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عطار است. در دو کتاب  يالطیر و مصیبت نامهی این پژوهش بررسی تمثیل در منطقهدف اصل

مذکور نویسنده بسیاري از مفاهیم عرفانی را از طریق تمثیل ، شرح و بسط داده است. اهمیت جایگاه 

تا به این پژوهش عنوان یکی از مهم ترین صور خیال در علم بیان ما را بر آن داشت  تمثیل به

الطیر و هاي منطقاي و از طریق تحلیل محتوا، تمثیلدر این پایان نامه، به روش کتابخانه. بپردازیم

پارابل الطیر و نامۀ عطار از نظر صورت و محتوا بررسی شده است. از نظر صورت، فابل در منطقمصیبت

هاي الطیر تمثیلاند. از نظر محتوا در منطقرا به خود اختصاص دادهاي ویژهنامه بسامد در مصیبت

یا، اخالقی و اندیشه کاربرد بیشتري دارد. عطار هاي رؤنامه تمثیلانی و در مصیبتاخالقی، اندیشه، عرف

نظیر، عشق، فنا، و مفاهیم اخالقی  با استفاده از فابل و پارابل به موضوعاتی از قبیل مفاهیم عرفانی

یا به موضوعاتی از تمثیل اخالقی، تاریخی، رمزي و رؤ نظیر، شجاعت، سخاوت، و ... و با استفاده از

  پرداخته استقبیل وحدت وجود، فنا، عشق، صبر، شجاعت، احترام و ادب ورزي و ... 

  ت نامهالطیر، مصیبتمثیل، صورت، محتوا ، عطار، منطق :هاواژه کلید
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  کلیات پژوهش



 ٢

  

  

  

  مقدمه - 1- 1

آثار عرفانی ادبیات  يري به ویژه دو کتاب منطق الطیر و مصیبت نامه در گنجینهآثار عطار نیشابو

، لذا است، رمزآلود بودن، پند و موعظه جزئی جدایی ناپذیر از آثار عرفانی شعرا انددرخشیدهفارسی خوش 

هاي کالس هاي قدیم وي ادبی که به مکتبدر این گونه ن، مثل و امثالنویسندگان این آثار از طرح داستا

پیچند تا به دست باي امن هاي خود را براي اهل فن در لفافه، ناگزیرند آموزهاستدرس امروزي شبیه 

وارد  .ي آن خسته شدن مخاطب استمستقیم، که نتیجه ينااهل نیفتد و هم راه گریزي باشد از موعظه

ها گونه که داستاند و همانشوکردن داستان در آثار این چنینی باعث به وجود آمدن صنعت تمثیل می

پذیري باالیی انعطاف چه از لحاظ محتوا و چه از لحاظ ساختار از اي دارند این صنعت هم ازطیف گسترده

شود تا برخوردار است، از این رو تمثیل ابزاري قوي در دست شاعران عارف و یا عارفان شاعر محسوب می

ل مشهود و گاه در قالب تمثیل رمزي به یمثتر قالب هاي خود را به حسب حال گاه دبتوانند آموزه

  مخاطب انتقال دهند.

-هاي قرن هشتم قبل از میالد میي تمثیل قدمت آن را حتی به اسطورهحالت روایی و قصه گونه

هاي آسمانی شمارند، در ادبیات دینی کتابي استدالل عام می. در یونان باستان مثال را از مقولهرساند

بیات در تاریخ ادبیات و اد ؛انداز حکایات و امثال استفاده کرده هاي دینی و اخالقی خود به فورهبراي آموز

ي ادبیات اخالقی را می پروراند تمثیل را محکم ترین اي که در سر اندیشهفارسی هم هر شاعر و نویسنده

  .داده استدست آویز خود قرار 

ران معاصر را نیز به خود جلب کرده تا در این عرصه ي کاربرد توجه بسیاري از صاحب نظاین گستره

  به تحقیق و بررسی بپردازند: 



 ٣

هاي رمزي و دیدار با سیمرغ، حسن زاده هاي رمز و داستانمانند پورنامداریان در کتابپژوهشگرانی 

نی عطار، ریتر هلموت در کتاب دریاي جان، زرین کوب در کتاب صداي بال اهاي عرفي فابللهدر مقا

الدین محمد تحلیل آثار شیخ فرید و احوال و نقدسیمرغ، شمیسا در کتاب بیان، فروزانفر در کتاب شرح 

ند ولی در حوزه تمثیل به ویژه در ار ارزشمندي از خود به جا گذاشتهعطار نیشابوري و ... در این زمینه آثا

ین امر ما را بر آن داشت که در هاي چشم گیري صورت نگرفته، لذا اگونه که باید پژوهشآثار عطار آن

که  را ي عطار و همچنین مفاهیم عرفانیاین پژوهش به صورت اختصاصی منطق الطیر و مصیبت نامه

  از تمثیل استفاده کرده مورد بررسی و پژوهش قرار دهیم.  نامهالطیر و مصیبتمنطقعطار براي بیان 

  بیان مسأله  -2- 1

الزم است تا در ابتدا تعاریفی لغوي و اصطالحی از آن ارائه  براي آشنایی کلی با مبحث تمثیل، 

را مصور کردن،  يزیه کردن، مانند کردن. صورت چیتشب ،مثال آوردن يل در لغت: به معنایتمث«دهیم. 

 )484: 1381 ن،ی(مع »التیان کردن، داستان آوردن، ج تمثیرا به عنوان مثال ب یثیا حدیداستان 

در  مثل وا شبهیکه مثل  يار به جملهثن آن است که عبارت را در نظم و ل در اصطالحیتمثهمچنین 

(بهبهانی،  »شود.یدن به سخن میت بخشیتقو ش وین صفت باعث آرایا ؛دیارائیاست ب یمطلب يرندهیبرگ

1387 :13(.  

  لیون در مورد تمثینظر بالغ

ي مبحث تشبیه در زیرمجموعهرا  لیتمثغالباً  ،یبالغ يهادر کتابخصوص در برخی موارد، به   

 يه، استعاریهیل تشبیل، تمثیه تمثیتشباند؛ از جمله: اند و از آن، با عناوین مختلفی یاد کردهقرار داده

  .)255: 1386ل (فتوحی، یتمث ه ویلیتمث

   :اندتمثیل را از چهار دیدگاه مورد بررسی قرار داده ، از گذشته تا به امروزهمچنین

  ر)یاثابن و ي(مطرز .دانندیه میبا تشب یهم معن ل را مترادف ویتمثدگاه نخست: ید«

، ی، سکاکی(جرجان ه است که وجه شبه مرکب از امور متعدد باشدیتشب یل، نوعیدگاه دوم: تمثید

  .ان)یجمهور بالغ و ینیب قزویخط



 ۴

-کنند ( ابنیمه جدا یآن را از تشب شمارند ویمجاز م استعاره و يل را از زمرهیدگاه سوم: تمثید

  )ی، تفتازانيان، علویم صاحب التبی، عبدالکريب، رازیخط

 یداستان یعنیداند، یم یدر بالغت فرنگ يگوریل را معادل الیتمث خر است وأدگاه چهارم: متیاما د

  .)255:همان(» در خود نهفته است یامیکه پ

به کار برده است.  یمعن ظ وفل را در مفهوم ائتالف لیتمث ،قدامه بن جعفر ،ن بارینخست«   

چنان  يگذارن نامیخوانده است. ا» مماثله«ن نوع کالم را یا يابو احمد عسکر دیگویم یعبدالقاهر جرجان

ل یاست که به تفص ین کسیاول یجرجان .ستین نیل است اما چنیر از تمثیغ يزیچ يد که مراد وینمایم

 ل نباشد ویوأکه وجهش محتاج ت یهیاست: تشبه از نظر او دو گونه یبشل سخن گفته است. تیاز تمث

 ده وینام یلیه تمثیتشب و ل خاصیرا تمث یمود ه عام ویرا تشب یاول ؛ل داردیوأاز به تیکه ن یهیتشب یدوم

 یهیست. تشبیل نیتمث یهیه است اما هر تشبیتشب یلیهر تمث یعنی ؛ل استیه اعم از تمثید: تشبیگویم

شبه آن از وجه که است یه مرکبیتشب ،لیست، تمثیل نیتمث ،رك شودل دیوأبدون ت ،که وجه مشبه آن

مفرد را  ياستعاره یجرجان .که جمالت را نتوان از هم جدا کرد يابه گونه ؛چند جمله منتزع باشدیا ک ی

  .)255-256:همان( »مرکب شمرده است يل را از نوع استعارهیتمث از مرکب جدا کرده و

  اصرمع ش در نگر لیف تمثیتعر

تعاریفی که در باال ارائه دادیم، نظرات قدما در رابطه با تمثیل بود؛ اما تمثیل، در میان معاصران    

به عنوان مثال، نظر دکتر نامداریان را در مورد تمثیل بیان  در اینجا نیز تعریف خاص خود را دارد که ما

، ی، عرفانیاخالق یامیا پیت که فکر اس يبلند ا داستان کوتاه ویت یحکا یطور کلل بهیتمث« کنیم.می

ت یحکا یمنطق يجهیام به عنوان نتیا پین فکر یاگر ا .کندیان میا جز آن را بی یاسیو س ی، اجتماعینید

ن یاگر ا م وییگویل میا تمثیآن را مثل  ،ا به صراحت ذکر شودی آشکار باشد و دا ویا داستان در کالم پی

 ل ویتخ شه ویت اندیاج به فعالیاحت ،کشف آن پنهان باشد و ین به کلا داستایت یام در حکایا پیفکر 

ل ممکن است یها در هر دو نوع تمثتیشخص .مینامیم يل رمزیآن را تمث ،ر داستان داشته باشدیتفس

است که  یمتعلق به فرهنگ قوم ،بلند یات کوتاه وگاهین حکایها باشند. اغلب او انسان ءایوانات، اشیح



 ۵

مشخص  يسندهیتوان نوین نه میبنابرا ؛وجود دارد یاتبا اندك اختالف ،مختلف يهاان ملتیدر م یگاه

  .)147: 1375ان، یپورنامدار(» ن کردییها را تعش آنیداینه زمان پ ،ها شناختآن يبرا

  لیتمث يبندمیتقس

  مورد بررسی قرار داد:توان یم ي محتوا و ساختارجنبهل را از دو یتمث   

  ل از لحاظ محتوایاع تمثانو الف)

ر غلبه یبر تصو یه به روشنیمادرون ،است که در آن ياقصه ،لین نوع تمثیا«: یل اخالقیتمث -1   

- یان میدانسته را بشیاز پ و يام عادیک پیهستند که  يابزار اًع صرفیوقا صورت قصه و اشخاص و .دارد

 يک نکتهیز یه نیمادرون .ار آسان استیاك آن بسادر ار ساده ویل بسین نوع تمثیا یت داستانیروا .کنند

 »نامهمرزبان دمنه و ه ویکل ،بوستان گلستان و يهاتیمثل حکا ؛ش پا افتاده استیپ ساده و یاخالق

  .)262:  1386،ی(فتوح

 يقصه که به جا يدادهایرو اعمال و ل اشخاص وین نوع تمثیدر ا«: یخیتار و یاسیل سیتمث -2   

به شکل  اند ویخیتار يهاانیحوادث وجر يبازگو کننده ،اندنشسته یخیتار و یواقع يهارخدادها وآدم

ات یعطار، حکا يهايدر مثنو یاجتماع و يات انتقادیاز حکا یبرخ .دهندیها را نشان مآن ،یلیتمث

نات جورج وایح ي، مزرعهید زاکانیعب يموش و گربه يدمنه، قصه له ویدر کل یاسیم سیوانات با مفاهیح

  .)262- 263 :همانن زمره شمرد (یتوان از ایل را مراو

رنگ قصه یپ .است یذهن یک نوع آگاهی يندهینما ،تیل، رواین نوع تمثیدر ا«شه: یل اندیتمث -3   

صورت  .دیآن را به خواننده منتقل نما دهد و لنده را شکیگو يشهیاند ،هاهیشده که نظر یچنان طراح

د یکأت ن وییتب ضاح ویبه قصد ا یت داستانیروا .اس استیقابل ق منطبق و یاصل يشهیندبا ا ناًیت عیروا

 قصه و يهیمادرون ياست برا یمرکب ياستعاره ،صورت قصه .دیآیاز ابهام م یخال ،یلیفکر در قالب تمث

با اس یق قیمخاطب از طر ياست که درك آن برا یا مذهبی یفلسف يفکر يشهیک اندی يهیمادرون

 ،یفارس یدرآثار عرفان .اندن نوعیاز ا یمذهب و یفلسف يهالیاز تمث ياریبس .صورت قصه ممکن است



 ۶

 يشهیاند شان غالباًیا .ن دست آمده استیاز ا یعال يها، نمونهي، عطار، مولوییسنا يهايهمچون مثنو

  .)263:همان( »دهند.یل شرح میان تمثیخود را در پا

 ینوع ان نشده وینده به طور واضح بیگو یغرض اصل ،است که در آن یتیاحک«: يل رمزیتمث -4   

در  .شودیارائه م یت ساختگیک حکایرمز آلود در قالب  یا موضوعیده یدر واقع عق ؛ابهام در آن هست

متوسل به ساختن  ،ق آن عالمیان حقایب ير برایراز آلود سروکار دارد که ناگز ینده با عالمیگو، لین تمثیا

  .)264: همان( .»زكیکن ر عطار، پادشاه ویالطظان، منطققیبن یمانند داستان ح ؛شودیم یتانداس

 ،ایرو با ورود به عالم خواب و ياست که در آن راو یتیروا ؛است یلیت تمثیروا«ا: یل رویتمث - 5

ن سفر یدر ا مثالً ؛کندیت میآن را روا ،يپس از بازگشت به جهان ماد کند ویرا تجربه م یروحان يسفر

 ،ندیبیا میؤرا که در ر يامور حوادث و .گذاردیرا پشت سر م یمراحل ،ک راهنمایبا کمک  يراو ،یالیخ

ر یس يمثنو نامه وفاریوادرا ،یدر زبان فارس .ر از خود داللت داردیغ يزیبر چ یعنی ؛است یلیتمث کامالً

 .را دارند ین شکل ادبیعناصر ا يهمه روند ویل به شمار مین نوع تمثی، از اییالمعاد سنا یالعباد ال

  .)264: همان( .»ن زمره شمردیتوان از ایرا م رمان گل سرخ، سلوك زائر دانته و یاله يکمد

    ل از لحاظ صورتیانواع تمث ب)

   1- غالبا شکل ه کنند ویرا بدان تشب يا کاری یمشهور است که حالت کوتاه و یقول«ل: ثَم 

 .است یزندگ يعاد يهابر تجربه یمبتن انه است که محصول ذهن عوام ویات عامیادب ، ازيزیآمتینصح

ن شوره سنبل یزم«: مانند ؛ک داستان استی يصورت فشرده که غالباً ندیز گویالمثل نن شکل را ضربیا

  .)267:همان( »اند.ل شمردهین نوع تمثیترمثل را فشرده .»ن در سنگیخ آهنینرود م« و یا »اردیبر ن

ا مفهوم یشه یک اندیشاعر  ،ک مصراع آنیاست که در  یتیاسلوب معادله ب«اسلوب معادله:  -2   

آن را  آورد ویخود م ياثبات ادعا يبرا ءایاش عت ویاز طب یمثال ،در مصراع دوم کند ویان میرا ب یذهن

است که  یبه حس یفعله مرکب یک تشبیاسلوب معادله در واقع  .دهدیقرار م یذهن يادعا يبرا یمعادل

  .)268:همان( »اند.ل گفتهیت تمثیا بیبه آن ارسال المثل 



 ٧

به قصد  وانات هستند ویح عناصر آن غالباً کوتاه که اشخاص و یاتیحکا«وانات: یات حیحکا -3   

ده یمفابل نا ،ییاروپا يهال در زبانین نوع تمثیا .شودیان میب یانسان يا تجربهی یاخالق يک آموزهیان یب

 یاخالق ير عالم واقع وجود ندارد اما نکتهد ،دهدیت رخ میکه در روا یحوادث و یلیت تخیشود. وضعیم

ن یپر از ا ،آثار عطار و يمثنو نامه ودمنه، مرزبان له ویکل .مربوط است يماد و يویبه مسائل دن آن عمدتاً

  .)268:همانت است (ینوع حکا

 یتیحکا ،ندیگویبه آن پارابل م ییاروپا يهاکه در زبان یسانات انیحکا«: یات انسانیحکا -4   

ن است که اشخاص آن یوانات در ایات حیفرق آن با حکا .است یاخالق يک نکتهی يکوتاه است که حاو

گر ید .ز ممکن است رخ دهدین یدر عالم واقع ،دهدیکه در پارابل رخ م یحوادث ع ویوقا ها هستند وانسان

پارابل  .قرار دارد يترومتمدنانه یدر سطح متعال ،واناتیات حیپارابل، نسبت به حکا یقکه درس اخالنیا

 .ل استیدر انج یسیحضرت ع يهابل، مثلن پارایمشهورتر .نظر دارد یوروحان یق اخالقیشتر به حقایب

  .)269:همان( »ن نوعند.یگلستان از ا در بوستان و ديسع يگراات واقعیحکا

مخاطب منظور  کنند ویت چندان مشهور است که فقط به عنوان آن اشاره میحکاگاه «مثالک:  - 5

ک عبارت کوتاه به کار یل در ثَدر واقع به شکل م ار روشن وساده است ویز بسیمضمون آن ن .ابدییم را در

  .)269:همان(.» خاله خرسه یمانند چوپان دروغگو، دوست ؛رودیم

ان امور یل به بین نوع تمثین است که ایدر ا یمیتعل و یاخالق يهالیبا تمث يل رمزیتفاوت تمث«   

منطبق  يعادات جهان ماد معمول و يهاین نظر با آگاهیاز ا .پردازدیان میقابل بریاسرار غ  و یناگفتن

 يرو اصرارنیاز ا ،ستیدادن به مخاطب ن ینده آگاهیغرض گو .دارد یکامال شخص ییبلکه محتوا ؛ستین

 يدهیا .افقمانند ناکجاآباد، کوه  ؛ا گونه استیرو ،لین تمثیمکان در ا زمان و .گران نداردیاور دب بر قبول و

برد یفراتر م ین ذهن را از سطح ادراکات عقلیبنابرا ؛است یمتعلق به ادراکات باطن يل رمزیپنهان در تمث

از  ،انهیات صوفیها در ادبناز داستا یبرخ .کشدیحس م يماورا يایدن ان ویعالم ب يبه ساحت نمادها و

  .)264: همان(» يسهرورد يهار عطار، داستانینا، منطق الطیابن س ،قظانیبن  یمانند ح ؛ندان دستیا
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 مجازهاست و ياره از خانوداهعاست و نماد مانندل یتمثدر این است که  استعاره ل ویتمثتفاوت « 

دارد تا به  يشتریشباهت ب به نماد ،لیرد. تمثدا يمجاز يمعنا زبان متعلق است و ینیبه قلمرو جانش

ل، الفاظ یتمث در نماد و یول ،شندینیگر میلفظ د يه به جایتشب يلفظ بر مبنا ،را در استعارهیز ؛استعاره

وسته یپ گسترده و يال مجموعهیتمث یاست، ول ترکوتاه از تمثیل استعاره معموالً هستند.ن مفهوم یجانش

  )270: مانهاز اجزاست ( متشکل و

 ،هستند یق نامرئیرگر حقاین نظر که هر دو تصویل از ایتمث نماد و«: نماد ل ویتمثتفاوت    

گاه  گسترده و ییمعنا کنند، اما نماد قلمرویوند برقرار میپ ،ینامرئ و یان جهان مرئیم مشترکند و

ل یواحد در نظر گرفت. تمث ده مبدلیا ایک مفهوم یل را به عنوان یتوان تمثیم یبه سخت .دارد یمتناقض

ل محدودتر از نماد یدر تمث یقلمرو معن .دنکنیان میرا ب يمتعدد یرهاست که معانیاز تصو يساختار

ل با یگر تمثیفرق د .ن استیاما در نماد چن ،ستیر نیصرف تصو ير براید بر تصویکأل تیدر تمث .است

اشخاص در  عوامل و از حوادث و يامجموعهبلکه  ،ردیگیک کلمه شکل نمیل در ینماد آن است که تمث

بند يصورت پا ،مرکب است که در آن يک استعارهیل در واقع یکنند، تمثیم يت نقش بازیک روایقالب 

در نماد  یخواهیتعال ینوع و همچنین جهش به باالست حرکت و نماد بر ياما مبنا ،مضمون مانده است

  )271: همان(» است.

  تمثیل در آثار عطار

  عطار است. ينامهبتیمص ر ویکتاب منطق الط ل در دویتمث بحث ما در مورد

 اند ول نوشته شدهیصورت تمثهستند که به یعرفان و ینیکتاب د ود ،نامهبتیمص ر ویمنطق الط

ت یخود حکا ،ا مادری یداستان اصل .اندن شدهیپراکنده مز ات کوچک ویاز حکا يادیهرکدام با تعداد ز

  د.گذاریش میبه نما نیز را یعرفان و ینید يهاشهیاندبودنش،  ییایرو و یلیتخضمن  است یمستقل

ر عطار یمنطق الط. کرد یبررسصورت و محتوا  يجنبهتوان از دو یل را میتمث ،میطور که گفتهمان

ادر ا می یدر واقع داستان اصل .وانات هستندیح ،آن يهاتیفابل است که شخص ياز گونه ،از لحاظ صورت
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، ي، رمزیاخالق هايلیتمث يدارا ،ییاز لحاظ محتوا فابل و ،از لحاظ صورت ،رغ استیکه داستان سم

  و....است. ایشه، رویاند

 يدارا ،ریمانند منطق الط نیز، ییاز لحاظ محتوا به شکل پارابل و ،بت نامه از لحاظ صورتیمص

  ست.ا... و. یخی، تاریاخالق يهالیتمث

بل از فا نیزهاي درون آن حتی در حکایت ؛در منطق الطیر بسامد باالیی دارد ،فابلعطار از  ياستفاده

به این  این، ولی ،از پارابل نسبت به فابل بیشتر استفاده کرده است ،نامهبهره برده است. عطار در مصیبت

ه این دلیل چون داستان اصلی یا مادر به صورت پارابل است ب ،معنا نیست که اصالً استفاده نکرده است

- دهد. همچنین عطار در آثار خود خیلی سریع تغییر شخصیت میخود را بیشتر نشان می ،تمثیل پارابل

- هاي انسانی به حیوانی و اشیاء روي میگاهی از شخصیت ،ماننددهد، حکایات او به یک منوال باقی نمی

 آورد، گاهی هم بالعکس. مانند این ابیات در منطق الطیر:

  نوبی نشیـــــــطوطی طمرحبا اي 

  چون خلیل آن کس که از نمرود رست

  مرود را همچون قلمـــــــــسربزن ن

  یده طوقی آتشینـــــحله در پوش

  شست ـــآتش ن رخوش تواند کرد ب

ش نه قدمــــچون خلیل اهللا در آت

  )35: 1372(عطار،                                                                                                     

 ،صورت تمثیل آمده استیک حکایت که به بلکه ؛از تمثیل بهره نبرده است تنها ،عطار در آثار خود

دارد. نماد هم  االییدر این دو مثنوي بسامد ب نیز نمادخود و همچنین  وجود دارد نماد و رمز بطن آن، در

که سیمرغ نماد حضرت حق  مانند این ابیات ؛یم عرفانی و دینی استمفاه يکنندهبیان ،مانند تمثیل

  است.

  بــرغ اي عجـابتداي کار سیم

  در میان چین فتاد از وي پري

  گر بگذشت برچین نیمه شبجلوه

وريـد هر کشــور شــالجرم پرش

  )41(همان:                                                                                                  
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  پژوهش تسؤاال -3- 1

  ؟، از تمثیل استفاده کرده استبراي بیان چه مفاهیمی، عطار - 1

  د؟ني عطار کاربرد بیشتري دارنامههاي تمثیل در منطق الطیر و مصیبتکدام صورت - 2

امین دینی، عرفانی، شامل کدام مفاهیم و مض ،نامه از نظر محتواالطیر و مصیبتهاي منطقتمثیل - 3

  اخالقی و... است؟

  یک از عناصر تمثیلی در اشعار عطار بسامد دارد؟کدام - 4

  پژوهش اهداف -4- 1

رود شمار می، از جمله مباحث مهم بهادبیات يرشته براي دانشجویان ،اي از زمانتمثیل در هر برهه 

در این  کند. هدف مااند کمک میهصورت تمثیل آمددر فهم مفاهیم عرفانی که به آشنایی با آن، و

مفاهیم  ،تمثیلمبحث  بابا آشنایی کامل  فارسی، ادبیاتي رشتهاین است که دانشجویان  پژوهش،

  کنند.متون عرفانی را بهتر درك رمزآلود مطرح شده در 

 عطار. ينامهررسی تمثیل در منطق الطیر ومصیبتب - 1

 ها از تمثیل استفاده کرده است.یان آنبررسی مفاهیم عرفانی، که عطار براي ب  - 2

  ي صورت و محتوا.در دو حوزه عطارتمثیلی بررسی آثار  - 3

   ضرورت و اهمیت پژوهش -5- 1

ي بالغت و در حوزه یکی از مباحث مهم اي برخوردار است ودر ادبیات فارسی از جایگاه ویژه تمثیل

 ایم این اسـت کـه  سی تمثیل در آثار عطار پرداختهررکه ما به بدلیل این شود وعلم بیان محسوب می نیز

چنـین دلیـل دیگـري کـه ضـرورت چنـین       . هماي داردفهم مفاهیم عرفانی نقش ویژه درتمثیل  شناخت

گونـه کـه   آن ،تمثیل در آثـار عطـار   ویژهبه ؛ي تمیثلاین است که در حوزهکند، پژوهشی را دوچندان می

  ته است.گیري صورت نگرفهاي چشمباید، پژوهش
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  پژوهش يپیشینه  - 6- 1

هـا و مقـاالتی در میـان آثـار     آثـار عطـار، کتـاب    خصوصـاً  با توجه به اهمیت تمثیل و ،در این زمینه

  اشاره کرد:  هاي زیرنمونهتوان به می ها،آن ياز جمله که نویسندگان وجود دارد

  )1373( يو روایت در شعر عطار نیشابور اشرف زاده، رضا، کتاب تجلی رمز - 1

تمثیل در آثار عطار پرداخته  و و روایت و کیفیت تجلی رمز، روایتبه رمز، اسطوره  هدر این کتاب نویسند

  است.

 هاي ادبیات عرفانی در آثـار عطـار و  (سیري در تمثیل ي اجتماعي تمثیل، آیینهبهبانی، مرضیه، مقاله -2

  .)اسطوره شناختی وفصلنامه ادبیات عرفانی  87زمستان  -13موالنا، شماره 

این  يهاي عطار و موالنا پرداخته است و همچنین علت استفادهتمثیل ينویسنده در این مقاله به مقایسه

  دو شاعر از تمثیل را بیان کرده است.

  )1375هاي رمزي (تقی، رمز و داستان -پورنامداریان - 3

فلسفی و رمزآمیز پرداخته و همچنین رمز، هاي عرفانی، نویسنده در این کتاب به تفسیر و تحلیل داستان

  تمثیل و نماد را مورد بررسی قرار داده است.

  )1382تقی، دیدار با سیمرغ، شعر وعرفان واندیشه هاي عطار( -پورنامداریان - 4

هاي عطار را بررسی کرده و نویسنده تمام مثنوي، بینی عطاراندیشه و جهانضمن بررسی  ،این کتابدر 

  نثر درآورده است. ها را بهآن

  88 پاییز ،21 يشماره ،ي تخصصی عرفانهاي عرفانی عطار، فصلنامهلبي فا، مقالهشهریار -زادهحسن - 5

ي به کارگیري حیوانات، اشیاء و گیاهان، براي هاي عرفانی عطار، شیوهدر این مقاله، عالوه بر بررسی فابل

   است.مورد بررسی قرار گرفته  نیز بیان مفاهیم عرفانی

 ) ترجمه دکتر عباس زریاب خویی، دکتر مهرآفاق ابیوردي 1377( هلموت، کتاب دریاي جان -ریتر -6

 معتبراز منابع  یکین اثر یا .اختصاص دارد عطار نیشابوري این کتاب به بررسی زندگی و چهار مثنوي از

  است. يشابوریشه عطار نی، خاصه شعر و اندیرانیـ ا یعرفان اسالم یق در مبانیتحق يبرا
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 .)1386ي عطار، (زندگی و اندیشه يعبدالحسین، صداي بال سیمرغ، درباره -زرین کوب - 7

از اشعار او ـ به  یفیرا ـ همراه با توص يشابوریعطار ن یزندگ ،استوار يبا نثر ،رن اثیکوب در انیاستاد زر

شمارد و یمختصات روزگار عطار را برم یبرخ ،یسنده در گفتار نخست با لحن خطابینو .کشدیر میتصو

 یط پر تشنج عطار را معرفیمح ،ن بخش کتابیدر دوم يو .شودیادآور می يتفاوت آن را با قرون متماد

  کند.یم

  )1388( سیروس، کتاب بیان -شمیسا - 8

ن ینو يهاات تازه و مثالینظر ياین کتاب درباره علم بیان نوشته شده است که نویسنده در آن به ارائه

  پرداخته است و در مورد تمثیل هم بحث مفصلی را بیان کرده است.

  )1386، (بالغت محمود، تصویر و -فتوحی - 9

مورد مطالعه قرار دهـد  را  يشعر يهادر سبک يرگریده است فن تصویه کوشسندی، نوکتاباین در 

و  یفارسـ  يشـعر  يهـا سـبک بحث را بر مدار  ه همین منظور،شکار شود. بآها و اصول آن یتا تفاوت مبان

سـبک   یمبـان  يپس از بحث درباره ،سنده در هر بخشینهاده است. نو ییاروپا يهاها با مکتبآنق یتطب

گاه آن در بافت شـعر  یز جایآن  و ن یمعرفت یمبانر و یکارکرد تصور در آن سبک، یت تصویاهاز م ،يشعر

ه بـر  یرا با تک یبالغ الحاتاصط یبوده تا مفهوم برخ سنده بر آنینو یسع ،ن کتابیسخن گفته است. در ا

  تر گرداند. موجود روشن يهادگاهید

  )1374ل آثار شیخ فرید الدین محمد عطار نیشابوري (بدیع الزمان، شرح احوال و نقد تحلی -فروزانفر -10

آثار عرفانی با و همچنین به مقایسه آثار عطار  نویسنده در این کتاب زندگی و آثار عطار را بررسی کرده

  دیگر پرداخته است.

  )، مقدمه، ترجمه وتوضیح انشااهللا رحتمی 1387تمثیل عرفانی( هانري، ابن سینا و -کربن -11

   .رف نیستسینا یک فیسلوف مشائی صان دهد که برخالف تصور رایج، ابنخواهد نشنویسنده می

ضمن  اند. برخیهاي عطار پرداختههرکدام به بررسی تمثیل و آثار و اندیشه ،هاي ذکر شدهو مقاله هاکتاب

آثار  يهبه مقایساند. برخی نشان داده را نیز تأثیر آن در علم بیان، بالغت و مفاهیم عرفانی، بررسی تمثیل
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هایی تفاوت ،ها و مقاالتاین کتاب ياند؛ ولی همهت تمثیلی شاعران دیگر پرداختهاتمثیلی عطار با حکای

خواهیم بیان کنیم می ، ضمن پرداختن به مبحث تمثیل در آثار عطار،در این پژوهشبا پژوهش ما دارند. 

می بهره یهار برده است و از تمثیل براي بیان چه مفاي به کاتمثیل را به چه شیوه ،که عطار در آثار خود

  به چه ابعادي توجه بیشتري داشته است.   ،بندي تمثیلدر تقسیم چنینهم برده است و

  مواد و روش پژوهش  - 7- 1

بـه   ،اطالعات يآورجمع يشیوهمحتوا بوده و  یلو از نوع تحل یفیک نامه،یانپا ینپژوهش در ا روش

آثـار عطـار   اطالعـات مربـوط بـه     يآوراساس، با مراجعه به کتابخانه و جمع ینست. براا ياکتابخانهروش 

و  یـل مـورد تحل  راهـا  نمـوده و آن  يبنـد را طبقه هایشف یت،پرداخته و در نها برداريیشبه ف ،نیشابوري

  .ایمدادهقرار  یبررس

  پژوهش انجامل و ابزار مورد نیاز براي یوسا  - 8- 1

  A4برداري، قلم، ، فیشکتاب، رایانه

  مدت اجراي پژوهش -9- 1

  ... ماه12از زمان تصویب به مدت .......

  کنندهمؤسسات آموزشی و پژوهشی همکاري   - 10- 1

  دانشگاه محقق اردبیلی

  ):پژوهش(بخش عملی  پژوهش يمحل اجرا - 11- 1

  علوم انسانیدانشکده ادبیات و 
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  مبانی نظري پژوهش
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  صور خیالتعریف  -2-1

تصرف ذهنی شاعر، طبیعت و انسان و این کوشش ذهنی او براي برقراري نسبت میان انسان و طبیعت «  

ادوار،  يها و در همهي زبانو عنصر معنوي شعر، در همه نامیممیچیزي است که آن را خیال و تصویر 

ی هاي اصلو معنوي است و زمینه اقعیات ماديي تصرف ذهن شاعر در نشان دادن وهمین خیال و شیوه

  .)2: 1389(شفیعی کدکنی، .» ي این تصرفات ذهنی تشکیل می دهدشعر را صور گوناگون و بی کرانه

ه معنی دیگري را در پرتو هاي قدیم و جدید است و هرگونل عنصر اصلی شعر، در همه ي تعریفخیا«

  .)3(همان: »توان شاعرانه بیان کرد.خیال می

ال در ساختمان ي سهم خیاند دربارهه به اهمیت صورخیال در شعر داشتهم، با همه توجهی کادبیات قدی

اند. علت این سکوت را بیشتر باید در طرز تفکر آنها نسبت به شعر و مفهوم آن شعر کمتر سخن گفته

جه اند و جوهر شعري کمتر مورد توداشتهنظر » شکل شعر«و » ظاهر«جستجو کرد و از آن جا که به 

قی و اند، ولی آنهایی که دید منطال در ساختمان شعر کمتر سخن گفتهایشان بوده است از اهمیت خی

دگان اند و بسیاري از گویننصر خیال را جوهر اصلی شعر شمردهاند عفلسفی نسبت به مفاهیم داشته

  .)7(همان: نداي خیال و تخیل دانستهههنر را نتیجها، رئالیستوحکایت جدید ادبی، از قبیل س

ناقدان اروپایی که وارث طرز تفکر ارسطویی هستند و بیشتر به جوهر شعر نظر دارند از دیرباز به اهمیت 

دهد بنیاد تعریف خود را بر د. ارسطو از تعریفی که از شعر میانر خیال در ساختمان شعر نظر داشتهعنص

  .)17کنند (همان: استوار می» خیال«

ه است و ناقدان از پیوستگی اي عاطفی همرااست که اغلب با زمینه» تجربه«نوعی  خیال یا تصویر حاصل

اند و معتقدند که هر ایماژي باید عاطفه و شعوري به همراه به تفضیل سخن گفته» عاطفه«و » ایماژ«

  ).17 داشته باشد (همان:
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                       ارتباط تمثیل با انواع ادبی                                     - 2-2

در استفاده از ابزارهاي زبانی  تا حدود زیادي به قدرت نویسندهگذاري در هر متنی بالغت و تاثیر

اي براي حصول به هدف هر شاعر یا نویسنده ها در القاي منظور و مقصود خود بستگی دارد.کاربرد آنو

ر واقع قدرت برد. دحال متن به کار می هاي مناسبی با مقتضاي ظاهر وي خود ابزارمتن در نوشته

  .)22 :1386(شمیسا، توان  مالحظه کردهاي زبانی میاستفاده از این ابزارنویسنده را در 

اي هرگاه نویسنده شود.هاست که سبب ایجاد انسجام و پیوستگی در متن میکاربرد مناسب این ابزار

کل مقام «شود. در واقع بالغت همان یغ نامیده میاي بلانسجام متن را رعایت کند گوینده هماهنگی و

احوال سخن گفتن. بدیهی است که در موقع  است یعنی به مقتضاي حال مخاطب و اوضاع و» مقال

شکست باید از لغات و عبارات خاصی استفاده کرد ودر مواقع تهنیت نیز از امکانات دیگر زبانی بهره 

اي هاي ویژهاي از ابزاروجه به ماهیت ،موضوع و هدف خود به گونههریک ازانواع ادبی با ت )34 برد.(همان،

اند بلکه نوع به کارگیري و کاربرد این تنها در هر زبانی متفاوتهاي زبانی نهامکانات و ابزار برند.بهره می

در بررسی یک متن باید دقت داشت که وع و مخاطب هر متنی متفاوت است. ها بسته به موضابزار

- شیوه هاي زبانی، صنایع وه از چه ابزارهایی براي تاثیر کالم خود استفاده کرده است یکی از ابزارنویسند

 (وفایی، کند.کنش خاصی را در متن ومخاطب ایجاد می هاي ادبی است که هرکدام از این صنایع تاثیر و

در  و تعاره و مجاز...شود مانند اسدر برخی از این صنایع معناي کلمات عوض می )6: 1392آقابابایی، 

 یابند تا تأثیر خاصی را ایجاد کنند.شوند اما کلمات کاربرد خاص میبرخی دیگر معناي کلمات عوض نمی

شود مانند ... برخی دیگر نیز به موسیقی کالم افزوده می مانند  قلب، التفات، سوال بالغی، استخدام و

کند که این ع نیز در کالم ابهام ادبی ایجاد میز صنایبرخی ا ه در بدیع لفظی مطرح است وصنایعی ک

اند. برخی از شوند و به نوعی متناسب با مقتضاي حالابهام نیز سبب تأثیر گذاري در متن و مخاطب می

شوند مانند :تناسب ، تضاد ، لف ونشر اند و سبب وضوح کالم مییع نیز هستند که بر عکس مورد قبلصنا

در این دسته توان المثل) را میضرب آن (تشبیه تمثیلی و استعاره تمثیلی،هاي زیر مجموعه و و تمثیل

  .)7(همان :  قرار داد
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  تعریف تمثیل - 2-3

این اند که ما در اینجا به برخی از ناگونی در مورد تمثیل ارائه کردهکنون تعاریف گواز دیرباز تا

  کنیم:اشاره میتعاریف 

مثل است، اَلمثَل، اَلمثَل و المساوي تقولُ، هذا مثل هذا، کما تمثیل در لغت به معنی مانند، همتا و 

نمون، سان، حال و صفت ي عربی را در فارسی گاهی به داستان یا دستان، هذا مثل هذا. این کلمه تَقولُ

ي این معانی مبیدي صاحب کشف االسرار، در ترجمه ي قرآن کریم مثَل را به همه .اندترجمه کرده

هاي فارسی آن مورد استعمال دارد. اما خود کلمه مثل در ادبیات فارسی پیش از معادل ؛ستبرگردانده ا

شود در حکم مضاف الیه است که ممکن است یک ف دارد و آنچه بعد از مثل ذکر میمثل حکم مضا

(شفیعی کدکنی،  .کلمه، یک ترکیب، یک جمله،  یاحتی مطلبی طوالنی مرکب از جمله هاي متعدد باشد

  .)38و 39: 1389

این معنی در اکثرلغات سامی مانند ي مثل در یکی از معانی مثل تشبیه است کلمهگوید ابن اثیر می

 آرامی و عربی به اختالف لهجات به همین معنی آمده است و در همه جا به معنی تشبیه شی به حبشی و

و به همین جهت ابن اثیر تمثیل یا مثل در واقع همان تشبیه یا نوع خاص از تشبیه است  .شی است

 داند (شمیسا،شبیه میسخنی را که درباره مثل گفته بود درباره تمثیل نیز ذکر کرد و آن را همان ت

1390: 140(  

روند و ،  اغلب به جاي یکدیگر به کار میمثل و مثال و تمثیل در زبان فارسی به پیروي از زبان عربی

شود که اگرچه ممکن است از نظر طول داستان یا نوع گفته می وناگون داستان یا حکایتیگاهی به انواع گ

 خوانندها مثل یا تمثیل میي آنباشد لذا همه را جدا از شکل ویژهها با یکدیگر فرق داشته شخصیت

  .)141(همان: 

تمثیل در لغت به مفهوم مثل آوردن، داستان یا حدیثی را به عنوان مثال بیان کردن است. به نظر 

و  خذ شود آن را تمثیل یا مثل گویندسان هرگاه حکایتی از زبان حیوانات، نباتات و امثال آن اادب شنا
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گردد از آن معنایی فلسفی یا عرفانی استخراج گردد تمثیل رمزي  هرگاه آن حکایت به صورت و تعهد ادا

  .)3:1380 یا کنایی است (باقرزاده،

به معنی مانند و همتاست و یکی از صورخیال  مثل اند تمثیل وهمانگونه که علماي بالغت گفته

شود. تمثیل بیان غیر مستقیم شاعر یا نویسنده است تا بتواند غرض و مقصود درعلم بیان محسوب می

اصلی خود را به آن وسیله بیان کند تا موجب آگاهی و تعلیم مخاطبان شود. به گفته پور نامداریان در 

واه این تعلیم، یک درس اخالقی مربوط به امور دنیوي باشد و تمثیل همیشه قصد تعلیم وجود دارد خ

نکته دیگر آن که قصد تعلیم در تمثیل همیشه روشن است در  ؛خواه تعلیم عقاید دینی، عرفان و جز آن

ها اساطیري و حیوانات و اشیاي شخصیت یافته و یا انسانهاي ها شخصیتثیل ممکن است شخصیتتم

بیشترین گرایش شاعران و نویسندگان به تمثیل به زمان حال و معاصر  )14 :1375باشند.(پورنامداریان، 

شود؛ بلکه در سراسر روزگار باستان، قرون وسطی، رنسانس  نیز بر این عقیده تاکید و اصرار مربوط نمی

را در زیر  ن و کافر، حقایق روحانی و اخالقی و علمیي حفظ رازهاي مقدس از افراد ناداداشتندکه برا

کردند این انگیزه حفظ راز از نادان ي خدایان و قهرمانان اساطیري پنهان میبارههاي زیبایی درافسانه

) تمثیل همیشه بریک منوال نیست 146هاي بیان، به صورت تمثیل  است.(همان :وکافر خود یکی از علت

مثیلی نیز بنا به گاهی اخالق، گاهی سیاست، گاهی عرفان، گاهی دین و حتی گاهی فلسفه. و قصه ت

هاي شود و ناماي برخوردار میهاي ویژهها وصحنهیابد و ابزارها و آدم هدف، شکل و ساختار خاصی می

هاي اخالقی به هدف تعلیم و آگاهی ) مثال تمثیل61: 1381 ،امامیگیرند.( مربوط به موضوع را می

تن و ترس از حاکم ستمگر وخفقان هاي سیاسی و رمزي براي کتمان نگه داششود و تمثیلساخته می

شود که فیلسوف بخواهد مخاطب خود را اقناع آید و تمثیل در فلسفه زمانی استفاده میجامعه  پدید می

و اندرز به  ي افراد از نصیحت و پندهاي اقناع مخاطب است. در جامعه همهچون تمثیل یکی از راه ؛کند

لیل شاعران براي انتقال غرض و مقصود خود به مخاطبان به این د ؛ بهشوندصورت مستقیم ناخوشایند می

شود از همان ابتداي ي خاصی مربوط نمیگونه که گفتیم بحث تمثیل به دورهتمثیل روي آوردند همان 

اهی مخاطبان وارد زندگیشان شده بود و هاي قرآنی براي آگداستان، حکایت روزگار تمثیل به صورت قصه،
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عادي چه پادشاهان، سیاستمداران و هر نوع قشر جامعه با روي باز از آن استقبال  افراد روزگار چه مردم

کردند به خاطر استقبال مخاطبان، از تمثیل، شاعرانی مانند مولوي، سنایی، عطار مبناي کار خود را بر می

 اند.تمثیل بنا نهاده

  نظر بالغیون در مورد تمثیل  - 2-4

اند که ما براي آشنایی بیشتر نظرات ه کردهنده و متفاوتی ارائات ارزبالغیون در مورد تمثیل نظر

                   ایم.کدکنی، سکاکی و ... را آورده برخی از بالغیون مانند جرجانی، شفیعی

  .)53: 1384(جرجانی، .»تشبیهی تمثیل نیستگوید: هر تمثیلی تشبیه است و هر  جانی میجر«

د معانی که به اقتضاء در معرض آن قرار بگیرد و از صورت اصلی تمثیل آن جا که عقب معانی بیای«

بخشد و پایگاه و قدر پوشاند و فضیلت میه شکوه میآن منتقل بشود براي آن معانی جامخود به صورت 

گذار در مدح و سزاوارترین چیز در آویزش هاي تأثیراز نظر جرجانی تمثیل یکی از راه .معانی را باال برد

  .)65(همان:  » .دلهاست

از نظر او هر  .ترتر است و تمثیل خاصتشبیه و تمثیل این است تشبیه عامي عقیده جرجانی درباره«

  .)79(همان:  ».تمثیل نخواهد بود الزاماً تمثیلی تشبیه است اما هر تشبیهی

با  اند و بسیاري از دانشمندانهاي تشبیه دانستهاي از شاخهدر بحث صورخیال شاخه را تمثیل«

 از جمله زمخشري ؛اندتهتوجه به معنی لغوي این دو کلمه که برابر است، تشبیه و تمثیل را مترادف دانس

 ».اندبه تفاوت میان تشبیه و تمثیل، ایراد گرفته شانبه دلیل قائل بودن ،و ابن اثیر که بر علماي بالغت

  .)55: 1389(شفیعی کدکنی، 

یاد شده، نقد الشعر م تمثیل، بدون اشاره به نام آن، ز مفهوکه ا هاییترین نمونهیکی از قدیمی«

ار داده و گفته است: و آن را از جمله اوصاف در ائتالف لفظ و معنی قر بن جعفر است که تمثیل قدامۀ

این است که شاعر خواسته باشد به معنایی اشارت کند و سخنی بگوید که بر معنایی دیگر داللت عبارت 

  .)78(همان : » .دیگر و سخن او، مقصود و منظور اصلی او را نیز نشان دهد کند، اما آن معناي
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تمثیل در نظر بعضی از مماثله است و  .گویدداند و میهاي استعاره میابن رشیق تمثیل را از شاخه«

 آن چنین است که چیزي را به چیزي تمثیل و همانند کنی که در آن اشارتی باشد هم چنین عقیده دارد

  .)79(همان:  .»ثیل و استعاره از مقوله تشبیه اند جز اینکه ادات و ابزار تشبیه در آنها وجود نداردتم که

صفتی غیر حقیقی باشد و از اموري » وجه شبه«گوید اگر در تشبیه سکاکی در مورد تمثیل می«

د، تشبیهی است انکاکی، خطیب قزوینی و دیگران گفتهشود بعد از سنتزاع شده باشد، تمثیل خوانده میا

اء د امر خواه این تعدد مربوط به اجزی از دو یا چنمري منتزع از امور عدیده باشد یعنکه وجه شبه در آن ا

  .)81(همان: »شیء باشد یا نباشد.

نعمانی نیز  شبلی خواند.باس، تمثیل را به نام استدالل میطوسی در اساس االقتخواجه نصیرالدین«

ي تخیل غیر از طرز استداللی است که عموماً گوید طرز استدالل قوهند و میخواتمثیل را استدالل می

  .)84(همان:  .»متداول و معمول می باشد

تمثیل از جمله استعارات است اال اینکه «صاحب کتاب المعجم در باب تمثیل ذکر کرده است که «

کی  ی اشارت کند لفظی چنداین نوع استعاراتی که به طریق مثال ،یعنی چون شاعر خواهد که به معن

داللت بر معنی دیگر کند بیارد و آن را مثال معنی مقصود سازد و از معنی خویش بدان مثال عبارت 

  .)377: 1377( رازي، .»کند

تمثیل و سمبولیسم با یکدیگر قابل جمع هستند و شدیداً به هم «می نویسد:  در مورد تمثیل هوف

  .)40: 1377داند (علوي مقدم، ي مجاز میه و تمثیل را از مقولهبه، استعارابن قتی» در آمیخته اند

از نظر وي مبالغه به معناي شمرد. بر می مبالغه، بیان و ایجاز را سه ویژگی ابن اثیر نیز براي تمثیل،«

طور ز مثل ممکن است بهتأکید در رسانیدن معنی و ایفاي کامل مقصود است زیرا سخن عادي و عاري ا

استاد عالمه همایی در کنار بیان معناي تمثیلی به « ).132: 1422 یر،ابن اث( »را نرساند. واضح، مقصد

تمثیل منطقی، آن است که «گوید: تمثیل در علم منطق اشاره کرده میعنوان ارسال المثل به اصطالح 

گري مابین دو چیز به حسب ظاهر مشابهتی وجود داشته باشد و بدان سبب حال و حکم یکی را بر دی

  .)2: 1381(امامی، »قیاس کنند یعنی حکم را بر دیگري مترتب سازند.
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برخی از بالغیون در مورد تمثیل، اشاره کردیم که برخی از  نظر،  ضمن بیان همان طور که ذکرشد

اند و هم چنین بین تشبیه و تمثیل ي تشبیه دانسته، سکاکی و... تمثیل را از گونهمانند جرجانی هاآن

هم مانند دیگر از بالغیون  گروهیاند و ل ریشه تمثیل را تشبیه گرفتهاند ولی در اصیی قائل شدههاتفاوت

گروه مجاز  را از تمثیل از بالغیون همو برخی اند دانستهتمثیل را از گروه استعاره ... رازي، شبلی نعمانی و 

  .اندگرفته

  پیشینه تمثیل  - 2-5

اي بس طوالنی دارد و اولین کتابی که از ونه که دارد سابقهگبه خاطر حالت روایی و قصهتمثیل، 

ي تمثیل را جستجو کرد از لحاظ اگر بخواهیم ریشهتمثیل در آن به کار برده شده است قرآن است. 

ي زمانی در اسطوره تا معاصر جستجو کرد و از لحاظ دینی در همه ادیان و از لحاظ مکتب در همه

  ي طوالنی تمثیل را به دست آورد.و کرد تا سابقهها باید بررسی و جستجمکتب

  تمثیل و اسطوره - 1- 2-5

 ،این رو بوده که بسیاري از محققانتمثیل از آغاز پیوند استواري باروایت داستانی داشته است از «

از اند. خوانده» ل رواییتمثی«اي را هاي  اسطورهاند و نخستین روایتثیل رمزي را با اسطوره در آمیختهتم

آیند حساب می (قرن هشتم پیش از میالد) در شمار تمثیل به هاي اساطیري از عصر هزیودروایت رواین

اي از روایت اساطیري است که در آن نام اشخاص و زمان هزیود پایه گذاري شده شیوه این سنت که در

، دانایی، افسون، جادو، شقاستفاده از یک مفهوم مجرد است. مفاهیمی مانند آرزو، ع ي، به مثابهاشیاء

(فتوحی،  .»هاي عصر هزیودبه شکل انسان ظاهر می شوندعشق در اساطیر اولیه و در افسانه زیبایی و

1389 ،249(. 

  تمثیل در خطاب هاي یونانی -2- 2-5

در یونان باستان تمثیل در کانون توجه خطیبان و اهل بالغت قرار داشت ارسطو در کتاب رتوریک «

را » مثال«را یکی از ابزارهاي خطیب براي اقناع می شمارد و در کتاب دوم، باب بیستم » یمثال داستان«

از مقوله استدالل عام شمرده و دو نوع از این صناعت را نام برده است. یکی یادآوري وقایع گذشته و دومی 
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و  زندت میی و ابداع مثل به استدالل دسساختن مثل براي بیان حقایق. خطیب با ذکر شواهد تاریخ

  .)249 (همان: .»انگیزدآنان را  به عمل بر می مخاطبان خود را اقناع کرده،

  تمثیل در ادبیات دینی - 3- 2-5

هاي دینی و اخالقی بوده است. بدین سبب هاي ادبی براي تبلیغ آموزهتمثیل از مؤثرترین شکل«

هاي تمثیل دینی ترین نمونهقدیمی .امثال اخالقی و فلسفی است هاي آسمانی آکنده از حکایات و-کتاب

اند حضرت بلند به کار رفته است گفتهکوتاه بیش از تمثیل » مثل«توان یافت در تورات را در تورات می

  )250 (همان: .»سلیمان بن داوود در نظم امثال شهرت داشت

مسیحی  علماي .در ادبیات مسیحی بر سر تمثیل اختالف نظر و بحث و جدل بسیار در گرفته است«

ي آزادي ادراك و که الیگوري زمینه شاید از آن جهت ؛را به کار بردند» الیگوري«واژه » مثل«به جاي 

ي تفسیر تمثیلی ي رنسانس سخت شیفتهرد، متفکران مسیحی تا اواخر دورهقابلیت تأویل بیشتري دا

می کینگ جمیز به ي قدیمتون ادبی و دینی بودند اصطالح الیگوري در کتاب مقدس، ترجمه نسخه

  .)251 (همان: .»اندشان دهد که مکتوبات مسیحی تمثیلیصراحت آمده تا ن

ي قرن اول ي پولس به مردم غالطیه در نیمههاي کتاب مقدس با نامهسنت قرائت تمثیلی روایت«

« سخن انجیل، بافت تمثیلی دارد، یعنی حکایات انجیل گوید یکاست. پولس می میالدي آغاز شده

  .)252 (همان: »غیراز معناي اصلی دارد»اي دیگري معن

  تمثیل دربالغت اسالمی -4- 2-5

ها در موضوعات و عرب .جست» مثال«ریشه مباحث مربوط به تمثیل را باید در  ،در بالغت اسالمی«

  .)253(همان: »بردندتماعی خود امثال بسیار به کار میمناسبات مختلف زندگی اج

ب، بیان و اثبات اي است که براي پند و اندرز، انگیزش و ترغیثال حکیمانهقرآن کریم آکنده از ام«

مراد از مثل قرآنی تشبیه امري به امر دیگر است این  ویر محسوس از مفاهیم آمده است.معانی و ارائه تص

نوع مثل با مثل اصطالحی که عبارت است از قول مشهور و عبارت رایج که حاوي معنا و اندرز است و 

  .)255(همان: »کندفرق می ،اي اشارت داردماالً به قصه یا حادثهاحت
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  تمثیل در آثار عرفانی -5- 2-5

ته است عارفان براي اینکه بتوانند آثار عرفانی تأثیر به سزایی داش دانیم تمثیل درمیهمان طور که 

 اند؛ زیراثیل رمزي بهره بردهاند عارفان از تممنظور خود را به خواننده انتقال دهند از تمثیل استفاده کرده

ها را درك کنند از ا فقط براي قشر خاصی که منظور آنهآن .تواند درك کندحال عارفان را هرکسی نمی

  .تمثیل در آثار عارفانی مانند مولوي و عطار، کاربرد فراوانی داشته استاند تمثیل استفاده کرده

ها دین و گیرد که اکثر مأخذ آنمیهن را در برادبیات کعرفانی  هايتمثیل بخش اعظم منظومه«

زلیات موالنا جایگاه واالیی دارد. تمثیلی که عنوي حتی در غهاي مثنوي متمثیل در داستان .اسطوره است

در ادبیات مدنظر است بیشتر حکایاتی در جهت توضیح و تفسیر اعتقادات اخالقی و عرفانی است که 

شود تا جاذبه بیشتري داشته باشد . حکایات مثنوي لی محسوب میز ادبیات تعلیمی تمثینمونه اي ا

ر قالب دها مفاهیم انتزاعی را که در آن شخصیتهستند » آراء و عقاید تمثیل«معنوي بیشتر از نوع 

  .)133: 1393(نظري،  »کندتمثیل، شعر، برهان و عرفان، تفسیر و بیان می

-بندي میهاي عقلی خود را با تمثیل صورتاندیشهسازد و تصورات و مولوي در مثنوي تمثیل می«

از نقد آگاهی  ؛هاي خود مفاهیم عقالنی بسیار گنجانده استنیز در حکایات و تمثیالت منظومه کند .عطار

هاي عرفانی و انتقاد از قدرت سیاسی و نقد عقل و فلسفه از و سیاسی گرفته تا اخالق و تجربه اجتماعی

  .)274: 1389(فتوحی،  »تمثیل استفاده کرده است

در جایگاه  تمثیل، گاهی. هاي انتقال معانی استتمثیل یکی از راهگفته شد  هاي پیشیندر بحث

را به دیگران انتقال دهند به  براي اینکه بتواند معانی يهر قشر. است تشبیه گاهی مجاز و گاهی استعاره

کند و معتقد است وان استدالل یاد میتمثیل به عنمثالً اسطوره از  .ي خود از آن استفاده کرده اندلیقهس

است .عارفان هم براي اینکه راحت بتوانند منظور خود را به  ، تمثیلهاي اقناع مخاطبیکی از راه که

هاي ر عرفانی تمثیل براي بیان اندیشهدر آثا .انده روش خود از تمثیل استفاده کردهدیگران انتقال دهند ب

اعی و تاریخی به کار گرفته شده است و نوع تمثیل استفاده شده در این آثار هم اخالقی ،سیاسی ،اجتم

  مندکنند.را از آن بهره تمثیل رمزي است تا فقط مخاطبان خاص خود
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  تمثیل در تاریخ ادبیات و ادبیات فارسی - 6- 2-5

ی در اگر بخواهیم سیر استعالیی تصویر برتري از حس به عالم ذهن را ترسیم کنیم تشبیه حس«

تر است. تمثیل در ن استعاره است که از تشبیه درونیفروترین مرتبه ادراك حسی قرار دارد. بعد از آ

- هاي ذهنی جاي میي فعالیتنیست قرار دارد و نماد در باالترین مرحلهاي باالتر که ساحت عقالمرحله

هاي استعاره با بسیاري از تفاوت دانند از این رومثیل را نوعی استعاره مرکب میگیرد. بالغیان اسالمی ت

ي آگاهی باالتري با این همه تمثیل در قیاس با استعاره از درجه ؛درباره تمثیل و نماد صادق است ،نماد

اي از یک تجربه حسی نی است ولی استعاره تصویر فشردهي عقالزیرا تمثیل حاوي تجربه ؛کندحکایت می

  .)274 :1389(فتوحی،  »است

شاعران و نویسندگان ایرانی  .عصر غلبه عقالنیت و آگاهی عقلی استخ، مثیل، در تاریعصر رواج ت«

 (همان: انددینی و اخالقی خود یافته، عرفانی، هاي فلسفیبهترین ظرف بیان افکار و اندیشه تمثیل را

274(.  

بزرگانی  .اندههاي اخالقی و اندیشگانی بنیان نهادتمثیلبر پیکره  سوداي ادبیات اخالقی ایران را،«

هاي اندیشگانی و القیت ادبی خود را در قالب تمثیلمانند سنایی، عطار، مولوي و جامی بخش عمده خ

  .)274 :(همان »رمزي ارائه کرده اند

قبایل و عشایر بدوي و چادرنشین، دلیل بر  یل و حکایات و قصص محلی در میانوجود فراوانی تمث«

در میان ایرانیان است و در طول تاریخ خصوصاً عنصر تمدن ساسانی و  اصالت و ریشه دار بودن این رشته

آدمی  اوایل اسالم تا زمان  شاهنامه این شیوه به حدکمال رسیده در بندهشن ایرانی فصلی است که کالبد

داند و در آن هر بخشی از کالبد انسان به بخشی از زمین تشبیه شده که بعدها را انعکاس از عالم کبیر می

  )3 :1374 (مالیی، »رراً در آداب و آثار اسالمی آمده است.مک

کیمیاي امام محمد غزالی همین تمثیل را در  »بیرکَال موي عالنطَا فیکأ فیروص رمج کانَّ مزعالتَ«

نظامی  .آورده استگلشن راز این تمثیل را به نظم درکند و شیخ محمود شبستري نیز در سعادت نقل می

  شاهی که وزیر براي او از دو مرغ در ویرانه اندرزي آورده است ثیلی زیبا به بیان حکایت پادنیز در تم
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