
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 نخست جلد   هفتمین همایش انجمن ترویج زبان و ادب فارسی

٤٤ 
 

4  

 تحلیل حکایت اختالف کردن در چگونگی و شکل پیل
  

  1فاطمه آزاد کردمحله

  چکیده

هایی است که  که در دفتر سوم مثنوي به آن پرداخته شده است، از حکایت» اختالف کردن در چگونگی و شکل پیل«داستان 
ي حکایت در حکایت سعی کرده است با استفاده از  آمده است و موالنا به شیوه» ...جمع آمدن ساحران پیش فرعون«پس از داستان 

ي این تمثیل در پی بیان این نکته است که  او به وسیله. هایی ارائه دهد ند و بعضاً راه حلزبان سمبلیک ریشه اختالفات را بررسی ک
ي تمام اختالفات است، و اگر انسان به جاي توجه صرف به شکل و صورت هر امري به معنا و  گاه تفاوت در نگاه و برداشت، ریشه

در این . در ادامه این حکایت تمثیلی، داستان توفان نوح را آورده است او. باطن آن نیز بیندیشد عمالً اختالفی به وجود نخواهد آمد
هاي فرعـی که در ظاهر چند جزء  هاي به کار رفته در این حکایت رمزگشایی شود و حکایت مقاله کوشیده شده است، ابتدا تمثیل

و تبیین بیت بعد آمده است، مورد بررسی دهند و هر بیت براي توضیح  ي به هم پیـوسته را تشـکیل می جدا ولی در اصل یک رشته
موالنا معتقد است که این اختالف در مدرکات به علّت چند الیه بودن حقیقت همیشه وجود دارد و همه ادیان وحدت . قرار گیرد

وان انسان ت گوهري دارند و به دنبال یک حقیقت واحد هستند که با حمایت رهبري آگاه که بر تمام زوایاي یک امر احاطه دارد می
ي اختالف و حیرت نجات بخشید و در امور دنیایی راهی فراسوي انسان قرار داد که در نهایت به کمال و  را از سقوط در ورطه
  . معنویات منتهی شود

  
  

 پیل، توفان نوح، اختالف دیدگاه، صورت و باطن، رهبر :ها کلید واژه

                                                        
 دانشجوي کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیالن- 1
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  مقدمه 
پردازد و هدف از آن  اي می بـا زبان رمز و سمبلیک بـه توضیح و تبیین مسئله مثنوي مولـوي از جمله آثار عـرفانی است که

او براي تبیین یک . دهد ي حکایت در حکایت انجام می هاي به هم پیوسته و به شیوه ي داستان تعلیم است که این کار را به وسیله
  .آید ی توضیح مسئله برمیمسئله عرفانی به طرح یک حکایت پرداخته و با زبان سمبلیک و نمادین در پ

هاي متفاوتی  کند و به صورت حکایت در حکایت مضمون ي تمثیل امور معنوي را تبدیل به موضوعی محسوس می او به وسیله
هایی است که با علم  رسد که تمثیلی از انسان حکایت پیل در ابتدا به نظر می. کند مایه بیان می را در قالب یک رشته مضمون و درون

خواهند به شناخت حقیقت برسند، ولی با نگاه به قبل و بعد داستان، که همان داستان ساحران و فرعون و  و محدود خود میجزئی 
  .رسد ها می توفان نوح است خواننده به زوایاي دیگري از این تمثیل

نمادي از نفس و وجود آدمی کنند، موسی و فرعون  ها از صورت و ظاهر جدا شده و به معنا و باطن کالم راهنمایی می مضمون
با آمدن هر . شود و نوح و توفان به شکل سمبلی از راهبر و تعلّقات دنیایی که راهزن دین هستند، در برابر دیدگان خواننده ظاهر می

شود، بـاطن و کنه  هاي متفاوت یک حکایت آشکارتر می شود و هـر چه مضمون بیت، حجاب از روي معناي بیت قبل برداشته می
  . شود قیقت سخنان موالنا آشکارتـر میح

  
  ي حکایت پیل خالصه

اي تاریک بود و  فیل در خانه. هندوان براي نمایش، فیلی را در شهري آوردند که مردمانش هرگز چنین حیوانی ندیده بودند
کرد و  اي از حیـوان را لمـس می مردمان بسیاري براي دیدنش به تاریکی رفتند، چون دیدنش با چشم ممـکن نبـود، هـرکس گوشه

آن که دستش به خرطوم . گفت پرسیدند به فراخور درك خویش از فیل، چیزي می ل میي شکل فیـ هنـگامی که از او درباره
کرد،  فیل هم چون ناوردان است و آن که گوش فیل را لمس کرده بود، حیوان را مثل بادبزن معرفی می: حیوان رسیده بود گفت

فیل هم : ا به ستون مانند کرد و نفر چهارم گفتنفر سوم که در آن تاریکی دست بر پاي فیل سوده بود در پاسخ به شکل فیل، آن ر
شنودند، در  به همین ترتیب دیگر مردمان که وصف فیل را از اینان می. چون تخت است، چرا که او پشت فیل را لمس کرده بود

اگر ! دال بود شدند، اختالف میان آنان تفاوتی اندك نبود بلکه اختالف میان شکل الف و نهایت به سردرگمی و اختالف مبتال می
  . هر یک از آنان که به دیدن فیل رفتند، شمعی در دست داشتند دیگر نظرشان چنین متفاوت نبود

  
  مآخذ حکایت

و ... رسد اصل تمثیل چنان که ظاهر حکایت اقتضا دارد و قراین دیگر هم مؤید آن است مأخوذ از حکمت هندي به نظر می«
اي از امتزاج فرهنگ یونانی و هندي در عصر  می آمده است ممکن است بازماندهاین اسناد که در کالم بعضی حکماي اسال

  )211:1368زرین کوب، (» .حکماي فهلوي و نوافالطونی عهد خسرو انوشروان در ایران قبل از اسالم بوده باشد
چه در باب  داند که البتّه آن ون میفـروزانفر مآخذ این داستان را روایتـی در مقایسات ابوحیان توحیدي و او نیز منقول از افالطـ

کوري مردمان شهر در این مآخذ اشاره شده، بیشتر به روایت حدیقه الحدیقه سنایی، احیاء العلوم و کیمیاي سعادت غزالی، نزدیک 
  . است
سعادت نقل  کند و ما آن را از کیمیاي و نیز در کتاب کیمیاي سعادت نقل می 6، ص4این مثل را غزالی در احیاء العلوم، ج«
  :کنیم می

اند و  که همه دیده بیشتر اختالف در میان خلق چنین است که هر یک از وجهی راست گفته باشند ولیکن بعضی بینند و پندارند
مثال ایشان چون گروه نابینا بود که بشنوند که در شهر ایشان پیل آمده است بروند تا آن را بشناسند پس پندارند که وي را به دست 
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یکی را دست به گوش آید و یکی را بر پاي و یکی را بر دندان و چون دیگر نابینایان رسند وصف . ند شناخت و دست برسانندتوان
که بر دندان نهاده گوید مانند عمودي است و  که دست بر پاي نهاده بود گوید پیل مانند ستون است و آن آن از ایشان پرسند آن

ي  اند از آن وجه که پندارند جمله آن همه راست گویند از وجهی و هم خطا کرده. لیمی استکه بر گوش نهاده گوید مانند گ آن
  .اند پیل را دریافته

  :در عجایب نامه این تمثیل به این صورت آمده است
گویند جماعتی پشه برفتند تا فیل را ببینند یکی بر روي نشست و یکی برپاي و دیگري بر خرطوم وي، چون باز آمدند یکی 

 کوهی ماند زیرا که بر روي نشسته بود و دیگري گفت به گفت پیل عمودي ماند زیرا که بر پاي وي نشسته بود یکی گفت به
  .چه دید بیش چیزي نیافت از آن مقدار که به دیدند باز گفتند گلیمی ماند زیرا که بر گوش وي نشسته بود، چشم هر یک از آن

  :فرموده استگونه نظم  و حکیم سنایی آن را به این
لشکر آورد و خیمه زد بر / پادشاهی دران مکان بگذشت/ و اندر آن شهر مردمان همه کور/ بود شهري بزرگ در حد غور

/ آرزو خواست زان چنان تحویل/ مردمان را ز بهر دیدن پیل/ از پی جاه و حشمت و صولت/ داشت پیلی بزرگ و با هیبت/ دشت
آمدند و به / هر یکی تازیان در آن تعجیل/ تا بدانند شکل و هیأت پیل/ آمدند از آن عوران بر پیل/ چند کور از میان آن کوران

هر یکی صورت محالی / اطالع اوفتاد بر جزوي/ لمس بر عضوي هر یکی را به/ که از چشم بی بصر بودند زان/ دست بپسودند
آنچنان / آرزو کرد هر یکی زیشان/ گران فراز شدندبرشان دی/ چون برِ اهل شهر باز شدند/ دل و جان در پی خیالی بست/ بست

گفت گشته است / آنکه دستش رسید زي خرطوم/ و آنچه گفتند جمله بشنیدند/ صورت و شکل پیل پرسیدند/ گمرهان و بدکیشان
ت و پاي دس/ و آنکه را بد ز پیل ملموسش/ ي تبهی است سهمناك است و مایه/ راست چون ناودان میانه تهی است/ و مرا معلوم

همگان / هر یکی دیده جزوي از اجزا/ راست هم چون عمود مخروط است/ گفت شکلش چنانکه مضبوط است/ سطبر پر بوسش
  ) 96-7:1362فروزانفر، (را فتاده ظن و خطا 

  
  ي موالنا در برابر سنایی و غزالی تفاوت اندیشه

دیل کرده، چرا که کوري راه حل ندارد اما تاریکی راه حل ي سنایی و غزالی، کوري را به تاریکی تب موالنا بر خالف اندیشه 
  : دهد دارد که آن را به مخاطب خویش نشان می

دي در کف هر کس اگر شمعی ب  
  

  اختالف از گفتشان بیرون شدي  
  

دهد  نوعی جبر است؛ اما موالنا به این راحتی تن به جبر نمی» لیس لالعمی حرج«بنابراین . کوري درمان ندارد و انتسابی است
  . چرا که عرفان موالنا، عرفانی پویاست که در آن کوشش هر چند بیهوده بهتر از خفتگی است

ایت سنایی آمده است اختالف در شکل پیل بین کوران است چه در رو در احیاء العلوم غزالی هم که این تمثیل هست مثل آن«
کند ناظر به این معنی است که در عقاید، هر کس به قدر ادراك خود  و غزالی که در کیمیاي سعادت هم این تمثیل را نقل می

ي خلق بر تمام  باري اختالف ناشی از آن است که همه. گوید گوید و هر چند در این باب هر یک به وجهی راست می سخن می
  )211:1368زرین کوب، (» .وجوه هر امر وقوف و احاطه ندارند

حقیقت در مقابل محدودیت وجود انسان عظمت نامحدود «در قصه پیل و کوران به طور ضمنی به این اشاره شده است که 
شود تا منازعات خلق در باب  یهمین دقیقه موجب م. توانند برتمام وسعت آن احاطه بیابند دارد و جویندگان آن هیچ یک نمی

نماید ناچار ادراك خصم را  چه وي دعوي می حقیقت نابجا باشد چرا که هیچ یک از منازعان بر کلّ حقیقت واقف نیست، و آن
  ) 331-2:1372زرین کوب، (» .کند نفی و ابطال نمی
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  مضامین و مفاهیم حکایت پیل

  :شده که ي موالنا در این دو بیت گنجانده ي اندیشه خالصه
  از نظر گاهست اي مغز وجود
  بل حقیقت در حقیقت غرقه شد

  

  اختالف مؤمن و گبر و جهود  
  زین سبب هفتاد بل صد فرقه شد

  
» ...جمع آمدن ساحران پیش فرعون«این حکایت که پس از داستان . شود یعنی تفاوت در منظر باعث ایجاد تفاوت در منظره می

موالنا در داستان . باشد می» مارگیر که اژدهاي فسرده را مرده پنداشت«هاي فرعی حکایت  داستانشود، خود یکی از  آغاز می
  :دهد که آن ابیات چنین است ساحران و فرعون طی سه بیت، حکایت قبلی را به حکایت اختالف کردن در شکل پیل ربط می

  گر نظر در شیشه داري گم شوي
  ور نظر در نور داري، وارهی

  است اي مغز وجوداز نظرگاه 
  

  که از شیشه است اعداد دوي زان  
  از دوي و اعداد جسم منتهی
  اختالف مؤمن و گبر و جهود

  
  . باشد که مضمون این ابیات اصالت وحدت و بیان علّت متکثّر دیدن حقیقت واحد می

اند،  که سحر و جادو دانستهاي از جانب پروردگار بل در باب داستان موسی و فرعون کسانی که عصاي موسی را نه معجزه
کردند  کند، زندگی می ها را روشن می چون اگر با ایمان خداوند که چون خورشیدي قلب انسان. هاست دلیلش تاریکی وجود آن
  . کردند هرگز موسی را نفی نمی

  هست عشقش آتش اشکال سوز
  

  هر خیالی را بروبد نورِ نور  
  

به ) نشناختن خداوند(و تاریکی ) شناخت خداوند(ونی دارند که تمثیل روشنایی ها در درون خود موسی و فرع ي انسان همه
  . دلیل نبود نور ایمان است

  موسی و فرعون در هستی توست
  

  جست دو خصم را درخویش این  باید  
  

تاخت و تاز هاي صلیبی،  ترین متفکران جهان در قرن دوازده میالدي که خود شاهـد جنگ موالنا به عنوان یکی از برجسته
ي اشاعره و معتزله و بسیاري تعصبات درون دینی بوده، نه تنها در این داستان، بلکه در بسیاري از ابیات  نتیجه هاي بی مغول و نزاع

داند که گاه علّت  مفهوم کلّی داستان را در این نکته می. دهد هایی ارائه می مثنوي ریشه اختالفات را بررسی کرده، بعضاً راه حل
تالف میان مردمان، تفاوت در نگاه و برداشت آنان است و اگر نظر گاه را تغییر دهیم و به جاي شکل و صورت به معنا و باطن اخ

داستان منازعات چهار کس در باب انگور، حکایتی است آشکار از نزاعی بیهوده بر سر . توجه کنیم، عمالً اختالفی وجود ندارد
  :گیرد چنین است ا از آن میاي که موالن لفظ و نام و نتیجه

  اختالف خلق از نام اوفتاد
  

  چون به معنی رفت، آرام اوفتاد  
  

هاي  اما غیر از مفهوم کلّی که اختالف در نظرگاه است و در کلّ داستان جاري است، دو دسته از مفاهیم دیگر در داستان
ه ارتباط مستقیم دارند و در واقع بیان دیگري از همان مفهوم مای ي اول مفاهیم اصلی هستند که با بن دسته. توان یافت مثنوي می
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ي دوم مفاهیم فرعی هستند که بدون ارتباط مستقیم با مفهوم و روح کلّی داستـان، جهت تفهیم و توضیح بیشتـر  اصلی هستند و دسته
  . کند مطلب به خواننده کمک می

؛ )1273-4ابیات (گذر از ظاهر و توجه به باطن : یم دارند عبارتندازمایه ارتباط مستق در این داستان، مفاهیم اصلی که با بن
ري  ري در انتقال مفاهیم آن س؛ چشم حـق بین )1285-9ابیات (؛ قوت جان نبودن حرف حکمت )1277بیت (ناتوانی سخن این س

واسطه لفظ یا شخص  عرفتی که بی؛ م)1298-1305ابیات (شود  ؛ فنا فـی اهللا بـا لفظ حاصل نمی)1270-1ابیات (واحد بین است 
  )1340 -50ابیات . (هاست حاصل شود برترین معرفت

مفاهیم فرعی که شاید در نگاه نخست ربط مستقیمی با پیکره اصلی داستان نداشته باشد اما با یک رشته معنوي به داستان مرتبط 
  )1291-7ابیات (ت فهم مخاطبان ؛ قلّ)1302-3(عظمت معنـوي انسان به رغم کوچکی ظاهـر : است عبارتند از

است و حقیقت، آن مطلوبی است که همه به دنبال آن هستند، قرار دادن نماد ) ذات الهی(در این داستان، فیل نمادي از حقیقت 
 که اهل معناست خداوند را اراده کند و آن آن. شود هر کس به میزان فهم خود درکی از داستان داشته باشد به جاي اصل باعث می

  .»هر که نقش خویش بیند در آب«که ره از عالم صورت به عالم معنا نبرده، گمشده مادي خود را چنان که؛ 
کنایه از کسانی » دست سایندگان بر اندام پیل«و . کنایه از دنیا و نمادي از جهل و گمراهی است» تاریکی«جهان مادي و » خانه«

خانه تاریک یعنی دنیاي مادي که جهل در آن . عقلی و تجربی خود بشناسندهاي  کوشند حقیقت مطلق را با مقیاس است که می
  . اش، آگاهی به نادانی است بیش از دانایی است و حتّی در بهترین شرایط، نهایت دانایی

  تا بدانجا رسید دانش من 
  

  که بدانم همی که تا دانم  
  

است که اختالف مؤمن و گبر و جهود از تفاوت در نظرگاه خواهد بیان کند این معنی  چه موالنا در طی این تمثیل می آن«
است، چنان که پیل را چون هندوان براي عرضه و نمایش آوردند کسانی که در آن خانه تاریک و در میان ظلمت و تیرگی پیکر 

تکثّر اشکال در پیل نبود،  این اختالف البتّه ناشی از تعدد و. ها اختالف افتاد پیل را لمس نمودند در باب شکل و چگونگی بین آن
  )210:1368زرین کوب، . (»ها پیل را از نظرگاه دیگر دریافته و آزموده بود ناشی از آن بود که هر یک از این

  :گوید این که موالنا می
  از براي دیدنش مردم بسی

  
  اندر آن ظلمت همی شد هر کسی  

  
تواند اشاره به این  اما عمالً فقط چند نفر به حقیقت راه یافتند، که مییعنی بسیاري از مردم براي دیدن حقیقت به تاریکی رفتند 

از آن رو که عقل و ادراك بشري نسبت به حقیقت «و . رسد اندك است باشد که طالب حقیقت، بسیار، اما آن که به مقصود می
در تعبیر و تفسیر حقیقت، امري  بدین سبب اختالف. تواند حقیقت را آن سان که هست بشناسد مطلق، محدود است آدمی نمی

  ) 113:1382زمانی، . (»قهري و گریز ناپذیر است
  از نظر گه گفتشان شد مختلف

  
  آن یکی دالش لقب داد این الف  

  
از دید «. رسد شود، چند گونه به نظر می به نظر موالنا حقیقت یکی است و چون حقیقت واحد از زوایاي گوناگون دیده می

اي از  در مسیر مدارج کمال هرکس فراخور حال و مقام خود، بهره... گانه گفتن و یکتا دانستن خداي تعالی نیست،عارفان، توحید، ی
  )1380:133یوسف پور، (» .رسد از دیدگاه صوفیه، نهایت توحید به فناي سالک در خداوند می... توحید دارد 

حقیقتی واحد . که نوعی پارادوکس ایجاد کرده است. اشدب اختالف نظر در این تمثیل چون اختالف در شکل الف و دال می 
حال نکته اینجاست که، آیا . هم افق است و هم عمود، هم چپ است و هم راست: در زمان واحد به چهار بیان توصیف شده است
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ها  ان دلیلی بر کذب آندر داست. منشأ این اختالفات در تعبیر و قیاس افراد است یا در خود حقیقت؟ این افراد یا صادقند یا کاذب
ي آنان تسلّط به جزئی از حقیقت داشته اما  اشکال در نقص ابزار درکشان بوده است که قدرت المسه. وجود ندارد پس صادق بودند

  . شود تعمیم به کلّ حقیقت بوده است، اگر شخص این تعبیرها را از چند نفر بشود، دچار ابهام و سردرگمی می
. ي درکشان امور مادي است اند و حوزه اصوالً ابزار کسب معرفت براي انسان حواس ظاهري است که محدود و نسبی

، حقیقت »معنی«هاي سطحی جهان هستی اعم از آفاتی و انفسی و مراد از  ها و الیه شود بر پدیده در نزد موالنا اطالق می» صورت««
  . بدان ناظر است» سبب سوراخ کن«مودها پنهان شده است و فقط چشمان بصیر و راستین جهان هستی است که در پشت پرده ن

صـورت، سایه و . معنی دو وجه دارد، یکی وجه پنهان که حقیقت جهان است و دیگر وجه آشکار که صورت جهان است
  )488-9: 1382، زمانی. (گردد آید و سرانجام بدان باز می لذا صـورت از معنی در ظهـور می. نمودي از معنی است

  هست صورت سایه، معنی آفتاب
  

  پس زبونچیست صورت؟ معنی پیش
  

ود اندر خراب   نورِ بی سایه ب  
  )3712 -دفتر ششم(                 

  دارد زبون اش می چرخ را معنی
  ) 333 -دفتر اول(                     

گیر نظاره کنندگان در جهان هستی  که در هر لحظه دامنهاي مخصوص  موقعیت«:گویند علّامه جعفري در این خصوص می 
این شرایط اعم از زمان و مکان و عوامل طبیعی و انسانی است ... نهد هاي مشخصی از یک حقیقت را براي آدمیان بر می است، قیافه

ط یک حقیقت را در شود براي ناظرین، از یک حقیقت، هزاران قیافه بسازد به طوري که ممکن است همان شرای که موجب می
  . »نمودهاي متّضاد نشان بدهد

چه مدرکات انسان است البتّه اجتناب ناپذیر است و این کسان که  کند که در تاریکی دنیاي حس، اختالف در آن موالنا بیان می
ف از گفتشان اختال -بود ي تاریک در باب شکل و چگونگی پیل اختالف نظر پیدا کردند، اگر در دست هر یک شمعی می در خانه

شمع در اینجا کنایه از نور کشف و یقین است، هرگاه چنین نوري در قلب و بصیرت آدمی درخشیدن گیرد، به «. شد بیرون می
  )312:همان(» بازد ها رنگ می شود و در این مرتبه، نزاع و ستیزه کشف تمامت حقیقت نایل می

  :اندد دهد اما آن را هم ناقص می موالنا راه حل ارائه می
دي در کف هـرکس اگـر شـمعـی ب  

  بس و دستست کف همچون حس چشم
  

  اختالف از گفتشان بیرون شدي  
  ي او دست رس نیست کف را بر همه

  
» که شمع به دست آوري راه رفته نشود بی آن«و البتّه » نماید ره می«که » همچو شمعی است«که شریعت در نزد موالنا  با آن«

رساند، از این رو تا  شمع سالک را تا وقتی قدم در راه نگذارد به مقصد که عبارت از حقیقت است نمیباز شک نیست که مجرد 
آید، هرچند موالنا همه جا تأکید دارد که طریقت از شریعت  اي از آن حاصل نمی علم مقرون به عمل نیاید در نیل حقیقت فایده

از تمسک به طریقت را که عمل به ظاهر و باطن شریعت است براي نیل به هرگز جدا نیست و حقیقت با این هر دو مغایرت ندارد، ب
  )30:1372زرین کوب، . (»نماید حقیقت الزام می

  . روبد هاي شب صفت را می عشق به حقیقت مثل نور، خیال«او معتقد است که 
  هست عشقش آتش اشکال سوز

  
  هر خیالی را بروبد نورِ نور  

  
  .یقین است که مثل عصاي موسی خیاالت فاسد و جادوگر را خواهد خوردي  و نیز دشمن خیال، قوه

  تا بخورد او هر خیالی را که زاد    داد حلق مر یقین را چون عصا هم
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. »هاي عمیق دیگر شده است به هرحال این دل بستن به خیاالت است که موجب افتراق مذاهب، اختالف سلیقه و اختالف

  )417:1385زمانی، (
  :پردازد با ابیاتی نظیر به نقد صورت پرستان و مقایسۀ احوال ظاهري و باطنی می در ادامه

  چشم دریا دیگرست و کف، دگر
  ها ز دریا روز و شب جنبش کف

  

  ي دریا نگر کف، بِهل از دیده  
  کف همی بینی و دریا نه، عجب

  
کند که چشم حس در ادراك عالم محسوس مثل همان کف دست است که بر تمام عالم حس دسترس  موالنا خاطرنشان می«

چه کف دست وي در تماس با اجزاء اقتضا  اي دیگر دارد و هر کس بر وفق آن ندارد، و از این رو نزد هرکس عالم محسوس جلوه
آید و این  معنی دیگر کف که عبارت از کف دریـاست به ذهن گوینده می جا کند و چون این دارد عالم را به نوعی ادراك می

ماند و دنیاي محدود حس در  گذرد که چون عالم ماوراء حس به سبب وسعت الیتناهی خویش به دریا می اندیشـه از ذهنش می
چشم کف که غیر از جزوي از باید چشم دریا که چشم حقیقت است با . تواند مانند باشد مقابل عظمت آن جز به کف دریا نمی

توان به آن جزو آگهی یافت، نیست تفاوت  می» ي تاریک خانه«گونه که در حد روشنی محدود یک  حقیقت و آن هم فقط آن
ي دریا که دنیاي ادراك معقوالت است به عالم وجود  هاي عالم محسوس است رها کرد و از دیده گذاشت، باید کف را که جلوه

  . نگاه کرد
خورند و از کنار هم  ها هستند که در دریـا به هم برمی رسد که خـلق مثل کشتـی داعـی دریـا موالنا به این نکته میاز ت

جان . اند بهـره کند بی گذرند، اما با آن که در آب روشن حرکت دارند، خود مثل کشتی از چشم و حسی که دریا را ادراك می می
  )161-2:1372زرین کوب، (» .راند غافل است بیند اما از آبِ آب که آب را می ت آب را میما هم در کشتـی تن به خواب رفته اس

ها را  ي بینایی، کشتی رانند اما به سبب ضعف قوه ها به سان کشتی سوارانی هستند که در آبی صاف و زالل کشتی می انسان«
بدینسان او جنگ هفتاد و دو ملّت را ناشی . دهد تصادم رخ میکنند و  ها با یکـدیگر برخورد می که کشتی رانند چندان نامناسب می

به . ها را منتهی به حق و حقیقت دانسته است ي آن گوهر ادیان را واحد شمرده است و همه... داند از عدم بینش و بصیرت می
. »از آثار جهل و غفلت است شود تماماً هاي مذهبی و تعصبات ویرانگري که به نام دین انگیخته می ي موالنا دشمنانگی عقیده

  )112:1382زمانی، (
و چون تعبیرها و تفسیرهاي مختلف داریم، چند الیه . هاست ها در یک دین، ناشی از اختالف برداشت بنابراین اختالف معرفت

  . آید از حقیقت هم بوجود می
  بل حقیقت در حقیقت غرقه شد

  
  زین سبب هفتاد بل صد فرقه شد  

  
. ها از دریاست گیرد جنبش کف ر تفاوت بین عالـم محسـوس و غیر محسـوس است که موالنا از آن نتیجه میمسـأله، تحقیق د«

چه نامحسوس است مبتنی است و در وراي دنیاي حس دنیاي غیب هست که عالم حس در حرکت و تبدیل  و عالم محسوس بر آن
گـونه ما کـه در درون دریا و ماوراء حس جاي  کـف است و بدینآیـد  چه به چشم می خود بدان مدیون است، اما به جاي دریا آن

» .توانیم دریا را که دنیاي حس ما جز کف ناچیزي بر روي آن نیست درك کنیم نگریم نمی داریـم، چون از چشم کف بدان می
  ) 161:1372زرین کوب، (
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ي فهم و معرفتمان، اهـل هـدایت  خود را به واسطه بنابراین اگر ایمان فردي خود را در جایگاه معرفت اجتماعی خود بنشانیم و
چون منازعات یاران در باب انگور یا  حاصل، هم حاصل چیزي جز نـزاع و کشمکش بی. و دیگران را اهـل ضـاللت تصـور کنیم

  . فیل در تاریکی نخواهیم داشت
  را عذربنه  همه دو ملّت هفتاد و جنگ

  
  ندیدند حقیقت ره افسانه زدند چون  

  
شمرد و قلباً و قالباً بر امر  ي مکارم اخالقی تواضـع است که شخـص خود را در صفات کمـال از دیگـران برتـر نمی از جمله« 

  )716:1382زمانی، (» .در حریم خداوند فقط تواضع اعتبار دارد. نگرد ي حقارت نمی نهد و کسی را به دیده خدا گردن می
  جز خضوع و بندگی و اضطرار

  
  اندرین حضرت ندارد اعتبار  

  
ي آن بسیار سخن رفته است، نکوهش دنیا و ترك آن  یکی از مسائل مهمی که در کتب دینی و عرفانی از جمله مثنوي درباره«
در این شعر دنیا پرستان ... مراد از دنیا حیات اجتماعی مثبت نیست بل مراد نوعی غفلت و غرق شدن در ظواهر حیات است... است
  ) 792:همان(» .اند هاي کال که شاخساران سفت و سخت چسبیده است تشبیه شده یوهبه م

  !کرام اي است درخت چون هم جهان این
  ها مر شاخ را سخت گیرد خام

  چون بپخت و گشت شیرین لب گزان
  

  هاي نیم خام ما بر او چون میوه  
  زآنکه در خامی نشاید کاخ را

  ها را بعد از آن سست گیرد شاخه
  

 
  ي فرعی حکایت پیل مفاهیم و مضامین قصه

ي توفان اختصاص داده و  ي نوح و کنعان در لحظه ي حکایت در حکایت پنجاه و چهار بیت آخر را به بیان قصه موالنا به شیوه
پدر  گوید که آشناي واقعی در ارتباط معنوي با حقیقت است و خویشاوندي و رابطۀ با بیانی مقتبس از قصص قرآن به مخاطب می

  .فرزندي موجب نجات نیست
توان طی کرد، زیرا در هر قدم خطر گمراهی  او معتقد است که راه خداشناسی راهی است که بدون حمایت رهبري آگاه نمی

  .است و کشتی او) ع(است و هر کس در پناه پیري ره پیماید مانند تابعان حضرت نوح
هاي دشوار راه را پشت سر  توان گردنه ـی است، بدون نیروي عشـق نمیهـدف نهایی سـالکان طریقت، رسیدن به تـوحید حقیق«

اهمیت والیت . گذاشت؛ بدون دستگیري خضر خجسته پی، گذار بر ظلمات راه، خطر سوختن در آتش خودکامی را به دنبال دارد
» .به کوي عشق قدم گذارد تواند در این است که مکمل عشق و توحیـد است و سالک بدون وجود واسطه و به اهتمام خود نمی

  )     209: 1380یوسف پور،(
رسد پس نیاز به چیزي باالتر از خود است که همان نور شمع  چون آگاهی انسان مانند کف دست به همه چیز و همه جا نمی

ها جز  زد مقام آنتوان به حقیقت رسید اما در ن ها می است که مثالی آشکار از اولیاء و واصالن حضرت حق هستند که با کمک آن
کنعان که . خواست بدون یاري پدر به راه نجات دست یابد نباید چون کنعان بود که می. تسلیم بودن نباید ادعاي دیگري داشت

ها که نوح را که  شوند و آن هاي خود اعتماد دارند، چون تبري جویندگان از نوح غرق می هایی است که به داشته نمادي از انسان
  .  یت بود پذیرفتند نجات یافتندچون شمع هدا

هاي گوهري با یکدیگر دارند، آن تشابهات ظاهري، اغلب در نظر  هاي ظاهري، تفاوت از دید موالنا، افراد بشر برغم همانندي« 
تلف و تعدد، با انبیا و اولیا در عین مراتب مخ... شود  کند و مانع رشد و هدایت آنان می آید و راهزنی می منکران انبیا و اولیا در می

اند  هاي گوناگون ظاهر شده هاي یک حقیقت واحدند که به صورت در چشم حقیقت بینان تمام انبیا، جلوه. یکدیگر وحدت دارند
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کند و اختالفاتی را که در میان پیروان مختلف درافتاده است به ریشخند  یگانگی انبیا، وحدت گوهري همه ادیان الهی را الزام می... 
 1380یوسف پور،(» .اولیااهللا نیز با روح تمامی پیامبران، وحدتی گوهري دارند. و آن را نتیجۀ احولی ناآگاهان می شمارد گیرد می

:17-216(  
هاي  وقتی به بیان نکته. کند هاي بسیـار دقیق و پرمعنایی در سپـردن امر به حق و کم انگاشتن خویش بیان می موالنا نکته« 

این بار . کند، اما این بار دعوت او از جنس دیگري است داري و سکوت دعوت می شه خود را به خویشتنرسد، مثل همی ظریفی می
  . ها را دریابد نکته) خویشتنی خودي و بی بی(کند تا مخاطب خود، با روشی که او یاد داده است  او سکوت می

  چیز دیگر ماند اما گفتنش
  به گوشِ خویشتن نه تو گویی هم

  

  القدس گوید بی منش با تو روح  
  نه من و نه غیر من اي هم تو من

  
این موجود شگفت انگیز در عین . گوید روح مجرّد یا نفس ناطقه انسانی داراي مراتب تو در تو و الیه اندر الیه است موالنا می

  )1163:1388محمدي، . (وحدت، متکثّر و در عین تکثّر، واحد است
شتی، توفـ«  به . هاي سمبلیک و نمادین دارند هاي وابسته به داستان نوح، عمدتاً جنبه ان، کنعان و دیگر حادثهدر مثنـوي، نـوح، کُ

هاي مصلحت بین باشد را به توفانی تشبیه کرده که ضمیر و چشم و گوش  بیداري و هوش که حاصل از زیرکی و عقل: عنوان مثال
  : بندد حقیقت بین ما را می
  روح را کهف این اصحاب چون کاش

  تا از این توفان بیداري و هوش 
  

  حفظ کردي یا چو کشتی نوح را  
  این ضمیر و چشم و گوش وارهیدي

  
گوید حق از میان چیزهاي دیگر مانند ماه در  او می. داند موالنا در یک تمثیل، سبب ندیدن حقیقت را بستن چشم و گوش می

توانی  مانت بگذاري، ماه را نخواهی دید، در چنین وضعیتی آیا میاما اگر تو سرانگشت خود را بر چش. میان ستارگان پدید است
پس عیب از انگشت تـو و بـه همین منوال از انگشت نفس شوم . بینم توانی بگویی من چیزي نمی بگویی چیزي نیست؟ خیر، می

گردد، درست مانند خالقیت  ها برداشته شود، حق پدیدار می دهند، اگر انگشت ي دیدن حقیقت را بـه تـو نمی توست که اجازه
  . کشیدند نهادند و پیراهنشان را بر سرشان می ي او، انگشت بر گوش می حضرت نوح که مخاطبانش هنگام موعظه
  اند ها پیچیده رو و سر در جامه

  آدمی دید است و باقی پوست است
  چون که دید دوست نبود کور به

  

  اند الجرم با دیده و نادیده  
  دید دوست است آن که آن است دید

  دوست کو باقی نباشد، دور به 
  

ها  ها و بدي ي بزرگ مثنوي توفان، نماد پلیدي در سفینه. اند توان گفت که توفان و کشتی در مثنوي رمز شکست و پیروزي می
شود  کشتی نیز همه جا نماد رهایی و نجات است کمتر جایی یافت می. از طرفی نماد قهر و غیظ خدا نیز هست. و دعوت نفس است

یک جا توفان نماد بیداري و هوش . و ذهن موالنا را ناخودآگاه متوجه حکایت نوح نکرده باشدکه این دو واژه به کار رفته باشد 
  . یک جا توفان شمشیر حق است که نوح براي عذاب قومش خواسته است. زیرکانه ابلیس صفتان در برابر عقل و قطب زمان است

  موج طوفان گشت ازو شمشیر خو    نوح چون کشتی درخواهید ازو
  )352-دفتر دوم(                    

  

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 نخست جلد   هفتمین همایش انجمن ترویج زبان و ادب فارسی

٥٣ 
 

فینَت مثَلَ اَهلِ: بینش را به کشتی نوح مثل زده است جا اهل پیامبر در یک. جا نماد رهایی است کشتی نیز همه لَ س ن  بیتی مثَ نُوحٍ م
رَقَ نها غَ ع خلَّف بها نَجا و من تَ ها روي  ها تکیه کند، نجات یابد و هر که از آن هر که بر آن. اهل بیت من چون کشتی نوحند: رکَ

  )1160-1179:1388محمدي، . (»شود بگرداند، غرق می
  فرمود پیغمبر که من بهر این

  ما و اهل بیت چون کشتی نوح
  ور مخالف کشتی ما را شود

  ایی زشتی با شیخی، تو دور از که چون
  در پناه جانِ جان بخشی توي
  مگسل از پیغمبر ایام خویش

  دلیل گرچه شیري چون روي ره بی
  

  چو کشتیم بطوفان زمن هم  
  هر که دست اندر زند یابد فتوح

  رود جهنم میبی شک و شبهه 
  روز و شب سیاري و در کشتی ایی

  روي ایاي و می کشتی اندر خفته
  و بر کام خویش  کن بر من تکیه کم

  خویش بینی در ضاللی و ذلیل
  )197-8:1362کاشفی، (            

  
وج توفان نیز طنطنۀ طور که عصا سحر و جادوگران را بلعید، م همان. چون عصاي موسی دانسته است موالنا یک جا توفان را هم

  . جادوپرستان را خورد
رد د کو ز دموجِ طوفان هم عصا ب  

  
رد     طنطنۀجادو پرستان را بخَ

  
پس انسان یا باید به کشتی متوسل شود، . توفان چیست؟ صحبت مردم که انسان را از ولی و حق غافل کند. کشتی چیست؟ ولی

  . یا خود کشتی باشد
داند و اطالل و  اطالل و دمن است که موالنا در این حکایت آن را واسطۀ حجاب بین بنده و حق میگاه نیز این توفان همان 

  .داند هاي جهان هستی است، چون حجابی بین بنده و معبود می دمن را که همان کنایه از آثار و پدیده
   

  گوید سخن روز و شب که عاشق نه
  

  گاه با اطالل و گاهی با دمن؟  
  

  کرده ظاهراروي با اطالل 
  

  گوید آن مدحت، کرا؟ او کرا می  
  

  واسطه اطالل را برداشتی؟    شکر،طوفان را کنون بگماشتی
  

  :گیري نتیجه
داند و  هاي متفاوت، از یک موضوع واحد می بنابراین او اختالف نظرها را در ادیان متفاوت، به علّت اختالف ناشی از برداشت
توان به  ي زوایاي دینوي و معنوي است، می معتقد است که با تمسک به نور معرفت که همان پیروي از پیر یا رهبري دانا به همه

  . حقیقت واحد امور رسید
او معتقد . داند نماید و هدف نهایی سالکان طریقت را جز رسیدن به توحید نمی داند که راه می چون نوري می شریعت را هماو 

توان از خطر گمراهی جست و در برابر نورِ نور که همان ذات  است که بدون نیروي عشق که همان نور کشف و یقین است نمی
النا سپردن خود به حق و پیمودن راه خداشناسی را در سایه و حمایت رهبري آگاه برتر مو. احدیت است، باید خود را هیچ انگاشت
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شود  اند و حوزه درك این حواس جز به امور مادي منتهی نمی داند که محدود و نسبی از پیمون راه حق با تکیه بر حواس ظاهري می
ها در نظر منکران اولیا و انبیا مانع رشد و هدایت  ، این تفاوتهاي گوهري نیز دارند هاي ظاهري، تفاوت و چون افراد بشر با شباهت

اند پس، با تمسک به  هاي گوناگون جلوه گر شده هایی از یک حقیقت واحد هستند که به صورت شود و چون همه انبیا جلوه می
  . رسید) تذات احدی(توان به حقیقت مطلق  اولیاءاهللا که با روح تمامی پیامبران وحدت گوهري دارند می

  خضر مکن همرهی مرحله بی این طی
  

  از خطر گمراهی است بترس ظلمات  
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