چاون نااودان میاناهتهایسات

سااهمناک اساات و مایاۀ تبهاایساات....

گفت شکلش چنانکه مضابوط اسات

راست همچاون عماود مااروط اسات
(سنایی)32 :1900 ،
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9ا1ا .0کنایه
کنایه نیز جزو صنایعی است که قدرت اقناعی و تأریرگذاری بسیاری دارد .کنایه «ذکر جمله

یا ترکیبی است که بهجای معنی ظاهری ،مرادْ یکی از لوازم معنی باشد» (شمیسا .)039 :1901 ،در
بیشتر تعاریفی که در کتابهای بالغت غربی و اسالمی از کنایه داده شدهاسات ،هماواره
تأکید بر پنهاان کاردن مقصاود اصالی ناه بارای فریاب مااطاب ،بلکاه بارای اهاداف
زیبایی شناختی و بالغی است .در کنایه ،سانور بهجای آنکه مقصود خود را آشاکارا بیاان
کند ،به شیوهای پوشیده آن را بیان میدارد تا بر تأریر سان بیفزاید و در نتیجه مااطب را
اقناع کند .سنایی ( )32 :1900در تمثیل فیل ،فقط یک بار از کنایه استفاده کردهاست:
جملگااای را خیاااالهاااای مُحاااال

کااارده مانناااد غتفاااره با اه جاااوال

9ا1ا .9التفات
التفات هم جزو صنایعی اسات کاه در حدیقاه و مثناوی باه کارّات ماورد اساتفاده قارار
گرفتهاست .التفات در لغت به معنی بازنگریساتن و روی آوردن اسات (معاین :1919 ،ذیال
«التفات»؛ دهادا :1933 ،ذیل «التفات») ،اما در اصطالح ادبی ،عبارت است از توجه از مطلبی
به مطلب دیگر (ر.ک :همایی .)103 :1903 ،این صنعت ادبی ،بیشتر تحت تأریر قرآن کریم به
وجود آمدهاست و نمونههای بسیاری از آن را در آیات قرآنی میتوان یافت .1بهرهگیری از
التفات در حدیقه و مثنوی در بیشتر موارد برای ایجاد فاصله و تعلیق است «به این معنی که
نویسنده ،خواننده را یک لحظه از سطح روایی و معمول داستان جادا مایکناد و او را از منظاری

دیگر با آن مواجه میسازد» (لزگی و انصااری .)131 :1901 ،شیوۀ داستان در داستانی که موالناا
از آن در مثنوی استفاده کرده ،بیشتر تحت تأریر این صنعت ادبی اسات .در تمثیال فیال،
سنایی ( )32 :1900فقط یک بار از صنعت التفات بهره جستهاست؛ آنجا که میخواهد عجاز
خلق در شناخت حق را بیان کند ،از غایب به مااطب التفات میکند:
هااایچ دل را ز کلّااای آگاااه نااای

علاام بااا هاایچ کااور همااره ناای

جملگااای را خیاااالهاااای محاااال

کااارده مانناااد غتفاااره با اه جاااوال

از خااادایی خالیاااق آگاااه نیسااات

عقاااال را دریااان ساااان ره نیسااات

 .1برای نمونه ،در ناستین سورۀ قرآن کریم ،نمونهای از التفات از غایب به مااطب را میبینیم« :الحمد لله رب
العالمین ،الرحمن الرحیم ،مالک یوم الدین ،ایاک نعبد و ایاک نستعین.»...
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 .1تمثیل فیل در مثنوی معنوی
موالنا (999 :1910ا )991تمثیل «پیل اندر خانۀ تاریک» را در توجیه ابیات زیر آوردهاست:
این سافال و ایان پلیتاه دیگار اسات
گار نظار در شیشاه داری گام شااوی
ور نظااار بااار ناااور داری ،وارهااای
از نظرگااااه اسااات ای مغاااز وجاااود

لیک نورش نیست دیگر ،زان سر اسات
زآنکاااه از شیشاااهسااات اعاااداد دُوی
از دوی و اعااااداد جساااام منتهاااای
اخاااتالف ماااؤمن و گبااار و جهاااود

وی با در تمثیل فیل و با استفاده از صنایع بالغی متناوع ،ساعی دارد ابیاات بااال را
اربات کند و مااطب شعر خود را به سوی اقناع موفق رهنمون شود.
موالنا پس از آوردن تمثیل فیل ،در «نودوپن بیت» به تفسیر و واکااوی اندیشاههاای
نهفته در آن میپردازد ،درحالیکه سنایی همین تمثیل را فقط با «چهار بیات» تفسایر باه
پایان میرساند .در این راستا او از صنایع ماتلف و متناوعی بارای اقنااع مااطاب بهاره
میگیرد و ماهیت کالم خود را تبیین مایکناد .موالناا باا اساتفاده از تمثیال ساعی دارد
اندیشهها و عقاید خود را برای مااطابْ عینای ساازد و باا التفااتهاا و صانایع فاراوان،
بنمایههای تمثیلها و باورهای خود را روشن میسازد .او با «پیآورد ابیات متعدد ،خواننده را
به تفکر و تأمل وامیدارد و او را برای پذیرش اندیشهای که درصدد تبیین و برجستهسازی اسات،

ترغیب میکند» (لزگی و انصاری.)139 :1901 ،
اکنون ،صنایع مورد استفادۀ موالنا را تحلیل میکنیم و از این رهگذر ،برتری ارار او را
بر حدیقه نشان میدهیم.
1ا .1صنایع بیانی و بدیعی
1ا1ا .1التفات
موالنا بارها این آرایه را در مثنوی خود به کار بستهاست .در این تمثیال نیاز چنادین باار
مااطب و یا اشااص دیگری را مورد خطاب قرار داده و باا اساتفاده از التفاات ،ساعی در
اقناع آنها داشتهاست .اینک نمونههایی از التفات را در این تمثیل میآوریم:
موالنا (991 :1910ا )991برای آنکه بگوید «ساان الهای» و «آنساری» در چهاارچوب
الفاظ نمیگنجد و در کلمات و واژگان درنمیآید ،چنین از غایب به مااطب التفات میکند:
گاار بگویااد ،زان بلغاازد پااای تااو

ور نگویاااد هااایچ ازآن ،ای وای تاااو

ور بگویااااد در مثااااال صااااورتی

بر هماان صاورت بچسافی ای فتای

مقایسۀ بالغی تمثیل فیل در حدیقةالحقیقه و مثنوی معنوی 3/

دیگر بار ،آنگاه که او درمییابد مااطبان تاب و توان شنیدن رازهای الهی را ندارناد،
خطاب به آنان میگوید:
ناای نگ اویم ،زآنکااه خااامی تااو هنااوز

در بهاااری تااو ،ندیدسااتی تمااوز...

چیاااز دیگااار ماناااد ،اماااا گفتااانش

بااا تااو ،روحالقاادب گویااد باایماانش
(همان)991 :

همچنین برای بیان کردن تفاوت میان عشق به صانع و عشق باه مصانوع ،دوبااره از
غایب به مااطب التفات میکند:
عاشااق صاانع خاادا بااا فاار بااود

عاشاااق مصااانوع او کاااافر باااود
(همان)993 :

چنانکه مالحظه شد ،موالنا در این تمثیل بارهاا از صانعت التفاات بهاره باردهاسات،
درحالیکه سنایی به یک بار استفاده از این صنعت بسنده کردهاست.
1ا1ا .0تمثیل
حکایت «پیل اندر خانهای تاریک» خود تمثیلی است که در خاللش تمثیالهاای دیگاری
وجود دارد .موالنا در این موضع برای اقناع مااطاب از اناواع تمثیالهاای بلناد و کوتااه
استفاده کردهاست.
1ا1ا0ا .1تمثیل کوتاه
موالنا (همان )991 :در بیان این حقیقت که چون از حقتعالی مدد و هدایتی دستگیر شاود،
انسان از قید تعلقات دنیوی و مادی رها میشود و به سوی حق حرکت میکند ،این تمثیل
کوتاه را میآورد:
شااایرخواره چاااون ز دایاااه بگسااالد

لااوتخااواره شااد ،ماار او را ماایهلااد

او سپس خامی سالکان طریق را به میوۀ نارسیده تشبیه میکند و برای عینی سااختن
مقصود خویش ،این تمثیل را میآورد:
این جهان همچون درخت است ای کرام

مااا باار او چااون میااوههااای ناایمخااام

سااات گیاارد خااامهااا ماار شاااه را

زآنکاااه در خاااامی ،نشااااید کااااه را

چون بپات و گشات شایرین لابگازان

سساات گیاارد شاااههااا را بعااد ازآن
(همان)991 :
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به اعتقاد موالنا ،سالک چون به مقام فنا رسد ،حجابهای کثرت را کنار میزند و ندای
حقیقی را از درون خود مییابد و رازهای آفرینش بر او مکشوف میشود .او این نادا را باه
ندای در خواب تشبیه میکند که در واقع خواببیننده خود از خاود مایشانود ناه از کاس
دیگر ،و در قالب تمثیل این مطلب را بیان میکند:
همچو آن وقتی که خاواب انادر روی

تو ز پیش خود ،به پایش خاود شاوی

بشاانوی از خااویش و ،پنااداری فااالن

با تو اندر خواب گفتاهسات آن نهاان
(همان991 :ا)993

موالنا (همان )993 :در بیان جدایی میان ناوح و کنعاان ،تمثیال دنادان کارمخاورده را
میآورد:
چااونکااه دناادان تااو کاارمش درفتاااد

نیساات دناادان ،باارکَنَش ای اوسااتاد

تاااا کاااه بااااقیتااان نگاااردد زار ازو

گرچااه بااود آن تااو ،شااو بیاازار از او

او سپس در بیان اینکه مااطب انسان همواره خداوند است ،فارغ از اینکه برحسب ظاهرْ
مااطب را کس دیگری قرار دهد ،از اَطالل و دمَن شاعران جاهلی یاد میکناد و مایگویاد
مااطب آنها در این اشعارْ در حقیقت خود معشوق است نه آرار بازماندۀ سرمنزل او:
نی که عاشق روز و شب گوید ساان

گاااه بااا اطااالل و گاااهی بااا دماان

روی در اطااااالل کاااارده ،ظاااااهراً

او که را میگوید آن مادحت؟ کاه را؟
(همان)993 :

1ا1ا0ا .0تمثیل بلند
موالنا با استفاده از شیوۀ داستان در داستان ،در خالل حکایت «پیل اندر خانهای تاریک» ،از
یک تمثیل بلند استفاده کردهاست .او برای توجیه این سان که انسان در کشتی نوح دیگر
احتیاجی به شنا کردن ندارد زیرا در حصن و پناه حمایت الهی است ،تمثیل نوح و کنعان را
میآورد و در خالل این تمثیل نیز باز از صنایع بالغی فراوانی بهره میگیرد:
همچااو کنعااان کآشاانا ماایکاارد او

کااه ناااواهم کشااتی نااوح عاادو

هااای بیاااا در کشاااتی باباااا نشاااین

تااا نگااردی غاارق طوفااان ای مهااین

گفااات :نااای ،مااان آشااانا آماااوختم

من به جاز شامع تاو ،شامع افاروختم

هین مکن ،کاین مو ْ طوفان بالسات

دساات و پااا و آشاانا ،امااروز الساات....
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همچنااین ماایگفاات او پنااد لطیااف
ناای پاادر از نُصااح کنعااان ساایر شااد
اناادرین گفااتن بُدنااد و ،مااو تیااز

همچنااان ماایگفاات او دفااع عنیااف
ناای دماای در گااوش آن ادبیاار شااد
باار ساار کنعااان زد و شااد ریااز ریااز
(همان)993 :

چنان که مالحظه شد ،موالنا در خالل تمثیل فیل ،از دیگر تمثیلهای کوتاه و بلند نیز
بهره جستهاست ،حال آنکه سنایی تمثیل را بهسرعت به پایان برده و به بررسی دقیقتر آن
نپرداختهاست.
1ا1ا .9گفتوگو (پرسش و پاسخ)
سانور با استفاده از این صنعت  ،فضاای منااظره و مجادلاۀ میاان خاود و مااطاب و یاا
پرسشگر و پاساگویی دیگر برقرار میکند و در ارنای پرسش و پاسخ ،سانان و افکار خود
را میآورد و تالش میکند به طور ضمنی ،مااطب اصلی را تحت تأریر قرار دهاد .موالناا
در تمثیل فیل دو بار از این صنعت بهره بردهاست .او در قالب گفتوگوی زیبایی میان نوح
و فرزندش ،کنعان ،نکات عرفانی مهمی را مطرح میکند:
گفاات :ناای ،رفااتم باارآن کااوه بلنااد
هین مکن ،که کوهْ کاه است این زمان
گفاات :ماان کاای پنااد تااو بشاانودهام؟
هااین مکاان بابااا کااه روز ناااز نیساات
گفاات :بابااا! سااالهااا ایاان گفتااهای
گفااات باباااا :چاااه زیاااان دارد اگااار

عاصم است آن کُاه مارا از هار گزناد
جااز حبیااب خااویش را ندْهااد امااان
که طمع کردی کاه مان زیان دودهام
مار خادا را خویشای و انبااز نیسات...
باز مایگاویی ،باه جهال آشافتهای...
بشاانوی یااک بااار تااو پنااد پاادر؟
(همان)993 :

در همین تمثیل ،گفتوگویی نیز میان خداوند و ناوح(ع) درمایگیارد و در خاالل ایان
گفتوگو ،موالنا (همان )990 :معارف و حقایق بسیاری را مطرح میکند:
ناااوح گفااات ای پادشااااه بردباااار
گفاات :او از اهاال و خویشااانت نبااود
گفااات :بیااازارم ز غیااار ذات تاااو
گفت :ای نوح! ار تو خاواهی جملاه را
بهااار کنعاااانی ،دل تاااو نشاااکنم
گفت :نی نای ،راضایام کاه تاو مارا

مر مرا خَار مُارد و سایلت بارد باار...
خود ندیادی تاو ساپیدی ،او کباود؟...
غیاار نبْ اود آنکااه او شااد مااات تااو...
حَشااار گاااردانم ،بااارآرم از راااری
لیاااک از احاااوال ،آگاااه مااایکااانم
هاام کناای غرقااه ،اگاار بایااد تااو را
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1ا1ا .9توصیف
در بالغت اسالمی ،چندان به صنعت توصیف توجه نشدهاست و بهغیر از برخی کتابهای
علم بدیع ،در دیگر کتابهای بالغت حتی نامی از این صنعت نیامدهاست .ایان در حاالی
است که اهمیت توصیف بر شاعران و نویسندگان دنیای اسالم پوشیده نبودهاست؛ زیرا آنها
در آرار خود بارها به زیباترین شکل از این صنعت بهره گرفتهاند و در انواع آن طبعآزماایی
کردهاند .در دنیای اسالم ،صنعت توصیف را ابتدا بیشترْ شاعران به کار میگرفتند و سپس
رفتهرفته در نثر ،بهخصوص نثر فنی ،نیز وارد شد .اکنون نمونهای از توصیف رابطۀ انساان
با خدا در تمثیل فیل:
تو همیدانای کاه چاونم باا تاو مان

بیسااتچناادانم کااه بااا بااارانْ چماان

زناااده از تاااو ،شااااد از تاااو عاااایلی

مغتااذی باایواسااطه و باایحااایلی

متصل نای ،منفصال نای ،ای کماال

بلکااه باای چااون و چگونااه و اعااتالل

ماهیاااانیم و تاااو دریاااای حیاااات

زناادهایاام از لطفاات ای نیکوصاافات
(همان)

موالنا در این تمثیل ،از دیگر صنایع بیانی و بدیعی چون تشبیه و جاادوی مجااورت و
استعاره و کنایه هم استفاده کردهاست ،اما برای جلوگیری از اطالۀ کالم ،چارهای نداریم جز
اینکه از شرح آنها خودداری میکنیم.
1ا .0اَغراض رانوی کالم
1ا0ا .1اتهام و توبیخ
در این شیوه ،فرستندۀ پیام میکوشد با متهم کردن مااطب خود ،او را گناهکاار و مجارم
نشان دهد و از این راه در مااطب احسااب گنااه و عاذاب وجادان باه وجاود آورد .ایان
احساب گناه ،چه حقیقی باشد و چه خیالی ،اغلب منتهی به اقناع میشود؛ به همین دلیل،
واعظان و اهل مدرسه در تالشاند تا با ایجاد احساب گناه حقیقی یا کاذب ،در انساانهاا
نفوذ کنند و آنها را به انجام عملی ترغیب و یا از ارتکاب جرمی بازدارند .در مثنوی ،موالنا
بارها از این شیوه استفاده کردهاست و در تمثیل فیل نیز سه بار از آن بهاره مایگیارد .در
بیان اینکه انسان همواره جزئینگر و درگیر موضوعات بیاهمیت است ،او را چناین ماتهم
میکند:
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جناابش کاافهااا ز دریااا روز و شااب
ای تو در کشتی تن رفتاه باه خاواب

کف همی بینای و دریاا نای عجاب...
آب را دیااااادی ،نگااااار در آب آب
(همان)991 :

همچنین در اتهام ظاهربینان و اهل صورت چنین داد سان میدهد:
بسااتهپااایی چااون گیااا اناادر زمااین
لیااک پایاات نیساات ،تااا نقلاای کناای
چون کَنی پا را؟ حیاتت زین گل اسات

ساار بجنبااانی بااه بااادی بااییقااین
یااا مگاار پااا را ازیاان گاال برکَناای
این حیاتت را رَوش بس مشکل اسات
(همان)991 :

بار دیگر ،در چند بیت بعد ،اهل صورت را به باد انتقاد میگیرد و آنان را به قوتالقلوب
فرامیخواند:
بسااتۀ شاایر زمیناای چااون حبااوب
حرف حکمت خور ،که شد ناور ساتیر

جااو فطااام خااویش از قااوتالقلااوب
ای تااو نااور باایحجااب را ناپااذیر
(همان)

1ا0ا .0استفهام بالغی
مقصود از استفهام بالغی ،پرسشی اسات کاه ماراد از آن و یاا معناای راانویاش ،اقنااع
مااطب است؛ یعنی در حقیقت پرسشی است که شاعر یا نویسنده به منظور اقناع مااطب
مطرح میکند؛ برای مثال وقتی میگوییم «چه کسی است که موافق نباشد؟» میخاواهیم
مااطب را برانگیزیم که با ما همریی شود و موافقت خود را اعالن کند؛ بناابراین «ساؤال
میتواند ابزار اقناعکنندۀ قدرتمندی باشاد؛ چراکاه ساؤاالت ،فرایناد تصامیمگیاری ماا را شاکل
میدهند .این کار با جهت دادن به افکار ما دربارۀ موضوع مورد نظر و با تعیین ضمنی پاسخهاای

ممکن صورت میگیرد» (پراتکانیس و آرنسون .)01 :1933 ،وقتی با تعدادی سؤال کاه ماا را باه
سمت اندیشهای هدایت میکنند مواجه میشویم ،خودبهخود تمام توجه ما معطوف باه آن
پرسشها میشود و سعی میکنیم پاسخ حقیقی آنها را دریابیم .موالنا در مثناوی بارهاا از
این شیوه استفاده کردهاست و در تمثیل «پیل اندر خانهای تاریک» ،یاک باار از آن بهاره
جستهاست .او برای اربات قَدم خدایتعالی ،این پرسشها را مطرح میسازد:
موساای و عیساای کجااا بُااد کآفتاااب
آدم و حاااوا کجاااا بُاااد آن زماااان

کشااات موجاااودات را مااایداد آب؟
کااه خاادا افکنااد ایاان زه در کمااان؟
(موالنا)991 :1910 ،
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1ا0ا .9وعده و تشویق
یکی از مؤررترین شیوههای تأریر بر مااطب ،تشویق کردن یا وعده دادن است .در قرآن،
در بسیاری از موارد ،از این شیوه برای اقناع مااطب استفاده شدهاست و موالنا نیز تحات
تأریر این کتاب آسمانی ،از این روش بهره گرفتهاسات .وی در تمثیال فیال بارای اینکاه
مااطبان را به شنیدن سانان حکمتآمیز تشویق کند ،به آنها چنین وعده میدهد که اگر
از این معارف بهرهمند شوند،
چااون سااتاره ساایر باار گااردون کناای

بلکه بیگردون سافر بای چاون کنای

آنچنان کز نیسات در هسات آمادی

هین بگو چون آمادی؟ مسات آمادی
(همان)991 :

1ا0ا .9تکریم و تعظیم
در این شیوه ،شاعر یا نویسنده ،مااطب را تکریم و تعظیم میکند و از امتیازات داشته یاا
نداشتۀ او سان میگوید .تکریم در واقع نوعی مادح اسات کاه مطلاوب آن لزومااً صاله
نیست ،بلکه شاعر یا نویسنده می کوشد از این طریق مااطب را به انجام کاری یا پذیرش
امری ترغیب کند .در تمثیل فیل ،موالنا (هماان )993 :ذات انسان را چنین تکریم و تعظایم
میکند:
تو یکی تاو نیساتی ای خاوشرفیاق

بلکاااه گردونااای و دریاااای عمیاااق

آن تو زفتت کاه آن نهصاد تاو اسات

قُلزم است و غرقهگااه صاد تاو اسات

1ا .9صنایع موسیقایی
1ا9ا .1تکرار
تکرار هم جزو صنایعی است که باعث روشنی و تأکید کالم میشود و انواع ماتلفی دارد.
پژوهشگران اغلب به قدرتی که تکرار در تأریر بر مااطب دارد ،اقرار کردهاناد و در علاوم
ارتباطات ،اکثراً این صنعت را در تبلیغات تجاری و غیرتجاری به کار میبرند .تکرار پیامها
و تصاویر و شعارهای ساده میتواند شناخت ما را از جهان شکل دهد ،حقیقات را تعریاف
کند ،و شیوۀ زیستن ما را در زندگی مشاو سازد .موالنا در مثنوی اغلب از انواع ماتلف
تکرار بهره بردهاست و در تمثیل فیل نیز از این صنعت استفاده میکند .به نمونهای از این
صنعت در تمثیل فیل توجه کنید:
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دم مااازن تاااا بشااانوی از دمزناااان

آنچاااه نآماااد در زباااان و در بیاااان

دم مااازن تاااا بشااانوی زان آفتااااب

آنچااه نآمااد در کتاااب و در خطاااب

دم ماازن تااا دم زنااد بهاار تااو روح

آشاااانا بگااااذار در کشااااتی نااااوح
(همان)993 :

موالنا در تمثیل فیل ،از صنایع موسیقایی دیگری نیز چون جناب و سجع و وا آرایای
استفاده کردهاست که برای جلوگیری از اطالۀ کالم ،از شرح آنها صرفنظر میکنیم.
 .1نتیجه
چنان که مالحظه شد ،موالنا در احیا و بازآفرینی تمثیل فیل ،از روشها و شیوههای متنوع
بالغی استفاده کردهاست ،حال آنکه تمثیل سنایی از این تنوع برخوردار نیست .موالنا برای
بررسی و تحلیل نکات و دقایق این تمثیل ،از انواع صنایع بیانی و بدیعی و اَغراض راانوی
کالم و صنایع موسیقایی بهره میگیرد .او موضوعاتی را که ممکن است فینفساه جالاب
نباشند ،با موضوعات جالب توجه و تمثیلها میآمیزد و توجه مااطب را از طریق نکتهای
که مورد عالقۀ اوست ،به نکتهای که مورد عالقۀ او نیست جلب میکند و در تصرف ذهن
مااطبان میکوشد .به همین دلیل ،ارتباط معنویای که او از این طریق میان ساختارهای
تشکیلدهندۀ مثنوی برقرار میکند ،بسیار تأریرگذار است .اساساً سنایی در مقایسه با موالنا
در بهکار بستن صنایع بالغی ،چندان موفق نبودهاست.
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