پيل چرا در خانه تاريک بود؟
فتحاهلل مجتبائي
داستان »پيل در ميان کوران« از داستانهاي بسيار معروف هندي است که در آثار ديني و
عرفاني هندويي و بودايي و جايني از روزگاران بسيار دور ديده ميشود ٬و در همه اين
موارد مقصود از آن بيان ناتواني حواس ظاهر در شناخت حقايق اشـياء و امـور است.
شهرت اين داستان در ميان هندوان به اندازهاي است که به عنوان »قاعده پيل و کوران«

١

ضربالمثل شده است و در مورد کساني به کار ميرود که تنها از جزء کوچکي از حقيقت
دريافتي ناقص و ناتمام دارند و گمان ميبرند که بـر تـمامي آن مـعرفت کـامل حـاصل
ـکردهاند .ظاهرًا کهنترين صورت مکتوب اين داستان همان است که در مجموعه
بودايي ٬که نقل و شرح بعضي از سخنان منسوب به بوداست و احتما ًال در سده سوم قبل
ُا ودانه٢

از ميالد گردآوري شده است ديده ميشود:
» ...راهبان و برهمناني بودند که ميگفتند» :عالم قديم است .حقيقت اين است و جز
اين هر چه بگويند باطل است«ّ .ام ا راهبان و برهمنان ديگري بودند که ميگفتند» :عالم
قديم نيست .حقيقت همين است و بس ٬و جز اين هر چه بگويند باطل است« .بعضي
ميگفتند که عالم متناهي است ٬بعضي ديگر بر آن بودند که عالم نامتناهي است .بعضي
را عقيده بر اين بود که روح و جسم يکي است .بعضي ديگر قادر به جدايي روح و جسم
بودند .بعضي ميگفتند که بودا بعد از مرگ هست ٬بعضي ديگر ميگفتند که بعد از مرگ
نيست ٬بعضي ديگر بر آن بودند که هم هست و هم نيست ٬و بعضي ديگر ميگفتند که نه
2) uda¦ na

1) Andhagaja-nya¦ ya
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هست و نه نيست .سرانجام کار به جدال و نزاع و دشنام کشيد ٬و فرياد ميکشيدند کـه
»اين درست است و آن درست نيست«» ٬آن درست است و اين درست نيست«.
صبح روز بعد ...ماجرا را به بـودا بـازگفتند ...بـودا گـفت» ٬اي راهـبان ٬آن جـاهالن
ـکورند ٬چشم ندارند ٬نيک را از بـد و حـق را از بـاطل بـازنميشناسند ...در روزگـاران
ـگذشته ...پادشاهي بود .فرمان داد تا همه کوران مادرزاد را در يک جا جمع کنند .چون
همه جمع آمدند ٬فرمان داد تا پيلي را نزد آنان بياورند و از آنان بخواهـند تـا بـا دست
ـکشيدن بر آن ٬بگويند که پيل چگونه چيزي است
 ....از آنان بعضي بر سر پيل دست نهادند ....بعضي گوش او را گرفتند برخي دندان و
برخي ديگر خرطوم او را گرفتند ٬چند تن بر شکم او ٬چند تن بر پاي او ٬و بـعضي بـر
پشت او دست کشيدند .برخي اندام نرينگي و برخي هم دم او را گرفتند ...سپس شاه نزد
آنان رفت ...و از آنان پرسيد که پيل چگونه چيزي است؟ آنان که دست بر سر پيل نهاده
بودند گفتند پيل چيزي است مانند ديگ .آنان که گوش پيل را گرفته بـودند گـفتند پـيل
چيزي است مانند غربال .آنان که دست بر دندان او کشيده بودند ٬گفتند پيل چيزي است
مانند خيش .آنان که خرطوم را در دست داشتند گفتند پيل مانند تيرک خيش است .آنان
ـکه بر شکم او دست کشيده بودند ٬گفتند پيل مانند انبار است .آنانکه پاي او را گـرفته
بودند ٬گفتند پيل مانند سترن است .آنان که بر پشت او دست نهاده بودند گفتند پيل مانند
هاون است .آنان که اندام ديگر را گرفته بودند گفتند پيل مانند دسته هاون است و آنان که
دم او را در دست داشتند گفتند که پيل چيزي است مانند بادبيزن .نزاع در ميان کـوران
درگرفت و با مُ شت بر سر و روي يکديگر ميکوفتند و هر يک ميگفت پيل چنين است٬

پيل چنان نيست ٬پيل چنان است ٬پيل چنين نيست.

آنچه در آنجا ميگذشت موجب تفريح خاطر شاه شده بود«.

٣

بودا از اين حکايت چنين نتيجه گرفت که نزاع راهبان و برهمنان نيز بر هـمين حـال
است .هر طرف تنها بخشي از حقيقت را دريافته و مدعي است که حقيقت همين است و
جز اين نيست.
جزئي ات ٬در ادبيات اخـالقي و عـرفاني اسـالمي بـه
اين داستان ٬با تفاوتهايي در
ّ
3) Cf. Winternitz, M., A History of Indian Literature, vol. é, Delhi, 1972, pp. 87-8; Burlingame, E.
W., Buddhist Paralles, Delhi, 1991, pp. 75-77.
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ابوحي ان توحيدي در مقابسات  ٬محمد
زبانهاي تازي و پارسي وارد شده ٬و کساني چون
ّ
غ ّز الي در احياء العلوم و در کيمياي سعادت  ٬سنائي در حديقة الحقيقه ٬ ٤عزيز نسفي در کشف
الحقائق ٬ ٥عبداهلل الهي سيمابي در منازل القلوب )شرح رساله قدس روزبـهان بـقلي( ٬ ٦ايـن
داستان را آوردهاند .در اين موارد نيز ٬چنان که در آثار هندويي و بودايي ٬نتيجه داستان
همان است که گفته شد ٬يعني بيان ناتواني حواس ظاهر در شناخت حـقيقت اشـياء و
نادرستي پندار کساني که بخش کوچکي از حقيقت را دريافتهاند و گمان بردهاند که بـر
تمامي آن دست يافتهاند.
ابوحيان توحيدي در مقابسات اين گـفته مـنسوب بـه افـالطون را از قـول ابـوسليمان
الحق لم َي َص ْب ُه ال ّن اس في ِّ
أخطأوه
کل وجوهه ٬و ٰال
سجستاني نقل ميکند» :قال افالطنٕ ٬ا ّن ّ
ُ
أصاب منه ُّ
في ِّ
کل انسان جهة« ٬و سپس براي توضيح و تأييد اين گـفته
کل وجوهه ٬بل
َ
داستان پيل در ميان کوران را به عنوان شاهد نقل ميکند .نتيجهاي که غزالي در احياء العلوم
و کيمياي سعادت از اين داستان ميگيرد نيز همين است» :آن همه راست گويند از وجهي ٬و
خطا کردهاند از آن وجه که پندارند که جمله پيل را دريافتهاند« .سنائي نـيز پس از نـقل
حکايت ٬در سه بيت مقصود و حاصل آن را چنين باز ميگويد:
هر يکي ديده جزوي از اجزا
هيچ دل را ز کـلّ ي آـگـه نـي
جملگي را خيالهاي محال

ظن و خـطا
همگان را فتاده ّ
علم با هيچ کور هـمره نـي
ـکرده مانند غتفره به جوال٧

معروفترين صورت اين داستان آن است که موالنا جاللالدين بلخي در دفتر سوم
مثنوي آورده است ٬ليکن وي آغاز آن را تغيير داده ٬و پيل را نه در ميان کوران ٬بلکه در
خانهاي تاريک جاي داده است ٬و کساني که براي ديدن آن آمدهاند ٬بـهسبب تـاريکي
محل و نبود نور ٬از شناخت حقيقت آن محروم مانده و دچار خطا شدهاند.
پــيل انــدر خــانه تـاريک بـود
از بــراي ديــدنش مــردم بسـي
ديدنش با چشم چون ممکن نبود

عـرضه را آورده بـودندش هـنود
اندر آن ظلمت همي شد هر کسي
اندر آن تاريکيش کف ميپسود...

تا کنون ٬تا آنجا که من ميدانم ٬کسي نپرسيده است که اين تغيير در آغاز داسـتان
٤ـ(ــنک .فروزانفر ٬مآخذ قصص و تمثيالت مثنوي  ٬اميرکبير ٬تهران  ٬١٣٤٧ص.٩٨-٩٦
٥ـ(ــبهـکوشش دکتر احمد مهدويدامغاني ٬تهران  ٬١٣٥٩ص.٢٤
٦ـ( ـ روزبهاننامه  ٬گردآورده محمدتقي دانشپژوه ٬انتشارات انجمن آثار ملي ٬تهران  ٬١٣٤٧ص.٤١٤
٧ـ( ـ حديقة الحقيقه  ٬تصحيح مدرس رضوي ٬تهران  ٬١٣٥٩ص.٧٠
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چگونه روي داده و موالنا جاللالدين از چه روي صورت اصلي داستان را دگرگون کرده
و کوران را از صحنه بيرون رانده و پيل را در خانه تاريک جاي داده است .البته بههيچ روي
نميتوان گفت که وي از چگونگي اصل داستان بيخبر بوده و صورت معلوم و معروف
آن را نميشناخته است .وي با آثار غ ّز الي و خصوصًا احياء العلوم آشنا بوده و حديقه سنائي
را همواره ميخوانده و بارها در مثنوي و فيه ما فيه  ٬مستقيم يا غير مسـتقيم ٬از آن نـقل و
اقتباس کرده است .حتي برخالف سنائي ٬که ّ
محل حکايت را »غور« گفته است
)بود شهري بزرگ در حد غـور

وندر آن شهر مردمان همه کور(

موالنا ميدانست که داستان اصل هندي دارد و از ساختههاي هندوان است.
بنابراين ٬تغييري که در آغاز داستان در مثنوي ديده ميشود نه ا ّت ـفاقي است و نـه از
توج ه به نتيجهـگيري او از
روي بياطّ العي ٬بلکه موالنا عمدًا و آـگاهانه چنين کرده ٬و با ّ
اين حکايت و قصدي که از نقل آن داشته است ٬روشن ميگردد که وي در اين مورد نيز٬
چنان که شيوه اوست ٬در اجزاء داستان تصرف کرده است تـا آن را بـا مـوضوع کـلّي و
اساسي گفتار خود همساز و هماهنگ کند.
نتيجه داستان ٬هم در روايت هندي و هم در آثاري که پيش از اين ياد کرديم ٬گفته
شد .اما موالنا جاللالدين آن را براي بيان مقصود ديگري آورده ٬و در شرح ايـن بـيت
معروف بدان استشهاد کرده است:
از نظرگاه است اي مغز وجود

اختالف مؤمن و گبر و يهود

در اين بخش از مثنوي  ٬تمامي بحث گرد موضوع »نظر« و »نظرگاه« دور ميزند ٬و همه
اختالفها و منازعات ٬در هر جا که باشد ٬نتيجه اختالف در »نظرگاه« است:
از »نظرگه« گفتشان شد مختلف
در کف هر کس اـگر شمعي بدي

آن يکي دالش لقب داد اين الف
اختالف از گفتشان بيرون شدي

شک نيست که در مقامي که سخن از نور و ظلمت و نظر و نظرگاه است ٬کور و کوري
نميتواند شاهد مثال و مصداق معنا باشد .سخن از وسعت دامنه ديد و رفع حجابهاي
ظلماني است .جوينده حقيقت سالک کور نيست ٬بلکه کسي است که ميکوشد تا از ظلمت
جهل به انوار معرفت برسد و براي وصول به اين مقصد بصيرت و بينايي و داشتن چشـم و
چراغ شرط است:
واصالن را نيست جز چشم و چراغ
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