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 چکیده

مشابه و یاا   ،ع و مضمونوضوبرتری یک متن بر متون دیگری که از لحاظ م جوی دالیل تفوق وو جست

 ،لفی دیگار ؤما  لفی از روایات ؤ. اینکه چرا روایت ماست بودهند، اغلب طرف توجه منتقدان ادبیات ا مشترک

بوده که در طول تاریخ ادبیات جهان، ذهن ناقدان جدی ادبیات را پرسشی است،  تر و مستحکم تر منسجم

 ۀتر و مقایسا ماؤرر  روایات   دهندۀ تشکیلبررسی ساختارها و اجزای  ،. به همین دلیلاست کردهود متوجه خ

در  ادبیات خواهاد باود.   ۀحوزدر  ،تردید سودمند امری ضروری و بی ،ههای مشاب فکری آن با روایت مبانی

و باا اساتارا    اناد   پرداخته عنویم مثنویو  حدیقةالحقیقهبه تحلیل تمثیل فیل در نگارندگان  ،این مقاله

 ،حدیقةالحقیقاه لحااظ در قیااب باا    از هر  معنوی مثنویکه اند  دادهنشان  ،کدام در هر بالغیهای  شیوه

 است.تر  منسجم
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 مقدمه . 1

را  معناوی  مثناوی نکه او است و در ایغزنوی  سناییچرای و چون دار بی در اینکه موالنا وام

و باه   سانایی موالناا باه    ، شکی نیست. توجاه است کردهلیف تأ حدیقةالحقیقهبه پیروی از 

رتاسار  س .نیازی به واکاوی و کنکاش بلیغ ندارد ،است کردهاقتباب  حدیقه از که مفاهیمی

هاای   و افکار و اندیشه سنایید بن آدم مجدو ابوالمجدم یکمشحون است از ذکر ح مثنوی

 حکایم »، «حکیم غزنوی»، «حکیم»با القاب  سناییاز  مثنویبارها در  خود موالنا واالی او.

باار آن   ان گاران یاد کرده و همواره از سان 1«حکیم کامیار» ،«دهن حکیم خوش»، «ای پرده

اد سان د ،بارها در تفسیر بیتی از حکیم .است کردهها  ها برده و بازآفرینی غزنه بهره ۀفرزان

باه   .است کردهرا با شرح و بسط فراوان بیان  سناییای ابیات غرّ ۀمبانی فکری نهفتداده و 

تار   به شناخت کامال  ،او یحدیقةالحقیقه به خصوص بهو  سناییتوجه به آرار  ،همین دلیل

پای هر پژوهنده  ای پیش های تازه کند و دریچه قونیه و آرار او کمک شایانی می خداوندگار

سانان عطار  هر که» :گوید و می استرف ه موالنا خود به این امر معتدهد، چنان ک قرار می

را به اعتقاد مطالعه نمایاد، کاالم    سناییرا فهم کند و هر که سانان  سناییاسرار  ،د خواندج  هرا ب

 در سااختار  سانایی  .(1/910: 1931 )افالکای،  «د و از آن برخوردار شود و بر خاورد ادراک کن ما را

خواهد تا از نظم  الدین از موالنا می که وقتی حسامدارد تاآنجاای  همیت ویژها ،فکری موالنا

درنا    کند، موالناا بای  تصنیف  سنایی یهنام الهی ۀای به شیو ایستد و منظومهغزلیات باز

 زند. نمیحکیم سر باز پذیرد و از مطاوعت روش می

 سانایی ت موالناا باه   توجاه و اراد  این بارها به، العارفین مناقبالدین افالکی در  شمس

                                                           

 توجه کنید: مثنویمثال به این ابیات  برای. 1
 بشاانو ایاان پنااد از حکاایم غزنااوی

 

 تااا بیااابی در تاان کهنااه نااوی     
 

 (39: 1910)موالنا، 

 ای بشااانو الفااااظ حااایکم پااارده 
 

 ای سر همانجا نه کاه بااده خاورده    
 

 (113)همان: 

 دهان  زین کند نفرین حکایم خاوش  
 

 باار سااواری کاااو فرونایااد ز تاان  
 

 (329)همان: 

 گفات آن حکایم کامیاار   پس نکاو  
 

 ونگاار  که تاو طفلای، خاناه پارنقش     
 

(319)همان:   
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 که کند میدر نزد موالنا نقل  حدیقهدر بیان ارزش و اهمیت  ،جایی. است کردهاشاره 

روع کاار نامشا  داد کاه باه    یکی را از مریدان خود سوگند می [الدین چلبی حسام]روزی 

 ،در حاال  حکایم را پوشاانیده پایش آورد.    یهناما  الهای  ،مشغول نشود و بر سر رحل

فرمود که فالنی پرسید که چه سوگندخوارگی است؟ چلبی  .ر درآمدحضرت موالنا از د

را  ناماه  الهای یدم که به مصاحف ساوگندش دهام،    ترس دهم؛ را از تهتک سوگند می

از آنکاه صاورت قارآن بار مثاال       گیرد؛ تر می هللا این قویافرمود که و م.پوش کردرو

 .(000: همان) «آن ۀروغن و زبد ،است و این معانیم

 نگار قرن یازدهم هجاری کاه روزگااری    عباسی، محقق و مصحح و نساه طیفلالعبد

باه سار    حدیقةالحقیقاه و  معناوی  مثناوی  مطالعاه و تصاحیح   از عمر خود را در کار دراز

موالنا در حقیقت  مثنوی» :نویسد می سنایی یحدیقهح خود از متن مصحَّ ۀ، در مقدماست برده

 مثناوی اولین  ،العاده و ایجاز تمام سانوری فوق حکیم غزنه با قدرت. است سنایی یهحدیقشرح 

 هاای  کتاه به توضایح ن  ،ها و شواهد فراوان کند و موالنا با تمثیل فارسی را عرضه می عرفانی ادب

چندان باه   طیفلعبدال سان این ،در واقع .دو(و : پنجاه1900 ،سنایی) «پردازد می حدیقهرمزآمیز 

تکاریم و   اسات؛  خراساان  بزرگ این شاعر ستینرا دار موالنا میراث دور از حقیقت نیست؛

 داری است. گویای این وام ،کند غزنه می حکیمتعظیمی که از 

نیفکند  تقلید کورکورانه ۀمذلّگاه شعر او را در  هیچ ،و عطار سناییپذیری موالنا از ریرتأ

که سبک خاص خاود  تاآنجا ،بود مورد تأیید پیوسته نزد خوانندگان آرارش و اصالت شعرش

ای کاه او   ارتباط معنوی .متمایز از دیگران شد میان شاعران عرفانی یافت و کالمش در را

 بود هایی مثنویاز تمام  تر و منسجم تر قوی به مراتب بر قرار کرد، مثنویاجزای در تلفیق 

دهنده  ساختارها و اجزای تشکیل ،مثنوی . دردر ادبیات فارسی تدوین شده بود که قبل از او

یتای  کلّ مثناوی  نیست.ممکن  آن جزئی ازجدا کردن  که طوری ،اند ارتباط لکما با هم در

آن پیاروی کناد. هماین     منطقای  تواند از نظم ساختارهای می ییتمنظم است که کمتر کلّ

المثال   بشاری عادیم   ند است که این ارار شاگرف انساانی را در جواماع    ا نظام هایساختار

زبان شعر در  (133: 1930) شفیعی کدکنی کند. ار میمانند برخورد سازد و از مقبولیتی بی می

ی است که فرهنا  بشاری باه    ترین کتاب بزرگ مثنویمن،  ۀبه عقید» سد:ینو میدر نثر صوفیه 

 «.را شاید بتوان با آن مقایسه کردهای افالطون  دیالوگ ،است و تنها خود دیده



 1939، پاییز و زمستان 0، شمارۀ 9سال پژوهشنامۀ نقد ادبي و بالغت، / 9

بیشتر ماورد توجاه   داشته و در جهان غرب نیز مااطب  حدیقهبیش از  پیوسته مثنوی

های این دو کتاب  به تعداد چاپ اجمالی نگاهی کافی استبرای اربات این مدعا  .است بوده

 توجاه چشامگیر   هماواره ماورد  ارار موالناا    شاویم  است که متوجه مای  وقت آن بیندازیم؛

مقبولیات   این میازان  از حدیقةالحقیقهکه  الیح، دراست بودهاطبان عام و خاص ادبیات ما

 از مثناوی بارای اینکاه نشاان دهایم موالناا در       .ناواهاد باود   احتماالً ر نیست وبرخوردا

در جلب و انگیزش مااطبان موفاق  سبب و به همین بهره جسته  بالغیهای متنوع  شیوه

یم که این ا هنشان داد ،روشن یها مثال با ذکرو پرداختیم  فیل به بررسی تمثیل، است بوده

موالنا در بازآفرینی  .برخوردار نیست مثنوی روایتقای بوطیاز  سنایی یحدیقهت در حکای

اسات.   و یاد بیضاا نماوده   متنوع و گوناگونی استفاده کرده  بالغی های از شیوه ،این تمثیل

ود و با تعمیم آن باه کال   خواهد ب مثنویق خود گویای برتری و تفوّ ،کوتاه ۀمقایسهمین 

 مثناوی ااش موالناا در سارودن    ب الهاام  حدیقاه  اگرچاه توان نتیجه گرفت که  می مثنوی

 .فروتری قرار دارد ۀنسبت به این ارر در مرتب ،است بوده

 اقناع مااطب بالغی برای های شیوه. 0

؛ بارای  ناع مااطبان در ادبیات وجود داردهای ماتلف و متفاوتی برای اق راهکارها و شیوه

تهیای  مااطباان   یاک روش عماده در ترغیاب و     ،و بدیعی بیانی صنایعاستفاده از مثال، 

سانی برخوردار نیستند  همواره از قدرت اقناعی یک صنایعاست، اما باید توجه کرد که این 

 صانایع  ایان  غیار از  باه  .(100ا193: 1939)ر.ک: احمدی،  دی متفاوتی دارنریرگذارأنیروی ت و

 جمالت خبری .هستند، معانی رانوی جمالت نیز ابزاری برای اقناع مااطب بدیعی و بیانی

 و تحاذیر  و ر معانی رانوی متفااوتی چاون اعجااب   گاه که ب آن ،امری و غیره و پرسشی و

کاه   ای ترغیبای  ،ای ماهیت تعجبی، تحذیری، تکریمیترغیب داللت کنند، در ور و تکریم

تواناد بارای کسای کاه      اند و اطالع از کاربردهای آنهاا مای   به دنبال اقناع مااطب ،دارند

 یهاا ابزار، ایان  جاز  سودمند باشد. باه  مفید وبسیار  عی بگوید،خواهد سان مؤرر و اقنا می

موسایقی کاالم را افازایش     که جناب و دیگر صنایع و سجع و قافیه و وزن دیگری چون

 .دهناد  افازایش مای   را در انگیزش مااطبان مؤررند و قادرت اقنااعی کاالم   نیز  ددهن می

 وجود دارد: ر ادبیاتد عمده برای اقناع مااطب ۀسه شیو به طور کلّیبنابراین 

 ؛استفاده از صنایع بدیعی و بیانی .1
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 ؛مااطب اقناعبا هدف غراض رانوی کالم کارگیری اَ . به0

 .کنند گیری از صنایعی که موسیقی و توازن ایجاد می . بهره9

مطالب و اقنااع مااطاب ممکان     یهر شاعر و نویسنده برای القا ،جز این سه شیوه به

در  هاا  ایان روش  آیند؛ خاص او به شمار می نیز استفاده کند که های دیگری است از روش

 .(191ا199)ر.ک: همان: اند  شاعر و نویسنده و شاصی ویژگی سبکی حقیقت

 یلهای تمثیل ف سرچشمه. 9

مآخاذ قصاو و   فار در کتااب    الزماان فاروزان   بادیع یاد  زندهبدیل ادبیات فارسی،  استاد بی

وحیاان توحیادی   اب المقابساات وذ از روایتای در کتااب   تمثیل فیل را مأخ ،مثنویتمثیالت 

ایان تمثیال را در   نیز  افالطونپیش از این  ،باری .(013ا011: 1930 فر، فروزانر.ک: ) داند می

موجاودات ایان    ،کید بر ناتوانی حواب انساانی ضمن تأ»و در آن  است آوردهخود  ورجمهکتاب 

ربه را تنها باه شناساایی ایان    داند و حس تج می )مثال( طبیعت ز جهان ماورایای ا جهان را سایه

لزگای  ) «باشند ند ناتوان میا سان رابت و یکل که ثُبیند که از ادراک خود مُ ل قادر میثُهای مُ سایه

و  العلوم احیاءر د که این تمثیل دکن فر همچنین اشاره می فروزان .(113ا110: 1901و انصاری، 

پیام این  .است آمده حدیقةالحقیقهو  نامه عجایب در زنیامام محمد غزالی و  کیمیای سعادت

مادامی  ،شناخت انسان از هستی» این آرار یک چیز بوده و آن اینکه ۀتمثیل در نهایت در هم

زمانی کامل خواهاد   ،این شناخت ، ناقو خواهد بود.گانه صورت پذیرد که تنها به مدد حواب پن 

ایان   های غربی نمونه .(101: همان) «به جهان بنگرد خود ۀگان حواب پن  شد که انسان از ورای

ارار   کاوران  ۀنام ارر ژوزه ساراماگو و همچنین در نمایش کوریتوان در رمان  تمثیل را می

قادرت اقنااعی    ،ایان حکایات   کاه ازآنجا واقع در یافت.ای دیگر  موریس مترلین  به گونه

سرای  مثنویوده و مورد توجه دو ندگان بهمواره مورد اقتباب ادیبان و نویس ،بسیاری دارد

رنا  ایان    . مضامون و پای  است گرفتهقرار نیز موالنا و  سناییادبیات فارسی یعنی  بزرگ

هاای   اماا سااخت و پرداخات آن باه صاورت      ،برده یک چیز است حکایت در تمام آرار نام

 ،انیعرفا  مثناوی را در دو  ایان تمثیال   ۀدو جلو ،گر شده و ما در این مقاله ونی جلوهگوناگ

 کنیم. میو بررسی  تحلیل

 غزنوی سنایی یهالحقیق ةحدیقل در تمثیل فی. 9

 «عمای ن کاان فای هاذه یعمای فهاو فای ا خار  ی       مَ» حدیث این تمثیل را در توجیه سنایی
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گوید  تمثیل از شهری به نام غور سان میدر این  او. بیت سروده 00و آن را در  است آورده

معزول. این مردماان راهای باه شاناخت      ،ی فیلدراک کلّکه مردمان آن همه کورند و از ا

گاه  کوشش آنها باطل است و هیچعلت ن به همی .زیرا نقو و ضعفشان ذاتی است ؛ندارند

تمثیلای اسات    این داستانْ ،گفته شدکه  چنانابند. ی مینحقیقی دست  کامل و به شناخت

 تمثیل و این ساختار تحلیل بهاکنون  .است آوردهبرای توجیه افکار و عقاید خود  سناییکه 

 پردازیم. میشده  کارگرفته به بالغی دیگر صنایع بررسی  به اهمیت آن وتبیین 

 سناییفیل  تمثیل در بالغیصنایع  .1ا9

به یک نتیجه از آن اکتفاا  فقط و روراند پ ه باید نمیک تمثیل را چنان اغلبْسنایی  ازآنجاکه

بایاد توجاه داشات کاه      .نوعی هم به کار نگیردمت بالغی ، طبیعی است که صنایعکند می

بساط  تمثیل را شارح و   ،چنین است. او به مانند موالنا همواره در در  تمثیل سناییروش 

هاای   هنرساازه باه هماین دلیال از     گیرد؛ ها نمیمنظوره از آنانی چنددهد و نتای  عرف نمی

 کند. کمتری استفاده می بالغی

 تشبیه .1ا1ا9

هم در علام بیاان و هام در علام بادیع       ،صنعت تشبیه را ،یبان اسالمیاکثر بالغیون و اد

حکایات   بسیار ایان صانعت   بالغیاند. این امر در حقیقت از اهمیت و قدرت  بررسی کرده

، کناد که مااطب را به انجام کار یا عملای ترغیاب و تشاویق    دارد. این صنعت بیش از آن

کند. احساب غرابت از آن  در او ایجاد می شود و احساب غرابت او می التذاذ و ابتها باعث 

ش در دنیاای خاار    شاود و حقیقات   یک ادعای کذب بنا می ۀروست که تشبیه ادبی بر پای

 مااطب در مواجهه با یک تشابیه ادبای   سبب به همین  نماید. غیرممکن و غیرعقالنی می

میان مشبه  ۀبطزدگی ناشی از ناتوانی او در تحلیل را شود و این شگفت زده می شگفت ،بکر

از زباان  . وی اسات  بارده رها از این صنعت بهاره  با ،در تمثیل فیل سناییاست.  به مشبهو 

 :است کردهچنین تشبیه  هر یک از اجزای فیل را ،کوران

 ساات سااهمناک عظاایم گفاات شااکلی

 سات  های ت راست چاون نااودان میاناه   

 سات ا که مضابوط  گفت شکلش چنان
 

 پهن و صاعب و فاراه همچاو گلایم....     

 ساات.... تبهاای ۀساات و مایااا سااهمناک

 سات ا راست همچاون عماود مااروط   
 

 (32 :1900 ،سنایی)



 3/ مثنوی معنویو  الحقیقه حدیقةمقایسۀ بالغی تمثیل فیل در 

 
 

 کنایه .0ا1ا9

ذکر جمله »کنایه  .داردو تأریرگذاری بسیاری  که قدرت اقناعی است یصنایعجزو نیز کنایه 

در  .(039: 1901 شمیسا،) «یکی از لوازم معنی باشد ی، مرادْرظاهجای معنی  یا ترکیبی است که به

، هماواره  اسات  داده شدهاسالمی از کنایه و های بالغت غربی  در کتاب تعاریفی کهبیشتر 

 اهاداف بلکاه بارای    مقصاود اصالی ناه بارای فریاب مااطاب،       تأکید بر پنهاان کاردن  

آنکه مقصود خود را آشاکارا بیاان    جای بهسانور  ،در کنایه .شناختی و بالغی است زیبایی

فزاید و در نتیجه مااطب را دارد تا بر تأریر سان بی بیان میرا ای پوشیده آن  کند، به شیوه

 :است کردهیک بار از کنایه استفاده فقط  ،یلدر تمثیل ف (32: 1900) سناییاقناع کند. 

 هاااای مُحاااال  جملگااای را خیاااال 
 

 جاااواله کااارده مانناااد غتفاااره بااا 
 

 التفات .9ا1ا9

ات ماورد اساتفاده قارار    رّباه کا   مثناوی و  حدیقاه صنایعی اسات کاه در   هم جزو التفات 

: ذیال  1919 ،معاین ) . التفات در لغت به معنی بازنگریساتن و روی آوردن اسات  است گرفته

عبارت است از توجه از مطلبی  ،، اما در اصطالح ادبی(«التفات»: ذیل 1933، دهادا ؛«التفات»

آن کریم به بیشتر تحت تأریر قر ،این صنعت ادبی .(103: 1903 همایی،ر.ک: ) دیگر به مطلب

گیری از  بهره .1توان یافت قرآنی می های بسیاری از آن را در آیات و نمونه است آمدهوجود 

به این معنی که » د برای ایجاد فاصله و تعلیق استمواربیشتر در  مثنویو  حدیقهالتفات در 

منظاری   کناد و او را از  سطح روایی و معمول داستان جادا مای  نویسنده، خواننده را یک لحظه از 

ی که موالناا  داستان در داستان ۀشیو .(131: 1901انصااری،  لزگی و ) «سازد میبا آن مواجه  دیگر

 ،بیشتر تحت تأریر این صنعت ادبی اسات. در تمثیال فیال    ،کردهاستفاده  مثنویاز آن در 

خواهد عجاز   آنجا که می ؛است بهره جستهیک بار از صنعت التفات فقط  (32: 1900) سنایی

 :کند ، از غایب به مااطب التفات میبیان کندحق را ر شناخت خلق د

 هااایچ دل را ز کلّااای آگاااه نااای   

 هاااای محاااال  جملگااای را خیاااال 

 از خااادایی خالیاااق آگاااه نیسااات  
 

 علاام بااا هاایچ کااور همااره ناای      

 جاااواله کااارده مانناااد غتفاااره بااا

 عقاااال را دریااان ساااان ره نیسااات
 

                                                           

الحمد لله رب »بینیم:  ای از التفات از غایب به مااطب را می نمونه ،کریم قرآن، در ناستین سورۀ برای نمونه. 1
 .«العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین...
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 معنوی مثنویل در یتمثیل ف. 1

 :است آوردهرا در توجیه ابیات زیر  «تاریک ۀیل اندر خانپ» مثیلت (991ا999: 1910) موالنا
 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
 

 ن سر اسات لیک نورش نیست دیگر، زا 

 سااات اعاااداد دُوی زآنکاااه از شیشاااه

 از دوی و اعااااداد جساااام منتهاااای 

 خاااتالف ماااؤمن و گبااار و جهاااود  ا
 

 رابااال  ابیاات  دارد ساعی   ،متناوع بالغی  و با استفاده از صنایع فیل با در  تمثیلوی 

 رهنمون شود. موفقو مااطب شعر خود را به سوی اقناع کند اربات 

 هاای  به تفسیر و واکااوی اندیشاه   «بیتنودوپن  »در  ،فیل تمثیل آوردنپس از  اموالن

تفسایر باه    «هار بیات چ»با فقط همین تمثیل را  سناییکه  دازد، درحالیپر آن می نهفته در

اقنااع مااطاب بهاره     و متناوعی بارای   در این راستا او از صنایع ماتلف رساند. پایان می

دارد الناا باا اساتفاده از تمثیال ساعی      . موکناد  را تبیین مای کالم خود  ماهیت گیرد و می

 ،هاا و صانایع فاراوان    عینای ساازد و باا التفاات     و عقاید خود را برای مااطابْ  ها اندیشه

خواننده را  ،آورد ابیات متعدد پی»با  . اوسازد میروشن  و باورهای خود را ها تمثیل های مایه بن

 ،سازی اسات  صدد تبیین و برجستهای که در و را برای پذیرش اندیشهدارد و ا ل وامیبه تفکر و تأم

 .(139: 1901لزگی و انصاری، ) «کند می ترغیب

او را  ارار برتری  ،و از این رهگذرکنیم  را تحلیل میموالنا  ۀصنایع مورد استفاد ،اکنون

 دهیم. نشان می حدیقهبر 

 صنایع بیانی و بدیعی .1ا1

 التفات .1ا1ا1

 چنادین باار   نیاز این تمثیال  در  .است خود به کار بسته مثنویدر را موالنا بارها این آرایه 

ساعی در   ،باا اساتفاده از التفاات    اشااص دیگری را مورد خطاب قرار داده ومااطب و یا 

 آوریم: می در این تمثیل التفات را از ییها نمونه . اینکاست داشتهاقناع آنها 
چهاارچوب  در  «ساری  آن»و  «ساان الهای  »ید برای آنکه بگو (991ا991: 1910) موالنا

 :کند چنین از غایب به مااطب التفات می، آید درنمیو در کلمات و واژگان گنجد  نمیالفاظ 
 گاار بگویااد، زان بلغاازد پااای تااو    

 ور بگویااااد در مثااااال صااااورتی  
 

 آن، ای وای تاااوور نگویاااد هااایچ از 

 بر هماان صاورت بچسافی ای فتای    
 



 3/ مثنوی معنویو  الحقیقه حدیقةمقایسۀ بالغی تمثیل فیل در 

 
 

 ،شنیدن رازهای الهی را ندارناد مااطبان تاب و توان یابد  میدر او گاه که آن ،دیگر بار

 گوید: خطاب به آنان می

  ویم، زآنکااه خااامی تااو هنااوزناای نگاا

 چیاااز دیگااار ماناااد، اماااا گفتااانش
 

 در بهاااری تااو، ندیدسااتی تمااوز...    

 ماانش القاادب گویااد باای بااا تااو، روح
 

 (991همان: )

از  دوبااره  ،مصانوع  عشق باه  صانع وعشق به  برای بیان کردن تفاوت میانهمچنین 

 کند: غایب به مااطب التفات می

 عاشااق صاانع خاادا بااا فاار بااود     
 

 نوع او کاااافر باااود عاشاااق مصااا  
 

 (993 همان:)

 ،اسات  بارده التفاات بهاره    صانعت  از بارهاا موالنا در این تمثیل  ،دچنانکه مالحظه ش

 .است کرده ک بار استفاده از این صنعت بسندهبه ی سنایی که حالیدر

 تمثیل .0ا1ا1

هاای دیگاری    تمثیال ش خود تمثیلی است که در خالل «ای تاریک پیل اندر خانه»حکایت 

و کوتااه   بلناد  هاای  برای اقناع مااطاب از اناواع تمثیال    در این موضع موالنا .د داردوجو

 .است کردهاستفاده 

 تمثیل کوتاه .1ا0ا1ا1

 ،تعالی مدد و هدایتی دستگیر شاود  چون از حق حقیقت که در بیان این (991)همان: موالنا 

 کند، این تمثیل می حق حرکت شود و به سوی می ز قید تعلقات دنیوی و مادی رهاانسان ا

 آورد: کوتاه را می

 شااایرخواره چاااون ز دایاااه بگسااالد
 

 هلااد خااواره شااد، ماار او را ماای  لااوت 
 

سااختن  کند و برای عینی  نارسیده تشبیه می ۀبه میورا  طریق خامی سالکان سپساو 

 آورد: تمثیل را میاین  خویش، مقصود

 این جهان همچون درخت است ای کرام

 شاااه راهااا ماار   سااات گیاارد خااام  

 گازان  لاب  چون بپات و گشات شایرین  
 

 خااام هااای ناایم مااا باار او چااون میااوه 

 آنکاااه در خاااامی، نشااااید کااااه راز

  هااا را بعااد ازآن سساات گیاارد شاااه 
 

 (991همان: )
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زند و ندای  کثرت را کنار می های حجاب ،سالک چون به مقام فنا رسد ،موالنابه اعتقاد 

نادا را باه   او این  شود. آفرینش بر او مکشوف می یابد و رازهای خود می حقیقی را از درون

شانود ناه از کاس     یننده خود از خاود مای  ب کند که در واقع خواب در خواب تشبیه می ندای 

 :کند و در قالب تمثیل این مطلب را بیان می ،دیگر

 همچو آن وقتی که خاواب انادر روی  

 بشاانوی از خااویش و، پنااداری فااالن
 

 شاوی تو ز پیش خود، به پایش خاود    

 سات آن نهاان   با تو اندر خواب گفتاه 
 

 (993ا991همان: )

خاورده را   رمتمثیال دنادان کا    و کنعاان،  ناوح  در بیان جدایی میان (993)همان: موالنا 

 :آورد می

 فتااادکااه دناادان تااو کاارمش در چااون

 وتااان نگاااردد زار از تاااا کاااه بااااقی
 

 نیساات دناادان، باارکَنَش ای اوسااتاد  

 وگرچااه بااود آن تااو، شااو بیاازار از ا  
 

 حسب ظاهرْ، فارغ از اینکه براستخداوند  همواره در بیان اینکه مااطب انسان سپس او

گویاد   کناد و مای   جاهلی یاد میشاعران  نمَطالل و د ، از اَدیگری قرار دهد مااطب را کس

 منزل او:سر ۀخود معشوق است نه آرار بازمانددر حقیقت  مااطب آنها در این اشعارْ

 ب گوید ساان نی که عاشق روز و ش

 روی در اطااااالل کاااارده، ظاااااهراً
 

 گاااه بااا اطااالل و گاااهی بااا دماان    

 ؟گوید آن مادحت؟ کاه را   او که را می
 

 (993همان: )

 بلندتمثیل  .0ا0ا1ا1

از  ،«تاریک ای خانه پیل اندر»، در خالل حکایت داستان در داستان ۀموالنا با استفاده از شیو

رای توجیه این سان که انسان در کشتی نوح دیگر . او باست کردهاستفاده  بلندیک تمثیل 

تمثیل نوح و کنعان را  ،احتیاجی به شنا کردن ندارد زیرا در حصن و پناه حمایت الهی است

 د:گیر فراوانی بهره می بالغیاز از صنایع آورد و در خالل این تمثیل نیز ب می

 کاارد او همچااو کنعااان کآشاانا ماای  

 هااای بیاااا در کشاااتی باباااا نشاااین

 نااای، مااان آشااانا آماااوختمگفااات: 

 هین مکن، کاین مو ْ طوفان بالسات 
 

 کااه ناااواهم کشااتی نااوح عاادو     

 تااا نگااردی غاارق طوفااان ای مهااین

 جاز شامع تاو، شامع افاروختم      من به

 دساات و پااا و آشاانا، امااروز الساات....
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 گفاات او پنااد لطیااف  همچنااین ماای

 ناای پاادر از نُصااح کنعااان ساایر شااد 

 مااو  تیااز  ،دنااد واناادرین گفااتن بُ 
 

 گفاات او دفااع عنیااف  ن ماایهمچنااا 

 ناای دماای در گااوش آن ادبیاار شااد  

 باار ساار کنعااان زد و شااد ریااز ریااز  
 

 (993همان: )

نیز  بلند های کوتاه و از دیگر تمثیل ،یلخالل تمثیل فدر موالنا  ،که مالحظه شد چنان

تر آن  بررسی دقیق بهسرعت به پایان برده و  تمثیل را به سنایی، حال آنکه است هبهره جست

 است. اختهپردن
 (پرسش و پاسخ) وگو گفت .9ا1ا1

، فضاای منااظره و مجادلاۀ میاان خاود و مااطاب و یاا        با استفاده از این صنعت سانور

سانان و افکار خود  ،پرسش و پاسخکند و در ارنای  برقرار می پرسشگر و پاساگویی دیگر

ر دهاد. موالناا   را تحت تأریر قرا مااطب اصلی ،کند به طور ضمنی آورد و تالش می را می

ی زیبایی میان نوح وگو گفتدر قالب او  .است بردهبهره  صنعت از این فیل دو بار در تمثیل

 کند: نکات عرفانی مهمی را مطرح می ،کنعان ،و فرزندش
 آن کااوه بلناادگفاات: ناای، رفااتم باار 

 کاه است این زمان هین مکن، که کوهْ

 ام؟ کاای پنااد تااو بشاانوده گفاات: ماان

 ز ناااز نیسااتهااین مکاان بابااا کااه رو

 یا هااا ایاان گفتااه  ! سااالبابااا :گفاات

 چاااه زیاااان دارد اگااار باباااا: گفااات
 

 ست آن کُاه مارا از هار گزناد    عاصم ا 

 هااد امااانجااز حبیااب خااویش را ندْ 

 ام که طمع کردی کاه مان زیان دوده   

 مار خادا را خویشای و انبااز نیسات...     

 ای... گاویی، باه جهال آشافته     باز مای 

 بشاانوی یااک بااار تااو پنااد پاادر؟    
 

 (993همان: )
گیارد و در خاالل ایان     درمای  )ع(خداوند و ناوح  یی نیز میانوگو گفت ،در همین تمثیل

 کند: میبسیاری را مطرح  و حقایق رفامع (990)همان:  موالنا ،وگو گفت
 ناااوح گفااات ای پادشااااه بردباااار  

 گفاات: او از اهاال و خویشااانت نبااود 

 گفااات: بیااازارم ز غیااار ذات تاااو   

 ار تو خاواهی جملاه را   !گفت: ای نوح

 بهااار کنعاااانی، دل تاااو نشاااکنم   

 م کاه تاو مارا   ا نای، راضای  نی  گفت:
 

 خَار مُارد و سایلت بارد باار...      مر مرا 

 خود ندیادی تاو ساپیدی، او کباود؟...    

 ود آنکااه او شااد مااات تااو... غیاار نبْاا

 حَشااار گاااردانم، بااارآرم از راااری  

 کااانم لیاااک از احاااوال، آگاااه مااای

 هاام کناای غرقااه، اگاار بایااد تااو را   
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 توصیف .9ا1ا1

های  غیر از برخی کتاب است و به صنعت توصیف توجه نشده چندان به ،اسالمی در بالغت

. ایان در حاالی   است مدهاهای بالغت حتی نامی از این صنعت نی در دیگر کتاب ،علم بدیع

زیرا آنها  ؛است بودهاهمیت توصیف بر شاعران و نویسندگان دنیای اسالم پوشیده نکه است 

آزماایی   اند و در انواع آن طبع ن شکل از این صنعت بهره گرفتهدر آرار خود بارها به زیباتری

و سپس گرفتند  شاعران به کار می صنعت توصیف را ابتدا بیشترْ ،اند. در دنیای اسالم کرده

انساان   ۀای از توصیف رابط اکنون نمونه .شدنیز وارد  ،نثر فنی خصوص بهرفته در نثر،  رفته

 با خدا در تمثیل فیل:

 ی کاه چاونم باا تاو مان      دانا  تو همی

  زناااده از تاااو، شااااد از تاااو عاااایلی

  متصل نای، منفصال نای، ای کماال    

  ماهیاااانیم و تاااو دریاااای حیاااات  
 

 چماان  چناادانم کااه بااا بااارانْ  بیساات 

 حااایلی واسااطه و باای  مغتااذی باای 

 چااون و چگونااه و اعااتاللبلکااه باای 

 صاافاتایاام از لطفاات ای نیکو  زنااده
 

 (همان)

 و مجااورت  جاادوی  چون تشبیه و بیانی و بدیعیصنایع  از دیگر ،در این تمثیل موالنا

ای نداریم جز  چاره ،کالم ۀبرای جلوگیری از اطال اما ،است کردهاستفاده هم  استعاره و کنایه

 .کنیم می خودداری ح آنهاشراز اینکه 

 غراض رانوی کالماَ .0ا1

 و توبیخ اتهام .1ا0ا1

و مجارم   کاار خود، او را گناه کردن مااطبکوشد با متهم  پیام می ۀفرستند ،در این شیوه

در مااطب احسااب گنااه و عاذاب وجادان باه وجاود آورد. ایان        راه نشان دهد و از این 

 ،به همین دلیل ؛شود ه خیالی، اغلب منتهی به اقناع میچه حقیقی باشد و چ ،احساب گناه

هاا   ب، در انساان ند تا با ایجاد احساب گناه حقیقی یا کاذا در تالشواعظان و اهل مدرسه 

موالنا  ،مثنویدر . و آنها را به انجام عملی ترغیب و یا از ارتکاب جرمی بازدارند نفوذ کنند

در  .گیارد  از آن بهاره مای   ز سه بارنی فیل و در تمثیل است کردهاستفاده شیوه بارها از این 

ناین ماتهم   اهمیت است، او را چ بیموضوعات و درگیر نگر  بیان اینکه انسان همواره جزئی

 کند: می
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 هااا ز دریااا روز و شااب  جناابش کااف

 تن رفتاه باه خاواب    ای تو در کشتی 
 

 کف همی بینای و دریاا نای عجاب...     

 آب را دیااااادی، نگااااار در آب آب 
 

 (991همان: )
 :دهد سان می بینان و اهل صورت چنین دادهمچنین در اتهام ظاهر 

 پااایی چااون گیااا اناادر زمااین   بسااته

 ناایلیااک پایاات نیساات، تااا نقلاای ک 

 ؟ حیاتت زین گل اسات چون کَنی پا را
 

 یقااین ساار بجنبااانی بااه بااادی باای   

 ناایل برکَیاان گ اا یااا مگاار پااا را از 

 این حیاتت را رَوش بس مشکل اسات 
 

 (991همان: )
 وبلالق را به قوت و آنان گیرد به باد انتقاد می را اهل صورت ،در چند بیت بعد ،بار دیگر

 خواند: میفرا
 وبشاایر زمیناای چااون حباا   ۀبساات

 حرف حکمت خور، که شد ناور ساتیر  
 

 القلااوب جااو فطااام خااویش از قااوت  

 حجااب را ناپااذیر  ای تااو نااور باای  
 

 (همان)
 استفهام بالغی .0ا0ا1

اقنااع   اش، کاه ماراد از آن و یاا معناای راانوی      مقصود از استفهام بالغی، پرسشی اسات 

اقناع مااطب منظور مااطب است؛ یعنی در حقیقت پرسشی است که شاعر یا نویسنده به 

 خاواهیم  می« چه کسی است که موافق نباشد؟»گوییم  ؛ برای مثال وقتی میکند مطرح می

ساؤال  »بناابراین  ؛ خود را اعالن کند ریی شود و موافقت مااطب را برانگیزیم که با ما هم

گیاری ماا را شاکل     فرایناد تصامیم   ،کاه ساؤاالت  قدرتمندی باشاد؛ چرا  ۀکنند تواند ابزار اقناع می

هاای   موضوع مورد نظر و با تعیین ضمنی پاسخ ۀدهند. این کار با جهت دادن به افکار ما دربار می

وقتی با تعدادی سؤال کاه ماا را باه     .(01 :1933 ،)پراتکانیس و آرنسون «گیرد ممکن صورت می

خود تمام توجه ما معطوف باه آن   شویم، خودبه کنند مواجه می ای هدایت می سمت اندیشه

بارهاا از   مثناوی موالنا در یم پاسخ حقیقی آنها را دریابیم. کن شود و سعی می میها  پرسش

بهاره  یاک باار از آن    ،«تاریک ای هپیل اندر خان»و در تمثیل  است کردهاین شیوه استفاده 

 :سازد میها را مطرح  این پرسش ،تعالی . او برای اربات قَدم خدایاست جسته
 کجااا بُااد کآفتاااب  موساای و عیساای

 حاااوا کجاااا بُاااد آن زماااان  آدم و 
 

 داد آب؟ موجاااودات را مااای کشااات  

 کااه خاادا افکنااد ایاان زه در کمااان؟ 
 

 (991: 1910موالنا، )
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 وعده و تشویق .9ا0ا1

 ،قرآندر یا وعده دادن است. تشویق کردن  ،تأریر بر مااطبهای  یکی از مؤررترین شیوه

تحات   نیز و موالنا است شدهاز این شیوه برای اقناع مااطب استفاده  ،در بسیاری از موارد

بارای اینکاه   یال  وی در تمثیال ف  .اسات  گرفتهبهره از این روش  این کتاب آسمانی،تأریر 

دهد که اگر  چنین وعده میبه آنها  ،دآمیز تشویق کن شنیدن سانان حکمت مااطبان را به

 مند شوند، از این معارف بهره

 چااون سااتاره ساایر باار گااردون کناای

 سات آمادی  ان کز نیسات در ه نچ آن
 

 چاون کنای   گردون سافر بای   بلکه بی 

 هین بگو چون آمادی؟ مسات آمادی   
 

 (991همان: )

 و تعظیم تکریم .9ا0ا1

داشته یاا   کند و از امتیازات  شاعر یا نویسنده، مااطب را تکریم و تعظیم می ،در این شیوه

ه گوید. تکریم در واقع نوعی مادح اسات کاه مطلاوب آن لزومااً صال       او سان می ۀداشتن

کوشد از این طریق مااطب را به انجام کاری یا پذیرش  نیست، بلکه شاعر یا نویسنده می

چنین تکریم و تعظایم   را ذات انسان (993)هماان:  موالنا  ،در تمثیل فیلامری ترغیب کند. 

 :کند می

 رفیاق  تو یکی تاو نیساتی ای خاوش   

 تو زفتت کاه آن نهصاد تاو اسات     آن 
 

 بلکاااه گردونااای و دریاااای عمیاااق  

 گااه صاد تاو اسات     هلزم است و غرققُ
 

 

 صنایع موسیقایی .9ا1

 تکرار .1ا9ا1

شود و انواع ماتلفی دارد.  روشنی و تأکید کالم می است که باعث یصنایعهم جزو تکرار 

اناد و در علاوم    دارد، اقرار کرده تأریر بر مااطبپژوهشگران اغلب به قدرتی که تکرار در 

ها  برند. تکرار پیام تجاری به کار میتجاری و غیر در تبلیغاتاین صنعت را  اکثراً ،ارتباطات

حقیقات را تعریاف    اند شناخت ما را از جهان شکل دهد،تو ساده می تصاویر و شعارهای و

اغلب از انواع ماتلف  مثنویموالنا در  زیستن ما را در زندگی مشاو سازد. ۀو شیو ،کند

این از  ای کند. به نمونه میاین صنعت استفاده  یل نیز ازو در تمثیل ف است بردهتکرار بهره 

 توجه کنید: یلدر تمثیل فصنعت 
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 زناااان دم مااازن تاااا بشااانوی از دم

 ن آفتاااابدم مااازن تاااا بشااانوی زا

 دم ماازن تااا دم زنااد بهاار تااو روح   
 

 آنچاااه نآماااد در زباااان و در بیاااان  

 آنچااه نآمااد در کتاااب و در خطاااب  

 آشاااانا بگااااذار در کشااااتی نااااوح
 

 (993همان: )

آرایای    وا  و سجع ایع موسیقایی دیگری نیز چون جناب واز صن ،در تمثیل فیل موالنا

 کنیم. نظر می شرح آنها صرفاز  ،کالم ۀکه برای جلوگیری از اطال است کردهاستفاده 

  نتیجه. 1

متنوع  های ها و شیوه روش از ،یلآفرینی تمثیل فحیا و بازنا در ا موال ،شدکه مالحظه  چنان

 برایموالنا از این تنوع برخوردار نیست.  سناییحال آنکه تمثیل  ،است کرده استفاده بالغی

 راانوی  غراضاَ بیانی و بدیعی واز انواع صنایع  ،نکات و دقایق این تمثیل بررسی و تحلیل

جالاب   نفساه  فی موضوعاتی را که ممکن است او .گیرد موسیقایی بهره می کالم و صنایع

ای  نکته طریق آمیزد و توجه مااطب را از ها می ه و تمثیلجالب توج موضوعاتبا  ،نباشند

ذهن  در تصرفکند و  نیست جلب می او ۀای که مورد عالق به نکته ،اوست ۀکه مورد عالق

 ساختارهای میان از این طریق که او ای ارتباط معنوی ،به همین دلیل کوشد. مااطبان می

مقایسه با موالنا  در سنایی اساساً است. گذارریربسیار تأ ،کند میقرار بر مثنوی دهندۀ تشکیل

 .است نبودهموفق  چندان ،بالغیصنایع  کار بستن به در
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