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 تاريكي در پيل داستان »درست اشتباه« بينامتني و تطبيقي بررسي
  ياكوبسن نظرية اساس بر

 ١مبارك وحيد
  كرمانشاه رازي، دانشگاه فارسي ادبيات و زبان گروه استاديار

  ١٦/٦/١٣٩٩تاريخ پذيرش:    |  ٢٥/٥/١٣٩٩تاريخ دريافت: 
 چكيده

 داشته گرامي ادبي سنّتي چون را غزالي و سنايي خصوص به پيشينيان، آثار عارفان
 عطـار  سنايي، آثار به معنوي مثنوي سرودن در نيز مولوي. اند  كرده توجه ها بدان و
 محتوا و شكل در تغيييراتي با را آنان تمثيلي   حكايت از برخي و داشته ظرن غزالي و

 نقصان بيانگر كه را) تاريكي در پيل( »درست اشتباه« حكايت. است كرده بازگويي
 در عربـي،  به غزالي نخست است، سبحان خداوند از شناخت در ها  انسان ناتواني و
 و او از سنايي سپس و آورده،» سعادت كيمياي« در فارسي به سپس و» احياءالعلوم«

 نظريـة  بـر  تكيه با تحليلي-توصيفي پژوهش اين. است كرده نقل آنان از هم مولوي
 اشـتباه « حكايـت  كاركردهـاي  و حكايت ،)١٩٨٢-١٨٩٦(ياكوبسن رومن ارتباطي
 و بررسـي،  تطبيقـي،  ادبيات فرانسوي ديدگاه اساس بر مذكور، آثار در را» درست

 از كـه  اسـت  ايـن  پرسش. دهد  مي نشان را آنها هاي  شباهت و تفاوت و تأثر و تأثير
 داسـتان  ارتبـاطي  فرآيند در تماس و رمز زمينه، پيام، گيرنده، فرستنده، عنصرِ شش

 از كـداميك  كننـدة   برجسـته  متـون،  ايـن  از يـك  هـر  گيري  جهت ،»درست اشتباه«
 اسـت؟  بوده زبان   كالمي و فرازباني ارجاعي، ادبي، انگيزشي، عاطفي، كاركردهاي

 و غزالـي  آثـار  در كـه  دهـد   مـي  نشان ها  يافته شود؟  مي ديده اختالفي و شباهت آيا
 كـاركرد  حكايـت،  و مـتن  و شده مطرح موضوع سمت به پيام، گيري  جهت سنايي

 و گـردد   برمـي  مخاطـب  سـمت  بـه  پيـام  گيـري   جهـت  در مولوي، اما دارد ارجاعي
 و پيـام  گيرنده (مخاطب)، تغيير با موارد  اين. كند  مي پيدا كُنشي كاركرد حكايتش

  . دارند ارتباط نيز يا بافت موقعيتي زمينه

 غزالـي،  محمـد  سـعادت  كيميـاي  الـدين،  علـوم  احيـاء  درسـت،  اشتباه داستان: كليدي هاي  واژه
  . ياكوبسن ارتباطي نظرية مولوي، مثنوي سنايي، الحقيقة  حديقه
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Abstract 
Mystics have cherished and paid attention to the works of their 
predecessors, especially those of Sanayi and Ghazali, as a 
literary tradition.Composing Mathnavi M’anavi, Rumi referred 
to the works of Sanayi, Attar and Ghazali and retold some of 
their allegorical anecdotes with changes in form and content.  
The story of the "True False story" (Elephant in the Dark), 
which expresses the deficiency and inability of human beings to 
know God, is first narrated by al-Ghazali in Arabic, in Ahya al-
Uloom, and then in Persian in Kimiyaye sa’adat, and is later 
adapted by Sanayi and Rumi. This descriptive-analytical study, 
based on Roman Jacobson's theory of communication, 
examines the anecdote and the function of the "True False 
story" anecdote in these works, based on the French view of 
comparative literature. The article then tries to show their 
differences and similarities. The main question is, oncerning six 
elements of sender, receiver, message, context, code, and 
contact in the communication process of the " True False story 
", which of the emotional, motivational, literary, referential, Has 
it been metalanguage and verbal language foregrounded by the 
orientation of each of these texts? Are there similarities and 
differences? Findings show that in Al-Ghazali and Sanayi's 
works, the direction of the message is towards the subject and 
the text, while the anecdote has a referential function, but Rumi 
returns to the audience in the direction of the message and his 
anecdote has an action function. All of this is also related to the 
recipient, the message, and the context. 

Keywords: "True False Story", Revival of the Sciences of Religion, and the 
Alchemy of Happiness, Muhammad Ghazali, Hadiqah al-Haqiqah, Sanayi, 
Rumi, Mathnavi, Jacobson, Communication Theory 
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 ٢٢٧  اكوبسني يةنظر اساس بر يكيتار در ليپ داستان »درست اشتباه« ينامتنيب و يقيتطب يبررس

   مقدمه .١
 ايـن  انعكـاس  و تجلـي  كيفيـت  بررسـي  و ديگـر  قـوم  ادبي آثار از اقوام قتباسا و اخذ

 ادبيـات ). ١٨٢: ١٣٨٨ كوب،  زرين( گيرد  مي قرار بينامتني و تطبيقي مطالعات حوزة در تأثير،

 كـه  پردازد  مي آثاري بررسي و مطالعه به آمريكايي، و روسي فرانسوي، مكتب سه با تطبيقي

 بررسـي  بـه  فرانسـوي  مكتـب ). ١-٢٣: ١٣٩٠سيدي،( متفاوتند فرهنگي هاي  زمينه از برخاسته

 ايـن  بـه  نـدا،  طـه  تعريف .است آورده روي ملي ادبيات چند يا دو ميان تاريخي-ادبي روابط

 ادبيـات  بـا  ملي، ادبيات تاريخي روابط بررسي تطبيقي، ادبيات: «است نزديك بسيار ديدگاه

 مطالعـات،  ايـن  در كه است محوري ترين  مهم تأثر، و ثيرتأ). ٢٥: ١٣٨٧( »است ها  زبان ديگر

 دانـد   مـي  اي  بينارشته پژوهشي را تطبيقي ادبيات آمريكايي، مكتب .گيرد  مي قرار توجه مورد

 علـوم  هـاي   رشـته  ساير با ادبيات رابطه بررسي   به يا و يكديگر با ها  ملت ادبيات مقايسة به كه

 ايـن  در ها  تفاوت و ها  شباهت بررسي و اي  بينارشته مطالعات. ردازدپ مي زيبا  هنرهاي و انساني

 آورد؛ حساب به مستقل مكتب يك نتوان   شايد را روسي مكتب اما است؛ تر  رنگ پر مكتب

 ادبيـات  روابـط  بررسـي « بـه    رويكـردش  و دارد فرانسـوي  مكتـب  به بسياري شباهت چراكه

 و اقتصـادي  بسـترهاي  تـأثير  تحت كه آنهاست انمي مشابه و مشترك نقاط براساس مختلف،

 علّـوش، » (باشـد  آمـده  وجـود  بـه  هنرشـان،  و ادبيات بر آنها اثرگذاري و مشترك اجتماعي

 را اثـر  روايـي،  متنِ ساختارگرايانة پژوهش و ها  زبان تفاوت به سنجشي مطالعة). ١٠٨: ١٩٨٧

  .    دهد  مي قرار بررسي مورد ،روايت ديگر هاي  جنبه در دقت با و پيام، محوريت از فارغ

. پردازد مي زبان يك درون در تأثر و تأثير و ها  اختالف و ها  شباهت بيان به بينامتنيت اصل  

 حضور وحاضر، پسين   متون در غايب، و پيشين متون كه است استوار اين بر بينامتنيت نظرية

 مطالعة تطبيقي، ادبيات از تعريف   اين طبق. يابد  مي انتقال ديگر متن به متني از پيام و دارند

 مطابقة و مقايسه تطبيقي ادبيات موضوع: «آيد  مي حساب به تطبيقي مطالعات جزو بينامتني

 ادبي تفكر هاي  روش و ها  موضوع كه است مسأله اين به توجه بلكه نيست مطلق و ساده

 و است  گرديده ادغام هم با يا است شده منشعب يكديگر از يا  است كرده نفوذ هم در چگونه

  ). ١٧٣: ١٣٥٦ حديدي،( »اند  آورده وجود به را فكري بزرگ هاي  نهضت



 ١٣٩٩، بهار و تابستان ١٧ ة، شمار١٠سال دو فصلنامه علوم ادبي،   ٢٢٨

 نفـوذ  چگونگي بررسي به كه است تطبيقي اي  مطالعه تعريف، اين اساس بر جستار اين

 طرفـي  از. پردازد  مي اثر چند در »درست اشتباه« انديشه ادغام و انشعاب يا انديشه، و موضوع

 يـك  در تـأثر  و تـأثير  جزئيـات  بررسـي  و اند  شده متأثر متقدمشان، اثر از آثار اين از هريك

 واقـع  در متنـي  هـر  ،بينامتنيت در چراكه دهد؛  مي شكل را بينامتني اي  مطالعه فرهنگ، و زبان

 آغـاز  صـفر  از متنـي  هـيچ  يعنـي  اسـت؛  آن يافتـة  تغييـر  شكل و كند  مي تغذيه متون ديگر از

: ١٩٨٧ هـالل،   غنيمـي  ؛١٤٨: ١٣٨٠ آلـن، ( دارند ارتباط يكديگر با متون تمام بلكه د،شو  نمي

 عنـوان  بـه  كـه  اسـت  مـتن  اين اول وهلة در. است متن دربارة مطالعه ،بينامتنيت واقع در). ٦٠

 روابـط  بـدون  كـه  داشـت  اذعـان  تـوان   مـي  بنـابراين . اسـت  اهميت حائز مطالعه، مورد بافت

  ). ٦٣-٨٧: ١٣٩٢ ديگران، و كاظمي( شود  نمي خلق متني هيچ بينامتني

 بـا  آن، انتقـال  و العلـوم  احيـاء  در كـوران  شـهر  داسـتان  عربي اصل موضوعي تفاوت 

 مثنوي در آن بيان و حديقه در سنايي توسط آن منظوم شدن نقل و سعادت كيمياي به تغيير،

  .       سازد  مي يدارپد را تطبيقي مطالعة اين بايستگي شكل، و رمز تغيير با معنوي،

  آن انجام ضرورت و اهميت و تحقيق اصلي سؤال. ١-١
 اهـداف  و ارتبـاطي  عناصـر  شـكل،  در تغييري كوتاه، داستان اين هاي  بازگويي در آيا  

 با هايي  اختالف و ها  شباهت چه و چيست آنها از هريك پيام است؟ داده رخ زبان كاركردي

   دارند؟   يكديگر

 و لفظي زدايي آشنايي ساختاري، و صوري عوامل تغيير كه دهد مي اننش پژوهش اين

 هـاي   تقليد اين. است شده يكديگر از آنها تفاوت ساز  زمينه كاركردها، گوناگوني و مفهومي

 مكـانيكي    بـرداري   نسـخه  را آنهـا  تـوان   نمي و هستند خردمندانه بازسازي و بازآفريني هنري،  

  ). ٦٤: ١٣٩٠احمدي،( دانست

  تحقيق پيشينة. ٢-١
 احـوال  و آثـار  و ياكوبسـن  ارتبـاط  فرآينـد  نظريـة  مـورد  در   شده انجام هاي  پژوهش  

 ايـن  بـا  مـرتبط  مقـاالت  جملـه  از. اسـت  فـراوان  غزالـي  محمـد  امام و مولوي سنايي، حكيم

  : كرد اشاره توان  مي موارد اين به تحقيق،



 ٢٢٩  اكوبسني يةنظر اساس بر يكيتار در ليپ داستان »درست اشتباه« ينامتنيب و يقيتطب يبررس

 ارتبـاطي  فرآينـد  نظريـة  اسـاس    بـر  اي همقال در) ١٣٩٠( ديگران و آبادي  خليل ميرزايي

 را عرفـاني  منظومـة  اين تعليمي اهداف تحقق در سنايي حديقة هاي  حكايت نقش ياكوبسن،

 ارتبـاط  ايجـاد  در حديقـه،  هاي  حكايت غالب كه اند  يافته دست نتيجه اين به و كرده بررسي

) ١٣٨٩و١٣٨٧( چهرقـاني لـو    نبي. دارند نقش آن تشديد و تحكيم يا و مخاطب و راوي ميان

 محوريـت  با موالنا و سنايي ادبي و زباني هاي  ديدگاه بررسي به خود، مشابه هاي  پژوهش در

 بـر  ،)مخاطب( گيرنده و) شاعر( فرستنده ،)شعر( پيام زبان، يعني ارتباط اصلي عناصر تحليل

 نشـان  ودخـ  پژوهش در) ١٣٩٠( گيري  خواجه و بشيري. است پرداخته ياكوبسن نظرية اساس

 جامعـة  ساختارهاي از جدا ادبي، اثر يك در نهفته معاني از هايي  جنبه به توان  مي كه دهند  مي

 پژوهشـي  اما. يافت دست او شخصيت روانشناسي حتي و تاريخي مسائل همچنين و نويسنده

  .نشد ديده حاضر جستار رويكرد و عنوان با

  او ارتباطي فرآيند نظرية و ياكوبسن. ٣-١
 نگـاه « معنـي  بـه ) theorio( از كـه  اسـت  باستان يونان فلسفة در تخصصي اي  واژه ه،نظري

 بـودن،  اي  رشـته  بينـا . دارد داللـت  تأمـل  و تفكـر  و ورزي نظـر  بر و   شده مشتق »ديدن و كردن

 مطالعـة  و اسـت  نظريـه  هـاي   ويژگـي  از برانگيـزي  تأمـل  و بـودن  عقل و نقد بر مبتني و تحليلي

ــول، ــه اص ــا،  مقول ــالك ه ــاي  م ــات ه ــوع و ادبي ــايي  موض ــن از ه ــت اي ــي در را دس ــرد  برم  گي

 كليـة  بـه  يافتن  دست براي جستجو: «اند  كرده تعريف چنين را ارتباط). ٣- ٨: ١٣٩٠انوشيرواني،(

 كـه  اسـت  هـايي   روش تمام بررسي« و »ديگران اقناع و ترغيب براي موجود، امكانات و وسايل

 ).٤٣ــ ٤٤: ١٣٦٨ راد،  محسـنيان » (بگـذارد  تـأثير  ديگـر  ذهن بر ذهني است، ممكن آن طريق از

 رومـن  الگـوي  رود،  مـي  كـار   بـه  ادبـي  هـاي   تحليـل  در كـه  ارتبـاط  زبـاني  الگـوي  ترين  رايج

  ).٢٩-٣٠: ١٣٨٥ مكاريك،( است اصلي عنصر شش با) Roman Jakobson( ياكوبسن

 پـردازان   نظريـه  تـرين   برجسـته  از ،)١٨٩٦-١٩٨٢( ياكوبسـن  رومن روسي، شناس  زبان«

 حلقـة  رهبـر  وي. كرد برقرار ساختارگرايي و فرماليسم ميان اصلي پيوندي كه بود فرماليست

 سـال  در. شـد  نهـاده  بنيـان  ١٩١٥ سـال  در كـه  بود فرماليستي گروه يعني مسكو، شناسي  زبان

 يلتبـد  چـك  گـراي   ساخت اصلي پردازان  نظريه از يكي به و كرد مهاجرت پراگ به ١٩٢٠



 ١٣٩٩، بهار و تابستان ١٧ ة، شمار١٠سال دو فصلنامه علوم ادبي،   ٢٣٠

 خـود  حيـات  به دوم جهاني جنگ آغاز تا و شد گذاري  پايه ١٩٢٦ سال در پراگ حلقة. شد

 جنـگ  هـاي   سـال  در آنجـا  در. رفـت  آمريكا به خود بعدي مهاجرت در ياكوبسن. داد ادامه

 تكامـل  اعظـم  بخـش  و شـد  آشـنا  اسـتروس  لـوي  كلود فرانسوي، شناس  مردم با دوم جهاني

  ).١٣٥: ١٣٨٣ ايگلتون،» (بود فكري ارتباط ناي مرهون نوين گرايي  ساخت

 تشــكيل) Message» (پيــام« يــك از كالمــي ارتبــاط گونــه هــر ياكوبســن اعتقــاد بــه«

) Receiver» (گيرنـده « يـا  مخاطب به گوينده يا) Sender» (فرستنده« سوي از كه است شده

» مـدلولي « يـا » زمينـه . «باشـد  داشـته  را ديگـر  عنصر سه بايد موفقي   ارتباط هر. شود  مي منتقل

)Context،Setting (كــد. «كنــد درك روشــني  بــه را آن بتوانــد مخاطــب كــه) «Code (يــا 

» تمـاس « بـه  سرانجام و بشناسند را آن مخاطب و گوينده كه عاليم و رمزگان از اي  مجموعه

)Contact (كـه  مخاطـب  و گوينـده  بـين  روانـي  پيونـدي  و جسمي مجرايي يعني است؛ نياز 

  ). ٦٥-٦٦: ١٣٧٠ احمدي،» (سازد ميسر را ارتباط قراريبر امكان

 مخاطـب  بـراي  را پيـامي  گوينـده : گفـت  تـوان   مي ياكوبسن ارتباطي نظرية به توجه با

 بـا  را آن بايد گوينده. باشد برداشته در را معنايي كه شود  مي واقع مؤثر زماني پيام. فرستد  مي

 يـك  از بايـد  نيـز،  پيـام  خـود . شود دريافته رمز آن مخاطب طرف از و كند اعالم رمز نوعي

: شـامل  ارتبـاط،  فرآينـد  دهنـدة  تشكيل اصلي عنصر شش. باشد يافته انتقال فيزيكي، مجراي

 و كاركردها كنندة  تعيين موضوع، و پيام رمز، ارتباطي،   مجراي مخاطب،   يا   گيرنده فرستنده،

 كوششـي،  يـا  كُنشـي  عـاطفي، ( اي  نهگا  شش كاركردهاي عناصر، اين. هستند زبان هاي  نقش

 عـاطفيِ  كـاركرد  در. كننـد   مـي  تعيـين  زبان و پيام براي را) ارجاعي ادبي، فرازباني، كالمي،

 سـمت  بـه  كُنشـي،  كـاركرد  در و اسـت  گوينـده  سـمت  به پيام گيري  جهت و تأكيد ارتباط،

 سـوي  بـه  يـب ترت بـه  پيـام  گيـري   جهت و تكيه ارجاعي، و كالمي هاي  كاركرد در. مخاطب

 تمركـز  ارتبـاط،  ادبـي  و فرازبـاني  كاركردهـاي  در نهايـت  در و   اسـت  زمينه و ارتباط ايجاد

 ياكوبسن، گرايانة  ساخت تعبير به كه است بيان شيوة و رمزها سمت به ترتيب به گيري  جهت

. )٦٩-٧٠: همـان ( نيسـت  پيـام  خود جز چيزي بيان، شيوة ابهام و ايهام و گفتار راز و رمز اين

 سـوي   بـه  پيـام  گيـري   هـدف  اغلب و يابد  مي   غلبه كاركردها، از يكي ها،  ارتباط از اي  پاره در



 ٢٣١  اكوبسني يةنظر اساس بر يكيتار در ليپ داستان »درست اشتباه« ينامتنيب و يقيتطب يبررس

 ديـدگاه  از. رود  مـي  ارجـاعي  كـاركرد  و زمينـه  سـوي   بـه  نيـز  وگـاهي  وهنري ادبي كاركرد

 و هسـتند  دارا را مسـتقل  و ويـژه  پيـامِ  خـود  بيان، متفاوت هاي  شيوه ياكوبسن، ساختارگرايي

 در متفـاوتي  داسـتاني  سـاختار  و متن تفاوت ويژه،   بيان كاركردها، كوران شهر داستان چون

  .نمايد  نمي تكراري دارد، آثار اين

  »تاريكي در پيل« كالمي و داستاني ساختار. ٢
 زبـاني،  سـطح  سـه  بـه  آنـرا  كـه  بـدانيم  گرايـي   فُرم اصل مهمترين را زدايي  آشنايي اگر

ــكل و مفهــومي ــي ش ــيم ادب ــودهن تقس ــد  م ــك،( ان ــنايي )،١٣: ١٣٨٥ مكاري ــوي و س ــا مول  ب

 داسـتان  از سـنايي  زدايـي   آشـنايي . انـد   كـرده  اقـدام  داسـتان  ايـن  بازتوليـد  بـه  زدايـي   آشنايي

 جنبـة  در آنـرا  مولوي و شود  مي انجام ها  شخصيت تعدد و گرايي واقع اطناب، با شهركوران،

 زمـاني  فاصـلة  دليـل  بـه  ها،  بازتوليد رو، اين از ندد؛ب  كارمي به   گيري  جهت تغيير با و مفهومي

 كـه  اسـت  مسـلم  .دهد  نمي نشان ناپسند معنايي، و صوري هاي  تفاوت بودن دارا و سخنوران

 سـرايي   داسـتان  و گـري   روايـت  داسـتان،  ايـن  سـرايندگان  و نويسـندگان  از يك هيچ هدف

 بـه  بتواننـد  تـا  اسـت  ابـزاري  انايشـ  هـاي   مـتن  در داسـتان،  و روايت يعني است؛ نبوده محض

  . بگذارند اثر خواننده عاطفة و احساس يا خرد بر ارتباط، ايجاد ضمن آن، كمك

 بهـره  اصـلي  موضـوع  و تمثيلـي  داسـتان  ميـان  شـباهت  از كـه  شـيوه  ايـن  بـه  اصطالح، در 

 را او خواننـده،  ذهـن  بـه  تصورناپذير امر كردن نزديك و حسي غير امر كردن  حسي با تا گيرد  مي

 بـه  ناچـار  دارنـد،  كـار  و سـر  عامـه  تعلـيم  با كه عرفاني آثار. شود  مي گفته تمثيلي شيوة كند، اقناع

 و )٢٥١: ١٣٧٤ كـوب،   زريـن ( هستند برهان، ارائة بدون آوردن، حجت براي تمثيل، از گيري  بهره

 از كه است اييزد  آشنايي همان يا ١سازي برجسته و افزايي قاعده خود تمثيل، آوردن به   التزام

 پـارادوكس،  هـا،   نشانه پذيري  لمس به ها  فرماليست. كند  مي تعيين را اثر ادبيت ياكوبسن، ديد

 نويسـنده ( نويسـا    مـتن  از آن تمايز و) صدايي چند( متن   شدن خوانا در مجاز و استعاره ابهام،

   پيرنـگ  و دلنشـيني  نيرومنـد،  تخيـل  اسـتوار،  نگارش و اند  كرده تاكيد) معنايي تك و محور

 حسـاب  بـه  خـوب    فُـرم  هـاي   ويژگـي  از نمـاد  و عاطفه و قافيه و ِوزن كنار در ساخت،  خوش



 ١٣٩٩، بهار و تابستان ١٧ ة، شمار١٠سال دو فصلنامه علوم ادبي،   ٢٣٢

 شعر، فرمي هاي  ويژگي دقيق بررسي كه بودند معتقد آنها). ٣٤: ١٣٩٣ اسكيلئوس،( آيند  مي

 آورنـد   مـي  وجـود  بـه  را شـعر  واقعـي  معنـاي  كه كرد خواهد آشكار را هايي  تنش و ها  تقابل

 فـرم،  بـه  مـتن  و شـعر    فروكاستن و تقليل با كه كرد دقت بايد البته). ٤٣-٤٧: ١٣٨٤ برتنس،(

  . شد نبايد شعر و متن از خواننده ادبي يابي لذت مانع ،...و   پيرنگ ساختار، شاعرانه، تخيل

 آن از گشـايي   گـره  سـرانجام  و حسـي  شـناخت  نقص و ناتواني گزارشگر داستان، اين

 اشـتباه  از جلـوگيري  براي سخنوران، اين. شود  نمي نكته اين به منحصر متن، پيام ته،الب. است

 بـدان  هـا،   داسـتانك  پايـان  در تصريح، به حكايت، بازِ متنِ ممكن معاني انتخاب در خواننده

  . اند  كرده اشاره پيام

 و يجسـم  اسـتعدادهاي  و قـوه  دليـل  بـه  را شـهركوران  مـردم  جبرگرايانه، سنايي، و غزالي

 ولـي  انـد؛   داده نشـان  فيـل  حقيقت كلي شناخت از ناتوان و دانسته جزئي شناخت در توانا روحي،

 معرفـي  حقيقـت  از بينايان درست بازشناسي مانع و دليل را پيل بودن تاريكي در و شرايط مولوي،

 در   شـمع  داشـتن ( مسـاعد  شـرايط  امـا  شـده  قائـل  را شـناخت  امكـان  عقـل،  براي گويا و كند  مي

 شـبيه  بسـيار  حقيقت، شناختن براي عقل توانايي در مولوي سخن. است ندانسته فراهم را،) تاريكي

 يكـي : دارد مرتبـه  و مقـام  دو تعـالي  حـق  شناخت در عقل است معتقد كه است عربي ابن انديشة

 برخـي  و حـق  شناخت و ادراك مقام در را عقل وي. پذيرش و قبول مقام ديگري و ادراك مقام

 شـناخت  بـه  قادر قبول، و پذيرش مقام در اما كند مي معرفي ناتوان او، تجليات و تعينات مراتب از

  ).١٩٥- ٢١١: ١٣٩١ مرتضايي،( نيست قائل محدوديتي آن براي و داند مي حق

 پسـودن  بـا  كـوران  كـه  است »درست اشتباه« پارادوكس به معتقد غزالي، سو، ديگر از

 داشـتن  وجـود  بـا  اينگونـه  شـناختي  امـا  انـد،   بـرده  راه آن شناخت و حقيقت از جزئي به پيل

 راسـت  همـه ( اسـت  ويرانگـر  و كننـده  گمـراه  و خطا سخت درستي، و معرفت از هايي  رگه

 كنـد   مي تكيه آنان برخطاي و انديشد  نمي غزالي مشابه سنايي اما،). كردند خطا همه و گفتند

 شـناخت  مانع...) اجزا از جزوي ديده يكي هر( را جو  معرفت كنجكاو كوران نگري  جزئي و

 بينايـاني  بـه  بلكـه  كـوران،  به نه را حقيقت جستجوي مولوي. نمايد  مي معرفي حقيقت كليت

 شـناخت  در آمـده  وجـود  بـه  اختالف و اند  شده تاريك خانة شرايط گرفتار كه گذارد  وامي



 ٢٣٣  اكوبسني يةنظر اساس بر يكيتار در ليپ داستان »درست اشتباه« ينامتنيب و يقيتطب يبررس

 مختلـف  ينظرگاه ايشان از هريك چراكه است؛ ديدگاه و دريافت اختالف از ناشي ايشان،

  ...).   مختلف شد گفتشان نظرگه از( اند  داشته

 در فيـل  اعضاي تشبيهات و قهرمانان مولوي داستانك، شكل در تفاوت، اين بر عالوه

. است كرده اضافه   آنرا شمردن تخت و پيل پشت پسودن و افزوده چهار، به سه از را، داستان

 دنـدان  كه غزالي از متفاوت دو، هر ولويم و سنايي كه را ناودان به خرطوم تشبيه ضمن، در

 و متفــاوت مولــوي، طــرف از بــادبيزن، بــه پيــل گــوش تشــبيه. انــد  آورده دانســته، عمــود را

  . اند  ديده فراخ و پهن گليمي چون آنرا كه است ديگر تشبيه دو از گراتر  واقع

 پيرنـگ  و طـرح  رد ديگـر،  عمـدة  تفـاوت  بيان،   هاي  سبك و نثر و نظم در ناهمساني بر عالوه

 ،)١٩: ١٣٨٧ نيـاز،   بـي ( اسـت  معلـولي  و علـت  شـبكة  و طـرح  همـان  كـه  پيرنـگ  در. هاست  داستان

 هـاي   ترتيـب  و وقـايع  تـوالي  بـه  سنايي ولي است همه از تر  ضعيف مولوي، داستانك پيرنگ

 يـژه و اهتمـام  ،)١٢٣: ١٣٨٩ ديپـل، ( انـد   دانسته نيز داستان ساخت ژرف آنرا كه   علّي و زماني

 هـا   شخصـيت  و نامعلوم همگي، در مكان، و زمان كه است اين در ها  شباهت. است داده نشان

 چـون  و كوتـاه  داسـتانك،  اين رويداد زمان مدت. ندارد وجود پردازي  شخصيت. ند  محدود

. اسـت  حـواس  طريـق  از شـناخت  درونمايه، و فيل ديدن موضوع،. است زندگي از اي  لحظه

 بيروني و كل داناي راوي. است تندتر غزالي گفتار ضرباهنگ ولي تر  انهمحترم مولوي، لحن

 همسـان  و معلـوم  چنـدان  داسـتان  بنـدي  انجـام  و آغـاز  و بينـد   نمي فضاسازي به نيازي آثار،

 چهـار  كـه  غزالـي  داسـتان  در جـز ( است اشتباه بي و قوي ادبي، وجه و زبان. نيست يكديگر

 روايـت  شـيوة  و) گويـد   مي سخن تشخيص سه از اما ندك مي روانه فيل شناخت براي را كور

 كـردن  مشخص با سخنور، هرسه. دهد  مي  نشان را تري  نشين  دل آغاز ،...»بود« كلمة با سنايي،

 پايـاني،  نكتـه  ايـن . انـد   شده متن از خواننده متفاوت برداشت مانع خودشان، نظرگاه و تأويل

  .  است تافته  برمي نيز را ديگر معاني و صداها و بوده خوانا متن كه دهد  مي نشان

 توانـد   مي كوران شهر آيا اينكه از جداي -پيرنگ شناخت و معلولي و علّي ديدگاه از

 خيمـه  و پادشـاه  لشكركشـي  پيل، آمدن دليلِ سنايي، داستان در -باشد داشته خارجي وجود

 نقـص  دليـلِ  و اويكنجك غور، ناحية كوران شناسي پيل دليلِ كوران؛ شهر نزديكي در زدن



 ١٣٩٩، بهار و تابستان ١٧ ة، شمار١٠سال دو فصلنامه علوم ادبي،   ٢٣٤

 نـه  غور ناحية كوران چرا اينكه دليل اما است؛ نگري جزئي و خداداد قواي ضعف شناخت،

 گيرنـد،   مـي  بهـره  پيـل  شناخت براي خويش شهر كوران از بلكه سپاهيان، از نه و ديگران از

 و عرضـه  بـراي  كـه  فيلـي  گـرفتن  قرار تاريكي در علت هم، مولوي داستان در. نيست معلوم

 در بايـد  كـه  فيـل  خانـة  و نـدارد  دليـل  پيـل  بودن خانه در نيست؛ معلوم شده، آورده شنماي

 هسـتند؛  مـبهم  شـدت  بـه  هـم،  مكـان  و زمـان  دليـل،   بـي  ندارد؛ توصيفي هيچ باشد، او خورد

 از خـارج  بـه  فيـل  آوردن از و رونـد   مي ظلمت درون به فيل ديدن براي بينايان همة دليل،  بي

 پيرنـگ  و طـرح  بـه  مولـوي  كـه  دهـد  مـي  نشان ها  تعارض اين كنند؛  مي خودداري تاريكي،

  .  است نداشته توجهي داستان

 مثـل، ( عربـي  لغـت  ٣ غزالـي  داسـتان  كـه  دهد  مي نشان مختصر واژگاني بررسي يك 

 لغـت  ١٠مولوي داستان و...) و   خيمه مكان، حد،( عربي لغت ٣٧سنايي داستان ؛)خطا صفت،

 بـار  ٢ را» صـورت « و بار ٤ را »شكل« كلمة سنايي،. دارد...) و   ممكن ظلمت، عرضه،( عربي

 ٣ وي. دارنـد  كامـل  ارتبـاط ) فيل شكل شناخت( داستان اصلي محور با كه است  كاربرده به

 و» باز« وندهاي با پيشوندي، فعل دو و آورده عربي اسميِ همكرد با را مركب فعل ٤ از فعل

 نهـادن،   دسـت  پندارنـد، ( فارسـي  هاي  واژه  كهن اربردك به غزالي گرايش. است ساخته» فراز«

 و» گفـت « فعـل  تكـرار  البتـه . اسـت  بيشـتر  مولـوي  و سـنايي  از كوتـاه،  هـاي   جمله و) ماننده

 و شـود   مـي  مشـاهده  مـتن  سه هر در داستان، پيشبرد براي گفتگو از استفاده دليل به ،»پرسيد«

 اختصـاص  خـود  بـه  آنهـا  در اي  ويـژه  توصـيفي  و اخبـاري  جايگـاه  »بـود « و »اسـت « فعل دو

 زمـان  از غزالـي  و سنايي ولي است گذشته اغلب ،  برده  كار  به مولوي كه افعالي زمان. اند  داده

 داسـتان  بـودن  تر  طوالني. اند  برده بيشتري بهرة كند،  مي تلقين را گرايي  عمل كه آينده و حال

 بـه  عمـد،  بـه  سـنايي،  كـه  دهـد   مـي  نشان او،   داستان افعال برابري دو بسامد افزايش و سنايي

 خیـر« اسـتناد  بـه  اگـر  البته،. است يافته توفيق و آورده  روي پردازي  روايت و داستاني پردازش

 همـين  امـا  اسـت؛  تـر   موفـق  غزالـي،  داسـتانك  بشـماريم،  اصل را ايجاز ،»دّل  و قّل  ما الکالم

 كـه  چنـد  هـر ( اسـت  رسـانيده  پايـه  رينكمت به او سخن از را پردازي روايت و گفتگو ايجاز،

 در ؛)اسـت  تـر   روايـي  و تـر   مفصـل  الـدين  علـوم  احيـاء  دوم تمثيل از سعادت كيمياي روايت



 ٢٣٥  اكوبسني يةنظر اساس بر يكيتار در ليپ داستان »درست اشتباه« ينامتنيب و يقيتطب يبررس

 مناسـب،  آغـازگري  با و تشبيه و تمثيل و روايت بر تكيه و ها  كنايه كاربرد با سنايي كه  حالي

 و مستقيم هاي  قول نقل و گفتگو به دادن اهميت با مولوي و كرده متفاوت را خويش داستان

            .     است انديشيده داستان بودن زنده و طراوت به غيرمستقيم

  انسان شناخت از او تمثيلي تشبيه و غزالي. ١-٢

 آخــرين در كــه اســت اســالم ديــن فــروع و اصــول دربــارة غزالــي،   ســعادت كيميــاي

 از اي  خالصـه  سعادت، كيمياي. است شده نوشته فارسي زبان به و هجري پنجم قرن هاي  سال

 ايـن . اسـت  شـده  نوشـته  نثـر  بـه  ترتيـب  و نظم همان با كه است الدين  علوم  احياء عربي كتاب

 پيـل  حكايت. شناسي  آخرت و دنياشناسي خداشناسي، خودشناسي،: دارد بخش چهار كتاب

 حمـل أنـه سـمعوا قـد العمیان من جماعة أن: است خداشناسي بخش به مربوط كوران شهر و

 ُبـّد  ال فقـالوا اسمه سمعوا وال صورته شاهدوا قط کانوا وما الفیل یسمی عجیب حیوان البلدة إلی
 بعـض یـد فوقـع لمسـوه إلیه وصلوا فلما فطلبوه علیه نقدر الذي باللمس ومعرفته مشاهدته من لنا

 عرفنـا قـد فقـالوا أذنـه، علـی بعضـهم یـد وقـع و نابـه علی بعضهم ید وقع و رجلیه علی العمیان
 مثـل إال هـو ما الفیل إن: الِرجل لمس الذي فقال أجوبتهم فاختلفت العمیان بقیه سألهم انصرفوا
 ال صـلب هـو بـل یقـول کما لیس الناب لمس الذي وقال منها ألین أنه إال الظاهر خشنة أسطوانة

 الـذي قـال و عمـود مثـل هـو بل أصال األسطوانة غلظ فیه لیس و فیه خشونة ال أملس و فیه لین
 عمـود مثل هو ما قال لکن و فیه أحدهما فصدق خشونة فیه لیس و لین هو لعمري: األذن لمس

 إذ وجـه مـن صـدق هؤالء من واحد فکل غلیظ عریض جلد مثل هو إنما و اسطوانة مثل هو وال
 ولکـنهم الفیـل وصـف عن خبره في واحد یخرج ولم الفیل معرفة من أصابه عما واحد کل أخبر

کثـر مثال فإنه به واعتبر المثال بهذا فاستبصر الفیل صورة بکنه اإلحاطة عن واقصر  بجملتهم  مـا أ
  ).٦: ٤ ج تا، بي غزالي،( ...فیه الناس اختلف

 كـه  آوردند عجيب حيوانى شهر در كه شنودند نابينايان از جماعتى كه بدان: ترجمه( 

: گفتنـد . بودند نشنوده آن نام و بودند نكرده مشاهده آن صورت ايشان و خوانند،  پيل را آن

. بـود  نتوانـد  لمس حس به جز را آن ما دانستن كه بسودن، به آن دانستن از را ما نيست چاره

 دسـت  و آمد، آن پاى بر بعضى دست بسودند، و رسيدند بدان چون و. كردند آن قصد پس



 ١٣٩٩، بهار و تابستان ١٧ ة، شمار١٠سال دو فصلنامه علوم ادبي،   ٢٣٨

 بازگشـتند،  چـون  و. شـناختيم  كـه  گفتنـد  و گـوش،  بـر  بعضـى  دسـت  و آن، نـاب  بر بعضى

 بـود  بسـوده  را پـاى  كـه  كسـى : گفتند مختلف هاى  جواب بپرسيدند، ايشان از ديگر بيناياننا

 آن از تـر   نـرم  كـه  اسـت  آن إلّـا  باشـد،  خشـن  آن ظاهر كه است استونى چون پيل كه گفت

 اسـت  صلب بلكه گويى، مى كه نيست چنين كه گفت بود بسوده آن ناب كه كسى و. است

 اسـتونى  سـتبرى  در اصـالً  و نيسـت،  خشونت آن در كه تاس لشن و نيست، نرمى آن در كه

 او در و اسـت  نـرم  آرى: گفـت  بـود  بسـوده  گـوش  كه كسى و. است عمود مثل بل نيست،

 چـون  نه و است عمود چون نه: گفت ليكن و كرد تصديق ايشان از را يكى. هست خشونتى

 چـه . گفـت  اسـت ر وجهـى  از ايشان، از يكى هر پس. است ستبر پهن پوستى مثل بل استون،

 هـيچ  خبـر،  آن در و بـود،  بدانسـته  پيـل  از دسـت،  لمس حس به كه داد خبر آن از يكى هر

 قاصـر  پيـل  صـورت  كنـه  بـه  احاطت از همگان ليكن و بود، نيامده بيرون پيل صفت از كس

 مثـال  آن چـه  گفـت،  بايد اعتبار بدان و شناخت ببايد مردمان اختالف مثال بدين پس. بودند

 ).١١-١٢: ٤ ج ،١٣٨٧ همان،( اند  مختلف آن در مردمان كه تچيزهاس بيشتر

 تفـاوت  شـود،  آورده داسـتان  اصـل  آنكـه   بـي  ،٢الـدين  علـوم  احيـاء  از ديگر بخشي در

 و نزديـك  از ديـدن  و دور، از كسي شناختن و تاريكي در ديدن به باطني، و ظاهري معرفت

 شـدة  روايـت  و كامـل  داسـتان  رد امـا، . اسـت  شـده  تمثيـل  و تشـبيه  روشنايي، در او شناختن

 تـوان  و عقـل  ديـدگاه  از متعال خداوند تجليات   شناخت حكايت، موضوعِ سعادت، كيمياي

 غزالي. يابند  درمي را او خداوند، به خود ظنّ طبق يك هر كه نحوي به هاست؛  انسان نارساي

 كـه  رسـيم   مـي  نتيجـه  ايـن  بـه  كنـيم،  بررسي را آنها از يك هر شناخت و نظر اگر: گويد  مي

 حقيقـت  از بخشي تواند  مي ها  انسان از يك هر هاي  تعريف ،كل در اما. اند  كرده خطا همگي

 ايـن  نقـل  بـا  دارد سـعي  غزالـي . باشد حقيقت   كليت به شدن نزديك براي ديگري مكمل و

 انتقال مخاطب به را، چيز همه كامل شناخت و خداوند شناخت در مردمان ناتواني حكايت،

 بـاري  ذات درك و فهـم  بـه  قـادر  انسان چون كه دهد  مي قرار نظر مد را نكته اين وي. دهد

 نقـص  از ناشي خطا اين و افتد  مي خطا به خداوند و حق   ذات   شناخت در پس، نيست، تعالي

 نيست، اكتناه قابل نهايت بي وجود و است وجود نهايت بي حق چراكه مقام اوست؛ وجودي



 ٢٣٧  اكوبسني يةنظر اساس بر يكيتار در ليپ داستان »درست اشتباه« ينامتنيب و يقيتطب يبررس

 اسـت،  درك قابـل  حـق  از آنچـه  آيـد؛   نمـي  در حـس  و وهـم  و خيال و عقل چنگ به يعني

 مـورد  حـق  عنـوان  بـه  هرآنچـه  نيسـت،  اكتنـاه  قابـل  حقيقـت  كه حال. است او اسما تجليات

 فـرد  ادراكـي  ظرفيـت  و طاقـت  حسـب  بـه  كه او تجليات از است عبارت گيرد، قرار عبادت

 امـا  گيـرد،   نمـي  قـرار  يگيريمـاه  هـيچ  تـور  و ظرف در دريا كه همانطور است؛ شده حاصل

 واقـع،  در). ١١-٣٣: ١٣٩٣ مظفـري،  و امينـي (دارد  دريـا  از نشـاني  نيز بماند ظرف در هرچه

 بشـر،  حسـي  امكانـات  تشـخيص  كه شود مي ناشي جا  همين از »نما  درست اشتباه« پارادوكس

 اهاشـتب  خداونـد،  از تشخيصـي  چنـين  امـا،  اسـت،  درسـت  تشخيص، اين و نيست اين از بيش

  .  است حقيرانه بسيار و محض

 بسـيار  داسـتان  گرايـي   واقـع  انـد،   نداشته پيل به انسي كه پارسيان براي نخست، گام در 

 چنـين  بـوده،  تـر   نزديـك  ،  پـيالن  سرزمين و هند به كه غزنوي شاعر براي شايد. است اندك

 دو هـر  در غزالي، استاند اصلي پيام. باشد نموده گراتر  واقع را، او داستان امر، همين و نباشد

 عمـق  تفـاوت  داسـتان،  الدين، علوم احياء در است؛ نويسنده خود گفتة پيش سخن تأييد اثر،

 سـعادت،  كيميـاي  در و رسـاند   مـي  را كامـل  شناخت به عقل دسترسي عدم و عقلي شناخت

 شـكل  بـه  كه دارد حقيقت ذات و كُنه دريافت از انسان شناخت قوة ضعف بر داللت داستان

 كـه  است اش  قبلي سخن تأييد و تأكيد داستان، مؤلف اهداف از يكي. است شده بيان تمثيلي  

 معرفـي  و بيـان  پيشـتر  كـه   قـرارداده    افـرادي  و ها  معرفت مثلِ را داستان و تمثيل و نموده   بيان  

 هبـ  مشـابهت  راه از كننـده  قـانع  اسـتدالل  از اي  گونه غزالي، نزد در تمثيل چراكه است؛ كرده

 بـه  نسـبت  مثبتي عاطفة داستان، جريان در مداخله با راوي اينكه، دوم هدف. آيد  مي حساب

  .  است داده بازتاب پنداشتن واژة دركاربرد را، كوران

 طبـق . دارنـد    وجود غزالي  هاي  حكايت متن در زمينه رمز، داستان، مخاطب، گوينده،  

 و مخاطـب  عنـوان  بـه  اثـر  خوانندة گوينده، عنوان به غزالي ياكوبسن، ارتباطي فرآيند نظرية

ــث ــت بح ــاهر معرف ــاطن و ظ ــناخت و ب ــق ش ــه ح ــوع ك ــخنان موض ــي س ــت، غزال ــه اس  ب

 بـراي  اسـتدالل  و كالمي كاركرد   عنوان به داستان، و روايت شكل و ارتباط هاي  زمينه  عنوان

 آوردن سـپس  و رنظـ    طـرح    شكل به پيام، ارائة و فرازباني كاركرد عنوان به سخن، قبوالندن



 ١٣٩٩، بهار و تابستان ١٧ ة، شمار١٠سال دو فصلنامه علوم ادبي،   ٢٣٨

 حكايـت  چـون . دهنـد   مـي  تشكيل را غزالي پيام كاركردهاي و زباني عناصر تمثيلي،   حجت

 مخاطـب  بيشـتر  درك براي و است) خداشناسي و شناخت( موضوع تبيين زمينة در شده نقل

 طـرف  از موضـوع،  بهتـر  ادراك و مؤلـف  اسـتدالل  جنبـة  همـه،  از بـيش  شـده،  نقـل  آن، از

 يـا  مخاطـب  اقنـاع  و سـخن  موضـوع  تأييـد  بـر  يعنـي . اسـت  داده قرار ودخ هدف را خواننده

 غزالـي،  الـدين،  احيـاءعلوم  در البته،. است داشته بيشتر توجه انگيزشي و ارجاعي كاركردهاي

 سـپس  و   نظـر  گفـتن  يعنـي  شـيوه،  همـين  به مسأله، و نكته هر ازگفتن بعد و قبل را حكاياتي

 تبيـين  جهـت  در همگـي  كـه  كنـد   مـي  روايـت  اننـده، خو پذيرش و اقناع براي مثالي آوردن

 و عرفـا  اغلب استفادة مورد تعليمي، متون در بيان سبك و شيوه اين. هستند عقايد و موضوع

 را آن دارد قصـد  گوينده كه پيامي   گيري  جهت شيوه، اين در است، شده واقع نيز متصوفه، و

 ارجاعي كاركرد نكته، همين و ستا موضوع سمت به كند، اقناع را وي و تفهيم مخاطب به

  .كند  مي كاركردها ساير از بيشتر را ها  حكايت و ها  متن گونه اين پيام

  كوران شهر حكايت و سنايي. ٢-٢
 تـرين   پيچيـده  و ترين  مشكل ترين،  برجسته از يكي سنايي حكيم الحقيقه  حديقه منظومة

 انتقـال « منظومـه    ايـن    در سنايي   دفه). ٢٩٣: ١٣٧٨ دبروين،( است پارسي ادب تعليمي آثار

) ٢٥٧: ١٣٨٠ پورنامداريان،( »آن به عمل و قبول بر وي ترغيب و مخاطب به معرفت و معني

 و حكايـت  از هـدف،  ايـن  بـه  بخشـيدن  تحقق براي عرفا، معمول شيوة طبق شاعر، كه است

  .  گيرد  مي بهره داستان

 قـوي  چنـان  خـود،    از بعـد  آثـار  بـر  پيشـين  نمتو تأثير و عرفاني، تعليمي آثار بينامتنيت

 كـه   طـوري  همـان . نمـود  مشاهده متأخرتر متون در آنرا هاي  نشانه توان  مي راحتي به كه است

 بسـياري  نويسندگان و شاعران ،)١٤٧-١٦٨: ١٣٨٩ زرقاني،( اند  گذاشته اثر سنايي بر ديگران

 نقـل  خـود  آثار در را حديقه هاي  حكايت و مضامين از برخي و اند  پذيرفته تأثر حديقه از نيز

 سـاز   زمينـه  باشـد،  بوده ديگر اهداف يا معارضه براي اگرچه مشترك، مضامين نقل. اند  كرده

 و ارتبـاط  شـيوة  اهميـت  كنـار  در) ٥٤: ١٣٨١( ذوالفقـاري  و است سنجش و مقايسه به توجه

 معنـوي،  درونـي، ( موسـيقي  سـخنور،  چنـدين  بوسـيلة  مشـترك  مضـامين  نقل در پيام، انتقال



 ٢٣٩  اكوبسني يةنظر اساس بر يكيتار در ليپ داستان »درست اشتباه« ينامتنيب و يقيتطب يبررس

 در سـنايي . آورد  مـي  حسـاب  بـه  كننـده  تعيين عوامل از و داند  مي مهم را) عروضي و كناري

 رمـل  بحـر  نيسـت  ترديـدي  اما است گرفته پيشي غزالي بر شعر زبان و موسيقي از گيري  بهره

 محمـد  الدين جالل. است تر  دلنشين و تر  آهنگ خوش سنايي، خفيف بحر از مولوي مسدس

 در امـا  پذيرفتـه،  تـأثر  سـنايي  عرفـاني  و تعليمـي  مضـامين  از كه است كساني جمله از ميرو

 همچنـين  و معنـوي  مثنـوي  در مـوارد  از بسـياري  در البتـه  و ،  رفته تر  پيش او از كالم موسيقي

 مـواردي  در نيـز،  خود سنايي. است كرده اشاره سنايي، از خود هاي  اقتباس به شمس غزليات

 غزالـي  محمد امام هاي  انديشه و مضامين به توان  مي جمله از است؛ پذيرفته ثرتأ گذشتگان از

  .  است گذاشته اثر سنايي حكيم بر كه كرد اشاره

 و مثَـل  نقل اند،  برگزيده   پيام انتقال براي شاعر و نويسنده سه اين كه هايي  شيوه از يكي

 در پيـل  حكايـت  اسـت،  دهشـ  نقـل  آنهـا  آثـار  در كـه  حكايـات  ايـن  از يكي. است حكايت

 نقـل  نظـم،  به را آن مولوي و سنايي و نثر، به را آن غزالي كه است كوران شهر يا و تاريكي

  .   ٣اند  كرده

 شـناخت  حكايت، موضوع. دارد غزالي همچون ديدگاهي حكايت اين نقل در سنايي

 و شـناخت  بـه  توجـه  با مردم، از مختلفي هاي  گروه كه است خداوند صفات و اسما تجليات

 تأييـد  در سـعي  حكايت اين طرح با است سنايي كه گوينده. كنند  مي بيان را آن خود درك

 مـورد  موضـوع  بـر  تأكيـد  بنـابراين، . اسـت  كرده مطرح آن از قبل كه دارد مباحثي   استداللي

 سـمت  بـه  پيـام  گيـري   جهـت  و بيابـد  ارجـاعي  كـاركرد  حكايت كه است شده باعث بحث،

 ميان روابط -است شده گفته نيز ترغيبي و كوششي كنايي، كه – كاركرد اين. باشد موضوع

 موقعيـت  به مخاطب كردن آگاه هايي  پيام چنين هدف. كند  مي مشخص را »گيرنده« و »پيام«

 بسـيار  نقش امروزه و اوست در) يادگيري و پذيرش چون( هايي  واكنش ايجاد و اش  زندگي

 خـود  آمـاج  را او احسـاس  يـا  گيرنـده  عقل« كاركرد ناي. است كرده پيدا تبليغات در مهمي

 به زبان دستور در را خود تجلي بارزترين« كنشي كاركرد). ٢١: ١٣٨٠ گيرو،» (دهد  مي قرار

  ).٧٩: ١٣٦٩ ديگران، و ياكوبسن» (يابد  مي امري وجه و ندايي صورت

 را خداونـد  صـفات  تمـامي  توانـد   نمـي  انسـاني  هـيچ  كـه  است اين حكايت، در سنايي   پيام
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 خـود  مطالـب  ادامة در سنايي. يابد مي دست خداوند اوصاف از اي  جنبه به فقط كس هر و دريابد

  :  است سخنان همان مؤيد حكايت، پيام كه كند  مي بيان را امر ثانوي غرض با خبري جمالتي

  نــــي  آگــه كــلــي ز را دل هـيـــچ] بدان[

ـــي ـــال را جـمـلـگـ ـــاي خـيــ ـــال هـ   مـحــ

ـــدايي، از ـــايق خــ ـــه خــلـ ـــيست آگـ   نـــ

  

نـــي  هـمـــره  كـــور  هـيـــچ  بـــا  عـلـم    

جــــوال    بــه  غـتــفـــره  مـانــنــد كـرده  

نــــيست  ره ســخـــن  دريـــن را عـقـال  

).٧٠: ١٣٧٧ سنايي،(  

 الگـو  ايـن  از شاعر، گفتار ميان در حكايت گرفتن قرار شكل دادن نشان براي توان مي

  : كرد استفاده

  ارجاعي ارجاعي 

 بحـث  زمينـه  بـا  كـامالً  حكايـت  كـه  اسـت  اين ارتباطي - ساختاري الگوي اين از منظور

ــواني و تناســب ــي: ك.ن( دارد همخ ــل ميرزاي ــادي  خلي ــران،  و آب ــي). ٥٥- ٧٩: ١٣٩٠ديگ  يعن

 سـازد،  روشـن  طـب مخا بـراي  را مطلـب  آنكـه  بـراي  و كنـد   مـي  مطـرح  را موضـوعي  گوينده

 حكايـت  از بعـد  يـا  قبـل  كـه  كلـي  مباحث با حكايت موضوع بنابراين. كند  مي نقل را حكايتي

 ويـژه  اقبال هم كالمي كاركرد و ادبي عنصر به سنايي البته،. دارد كامل همخواني اند،  شده بيان

 ديگـر  سخنور دو داستان بر او داستانك برتري سبب زدايانه،  آشنايي سنجي نكته همين و داشته

 بحـث  و مخاطـب  اثـر،  خواننـدة  و گوينده سنايي، ارتباطي، فرآيند نظرية اساس بر. است گشته

 و كالمـي  كـاركرد  داسـتان،  نقل و   كردن  روايت و ارتباط زمينة   حق، اوصاف تجليات شناخت

 تمثيـل    دنآور سـپس  و نظر   بيان با پيام، ارائة و فرازباني كاركرد سخن، قبوالندن براي استدالل

  .دهند  مي تشكيل را سنايي پيام كاركردهاي و زباني عناصر استدالل، براي

  تاريكي در پيل شناخت و مولوي. ٣-٢
 و عملـي  عرفـان  و نظـري  عرفان در جامع كتابي عرفاني، و تعليمي اي  منظومه معنوي مثنوي

 بهـره  تمثيـل  آوردن زا خـود  تعليمـي  و عرفـاني  مفاهيم انتقال براي مولوي. است دفتر شش شامل

 پذيرفتـه  تـأثر  خـود  گذشـتگان  از كنـد   مي بيان مثنوي در كه مطالبي از  بسياري در او. است جسته

 حكايت
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 تـاريكي  در پيـل  مشهور حكايت نقل در جمله از ؛)١٧- ٤٧: ١ج ،١٣٧١ گولپينارلي،: ك.ر( است

 و ٥عقلــي شــناخت و شــناخت از مولــوي تعريــف. ٤اســت شــده نقــل مثنــوي ســوم دفتــر در كــه

  .است متفاوت غزالي و سنايي با دهد،  مي قرار حكايت اين براي مولوي كه كاركردهايي

 آرا تحليـل  .خداسـت  از انسـان  شـناخت  چگونگي دادن نشان داستان، اين اصلي هدف 

 امـا  اسـت  عـاجز  خـدا  صفات و ذات شناخت از بشر گر  استدالل عقل كه دهد  مي نشان مولوي

 خداوند حضور از را بشر تجربه كه است اي  واسطه خداوند نواهي و اوامر ويژه به خداوند آثار

 دريافـت  گـويي، ). ٢٥٩- ٢٧٧: ١٣٨٦ آبـادي،   حـاجي   زارعي و قراملكي   فرامرز(كند  مي تسهيل

 پـذيرش  و خداونـدي  قـدرت  آثار از اثري شناسايي پيل، پسودن از داستان قهرمانان از يك هر

 حـق  ادراكـي    معرفت توان آدمي   ادراك چون و است رآثا آن مشاهدة و لمس با حقيقت كلّ

 بشـر  چـون  است درست. نادرست هم و است درست هم ادراكي، شناخت اين ندارد، را تعالي

 ذات نـه  اسـت  حـق  از نشـاني  تنهـا  اثـر،  آن چـون  اسـت  نادرسـت  و نـدارد  آن از بيش امكاني

  .آورد فراهم را عقل سيلةبو حقيقت پذيرش براي مساعد زمينة تواند  مي تنها و حقيقت،

: كـرد  تحليـل  چنـين  را حكايـت  ايـن  تـوان   مـي  ياكوبسـن  ارتباطي فرآيند نظرية طبق 

 كـاربردن    بـه  و زبـان  پيام، انتقال فيزيكي مجراي. دهد  مي انتقال مخاطب به را پيامي گوينده،

 اخـتالف  بـروز  علت كه حق شناخت در خرد نقصان حكايت، موضوع و كُد. است حكايت

 از اسـتفاده  اسـت،  بـرده  كـار  بـه  خـود  كـالم  در گوينـده  كـه  رمـزي . است مردمان ميان نظر  

 شـش  ديگـر،  بيـان  بـه . اسـت  حقيقت از عقلي شناخت ضعف موضوع براي تمثيلي حكايت

 گيرنـده  يـا  مخاطب ،)مولوي( فرستنده يا گوينده ارتباط، فرآيند دهندة تشكيل اصلي عنصر

 ،)روايـت  نقـل  و داسـتان ( ارتبـاط  مجـراي  ،)تأويـل  قابـل  يـل تمث( رمز ،)شنونده يا خواننده(

) حـق  شـناخت  در عقـل  نـاتواني ( پيـام  ،)كـردن   لمـس  طريـق  از بينايـان  شناسي  پيل  ( موضوع

  : آيد  مي ما ياري به داستان، از قبل ابيات حكايت، پيام ارجاعي كاركرد درتعيين. هستند

  وارهـــي  داري نـــور  بـــر  نـظــر ور

  وجـود  مـغــز  اي اسـت ـاهنـظـرگ از

  

  

مـنـتـهـي جـسـم اعــداد و دويي، از  

جـهـود و گـبـر و مـؤمـن اخـتـلـاف  

).٥٩: ١٣٦٣مولوي، (  
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 بـه  آن گيـري  جهـت  و ارجـاعي  پيـام،  كاركرد كه شود  مي معلوم ابيات اين به توجه با

 مـورد  و شـده  گفتـه  مطلـب  تأييد قصد حكايت اين آوردن با گوينده و است موضوع سوي

 سـمت  بـه  را پيـام  جهـت  كـه  كنـد   مـي  بيـان  را ابيـاتي  حكايـت،  از بعد اما. دارد را خود نظر

  : دهد  مي تغيير انگيزشي و كنشي كاركرد و مخاطب

  دگـر  كـف و است ديـگـر دريـا چـشـم

  شــب  و روز دريــا  ز هـا،   كف جـنـبـش

  زنـيم   برمــي  هــم  بــه  هـا  كشتي چــو مـا

  

  

نـگــر  دريــا  در ـدهديـ  وز بـهــل،  كـف  

!عـجــب  نــي،  دريــا  و بينـي   همـي كف  

روشـنـيــــم آب در و چـشــــميم تـيــــره  

).٦٠همان: (  

 مخاطـب  دارد قصـد  گوينده و است مخاطب سمت به پيام گيريجهت ابيات، اين در

 افعال از كار اين براي. بگذارد تأثير مخاطب نگرش بر و كند ترغيب خود پيام پذيرش به را

 بـا  حكايـت  ايـن  كـه  گرفت نتيجه توان  مي بنابراين. است كرده استفاده تو ضمير و نهي و امر

 الگـوي  از و دارد كنشي -ارجاعي كاركرد اند،  كرده نقل غزالي و سنايي كه آنچه از تفاوت

 او داسـتانك  كالمـي،  كـاركرد  و ادبي جنبة به مولوي التفات عدم البته. كند  نمي پيروي آنها

. اسـت  داده قرار حديقه روايي استدالل و سعادت كيمياي و الدين احياءعلوم تمثيل از برتر را

 شـناخت  گونـاگوني  بيان با الدين علوم احياء در آنها، به شده ارجاع هاي  پيام مفهومي تفاوت

 و عقل ياري به حق شناخت نادرستي و درستي بيان با سعادت كيمياي در و باطني و ظاهري

 شـناخت  داشـتن  امكان بيان با مثنوي در و حق از عقلي معرفت بودن زئيج بيان با حديقه در

 كاركردهـاي  و كاربردهـا  تفاوت او، ادراك نه و ها  نشانه ديدن با عقل پذيرش مبناي بر حق

  .دهد  مي نشان را سخنوران اين
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    نتيجه
 براسـاس  غزالـي،  و سـنايي  آثار در كه شد مشخص تاريكي در پيل حكايت بررسي با

 بعـد  و قبـل  كه است موضوعي سمت به حكايت پيام ياكوبسن، ارتباطي – ساختاري ويالگ

 و اسـت  كـرده  روايـت  خود مطلب تأييد درجهت را حكايت گوينده و شده بيان حكايت از

 از را داسـتان  سـاختار  هم مولوي معنوي، مثنوي در اما دارد؛ ارجاعي كاركرد سبب همين به

ــا پايــان در را، آغــازين ارجــاعي كــاركرد هــم و كــرده، متفــاوت غزالــي و ســنايي ــر ب  تغيي

 بـه  مخاطب ترغيب و تشويق در سعي و برگردانده مخاطب سمت به ابيات، پيام گيري  جهت

 تـا  نيـز  هـا   پيـام . اسـت  بخشـيده  بـدان  كنشي – ارجاعي كاركرد و كرده خود مطلب پذيرش

 و بصـيرت،   بـي  بشـر  رفـتن  خطـا  بـه  سـنايي،  و بشـري  توان ضعف غزالي،: متفاوتند حدودي

 بـه  سـنايي  توجه البته. اند  داده پيام را، حق تجليات شناخت براي بيروني امكانات نبود مولوي

 و هـا   پيـام  تفـاوت  و اسـت  بيشـتر  بسـيار  مولـوي  و غزالـي  از داسـتان  روايـي  شكل و روايت

  .شود  مي رهنمون نيز كاركردي و معنايي هاي  تفاوت به را خواننده ساختار،

    نوشت  پي
کاهی یا گریز از هنجارهای آوایی، واژگانی،   افزایی و قاعده  قاعده Leech)صفوی به تبعیت از لیچ ( .۱

کند. نکته در   سازی معرفی می ُدرست از قواعد زبان را عوامل برجسته  نحوی و معنایی و... و انحراف 

شود بلکه باید دید که مجموعۀ آنها   یاینجاست که ادبّیت اثر هرگز با یک انحراف از الگوی زبانی حاصل نم

؛ ۴۶- ۶۸: ۱، ج۱۳۹۰چه تناسبی با یکدیگر دارند و بسامد آنها نسبت به دیگر موارد چقدر است (صفوی،

سازی است که در   ). خواستۀ ارتباطی و زبانی هدفمند و مقبول، توصیفی از برجسته۳۲- ۳۷: ۲همان، ج

  گذارد.   پیچیدگی کاربرد زبان ادبی اثر می

و مثل ایشان چون گروهی «کند:   محّمد غزالی حکایت شهر کوران را در کیمیای سعادت چنین نقل می .۲

است، شوند تا ویرا بشناسند، پندارند که به دست ویرا  اند که شنیده باشند که به شهر ایشان پیل آمده  نابینایان

یکی را بر پای، و یکی را بر ران، و ها در وی مالند. یکی را دست بر گوش وی آمد، و  بتوان شناخت: دست

یکی را بر دندان؛ چون با دیگر نابینایان رسیدند، و صفت پیل از ایشان پرسیدند، آنک دست بر پای نهاده 

بود، گفت: مانندۀ ستونی است؛ و آنکه بر گوش نهاده بود، گفت: مانندۀ گلیمی است. و آنکه دست بر 

که پنداشتند که جملۀ    ت؛ همه راست گفتند، و همه خطا کردند!دندان نهاده بود، گفت: مانندۀ سنگی اس
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). و بیشتر خالف در میان خلق چنین است که ۵۰-۵۱: ۱۳۸۹(غزالی، » اند، و نیافته بودند  پیل را دریافته

 ).  ۵۰(همان: » همه از وجهی راست گفته باشند، ولکن بعضی ببینند، پندارند که همه بدیدند

آنکه داستان فیل و شهر کوران آمده باشد، شناختن در تاریکی  الدین، بی ئد احیاء علومدر بخش قواعد العقا

القسم الرابع: ان «است.  یا از راه دور را به ظاهر و شناختن در روشنایی و از نزدیک را به باطن، تعبیر کرده

بسا له فیتفاوت العلمان و یدرک االنسان الشئ جمله، ثم یدرکه تفضیال بالتحقیق و الذوق بان یصیر حاال مال

یکون االول کالقشر و الثانی کاللباب، و االول کالظاهر و الثانی کالباطن، وذلک کما یتمثل االنسان فی عینه 

شخص فی الظلمه او علی البعد فیحصل له نوع علم فاذا رآه بالقرب او بعد زوال الظالم ادرک تفرقه بینهما، 

). این تمثیل، بسیار همسو با داستان شناختن ۱۲۲ستکمال له. (همان: و ال یکون االخیر ضداالول بل هو ا

مردمان را جزئی و تنها بخشی از حقیقت   های عقلی   شهر کوران کیمیای سعادت است که شناخت فیل در

اند   : ذیل شهر کوران) آورده۱۳۹۴پور( است. برقعی و سبزیان به حساب آورده» اشتباه درست«دانسته و آنرا 

  است. ین داستان در احیاء العلوم آمدهکه ا

  کند:   سنایی در حدیقه این حکایت را چنین روایت می .۳

  بـــود شــهــــری بــــزرگ در حــــد غـــور

ــــل ــــدن پــیـ ــــر دیـ ــــان را ز بــه   مــردمـ

ــــوران ــــان آن کـ ــــور از مــیـ ــــد ک   چــنــ

ـــوی ـــر عـض ـــس ب ـــه لـم ـــی را بـ ـــر یک   ه

ـــوش ر ــوی گ ـــه س ـــش ب ـــه دسـت ــیدآن ک   س

ـــم ـــاک عـظی ـــت سـهمن ـــت شکـلـیس   گـف

 هـــر یکـــی دیـــــده جـــــزوی از اجـــــزا

  

 …انـدر آن شـهــر مـردمـان هـمـه کــــور  

ـــل ـــان تــهـویـ ـــت زآن چــنـ  آرزو خـاس

 …بـــر پـیــل آمـدنــــد چـــون عـــوران

ـــاد از جــــــزوی  …اطــــلــــاع اوفـــتـــ

ـــل زو پــرســی ـــال پـی ـــری ح ـــددیــگ ــ  

 پــهــن و صـعـب و فـــراخ هــمچو گلـیم

ـــا ـــاده خــط ـــر فــتــ ـــان را نــظـ  هـمـگ

).٦٩-٧٠: ١٣٧٧(سنایی،   

  روایت مولوی از داستان پیل در تاریکی چنین است: .۴

ــــود  تـاریــــک   ای   خـــــانه انــــدر  پـیــــل   ب

ـــون ـــم چ ـــا چـش ـــش ب ـــود  دیـدن ـــکن نب   مم

  ـتــــادآن یـکــــی را کــــف بــــه خـرطــــوم اوف

  آن یـکـــی را دســـت بـــر گـــوشش رسیــــد

 چشم حس همچـون کـف دسـت اسـت و بـس

  

  …هـنـــود  بــودنــــش  آورده  را  عـرضـــه  

  بســـود اش کــف مـی آن تاریـکـــی  انـــدر

  گـفت هــمچون نــاودان هسـتــش نــهــاد

  …پدیـد  شــد  بـادبـیــزن  چــون  آن بـر او

  دسـتـرس هـمه آن نـیـسـت کـف را بـر

).٥٩-٦٠: ١٣٦٣ولوی، (م  

 و تشخیصو قوۀ  بینشكه به ما  گیرد میتعلق  چیزیآن نظر موالنا علم به از «تعریف مولوی از معرفت:  .۵

وار ساني كه خرـك بسیارموالنا چه ل به قوو باشد  رسیدهست كه به شناخت اعاِلم كسي و بدهد تمییز 

را لمثل قفل اكه فيادي فر، امقابلو در د ـبرن ينماز آن بويي و حمل ميكنند د بر پشت خورا نسته وار داخر

  ). ۱۷۴: ۱۳۸۸ب، كو ين(زرند» ردارشناخت برخواز ما ، اقلف ميگويند
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