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چکیده

روایت تمثیلی «پیل در شهر کوران» از کتاب حدیقة الحقیقة سناایی
براساس روایتی از کیمیای سعادت غزالی نوشنت شن ا اسنت هن

اصلی این پژوهش کشف رابطة فزونمتاینت اینن دو رواینت اسنت

ب ینماظور برپایة نظریة فزونمتایت ژرار ژنت ارتباط روایت سناایی
با روایت غزالی بررسی و این نتایج حاصل ش ک در روایت ساایی

تغییر حجم متن و داللتهای معااشااسی ج ی ی وجود دارد کن در
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دو بخش گشنتار کمنی و گشنتار کناربردی ابنل بررسنی اسنت در

بخش گشتارهای کمی دریافتیم ک ساایی با گسنتر رواینت از 21

گزارة روایت غزالی ب  42گزارا در روایت خویش از «گشتار کمنی

افزایش» استفادا کردا است در بخش گشتارهای کاربردی رواینت

ساایی در دو الیة معاایی بررسی شن گشنتارهای الینة معانایی او
شامل تغییرهایی بود ک ساایی در اشنخا

و حنوادا ایجناد کنردا

بود گشتارهای الینة معانایی دون نشنان منیداد کن دربنارة موعنو

ناتوانی عقنل در شنااخت خن ا آنچن را کن گتشنتگان او فقن در
مورد عقل و نفس آدمی بیان کرداان ساایی بن عقنل و نفنس کلنی

تعمیم دادا و معتق است ک عقل و نفس انسان و جهان پنایینتنر از
آن هستا ک ب تاهایی یا با هم ادر ب درك اسرار الهی باشا

واژههای کلیدی :سناایی غزالنی فنزونمتاینت گشنتار کمنی
گشتار کاربردی

مقدمه

در این پژوهش روایتهای تمثیلی «پیل در شهر کوران» از کتاب حدیقةالحقیقةة و
شریعةالطریقة ساایی و کیمیای سعادت غزالی براساس رابطة فزونمتاینت 1بررسنی و

تحلیل میشود این روایت تمثیلی اصلی بودایی دارد و در کتاب اودانا از و بودا
برای توصیف افرادی ک درکی نا ص از حقیقنت دارنن نقنل شن ا اسنت ببنا ری

 )678 :1370مرحون فروزانفر در احادیث و صص مثاوی مشاب این حکاینت را در

کتاب المقابسات ابوحیان توحی ی و نیز عجایبنام نشان میده بفروزانفنر :1387
)265
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با توج ب این حقیقت ک «ساایی تا ح ود زیادی تحت تأثیر ان یش هنای غزالنی
بودا و ب نوبة خود در انتقا ان یش های وی ب بزرگان دورانساز پس از خود یعای
عطار و موالنا نقنش بسنزایی داشنت اسنت» بفرعنیشنوب و زر نانی  )164 :1387و
همچاین ب دلیل نبود پژوهشی بایادین دربارة ارتباط فزونمتای منتن سناایی و غزالنی
نگارن گان بر آن ش ن ک ب بررسی و تبیین رواب فزونمتای این دو اثر بپردازن
پرسشی ک در مقالة حاعر مطرح میشود این است ک ارتباط منتن تمثیلنی «پینل

در شهر کوران» از حدیقةالحقیقةة سةایی بنا منتن تمثیلنی «پینل در شنهر کنوران» از
کیمیای سعادت غزالنی چگونن اسنت و در راسنتای اینن ارتبناط منتن سناایی چن

گشتارهایی دارد؟ برای پاسخگویی ب این پرسش ب ارزیابی و توصنیف سنازاهنای
روایتهای تمثیلنی «پینل در شنهر کنوران» و مجموعن ای از روابن فنزونمتانی آن

میپردازیم پژوهش برپایة این فرعی شکل گرفت اسنت کن ارتبناط اینن تمثینلهنا
ارتباطی فزونمتانی اسنت و منتن سناایی خودآگاهانن بنا منتن غزالنی و بن تبن آن
طیفهای گوناگونی از متون عرفانی ارتباط بر رار کردا است و در روایت او تغیینر
حجم متن و داللتهای معااشااسی ج ی ی وجود دارد ک در دو بخش گشتار کمی
و گشتار کناربردی ابنل بررسنی اسنت در ادامن بن معرفنی رابطنة فنزونمتاینت و

شاخص های آن در روایتهای تمثیلی «پیل در شهر کوران» از کتاب حدیقةالحقیقة و
شریعةالطریقة ساایی و کیمیای سعادت غزالی میپردازیم
روش پژوهش
رو

این پژوهش تحلیل محتواست و واح تحلیل مضمون درنظر گرفت ش ا است

ک شامل گزاراای 2است ک یک کاش را القا میکا ب ینماظنور بنر پاینة نظرینة
فزونمتایت ژرار ژنت ارتباط روایت ساایی بنا رواینت غزالنی در دو بخنش گشنتار
کمی و گشنتار کناربردی بررسنی شن در بخنش گشنتارهای کمنی بنرای مقایسنة
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گشتارهای کمی متن ساایی و غزالی ابت ا روایتها تقطی شن ن و از طرین تقطین
روایت واح های روایی پایة هردو متن بن دسنت آم نن بن ینماظنور آنهنا را بن
کوچک ترین اجزای معاادار تقسیم کردیم این اجزای کوچک معاادار -کن مبانای
مقایسة ما رار میگیرن « -گزارا» نامی ا میشون «گنزارا واحن باینادین داسنتان و
متشکل از یک موعو و محمو است ک ب انعکاس چاین وععیتهایی میپردازد:
 y xاست  y xرا انجان میده

و در سطحی بناالتر بنا ارتبناط زمنانی مکنانی و

علی در پیرفتها ب هم میپیون ن » ب)Prince, 2003: 80

پس از تقطی روایت ب گزاراها آنها را در چارچوب پیرفنتهنا 3بنا یکن یگر

مقایس میکایم «پیرفتها سطحی باالتر از گزاراها هسنتا کن منیتوانان روایتنی
فرعی محسوب شون ک در د روایت اصلی تعبی ش اان

یک پیرفت ابت ایی از

س نقش مطاب با س مرحل تشکیل میشود :شرایطی فراهمش ا بنرای ینک امکنان
تحق امکان و نتیج » بهمان )88 :برای کیفنیشن ن و سنهولت مقایسنة گنزاراهنای
روایی آنها را با رمزگان نشنان دادینم بن ینماظنور از رمزگنانهنای کناشهنای

گفتاری سر  4بهرا گرفتیم

در بخش گشتارهای کاربردی رواینت سناایی در دو الینة معانایی بررسنی شن
گشتارهای الیة معاایی او شامل تغییراتی است ک سناایی در اشنخا

و حنوادا

ایجاد کردا است گشتارهای الینة معانایی دون نشنان منیدهن کن دربنارة موعنو
ناتوانی عقل در شااخت خ ا نگاا ساایی با میراا عرفانی پیش از او چ تفاوتهایی
دارد
مبانی نظری پژوهش

متون موجود در ادبیات از همان آغاز در لمرو رت گفت ها و متون پیشین هستا
نظری پردازان معاصر معتق ن ک عمل خوان ن هر منتن در ارتبناط بنا مجموعن ای از
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رواب متای است ک تفسیرکردن و کشف معانای آن منتن مانوط بن کشنف همنین
رواب است ب )Allen, 2000: 1برایناساس «ادبیات تبن یل بن پ ین اای جهنانی و
کلیتی میشود ک اجنزای آن از وحن تی انن انوار و انسنجامی یگانن برخوردارنن »
بانوشیروانی « )13 :1389ادبیات تطبیقی» در معاای گستردة آن از یکسنو مطالعنة
ادبیات در ورای مرزهای کشورها و از دیگرسو مطالعة ارتباط مینان ادبینات و سنایر
حوزاهای دانش بشری است ب)Remak, 1961: 1
یکی از پرطرف ارترین حوزاها و زمیا های پژوهش در ادبینات تطبیقنی بررسنی
ارتباط متنون بنا یکن یگر اسنت بنظنری مناظم  )25 -23 :1389همگنان بنا ادبینات

تطبیقی «بیاامتایت» 5نیز ب تأثیر و تأثر متقابل متون ادبی پرداخت بنامورمطل

:1390

 )56بیاامتایت مبتای بر این ان یش است ک متن نظامی بست و مسنتقل و یکن و تاهنا
نیست و اگر چاین باش آن متن غیر ابل فهنم منیشنود ب )Frow, 2005: 48ژولینا

کریستوا 6اولینبار در دهة  1960اینن اصنط ح را رواد داد بالزغبنی  )12 :1995او
معتق بود ک «هر متن یک بیاامتن است ک محل ت ی و تقاط متون کثیری اسنت»
ب)Abrams, 1993: 285

پس از کریستوا ژرار ژنت 7مطالعات او را گسنتر

داد او واژة «ترامتاینت» 8ینا

«چا متایت» 9را عانتر از بیاامتایت درنظر گرفت و ب هر نو رابط ای ک یک متن با
غیر خود دارد اط ق کرد و نظامی خا

را برای تحلینل داللنتهنای منتن ترسنیم

ساخت او همة آثار ادبی را برگرفتن از اینن نظنان خنا
نظری ا

منیدانسنت و بنرای تبینین

ب جای تمرکز بر اثر مافرد دربارة شیواهای خل متون و نظنانهنای ابنل

توصیف بحث کرد باابراین در نظرینة او بنا توجن بن ایاکن هنر منتن درحقیقنت
جلواگاهی از دیگر متون است رابطة یک اثر یا یک متن با یک نظان منورد توجن
است
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ژنت اصط ح «ترامتایت» را برای نشاندادن انوا ارتباط یک متن با دیگنر متنون
برگزی ترامتایت از ماظر او شامل هر نو رابط ای است ک یک منتن بنا غینر خنود
دارد ژنننت ایننن روابن را بن پنناج سننمت تقسننیم کننرد کن عبارتان از :بیاامتایننت
پیرامتایت 10فرامتایت 11سرمتایت 12فزونمتایت

بایاد نظری این پژوهش رابطة فزونمتایت یا زبرمتاینت ینا بنیشمتاینت اسنت از
آنجاک توعیح دیگرانوا ارتباط متون از حوصلة این بخش خارد اسنت فقن بن
توعیح و تبیین رابطة فزونمتایت میپردازیم این نو از رابطة متون ب برگرفتگی و
تأثیر کلی و الهانبخش متون میپردازد بنامورمطل

 )94 :1386و شامل هر رابطن ای

است ک سبب برگرفتگی یک متن یعای زبنرمنتن 13از یکنی از متنون پیشنین یعانی

زیننرمننتن 14شننود بنن گوننن ایکنن ایننن پیوننن از نننو شننرح و تفسننیر نباشنن
ب)Genette, 1997: 5

در این نو رابط از متون نشان ها و زمیان هنای الهنانگینری زبنرمتن از زینرمتن
شامل تغییر حجم متن و داللتهایی معااشااختی است کن در نظرینة ژننت بنا عانوان
«گشتار» 15از آن یاد میشود گشتار بازنویسی متنون پیشنین اسنت بنا هن

ایجناد

تغییرات ک ب دو بخش گشتار کمی 16و گشتار کاربردی 17تقسیم میشنود یکنی از

رااهای تغییر یک متن برای ایجاد و خل متن دیگر تغییر در حجم زیرمتن براسناس
تقلیل یا گستر

است بهمان )228 :اگر متن ب فشرداتر از منتن النف بنود در آن

گشتار کمّی خ ص کردن یا کاهش متن 18رخ دادا است اما اگر متن ب مبسنوطتنر

از متن الف بود در آن از گشتار کمی افزایش متن 19استفادا ش ا است

ع وا بر تغییرات صوری و کمی گاهی متن ب با ایجاد تغییرات در حوزة معانی
و محتوا و مضمون متن الف ایجاد میشود کن «گشنتار کناربردی» نامین ا منیشنود
گشتار کاربردی شنامل تغیینر در بسنیاری از و نای و مضنامین اصنلی داسنتان اسنت
بهمنان )309 :عن وابنراین در اینن پنژوهش بنرای کیفنیشن ن و سنهولت مقایسننة
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گزاراهای روایی این گنزاراهنا بنا رمزگنان نشنان دادا منیشنون بن ینماظنور از
رمزگانهای کاشهای گفتاری سر بهرا گرفت میشود برای روشننشن ن مفناهیم
رمزگانهای این پژوهش ب توعیحی مختصنر از نظرینة کناشهنای گفتناری سنر
اکتفا میکایم
از ماظر سر و تی گفت ای بیان میشود چهار کاش همزمان صورت میگینرد
ک ن عبارتا ن از :کنناش گفننتن کنناش گننزاراای کنناش ماظننوری و کنناش تننأثیری
ب )Green, 1991: 29ب عقی ة وی گفت هنا عن وا بنر داللتگنری ادرنن کارهنای
گوناگونی را نیز انجان دها برای مثا «ایفاگرهایی» 20نظیر «من نان این کنودك را

سعی میگتارن» و «من تو را محکون ب اع ان میکام» در عمل نیز نتنایج و عنوا بی
را ایجاد میکاا بچاوشیان  )125 -87 :1386ب ینماظور سر کاشهنای مختلنف
گفتار را ب همراا رمزگانهایشان ب شرح زیر دست با ی کرد:
21

 1کاشهای تصریحی یا اظهاری

برای بینان ینک وا عن ینا گنزار

از

یک فرایا ک آن را  Rمینامیم

 2کاشهای ترغیبی 22برای بیان تقاعنا صن ور دسنتور ارائنة پیشناهاد ینا
طرح پرسش این کاش را ب شکل  Dنشان می دهیم

 3کاشهای عاطفی 23برای بیان احساسات و ذهایت افراد نسبت ب و نای
این کاش را هم با نماد  Eمشخص میسازیم

 4کاشهای تعه ی 24برای بیان تعه گویان ا نسنبت بن تحقن عملنی در
آیا ا برای این کاش نماد  Cرا در نظر میگیریم

 5کاشهای اع نی 25برای نامگتاری ینک وا عن و اعن ن ینک رخن اد
برای این کاش  Aرا ب کار میگیریم ب)Searl, 1969: 57- 61
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از آنجاک داستان روایتهای مورد بحث ما دربارة مواج ش ن با دریافنت ننا ص
از حقیقت است ب کاربردن این رمزگانها ع وا بر بیان مو عیت کمی گزاراهنا بن
انعکاس شیوة بیان روایت نیز کمک مؤثری میکا و از این طری میتنوان دریافنت
ک نویسا گان دو متن متفاوت برای نشاندادن فهم نا ص شخصیت داستان خنویش
بیشتر استفادا کرداان

در مو عیتهای متفاوت از ک ان کاش گفتاری خا
پیشینة پژوهش

در زمیاة فزونمتایت و بررسی انوا ارتباط متون آثار متع دی موجود است ازجمل :

 ساسننانی فرهنناد ب )1383بیاامتایننت پیشننیا و پسننیاة نق ن بیاننامتای مجلننة
مجموعة هار بیااب

 5و  6صص 185 -172

 نامورمطل بهمن ب )1386ترامتایت مطالعة رواب یک متن با دیگر متنها
پژوهشاامة علون انسانی

 6صص 98 -83

 _______ ب )1390درآم ی بر بیاامتاینت نظرین هنا و کاربردهنا سنخن
تهران

 زغبی احم ب )1995التاا

نظریاً و تطبیقاً مکتبة الکتانی ارب االردن

 عروس بسمة ب )2010التفاعل فی االجااس االدبیة بمشرو قةراة لامناذد
من االجااس الاثریة القدیمة) مؤسسة االنتشار العربی بیروت

 المایصر عزالن ین ب )2006علنم التانا

المقنارن بنحنو مناهج عاکبنوتی

تفاعلی) دارمج الوی للاشر و التوزی االردن
 Allen, Graham. (2000). Intertextuality. Routledge. London.
 Genette, Gerard (1997). Palimpsests: Literature in Second
Calude
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از دیگرسو با وجود آنکن دربنارة ارتبناط سناایی بنا مینراا عرفنانی پنیش از او
پژوهشهای ابل تأملی صورت گرفت اسنت تناکاون هنی ینک از پژوهشنگران بن
بررسی و مقایسة روایتهای تمثیلی «پیل در شنهر کنوران» سناایی و غزالنی برمبانای
نظریة فزونمتایت نپرداخت ان و این نخستین پژوهشی است ک از این ماظر ب مطالعنة
این روایتها میپردازد
بحث و بررسی

پس از بررسی نشان ها و زمیا های الهانگیری روایت تمثیلنی «پینل در شنهر کنوران»
ح یقة ساایی از متن تمثیلی کیمیای سعادت غزالی ب این نتیج رسنی یم کن منا در

این اثر با تغییر حجم متن و داللتهای معااشااسی ج ی ی روب روییم ک در نظرینة
ژنت با عاوان «گشتار» از آن یاد میشود

در روایت تمثیلی ح یق از دو نو گشتار استفادا ش ا است ک عبارتا از:

 .1گشتار کمی

در این بخش برآنیم ک با مقایسة گشتارهای کمی متن ساایی و غزالی اثبنات کانیم
ک ب رغم مااسبات میانمتن و بایان همبستة این دو روایت کار سناایی بازنویسنی و
حتی تقلی پتیری صر

نیست و او با استفادا از هار سخنپردازی خویش موف ش ا

است زیرمتای متفاوت را ب مخاطبان فارسیزبان ارائ ده در ادام برای نشنان دادن
گشتارهای کمی روایت ساایی ب مقایسة گزاراها و انوا کاش گفتاری گنزاراهنای
این متون میپردازیم
 .1-1مقایسة گشتارهای کمی متن سنایی و غزالی

برای انجنان اینن مقایسن در جن و هنای زینر تمنان جملن هنای هنردو منتن بنا عن د

شماراگتاری ش ااست برای جلوگیری از طنوالنیشن ن کن ن فقن در پنیرفنت
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نخست مص اقهای هردو متن را میآوریم در پیرفنتهنای دیگنر از ذکنر کامنل
جمل های هردو متن خودداری میورزیم و ب جای آوردن گزاراهای هردو منتن از
ع د مربوط ب آن استفادا میکانیم و در کانار آن عن د رمزگنان مربنوط بن کناش
گفتاری آن گزارا را میآوریم ب عاوان مثنا ع منت  R3در پنیرفنت دون یعانی
ایاک در سومین جمل از متن این پیرفت «کناش گفتناری تصنریحی» -کن دارای
رمزگان  Rاست -وجود دارد ع مت  R4یعای ایاک در چهارمین جمل از این متن
کاش گفتاری تصریحی وجود دارد و
پیرفت الف :ورود فیل ب یک شهر
روایت غزالی

روایت ساایی

و مثا ایشان چون گروهی نابیااانن ) (E1کن

بود شهری بزرگ در حن غنور ) (R1وانن ر

)(R2

پادشاهی در آن مکان بگتشت )(R3

شای ا باشا ک ب شهر ایشان پیل آمن ا اسنت آن شهر مردمان هم کور )(R2

لشکر آورد ) (R4و خیم زد بر دشت )(R5

داشت پیلی بزرگ باهیبت

از پی جاا و حشمت و صولت )(R6

پیرفت ب :ت

مردن برای دی ن فیل

روایت غزالی

روایت ساایی

)(R3

ب )R7ب )R8ب)R9

پیرفت د :کیفیت مشاه ة فیل
روایت غزالی

روایت ساایی

)(R9) (R8) (R7) (R6) (R5) (E4

ب )R10ب )E11ب )E12ب )E14ب)E13

پیرفت د :پرسش دیگران از آنها دربارة فیل

دوفصلنامة علمی  -پژوهشی ادبیات عرفانی دانشگاه الزهرا (س) 163 /

روایت غزالی

روایت ساایی

ب )R10ب)D11

ب )R15ب )R16ب )E17ب )D18ب)R19

ب)R20

پیرفت ا :پاسخهای نادرست دربارة فیل
روایت غزالی

روایت ساایی

ب )R12ب )R13ب )E14ب )R15ب)R16

ب )R21ب )D22ب )R23ب )E24ب)E25

ب)E17

ب )R26ب )E28ب )R27ب )E29ب)E30
ب )E31ب )R32ب )R33ب)E34

پیرفت و :نتیج گیری راوی
روایت غزالی

(،)E19( ،)E18
بغزالی )59 :1361

(،)E20

روایت ساایی

( )E21ب )E35ب )E36ب )E37ب )E38ب)E39
ب )E40ب )E41ب )E42بساایی -69 :1383
)70

جن و هننای زیننر تصننویر واعننحی از حضننور و غیبننت کنناشهننای گفتنناری در
روایتهای تمثیلی «پیل در شهر کوران» از ساایی و غزالی ارائ میدهن در توعنیح
میافزاییم ک ع مت  Øدر این ج و ها یعای ایاک کاش گفتاری مورد نظر موجود
نیست
ج و های الف) فراوانی حضور انوا کاشهای گفتاری بتصریحی ینا اظهناری
( )Rترغیبی ( )Dعاطفی ( )Eتعه ی ( )Cو اع نی( ))Aدر هریک از پیرفتهای
الف ب د د ا و از روایتهای ساایی و غزالی
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روایت غزالی
A

روایت ساایی
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Ø

1
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ا
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Ø

Ø
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7

Ø

1

6

ا

و

Ø

4

Ø

Ø

Ø

Ø

8

Ø

Ø

Ø

و

الف
ب

Ø
Ø
Ø

د

ج و های ب) فراوانی حضور انوا کاش های گفتاری در روایتهای سناایی و
غزالی
روایت غزالی
گزارا

R

E

D

C

A

فراوانی

12

8

1

Ø

Ø

روایت ساایی
گزارا

R

E

D

C

A

فراوانی

20

20

2

Ø

Ø

ج و های د) درص حضور انوا کاشهای گفتاری در رواینتهنای سناایی و
غزالی
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روایت غزالی
گزارا

R

E

D

C

A

درص

57/5

38/5

4

0

0

روایت ساایی
گزارا

R

E

D

C

A

درص

48

48

4

0

0

نمودارهای مربوط به درصدد ضودور اندوا کدنشهدای گتتداری در

روایتهای غزالی و سنایی
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از تحلیل بسام این کاشها برمیآی ک کمترین کناش اینن رواینتهنا اع ننی

( )Aو تعه ی ( )Cاست ک در هی پیرفتی از هر دو روایت حضور ن ارد بن اینن-
دلیل ک متون مورد نظر متونی تمثیلی هسنتا و بافنت مکنانی و زمنانی آنهنا بنرای
نام گتاری ینک وا عن و اعن ن ینک رخن اد و بینان تعهن گویان ا مااسنب نیسنت
کمترین میزان غیبت در هردو روایت مربوط ب کاش تصریحی ( )Rاست زیرا این
کاش برای بیان یک وا ع یا گزار

از یک فرایا است و ب همیندلیل در این متون

تمثیلی حضوری ویژا دارد
بر اساس بررسی گزاراهای موجود در ج و های مربوط ب پیرفنتهنای هنردو
روایت ب این نتیج رسی یم ک روایت تمثیلی ساایی تقلی صر
نیست بلک ساایی با گستر

از روایت غزالی

روایت از  21گنزارة رواینت غزالنی بن  42گنزارا در

روایت خویش از گشتار کمی افزایش استفادا کردا است عن وابنراین سناایی بنا
حن ود  10درصن بهننراگیننری بیشننتر از کنناش عنناطفی ( )Eتوجن بیشننتری بن بیننان
احساسات و ذهایت افراد نسبت ب و ای نشان دادا است و ب همنیندلینل موفن شن ا
است ک روایتی متفاوت با روایت غزالی ب مخاطبان خویش عرع کا
 .2گشتار کاربردی

26

برای آنک بتوانیم م ك مشخص ابل ساجشنی دربنارة گشنتارهای کناربردی منتن
ساایی ارائ دهیم ناگزیریم ب تعریف تمثینل از ماظنر خنا

خنود بپنردازیم :متنون

داستانی -اعم از حکایتهای کهن بافسنان هنا حماسن اسناطیر و ) و داسنتانهنای
امروزین برمانس رمان داستان کوتاا و ) -را میتوان ب دو گروا کلی تقسیم کرد:
دستة نخست داستان هایی کن بن اشنخا

روین ادها و زمنان و مکنان خاصنی

داللت میکاا و از آن فراتر نمیرون از اینرو این داستانها را وا عنی منیننامیم
این گروا از داستانها دستاویزی برای بیان چیزی ورای خود ب شمار نمیآیا دسنتة
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دون داستانهایی هستا ک چ ساختگی و چ برگرفتن از و نای گتشنت باشنا بنر
چیزی فراتر از داستان داللت دارن همة داستانهای تمثیلی در شمار دستة اخیر نرار
میگیرن زیرا مقصود راوی از نقنل آنهنا گونن ای داللنت ثنانوی اسنت بن ینک
ان یش یا پیان فلسفی یا اخ ی و ب و عب القاهر جرجانی غرض فق معاا نیسنت
بلک «معاای معاا» است بتقوی و یریان  )117 :1387از اینرو «تمثیل داسنتانی ینا
الیگوری در اصط ح ادبی روایت گستر یافت ای است ک ح ا ل دو الیة معاایی
دارد :الیة او همان صورت ص باشخا

و حوادا) و الیة دون معانای ثنانوی و

عمی تری است ک در ورای صورت میتوان جست و ب آن روح تمثینل منیگویان
بفتوحی )154 :1378
با توج ب آنچ گفت ش گشتارهای کناربردی رواینت تمثیلنی سناایی را در دو
الیة معاایی بررسی میکایم:
 .1-2گشتارهای کاربردی روایت تمثیلی سنایی در الیة معنایی اول
گشتارهای این بخنش محن ود بن صنورت صن باشنخا

و حنوادا) اسنت کن

براساس تقسیمبا ی پیرفتهای پیشین عبارتا از:
در پیرفت النف رواینت غزالنی محن ود بن اشنارا بن چان نابیانایی اسنت کن
شای اان پیلی ب شهرشان آم ا اسنت امنا در رواینت سناایی پنیرفنت او شنامل
گزاراهای متع د خبری دربارة شهری در ح ود غور است ک تمان ساکاان آن نابیانا
هستا پادشاهی ک با سپاا خویش در کاار این شهر اردو میزن و بنرای نشناندادن
شکوا و عظمت خویش پیلی همراا خود آوردا است
در پیرفت ب غزالی ت

مردن برای دی ن فیل را فق بنا دو جملنة بشنون تنا

وی را بشااسا ) نشان دادا است درحالیک در روایت ساایی آرزوی دی ار فینل و
عجل و شتاب کوران نیز ب تصویر کشی ا ش ا است
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در پیرفت ا غزالی پاسخهای نادرست دربنارة فینل را بن دو دریافنت نادرسنت
مح ود کردا است ک عبارتا از :تشبی ب گلیم و تشبی بن سنا

ولنی در رواینت

ساایی خرطون و تشبی آن ب ناودان میانتهی نیز افزودا ش ا است
 .2-2گشتارهای کاربردی روایت تمثیلی سنایی در الیة معنایی دوم

گشتارهای این بخش مربوط ب الیة معاایی ثنانوی و عمین تنر تمثینل اسنت کن بنر
چیزی فراتر از داستان داللت دارن این گشتار در پایانبان ی رواینت سناایی وجنود

دارد یعای بخشی از رواینت سناایی کن در رونن اسنتاتاد و تأثیرگنتاری از کلینت
تمثینل در حکنم نقطنة اود اسنت بنا رواینت غزالنی تفناوتهنایی دارد کن همنین
تفاوتها مخاطب را ب این گشتار رهامون میسازد
غزالی در پایان رواینت خنویش درك نابیااینان را از وجهنی درسنت و صنواب
معرفی میکا زیرا تعریفنی درسنت از جزئنی از اجنزای فینل بحقیقنت) بن دسنت
داداان و از وجهی خطا زیرا بر شنااخت جزئنی خنویش تکین نکردنن امنا سناایی
ب عاوان نتیجة داستان همة آنها را خطاکار میشمرد و با صراحت اع ن میکا ک :
هننی د را ز کلنننی آگننن نننی

علنننم بننا هیننن کنننور همننرا نننی

جملگنننی را خیننا هننای محننا

کنننردا ماناننن غتفنننرا بنن جنننوا

از خ ن ائی خ ی ن آگ ن نیسننت

عقنن را در ایننن سننخن را نیسننت
بساایی )70 :1383

با توج ب ابیات فوق ساایی معتق بن عنرورت وجنود لطنف و فضنل الهنی در
دستیابی ب معرفت و ناتوانی عقل از شااخت حن اسنت اینن رواینت خنود تمثیلنی
هوشما ان از عالم مادا و دنیا و ساکاان آن است ک نسبت ب عالم حقیقت و ماورای
مادا نابیاا و جاهل هستا درك و دریافت نا ص آنان از فیل و نشانیهای کاملی ک
ب زعم خود از وا عیت فیل ارائ میدها و آن را فراتنر و کامنلتنر از دریافنت سنایر
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نابیاایان می دانا همان درینافتی اسنت کن پینروان ادینان مختلنف از ماهینت حن و
حقیقت دارن و بر همین مباا یک یگر را ب بیدیای و الحاد متهم میدارن سناایی در
این تمثیل هوشما ان درعین حا ک از روایت غزالی بهرا میبرد چا ین گان از او
باالتر میرود و میزان نقص علم و عقل بشر و نیز شعور کل هسنتی در شنااخت ذات
ب کیف الهی را ب زیبایی ب تصویر میکش
او در بخشهای متع دی از ح یق تأکی میکا ک کسب معرفنت حن

مانوط

ب اشتما فضل و لطف الهی است و اگر رهامود ایزد نباش عقل و حواس راهی بن
سوی شااخت کردگار نخواها داشت زیرا عقل ناتوان و حیرانی بیش نیسنت و تنا
خ اون کحل معرفت خویش را بر دی گان عقل نکش عقل نمیتوان آدمی را بن
ح برسان ابیات زیر از ح یقة ساایی گواهی است بر این م عا:
ب خود

ذات او هم ب و تنننوان دانننننست

کنس شااخت نتوانست

بهمان)63 :
هنرک آمن بنن و و گننو

خود نیامن کن لطنف او

آورد

آورد

بهمان)78 :
جنننز بننن فضننلش بن راا او ننرسننی

ورچننن در طنناعتش نننوینفسننی

آنک در خود ب دست و پای رسنن

کنی توانن کن در خنن ای رسن
بهمان)91:

الزن ب یادآوری است ک دربارة معرفت ذات خ اون از آنرو ک او موجنودی
نامتااهی است علم کامل ب کیفیت ذات و هستی او امری ناممکن اسنت بانابراین
معرفت ح

معرفتی اجمالی و ان ك است ب فراخور ظرفیت بشری ن شایستة ذات

الهی چاانک هست ساایی در بخشهای دیگر ح یق نیز سخنگفتن دربارة کیفینت
ذات او را ما میکا :
هست در وصف او ب و نت دلینل

نط

تشبی و خامشی تعطیل بهمنان)63 :
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منننرد جسنننمی ز راا گمراهسنننت

کفروتشبی هردو همراهست بهمنان)67 :

با توج ب این مق من پی اسنت موعنوعی کن سناایی در حکاینت پینل در شنهر
کوران در پی مطرحساختن و اثبات آن ب وسیلة تمثیل است بن بحنث معرفنت ذات
ح و کشف حقیقت الوهیت او مربوط میشود در توعیح میافزاییم ک اعتقناد بن
ناکافیبودن ابلیت انسان برای شااخت ح

از جمل اصو اولین ای اسنت کن تمنان

اهل معرفت ب آن اذعان داشت ان نخستین فرد ح د اسنت کن بن صنراحت اعن ن
کرد« :هی کس نمیتوان خ ا را جز در خ ا و از طری خ ا بشااس » بح د :1384
 )133مؤلف اللم نیز از و ابوالحسین نوری ناکارآم ی عقنل از شنااخت حن و
اعطای رت شااخت از سوی ح ب وی را در داستان آفریاش عقل و تکحل عقنل

ب سرمة معرفت خ اون ی بیان کردا است:
«ب ابوالحسین نوری گفت ش  :خ ا را ب چ چیز شااختی؟ گفنت :بنا خنود خن ا
گفت ش نقش خرد چیست؟ گفت :خرد ناتوانی است ک جز در برابر نناتوانی چنون
خویش خوار نمیگردد چون خ اون عقل را آفری ب او گفت :من کیسنتم؟ عقنل
خامو

مان پس خ اون ب چشم عقل نور توحی را کشان آنگاا عقل گفت :تو

خ ایی پس خرد را جایگاا آن نیست ک خ ا را دریاب مگر با لطف خن ا» بسنراد
)93 :1381

این مضمون در شرحالتعر

نیز چاین آم ا است:

«هرک مرو را بجوی ب عقل تا راا بَرد مر او را دست بازدارد ان ر سرگردانی تا
عا ل همی باش و راا نیاب

هرکس خواه تا ب عقل خویش بیاب و ب عقل بن وی

راا برد مرو را سرگردان گردان » بمستملی بخاری  )730 :1363ع وابراین مشاب

این مضمون در رسالة شیری ب شیری  )516 :1361کشنفالمحجنوب بهجنویری

 18 :1373و  )350کیمیای سعادت بغزالی  )63 :1361و احینا علنون دینن بهمنان
 )287 :1351نیز آم ا است
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دربارة موعو ناتوانی عقل از کسب شااخت نسبت بن حن

ارتبناط فنزونمتانی

تمثیل ساایی ب سنات عرفنانی پنیش از او محن ود نمنیشنود بلکن اهنل معرفنت و
خ اشااسان سایر ادیان نیز ب ابلیت عقل برای ادراك رموز الهنی و اسنرار ربنانی بن
دی ة تردی مینگرن و بر لزون ه ایت عقل از سوی یک ماب و سرچشنمة مناورائی
تأکی دارن و توصی میکاا ک  « :انسنان باین عقنل طبیعنی خنود را کانار بگنتارد
چشم های ذهن طبیعی خود را مانا شخص کور ببا د و خود را کام ً مهیا سازد کن
در امور الهی ب وسیلة روح الهی ه ایت شود» بوینرایت )24 :1385
با توج ب آنچ گفت ش گشتار کناربردی سناایی از تمثینل غزالنی و در سنطح
ک ن از میراا عرفانی پیش از خود در این است کن در کن ن او تقنارن و مماثلنة
عقنل و نفنس جزئنی و کلنی در منورد مسنللة معرفنتاهلل وجنود دارد یعانی دربننارة
موعو ناتوانی عقل از کسب شااخت نسبت ب ذات ح

آنچ را کن گتشنتگان او

فق در مورد عقل و نفس آدمی بیان کرداان ساایی بن عقنل و نفنس کلنی تعمنیم
دادا است و هاگامی ک از واژة «عقل» یا «نفس» سخن ب میان آوردا هم نظنر

بن

عقل و نفس عالم صنغیر یعانی انسنان بنودا اسنت و هنم عنالم کبینر یعانی جهنان
ب ینترتیب ساایی ن فق انسان بلک کنل هسنتی را در معرفنت خن ا نناتوان نشنان
میده و معتق است ک عقنل و نفنس انسنان و جهنان پنایینتنر از آن هسنتا کن
ب تاهایی یا با هم ادر ب درك اسرار الهی باشا بهمان)147 :
نتیجهگیری

از مجمننو آنچ ن دربننارة ارتبنناط روایننت تمثیلننی «پیننل در شننهر کننوران» از کتنناب

حدیقةالحقیقة ساایی و روایت تمثیلی «پیل در شهر کنوران» کیمینای سنعادت غزالنی

گفت ش این نتیج حاصل میشود ک ارتباط این تمثیلها ارتباطی فزونمتای است
و متن ساایی خودآگاهان با متن غزالی و ب تب آن طینفهنای گونناگونی از متنون
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عرفانی ارتباط بر رار کردا است پس از بررسنی نشنان هنا و زمیان هنای الهنانگینری

روایت تمثیلی «پیل در شهر کوران» از کتاب ح یقة سناایی از منتن تمثیلنی کیمینای

سعادت غزالی ب این نتیج رسی یم ک ما در این اثر با تغییر حجم متن و داللتهنای
معااشااسی ج ی ی روب رو هستیم ک در دو بخش گشتار کمی و گشنتار کناربردی
ابل بررسی است
براساس گشتارهای کمی ب بررسی گزاراهای موجود در ج و های مربنوط بن
پیرفتهای هردو روایت پرداختیم و ب این نتیجن رسنی یم کن سناایی بنا گسنتر

روایت از  21گزارة روایت غزالی ب  42گزارا در رواینت خنویش از گشنتار کمنی
افزایش استفادا کردا است عن وابنراین از تحلینل بسنام گنزاراهنا و کناشهنای
گفتاری گزاراهای این متون دریافتیم ک ساایی با ح ود  10درص بهراگیری بیشنتر
از کاش عاطفی ( )Eتوج بیشتری ب بیان احساسات و ذهایت افراد نسنبت بن و نای
نشان دادا است
کمترین کاش در این روایتها مربوط ب کاشهنای اع ننی ( )Aو تعهن ی ()C

است ک در هی پیرفتی از هردو روایت حضور ن ارد ب ایندلینل کن متنون منورد
نظر متونی تمثیلی هستا و بافت مکانی و زمانی آنها برای نامگتاری ینک وا عن و
اع ن یک رخ اد و بیان تعه گویا ا مااسب نیست
کمترین میزان غیبت در هردو روایت مربوط ب کاش تصریحی ( )Rاست زینرا
این کاش برای بیان یک وا ع یا گزار

از یک فرایا است و ب همیندلیل در این

متون تمثیلی حضوری ویژا دارد
در بخش دیگر این پژوهش گشتارهای کناربردی رواینت تمثیلنی سناایی در دو
الیة معاایی بررسی ش گشتارهای الیة معاایی او شامل تغییراتی است کن سناایی
در صورت ص یعای اشخا

و حوادا ایجاد کردا اسنت گشنتارهای کناربردی

روایت تمثیلی ساایی در الیة معاایی دون مربوط بن الینة معانایی ثنانوی و عمین تنر
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تمثیل است ک بر چیزی فراتر از داستان داللت میکان در اینن بخنش اینن نتیجن
حاصل ش ک گشتار کاربردی ساایی از تمثینل غزالنی و در سنطح کن ن از مینراا
عرفانی پیش از خود در این است ک در ک ن او تقارن و مماثلة عقل و نفس جزئی
و کلی در مورد مسللة معرفتاهلل وجود دارد یعای دربنارة موعنو نناتوانی عقنل از
کسب شااخت نسبت ب ح آنچ را ک گتشنتگان او فقن در منورد عقنل و نفنس
آدمی بیان کرداان ساایی ب عقل و نفس کلی تعمیم دادا است ب ینترتیب ساایی
ن فق انسان بلک کل هستی را در معرفت خ ا ناتوان نشان میدهن و معتقن اسنت
ک عقل و نفس انسان و جهان پایینتر از آن هستا ک ب تاهنایی ینا بنا هنم نادر بن
درك اسرار الهی باشا
پینوشتها

1. Hypertextuality
2. Proposition
3. Sequence
4. Searl

 Intertextuality 5برای این اصط ح از و دکتر شفیعی ک کای معاد «متن پاهنان»
نیز پیشاهاد ش ا است

6. Julia Kristeva
7. Gerard Genette

 Transtextuality 8معاد فارسی این اصط ح از ماب زیر گرفت ش ا است:

بهمن نامور مطل ب )1386ترامتایت مطالعة رواب یک منتن بنا دیگنر منتنهنا پژوهشناامة
علون انسانی

 6صص 98 -83

 Multi-textuality 9معاد فارسی این اصط ح از ماب زیر گرفت ش ا است:
تقننی پورنام ن اریان و سننمیرا بامشننکی ب« )1388مقایسننة داسننتانهننای مشننترك مثاننوی و
ماط الطیر با رویکرد روایتشااسی ساختگرا» جستارهای ادبنی سنا 42
26

 2صنص -1

10. Paratextuality
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11. Metatextuality
12. Architextuality
13. Hypertext
14. Hypotext
15. Transformation
16. Quantitative Transformation
17. Pragmatic Transformation
18. Reduction
19. Augmentation
20. Performatives
21. Representative act or assertive
22. Directive act
23. Expressive act
24. Commissive act
25. Declaration act
26. Pragmatic Transformation
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