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چکیده
معرفتشناسی یا ) (Epistemologyمبحثی تاریخی است و قدیمی که امروزه در شاکل تاازهتاری
رواج یافته و غیر از عرصههای دینی ،زمینههای اجتماعی و اقتصادی را نیز دربرگرفته اسات .مقصاود از
این اندیشه ،آشتی بخشی بین کثرتها و اختالفات و در عین حال ایجاد وحدت اسات .در ایان اندیشاه
اوالً این که حقایق را متکثر معرفی میکنند و ثانیاً آنکه حقیقات را واحاد و راههاای رسایدن باه آن را
متعدد و متکثر میدانند .آنچه که چندی است در جامعة ایران به نام پلورالیزم یا تکثرگرایی رواج یافته.
در این مقاله ،با توسل به تحلیل داستانی معروف به «داستان فیل» در مثناوی موالناا ،باا نکاات مهام ایان
اندیشه نیز آشنا میشویم .نکتة مهمی که در داستان وجود دارد این است که :هایچکاس تصاویر کاالن
فیل را ندیده است .ضمناً هیچکدام از آن افراد ،دروغ بافی نمیکند و حرف نادرساتی نمایزناد؛ بلکاه
تنها بخشی از فیل را لمس و درک کرده است.
موالنا در این داستان از فضل و فضیلت ساخن مایگویاد و باا تمثیلای زیباا مقاام دانا معناوی را
میستاید و همچنین از آرمانها و آرزوهای انسانی گفت و گو میکند .عمق دیادگاه جاالل الادین در
نشان دادن حقایق درون آدمی ،به حدی است که گویی اقیانوسهای متالطمی از حقایق و مسایل است
که در پی چشم مخاطبان خودنمایی میکند! موالنا رفتارین و واالتارین دقاایق عرفاانی را مانناد
شراب کهن در جام داستان میریزد و ساقیوار آن را به جرعهنوشان عرفاان تقادیم ماینمایاد .داساتان
باارای مولااوی بااه منزل اة ظاارف و پیمانااه اساات و محتااوای داسااتان هاادف او در عرصااههااای اخااالق و
معرفتشناسی است .موالنا در خالل داستانها ،نظریات خوی را بیان مینمایاد و خوانناده را مایبارد:
«آنجا که خاطر خواه اوست».
خالصه در داستان فیل مهمترین اندیشة موالنا در دو بیت مثنوی گنجانده شده که عبارتند از« .1 :از
نظرگاه است ای مغز وجود /اختالف مؤمن و گبر و جهود؛ « .2بل حقیقت در حقیقت غرقاه شاد /زیان
سبب هفتاد بل صد فرقه شد».
کلیدواژه :معرفت ،داستان فیل ،ادراک حسی و حقیقت.
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مقدمه
یکی از بزرگان نامآور در جهان ،حضرت موالنا جاللالدین محمد بلخای اسات کاه باه
مالی روم و مولوی رومی شهرت یافته است .او در ششم ربیع االول سال  614هجری قمری
در بلخ پای به گیتی نهاد .پدر او محمدحسین خطیبی معروف به بها الدین ولاد اسات؛ البتاه
از او با لقب سلطانالعلما نیز یاد کردهاند.
جاللالدین محمد بلخی یکی از بزرگترین و پراهمیتترین شاعران ایران است کاه در
تمام دنیا او را با نامهاای «مولاوی»« ،موالناا» و «بلخای» مایشناساند .موالناا در اشاعار

باه

عواطف و حیات عرفانی انسان از جمله عقل ،عشق و دوستی خداوند میپردازد .ایان شااعر
بزرگ آن قدر در دنیا شناخته شده است که سال  2117میالدی به نام او نامگ اری شد.
یکی از مهمترین آثار موالنا مثنوی معنوی است .مثنوی معنوی کتابی است تعلیمای ،در
زمینة عرفان ،اصول تصوف ،اخالق ،معارف اسالمی که بیشتر در قالب داستان و تمثیل بیاان
شده است .مثنوی معنوی دریای رفی است از آموزههای دینی و عرفاانی کاه مایتاوان در
آن غواصی کرد و به انواع گوهرهای معنوی دست یافت.
شفیعی کدکنی در زبان شعر در نثر صوفیه مینویسد« :به عقیدۀ من ،مثنوی بازرگتارین
کتابی است که فرهنگ بشری به خود دیده اسات و تنهاا ،دیاالوگهاای افالطاون را شااید
بتوان با آن مقایسه کرد»( .شفیعی کدکنی ،1391 ،ص )133
بیگمان مثنوی را میتوان زبده و حاصل جمیاع تجاارب عرفاانی موالناا ،بلکاه دنیاای
عرفان اسالم در تمام قرون محسوب کرد .کتابی آموزنده دربارۀ سیر و سلوک عارفاناه.
در واقع مثنوی حماسهای عرفانی است که مولوی خاود دشاواری فهام و تحقیاق بار ایان
کتاب را مت کّر شده است .درک و دریافت چنین اثری را چندین مقدمه و چنادین تبحار
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علمی الزم است ،از جمله :آشنایی دقیق با قرآن ،عرفان ،اخاالق ،علامالحادیث ،تفسایر،
فلسفه ،کالم ،تاریخ و دیگر معارف اسالمی.
مثنوی معنوی در ش

دفتر و بیست و ش

هزار بیت ،در بحر رمل مسادس ساروده

شده است و از «حیث کیفیت چنان اوج و عظمت روحانی بینظیری را ارائه میکناد کاه
در تمام قلههای بزرگ شعر انساانی جلاوه و شاکوه دساترسناپا یر و خیارهکنناده دارد».
(زرینکوب ،1371 ،ص )273
در این شاهکار عظیم تصوف ایران ،موالنا جاللالدین خوانندۀ هشایار را از راه قصاه
به دنیای ماورا قصه میبرد و همین نکته است که در نظر بعضی محققان نوعی دوگانگی
یا سه گانگی را در لحن بیان او راه میدهد که جالب دقات اسات .چارا کاه خوانناده در
ورای دنیای نقل و روایت و حتی در ورای جو شور و هیجان صوفیانه به قلمرو تعلیم هام
راه می برد»( .همان ،1376 ،ص )299
مثنوی پر از قصههای جالاب اسات کاه یکادیگر را تاداعی مایکنناد .گنجیناهای از
حکمت و داللت است که در تأیید قصهها یا در تقریر آنها به خاطر گوینده مایآیاد ...
موالنا در طی این اشعار ساده ،عمیق و عاری از تکلف شاعرانه با تقریر حکمتها و نقل
حکایتها ،خط سیر روم خود و روم هر عارف طالب یا واصل را از عالم مهجوری تاا
مرتبة وصال دنبال میکند و چون دوست دارد تا سرّ دلبران را در حدیث دیگران به بیان
آورد ،صورت قصه را سیرت حال خوی

میکناد و در ضامن شارم اسارار و مقاماات

اولیا ،مراتب سلوک روحانی خود را نیز تصور میکند»( .همان ،1371 ،ص )261
در این کتاب چهارصد و بیست و چهار داستان پای در پای باه شایوۀ تمثیال ،باه بیاان
مطالب عرفانی میپردازد.
شایان یکر است که موالنا از الگویی آشنا و مؤثر برای ارشاد و موعظه استفاده مایکناد
که همانا تمثیل و قصهگویی است؛ اما در هر گام یاادآوری مایکناد کاه قصاههاای او تنهاا
برای سرگرمی نیست؛ بلکه خواننده بایاد بارای درک معناای درونای قصاه تاال

کناد .او
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صورت و معنی قصه را در هر مناسبت به پوست و مغز ،میوه و هسته یاا ظارف و داناه تشابیه
میکند:
ای باااارادر قصااااه چااااون پیمانااااهایساااات
معناا ای اناااادر وی بااااهسااااان دانااااهایساااات
ل ا میتوان گفت یکی از کاملترین داستانهایی که مولوی آشکارا نظار معرفتای خاود
را در آن منعکس کرده و بیان نموده ،داستان معروف «اختالف در شکل پیل» است .در ایان
داستان مولوی به طور بارزی معرفت حسی را برای درک و دریافات حقیقات کلای ،نااقص
دانسته و رد میکند ،به همین سبب نتیجه آن را هم نزاع بر میشمارد.
نگارنده هم با توجه به اهمیت این داستان تصمیم گرفت در حد توان آن را تحلیل کرده
و در اختیار عالقمندان گ ارد.
بررسی داستان و ریشهزارهای آن
داستان «فیل و مردان نابینا» یا «فیل و کوران» داستانیاسات تمثیلای و عارفاناه ،کاه بارای
روشن کردن نقص درک و کشف حسی به آن استشهاد شده است.
روزنامة ایران ماتن یکای از مقااالت مجتباایی را آورده کاه نخساتین باار در مجلاة ناماه
فرهنگستان و سپس در کتاب بنگاله در قند پارسی به چاپ رسیده است.
دکتر مجتبایی بر این باور است که قدیمیترین روایت این داساتان هماان روایتای اسات
که در مجموعة اودانه بودایی ،که دربردارنده پارهای از گفتارهای منسوب باه باودا اسات و
گویا در سدۀ سوم پی

از میالد جمعآوری و تحریر شده ،آمده است .به هر حال ریشه ایان

داستان را در جناوب شارقی آسایا دانساته و باه آیاین جاین ،بودیسام و هنادوگرایی نسابت
داده اند .عالوه بر این سه آیین ،صوفیان نیز از این داستان در آثار خوی
در تیتها سوتا در قانون پالی از این تمثیل بهره گرفته است.

بهره بردهاند .باودا
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در آیین جین ،از این داستان برای توجیاه همزیساتی مساالمتآمیاز باا ادیاان و ما اهب
دیگر استفاده میشود و این که مردم میتوانند بر حسب شرایط محیطی ،وجودی و آگااهی
و میزان ادراک و احساسشان ،بخشی از حقیقت را نزد خود داشته باشند.
مشهور این است که مأخ این داستان را روایتی در مقایسات ابوحیان توحیادی و او نیاز
منقول از افالطون میداند که البته آنچه در باب کوری مردماان شاهر در ایان مأخا اشااره
شده ،بیشتر به روایت حديقة الحقيقه سنایی ،احیا العلوم و کیمیای ساعادت غزالای ،نزدیاک
است و گویا مولوی بنا به مشرب فکری خود ،در اصل داستان تغییری کوچک ،اماا اساسای
ایجاد کرده ،مر یکر این نکته ضروری مینماید که داستان ما کور باا برخای تفااوتهاا در
جزئیات ،در آثار عربی و سپس فارسای راه یافتاه و باه جاز موالناا ،مؤلفاانی چاون ابوحیاان
توحیدی در المقابسات ،محمد غزالی در احیا العلوم و کیمیای سعادت ،سانایی غزناوی در
حديقة الحقيقه ،عزیزالدین نسفی در کشف الحقایق و الهی سیمابی در منازل القلوب (شارم
رساله قدس روزبهان بقلی) این داستان را آوردهاند.
فروزانفر بر آن اسات کاه مأخا ِ ایان داساتان روایتای اسات کاه در مقابسااتِ ابوحیاانِ
توحیدی ،طبع مصر ،ص  259آمده است( .فروزانفر ،1362 ،ص )96
حال جهت درک و دریافت تفاوتهای داستان فیل در بیاان علماا ،نیاک آن اسات کاه
چند نمونه را با دقت نظر مطالعه کنیم:
المقابسات

سمعت أبا سليمان يقول :قال أفالطن :إن الحق لم يصبهه الاباف فبل وبو ه،ووبه ه
أخطئوه فل وو ه،ووه بو أصاب ماه وو إنسان ،هة .قال :ه مثال ذلک عميان انطلقوا إلب
فيو ه أخذ وو هاحد ماهم ،ارحة ماه فجسّها بيده ه مثلها فبل نفسبه فبرخهل البذ مب
الل،و أن خلقة الفيو طويلة مدهرۀ شهيهة برصو الشجلۀ ه ،ذع الاخلة ه أخهل الذ مب
الظهل أن خلقته شهيهة بالهضهة العالية ه اللابية الملتفعة ه أخهل الذ م

أذنبه أنبه ماهسب

دقيق يطويه ه ياشله .فكو هاحد ماهم قد أدى بعض ما أدرک ه وو مبا يكبذب صباحهه ه
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يدع عليه الخطر ه الغ ل هالجهو فيما يصفه مبن خلبق الفيبو .فبانظل إلب الصبد ويب
،معهم ه انظل إل الكذب ه الخطر وي

دخو عليهم حت فبلقهم »( .اباو حیاان توحیادی،

بیتا ،ص )259
خالصة ترجمه آن به فارسی :افالطون میگفته است :مردم در توصیفِ حضرت حاق ناه
کامالً بر صواباند و نه بر خطا ،مَثَلِ آنان مَثَلِ آن نابینایانی است که به پیلی مایرساند و هار
کدام به عضوی از اعضای او دست میسایند و پی ِ خود ،صورتی تجسم مایکنناد .آنکاه
دست به پای پیل میکشد ،آن را هامچاون درخات مایپنادارد و آنکاه دسات باه کمار
میساید ،آن را بهصورتِ پُشتهای مرتفع تصاور مایکناد .آنکاه دسات باه گاو هاای پیال
میکشد ،آن را به چیزی پهن و نازک که دائماَ باز و بسته میشود ،مانند میکند .همة ایناان
مسلماَ چیزی از پیل درک کردهاند؛ ولی نه کلیّتِ پیل را .میانِ آنها بر سارِ چگاونگی شاکل
پیل اختالف و مناقشه درمیگیرد و هر یکی مدعی درستی تصور خود میشود.
و این مَثَل را غزالی در احیا العلاوم ،جلاد چهاارم ،صافحة شا

و نیاز کتااب کیمیاای

سعادت نقل میکند( .فروزانفر ،1362 ،ص  97ا )96
احیاء العلوم

بدان که جماعتی از نابینایان شنودند که در شهر حیوانی عجیب آوردناد کاه آن را پیال
خوانند و ایشان صورت آن مشاهده نکرده بودند و نام آن نشنوده بودند .گفتند :چاره نیست
ما را از دانستن آن به بسودن ،که دانستن ما آن را جز به حس لمس نتواند بود .پس قصد آن
کردند و چون بدان رسیدند و ببودند ،دست بعضی بر پای آن آمد و دسات بعضای بار نااب
آن و دست بعضی بر گو

و گفتند که شناختیم و چون بازگشتند ،نابینایان دیگار از ایشاان

بپرسیدند ،جواب های مختلف گفتند :کسی کاه پاای را بساوده باود ،گفات کاه پیال چاون
استونی است که ظاهر آن خشن باشد ،إال آن است که نرمتر از آن است و کسای کاه نااب
آن بسوده بود ،گفت که چنین نیست که میگویی ،بلکه صلب است که در آن نرمی نیسات
و خشن است که در آن خشونت نیست و اصالً در ساتبری اساتونی نیسات ،بال مثال عماود
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بسوده بود ،گفت :آری! نرم است و در او خشونتی هسات .یکای را

از ایشان تصدیق کرد؛ ولیکن گفت :نه چون عمود است و نه چون استون ،بال مثال پوساتی
پهن ستبر است .پس هر یکی از ایشان از وجهی راست گفت؛ چه هار یکای از آن خبار داد
که به حس لمس دست از پیل بدانسته بود و در آن خبار ،هایچ کاس از صافت پیال بیارون
نیامده بود ،ولیکن همگان از احاطت به کنه صورت پیل قاصر بودند»( .غزالی ،1386 ،ج ،4
ص )12
و اما نقل آن از کتاب کیمیای سعادت چنین اسات :بیشاتر خاالف در میاان خلاق چناین
است که هر یکی از وجهی راست گفته باشد؛ ولیکن بعضی بینند و پندارند که همه دیدهاند
و مثالِ ایشان چون گروه نابینا بود که شنیدند در شهر ایشان پیل آمده است ،بروناد تاا آن را
بشناسند .پس پندارند که وی را به دست توانند شناخت و دست برسانند .یکای را دسات باه
گو

آید و یکی را به پای و یکی را به دندان و چون به دیگر نابینایان رسند ،وصف آن از

ایشان پرسند .آنکه دست بر پای نهاده بود ،گوید :پیل مانند ستون است و آن کاه بار دنادان
نهاده ،گوید :مانند عمودی است و آنکه بر گو

نهاده ،گوید :مانند گلیمی است .آن هماه

راست گویند از وجهی و هم خطا کردهاند از آن وجه که پندارند جملة پیال را دریافتاهاناد.
(همان ،1387 ،ج ،1ص )59
سنایی در کتاب حديقةالحقيقه ،این داستان را چنین آورده است:
بااااااود شااااااهری باااااازرگ درحااااااد غااااااور
واناااااادر آن شااااااهر مردمااااااان همااااااه کااااااور
پادشااااااااهی بااااااار آن مکاااااااان بگ شااااااات
لشاااااااکر آورد و خیماااااااه زد بااااااار دشااااا ات
داشااااااات پیلااااا ای بااااااازرگ باااااااا هیبااااااات
از پااااااای جااااااااه و حشااااااامت و صاااااااولت
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مردماااااااااان را ز بهااااااااار دیااااااا ادن پیااااااا ال
آرزو خاساااااااااات زانچنااااااااااان تهویاااااااااال
چنااااااااد کااااااااور از میااااااااان آن کااااااااوران
بااااااار پیااااااال آمدناااااااد چاااااااون عاااااااوران
تااااااا بداننااااااد شااااااکل و صااااااورت پیاااااال
هاااااااار یکاااااااای تازیااااااااان دران تعجیاااااااال
آمدناااااااااد و باااااااااه دسااااااااات بپساااااااااودند
زانکااااااه از چشاااااام باااااایبصاااااار بودنااااااد
هااااار یکااااای را باااااه لماااااس بااااار عضاااااوی
اطااااااااااالع اوفتاااااااااااد باااااااااار جاااااااااازوی
هاااااار یکاااااای صااااااورت محااااااالی بساااااات
دل و جااااااااان در پااااااای خیاااااااالی بساااااااات
چاااااااون بااااااارِ اهااااااال شاااااااهر بازشااااااادند
برشاااااااااان دیگاااااااااران فاااااااااراز شااااااااادند
هیئاااااااات و شااااااااکل پیاااااااال پرساااااااایدند
آنچااااااااه گفتنااااااااد جملااااااااه بشاااااااانیدند
آن کااااه دساااات

بااااه سااااوی گااااو

رسااااید

دیگااااااااری حااااااااال پیاااااااال ازو پرسااااااااید
گفااااااات شکلیسااااااات ساااااااهمناک عظااااا ایم
پهاااان و صااااعب و فااااراخ هاااامچااااو گلاااایم
آن کااااااه دساااااات

رساااااایدی زی خرطااااااوم
گفاااااات گشتساااااات ماااااار ماااااارا معلااااااوم
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راساااااات چااااااون ناااااااودان میانااااااه تهیسااااات
سهمناکسااااااااااات و مایااااااااا اه تبهیسااااااااااات
وان کااااااااه را بُاااااا اد ز پیاااااا ال ملموساااااا ا
دسااااااات و پاااااااای ساااااااتبر پااااااار بوساااااا
گفااااات شاااااکل

چناااااانکاااااه مضبوطسااااات
راسااااات هااااامچاااااون عماااااود مخروطسااااات

هاااااار یکاااااای دیااااااده جاااااازوی از اجاااااازا
همگااااااان را نظاااااار فتاااااااده ظاااااان خطااااااا
هااااااا ایچ دل را ز کلااااااا ای آگاااااااااه نااااااا ای
علاااااام بااااااا هاااااایچ کااااااور همااااااره ناااااای
جملگاااااااای را خیااااااااالهااااااااای محااااااااال
کااااااارده مانناااااااد غتفاااااااره باااااااه جاااااااوال
از خااااااااادایی خالیاااااااااق آگاااااااااه نااااااااای
عقاااااااااال را دریااااااا ان ساااااااااخن ره نااااااا ای
(سنایی ،1359 ،ص )6
تحلیل داستان
زمینة این بحث ،معرفتشناسی است .معرفت انسان نسبت به هر حقیقتی ،حاصال دانا
و بین

او از آن حقیقت است .مقصود از دان  ،علوم و معرفت کسبی و اکتسابی است کاه

عمدتاً حافظه در فراگیری آن نقشای فعاال دارد و منظاور از بیان  ،دریافاتهاای شخصای
تجربی و بعضاً شهودی انسان است و این به تعبیر جااللالادین هماایی یعنای کاه مولاوی از
مکتب برهان و قیاس باالتر رفته و به دریای نور که عالم کشف و شهود اسات ،پیوساته و از
مرتبة دان

به بین

رفته ،چنانکه خود بیان داشته:
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جاااااااانشناساااااااان از عاااااااددها فارغناااااااد
غرقااااااة دریااااااای باااااایچوننااااااد و چنااااااد
جااااان شااااو و از راه جااااان ،جااااان را شااااناس
یاااااار بیااااان

شاااااو ناااااه فرزناااااد قیااااااس
(همایی ،1376 ،ج ،1ص)66

در این داستان ،فیل ،نمادی از حقیقت است و حقیقات ،آن مطلاوبی اسات کاه همگاان
طالب آنند ،این داستان دغدغهای است که به انسان آگاه ،انگیزۀ جستوجو مایدهاد .قارار
دادن نماد به جای اصل ،باعث میشود ،افهام مختلف مخااطبین باه قادر وساع فکاری خاود
اقناع شوند؛ آنکه اهل معنا است ،خداوند را اراده کند و آنکه ره از عاالم صاورت باه عاالم
معنا نبرده ،گمشدۀ مادی خود را دریابد.
مولوی از آنجا که اختالف م اهب را ناشی از اختالف در نظرگاه ابناای بشار مایداناد،
میگوید:
از نظرگاهسااااااااات ای مغاااااااااز وجاااااااااود
اخااااااتالف مااااااؤمن و گباااااار و جهااااااود
(مثنوی معنوی ،دفتر سوم ،ص )73
در داستان فیل هم به اختالف نظر کسانی که به دیدن فیل در تاریکی رفته بودند ،اشااره
داشته و میگوید:
از نظرگاااااااااه گفتشاااااااااان شاااااااااد مختلاااااااااف
آن یکاااااای دالاااااا

لقاااااااب داد ایاااااان الاااااااف

در کاااااف هااااار کاااااس اگااااار شااااامعی بُااااادی
اخااااااااتالف از گفتشااااااااان بیاااااااارون شاااااااادی
چشااام حاااس هااامچاااون کاااف دستسااات و باااس
نیسااااااات کاااااااف را بااااااار هماااااااه او دساااااااترس
(همان)
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مولوی با انتقال و عدول از کلمة «کف» به معنی کف دست؛ به کف آب دریا ،انسانهاا
را به فراخ حالی ،انبساط نظر و توسعة فکری دعوت کرده و میگوید:
چشاااااام دریاااا اا دیگرساااااات و کااااااف دگاااااار
کاااااااف بهااااااال وز دیااااااادۀ دریاااااااا نگااااااار
جنااااااب

کاااااافهااااااا ز دریااااااا روز و شااااااب
کاااااف همااااایبینااااای و دریاااااا نااااای عجاااااب
(همان)

و این بدان معنی است که در داوریها و تصمیمگیاریهاا جهات دساتیاابی باه هادفی
درست و متکامل ،فراخ حالی و انبساط نظر و توسعة فکری کارآمدترین ابزار انسانند.
بعضی بر آنند که در واقع حکایت تمثیلی پیل ،بیانگر سرشت حقیقتستیز و افسانهپاوی
تعصبات م هبی و «جنگ هفتاد و دو ملت» است.
در بعضاای از شااروم مثنااوی و نیااز در فرهنااگ نمادهااا و نشااانههااا در اندیشااة موالنااا
دریافتهایی را که از این داستان تمثیلای مایشاود ،بادینگوناه آورده اسات« :در حکایات
تمثیلی «پیل» کنایه از حقیقت مطلق (= یات بایچاون الهای)؛ «تااریکی» کنایاه از ایان دنیاا
است؛ زیارا در ایان دنیاا آدمای در الیاههاای بایشاماری از حجاابهاا و پاردههاای ساابق
محسوسات پوشیده شده است و عقل و روم او نیز در زندان حواس؛ «دسات ساایندگان بار
اندام پیل» کنایه از کسانی است که مایکوشاند حقیقات مطلاق را باا قیااسهاای محادود و
نارسای عقلی و تجربی خود بشناسند .حکیمان ،متکلمان ،فیلساوفان ،عالماان و  ...هار یاک
برای شناخت حقیقت ،مدعی روشای هساتند؛ اماا هماة ایان رو هاا و ما هبهاا وافای باه
مقصود نیست؛ بلکه هر یک جلوهای از حقیقت مطلاق را نمایانادهاناد ،چاه طریاق شاناخت
حقیقت مطلق نوعی دیگر است؛ «شمع» کنایه از کشف نور یقین است .هرگاه چناین ناوری
در قلب و بصیرت آدمی درخشیدن گیرد ،به کشف تمامیت حقیقت نایل میشود و در ایان
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مرتبه ،نزاع و ستیزها رنگ مایباازد .حکایات تمثیلای پیال بیاانگر سرشات حقیقاتساتیز و
افسانهپوی تعصبات م هبی و جنگ هفتاد و دو ملت است»( .تاجدینی ،1383 ،ص )689
با این حال به نظر نگارنده این سطور ،موالنا در این داستان عالوه بر اینکه بیاان مایدارد
اختالف م اهب به سبب اختالف دید و نظرگاه است ،چنانکه شارحان و مولویپژوهاان از
جمله جاللالدین همایی در مولوی نامه خود بدان تصریح داشته است ،پیامهاای دیگاری را
در دل این داستان نهفته دارد که از طرف پژوهشگران توجهی به این پیامها نشده ،این پیامها
عبارتند از:
اوالً جهت اظهار نظر و صدور حکم درست دربارۀ چیزی باید مستندات خاود را کامال
کرد .چه اینکه مستندات در عین درستی و بینقصی از حیث کیفیّت چنانچه از حیث کمای
ناقص باشد و مجموعاً به تعبیر دیگر کامالً دیده نشوند ،موجب اظهار نظر و صدور حکمای
نادرست خواهد شد .به طوری که در این داستان سند هر یک از ناظران درست بوده؛ امّا باه
دلیل اینکه کامالً دیده نشده ،موجب گشته هر یک از آنها حکمی دور از صواب دهند؛
ثانیاً برای اظهار نظار و نتیجاه گیاری درسات بایاد از شاتابزدگی در کارهاا پرهیاز کارد.
چنانکه در این داستان شتابزدگی ناظران ،موجب شده در نتیجهگیری اشتباه کنند.
بنابراین اگر فرض کنیم ناظران صبوری کرده و موضوع (فیل) را باازنگری مایکردناد،
قطعاً به نتیجة صائبتری میرسیدند؛
ثالثاً موالنا به ما پیام میدهد برای اظهار نظر درست دربارۀ امری مبهم باید پارده ابهاام و
تردید را کنار زد و آنگاه باه اظهاار نظار و داوری پرداخات .چاه اینکاه ابهاام و تردیاد در
موضوع ،موجب نقص و نادرستی تحقیق مایشاود و نادرساتی تحقیاق ،باعاث نتیجاهگیاری
ناصواب و نادرست میگردد .همانطور در داستان فیال ،تااریکی محال نگهاداری فیال باه
منزلة ابهام در موضوع کلیت امر را از دید ناظران پنهان داشته و موجب شده تحقیق ناقص و
در نتیجه اظهار نظر نادرست و داوری دور از حقیقت صورت گیرد.
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پیداست که این پیامها و پیامهایی از این دست تا چه حد در زنادگی باهویاژه در حیاات
قضایی ما نق

داشته و تأثیرگ ار است و چقدر داوریها و قضاوتهای ما را نسبت به امور

و اتفاقات قضایی در مسیر حقیابی و حقگویی میاندازد و موجاب صادور فتااوا و احکاام
درست بهحق میشود.
نتیجه
از بیان این داستان و شروم آن میتوان نتیجه گرفت که داستانهایی از این قبیل به منزلة
ابزاری کارآمد در بیان و تفهیم مقاصد و اندیشههای عرفاانی موالناا باوده و مولاوی از ایان
داستانها در جهت انتقال پیامهای خود به مخاطبان

به نحو احسن سود جسته و بهره گرفتاه

است .همچنین با توجه و تحقیق در اسناد و ریشهزار این داستان و حکایات دیگار مایشاود
نتیجه گرفت که اکثر حکایات و داستانهایی که موالناا در مثناوی یاا دیگار کتاب

آورده

است ،از پیشینیان اخ کرده؛ امّا بر خالف سنایی در آنها دخل و تصرف نماوده و مطاابق باا
مقصود و پیام خود نقل و شرم کارده و ایان بادان معنای اسات کاه موالناا منتقاد تفکارات
پیشینیان بوده است .برای مثال با تغییری که عاارف بلخای در ایان داساتان ایجااد کارده ،در
واقع نشان داده که ناقد تفکرات جینیسم است؛ ول ا تلویحااً طریاق و تفکار ما هب و آیاین
جین را به چال

کشیده است .عالوه بر این حضرت مولوی با بیان این داستان نشان میدهد

که برای درک و دریافت حقیقت ،نخست باید ابهامات و مواناع رو

تحقیاق را از سار راه

برداشت؛ ثانیاً باید از شتابزدگی و عجله پرهیز کرد؛ ثالثاً باید هماه آثاار و مساتندات و ابعااد
مختلف کار را با دقت عمل و دیدی باز ،دید و سنجید .باه تعبیار دیگار موالناا باا نقال ایان
حکایت به ما مایآماوزد ،قضااوت هاای شاتابناک و اساناد نااقص و فضاای مابهم تاریاک،
جویندگان حقیقت و دادگران عدالتخواه و داوران دادخواه را به بیراه خواهد برد.
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 سالمیان ،غالمرضا و دیگران ،)1395( .مقایسة ساختار حکایت هاای حديقةالحقيقه وشليعةالطّليقه با سرچشمههای آن حکایات ،متنپژوهی ادبی ،پاییز ،سال  ،20شمارۀ .69
 سنایی غزنوی ،مجدود بان آدم ،)1359( .حديقةالحقيقبه ،مصاحح مادرس رضاوی،تهران :انتشارات دانشگاه تهران.
 شاهین د ی ،شهریار ،)1392( .بنگاله در قند پارسی ،تهران :انتشارات سخن. -شفیعی کدکنی ،محمدرضا ،)1391( .زبان شعر در نثر صوفیه ،تهران :انتشارات سخن.
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 صمصام ،حمید؛ نجار ،فرشید ،)1384( .نظاری بار معرفاتشناسای از منظار مولاوی،پژوه نامه ادب غنایی ،پاییز و زمستان ،پیاپی  ،5سال سوم ، ،ص .79
 -غزالاای ،حامااد ،)1386( .احیااا علااوم الاادین (چ ااپ ششاام) ،بااه کوش ا

حسااین

خدیوجم ،تهران :انتشارات علمی فرهنگی.
 ااااااااااااااااااا  ،)1387( .کیمیای ساعادت (چااپ چهااردهم) ،حساین خادیوجم،تهران :انتشارات علمی فرهنگی.
 فروزانفر ،بدیع الزمان ،)1362( .مأخ قصاص و تمثایالت مثناوی ،تهاران :انتشااراتامیرکبیر.
 مجتبایی ،فتحاهلل ،)1381( .منشأ هندی داستان فیل در تاریکخانه ،ناماه فرهنگساتان،اردیبهشت ،دورۀ پنجم ،شمارۀ ششم.
 مولوی ،جاللالادین ،)1364( .مثناوی معناوی (چااپ دوم) ،جلاد اول ،باهکوشارینولدالین نیکلسون ،تهران :انتشارات علمی.
 -همایی ،جاللالدین ،)1376( .مولوینامه (چاپ نهم) ،قم :موسسة هما.

