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Abstract  
One of the important tools that the author of educational literature uses to 

explain and interpret moral and mystical ideas and to convey his content to 

the audience is allegory. In the allegory of the writer and poet, he first 

expresses general and abstract concepts, which are often rational and news-

type, and then gives a literary example and reason to make them tangible and 

objective and to prove his claim. In the sense that their reasoned words are 

simple and understandable with the explicit conclusion, he has a profound 

effect on the reader. All kinds of allegories are powerful tools of illustration 

and de-familiarization and the origin of creating novel themes, and since in 

these literary techniques, positive images serve to convince the audience, the 

method of argumentative expression is superior to artistic expression. In this 

article, the artistic, educational, and training functions of various types of 

allegory have been reviewed. The research is based on the application of 

examples of this literary array in important educational works and Indian 

styles and considering the views of experts and the author's personal 

perception of this rhetorical art. The general conclusion of the article is that 

the abundant use of different forms of allegory is one of the secrets of beauty 

and taste and the effect of the language of educational and Indian literary 

works on the reader, and this has made the contents so popular that the 

readers accept the meanings and concepts wholeheartedly and without any 

question. 
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 لیتمث يمیو تعل یهنر یکارکردها

 

 رانیا  ،زیتبر ، جانیآذربا یمدن دیدانشگاه شه ، یفارس اتیزبان و ادب یدکتر   سردار بافکر

 چکیده

و  يو عرفان ياخالق هاي دهیا ريو تفس حيدر جهت توض يميادب تعل ۀسندیکه نو يمهم ياز ابزارها يکی

و  يکل ميو شاعر ابتدا مفاه سندهینو لياست. در تمث ليتمث ردگي يم ياریمطلب خود به مخاطب از آن  يالقا

 و ها کردن آن ينيملموس و ع يو بعد برا کند يم انيب ، هستند يو از نوع خبر يرا که غالباً عقل يانتزاع

 و است فهم قابل و ساده ها نظر که سخنان مستدل آن نیو از ا آورد يم يادب يليمثال و دل ، خود ادعاي اثبات

از ابزارهاي قوي  لي. انواع تمثگذارد يبر خواننده م يقيعم ريتأث ، پردازد يم يرگي جهنتي به صراحت با

 ریتصاو ، يادب يشگردها نیهستند و ازآنجاکه در ا يعیبد نيو منشأ خلق مضام زدایي یيتصویرگري و آشنا

جستار  نیدارد. در ا يبرتر يهنر انيبر ب ياستدالل انيب ۀويش ، در خدمت اقناع مخاطب است ياثبات

، قرار گرفته است. پژوهش يموردنقد و بررس ، ليانواع گوناگون تمث يتيو ترب يميو تعل يهنر يکارکردها

 هاي دیدگاه ةو سبک هندي و مالحظ يميدر آثار مهم تعل يادب  هآرای این هاي مصداق ربردکا ۀبر اساس نحو 

است  نیمقاله ا يکل جهينگارنده از این هنر بالغي صورت گرفته است. نت شخصي دریافت و نظران صاحب

 يآثار ادب بانز ريپسندي و تأث و ذوق یيبایز ياز رازها يکی ، ليمختلف تمث هاي شکل فراوان بردن کار که به

 و بيفتد ها زبان سر بر ها بر خواننده است و همين امر سبب شده مفردات نغز آن يو سبک هند يميتعل

 وچرا بپذیرند. ودل و بدون چون اند از جان ذکر شده ها تيب نای در که را مفاهيمي و معاني خوانندگان

 .سبک هندی ، یمیتعل اتیادب ، تیو ترب میتعل ، یادب یهنرها ، لیتمثها:  کلیدواژه
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 مقدمه

ها عصارۀ بافت آن در سخنان موجز و لطيف و با محتواي بسيار عميق هستند که ، هاتمثيل

 خَيْرُ»هاي بارز  نمونه ، هاشده است بنابراین تمثيل نهفته فشرده صورت به بشري تجربيات

بين تمثيل و تعليم رابطة  .آیند شمار ميبه «لفظِ اندک و معنيِ بسيار« ، «دَلَّقَلَّ وَ  الکالمِ ما

توان تعليمي ناميد و تمثيل اي که اکثر متون تمثيلي را ميگونهانکارناپذیري برقرار است به

یابي گویندگان ادب تعليمي در راستاي دستشمار آورد. را جزء ذات متون ادبي تعليمي به

هاي متنوع تمثيل بهره از صورت ، فزایش تأثيرگذاري کالم اندرزي خودبه اهداف و ا

تمثيل براي روشنگري و ایضاح بيشتر یک موضوع تعقّلي و تقریباً مبهم است که  گيرند. مي

 گري و اقناع مخاطب خویش هستند.در پي استدالل ، شاعران و نویسندگان با این تصاویر

کار گاهي براي تحذیر و هشدار مخاطب بهتمثيل گاهي براي تشویق و ترغيب و 

 پایدار تأثيرگذاري قصد به روایي و تصویري در بافتي هاو آزموده هاآموزه رود. انتقال مي

طریق  از است که دیگري خاصيّت ، مخاطب تعليمات و تجربيات بر دامنة و افزودن

حتّي این  شود ومي حاصل تمثيلي هايداستان ها وبيت ساختار در نتایج مندرج ها ومضمون

یکي از . گویدرا پاسخ مي مخاطب تفریح در و سرگرمي به تمایل هنر بياني در ذات خود

کردن ترین کارکردهاي تمثيل در شعر سبک هندي خلق تصاویر اثباتي و مجسمعمده

لذت حاصل از فهم و ادراک را به خواننده عطا  ، ها در ذهن مخاطب است تا به یاري آن آن

سوي خود  زیبا هستند که توجّه خواننده را به قدر آنها ده باشند. تصاویر اثباتي تمثيلکر

 وراي در تصاویر پنهان شده کشف براي انگيزند و چون خوانندهجلب و شگفتي او را برمي

برد و پيام آن لذّت مي ، کند از کشف تصاویرکنجکاوي و تالش زیادي مي ، پردۀ تمثيالت

 شود.بزودي فراموش نمي ، ذهنش ماندگار شدهتصاویر در 

 پژوهشاهداف و ضرورت  ، سؤاالت ، بیان مسئله

و هدفش بيان و آشکارسازي آن  آورد يدرممحسوس  صورت بهتمثيل مطالب عقالني را 

تعليمي دارد و پدیدآورندگان آثار تعليمي براي تقریر و  تيخاصاست بنابراین تمثيل 

ا ایضاح و تثبيت آن در ذهن مخاطب از این ابزار کارآمد بهره توضيح مطلب اخالقي خود ی
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 ريغبر مفاهيم اخالقي که غالباً مطلبي معقول و  ، جویند. گویندگان ادب تعليمي با تمثيلمي

متوجه  ، اندمخاطبان خود را که غالباً از مردمان عامي ، با تصریح آن ، تأکيد کرده اند يحس

تعليم و پند و اندرزهاي اخالقي  ، شيوۀ ادبي در آثار ادبي تعليمي کنند. استفاده از اینآن مي

ساخته است. بالغت و مقتضاي حال  دوچندانها را را حالوت بخشيده و تأثيرگذاري آن

دوگانگي بيان شود تا پند و  دوراز بهو  صراحت بهکند که کالم در ادب تعليمي حکم مي

 همساني از روش همة انواع تمثيل خاطر در اندرز گوینده در مخاطب اثر کند. به همين

، موضوع و یک ادّعا طرح صریح از: است عبارت کهشده  استفاده موضوع اثبات یک براي

 مطلوب. گيرينتيجه ، نهایت در و و اثبات براي استدالل آوردن مثال تصویري سپس 

و ضرورت بيان تمثيلي چيست؟ انواع تمثيل چه کاربردهایي در ادب تعليمي و  فلسفه

 صورت بهچيست؟ چرا باید واقعيت را در  ادبي رمز و راز تأثير این هنرسبک هندي دارند؟ 

تمثيل و غيرمستقيم بيان کرد؟ سؤاالت و ابهاماتي از این قبيل در آثار مهم ادب فارسي 

کرد. در عصر سانسور و دیکتاتوري گاهي مصلحت در ضا مياي را اقتتدوین چنين مقاله

شوند. شناختن توان و عدم تصریح است و باید حقایق در پشت نقاب سمبل و تمثيل پنهان 

امروزه یک نياز فرهنگي مهم  ، هاي پيچيدههاي تمثيل در بيان روشن و زیباي اندیشهقابليّت

هنگ زباني گذشته ما گردد. آشنایي با تواند موجب احياء فراست و از این گذشته مي

کارکردهاي هنري و تعليمي انواع تمثيل در نگاه علمي و تخصّصي به ادبيات و درک 

 که زبان فارسي از دهدکند و نشان ميهاي نهفته در شعر فارسي کمک ميتر زیبایيدقيق

را در نقد و هاي فراواني براي بيان ادبي و هنري برخوردار است. همچنين ما چه ظرفيت

و شناخت بهتر بسياري از آثار ادبي تعليمي و سبک  زبان شعري شاعران اندیشه وبررسي 

 کند.مي هندي یاري

 پژوهشپیشینة 

توان به موارد زیر مي منتشرشدهترین و معتبرترین تحقيقاتي که در حوزۀ انواع تمثيل از مهم

تعاریف  ، نگارنده در این پژوهش ، فتوحياز « کارکرد( ، اقسام ، تمثيل )ماهيت»اشاره کرد: 

هاي آن با استعاره بالغيان قدیم و جدید از تمثيل را مورد کاوش قرار داده و با بيان تفاوت
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 رحيمي و (6835فتوحي، ر.ک: ص کرده است. )قلمروهاي تمثيل را مشخ ، و نماد

ضمن  ، «اهداف و ابزارهاي کاربرد تمثيل در دیوان خاقاني»در مقالة ( 6836) ادهمحمدز

اشعار خاقاني را از این جنبه در دو مقوله  ، هاي مختلف تمثيلپرداختن اجمالي به تعریف

تصویري نو از  تمثيل و»اند. اصلي؛ یعني اهداف و همچنين ابزار کاربرد تمثيل بررسي کرده

بندي در این تحقيق از انواع تمثيل یک تقسيم ، (6836شيري )« کارکردها و انواع آن

در این  ، (6868مرتضایي )« تصویر یا صنعت بدیعي؟ ، تمثيل»است.  شده عرضهجدیدي 

تعریفي دقيق از انواع  ، ها و تعاریف مختلف از تمثيلمقاله سعي شده ضمن نقل و نقد دیگاه

و ذیل علم بيان جاي  هاي تشبيه استارائه گردد و مشخص شود که تمثيل از شاخهتمثيل 

هاي این یافته ، وفایي و آقابابایي« بررسي کارکرد تمثيل در آثار ادبي تعليمي»گيرد. مي

تحقيق بيانگر آن است که کاربرد فراوان تمثيل در آثار ادبي تعليمي حاکي از ارتباطي 

بر مفاهيم اخالقي که غالباً  ، اي که گوینده با تمثيلگونهتمثيل است بهدوسویه ميان تعليم و 

مخاطبان خود را که غالباً از  ، با تصریح آن ، اند تأکيد کردهمطلبي معقول و غيرحسي

 (6862 وفایي و آقابابایي، )ر.ک:  کند.متوجه آن مي ، اندمردمان عامي

تمثيل  انواع مقاله این در ، (6868ري )نظ« هاي مثنوي معنوينقش تمثيل در داستان»

با  ، اگزمپلوم ، پارابل ، فابل ، هايزیرمجموعه با غربيان بنديبه تقسيم توجه با در اشعار مثنوي

بحث در تشبيه تمثيل و » در مقالة (6/6869آذر )حکيم .هایي بررسي شده استذکر نمونه

 انواع کاربرد لحاظ از صائب هايغزل بررسي به ، «کارکرد آن در غزل صائب تبریزي

تشببيه تمثيل و کارکردهاي آن پرداخته و با در نظر گرفتن ساختار بالغي ابياتي که تشبيه 

؛ ها را از نظر خبري یا انشایي بودن مشخص کرده استنوع جمالت آن ، تمثيلي دارند

مي انواع گوناگون طور کامل به کارکردهاي هنري و تعليیک از این آثار بهدر هيچبنابراین 

تحقيق و پژوهشي مستقل و مفصل انجام  باره نینشده و ضرورت دارد که دراتمثيل اشاره 

 گيرد.

http://ensani.ir/fa/article/author/135875
http://ensani.ir/fa/article/author/135875
http://ensani.ir/fa/article/281131/%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D9%88-%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%85%D8%AB%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%86%DB%8C
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 . تمثیل1

تشبيه کردن چيزي به چيز دیگر و عبرت دیگران  ، تمثيل در لغت به معناي مَثَل آوردن

 و خـویشتناسب سخـن  و در اصطالح آن است که شاعر یا نویسنده به گردانيدن است

مثال و  داستـان یا و حکایـت ، براي اثبات و قبوالندن موضوع ذهني و عقلي خود به مخاطب

، تا از این طریقو مدّعي شباهت ميان آن دو است  کند ذکر مياي عيني و محسوس نمونه

 با (6868 ، )ر.ک: مرتضایي .مفاهيم و نظریات خود را به خواننده یا شنونده منتقل نماید 

تمثيل در اصل نوعي تشبيه مرکّب  ، آمدهعلوم بالغي  هاي قدیمي به آنچه در کتاب توجه

شده و  اي از موضوعي از پيش اثبات است که در آن شاعر مطلب مدنظر خود را با نمونه

نقش  ، مطلب مدنظر شاعر ينوع زند و به محسوس در نظر عموم مردم و خوانندگان پيوند مي

نزد  شده رفتهیکند. درواقع شاعر باورهاي پذ مي ایفابه را  هٌنقش مشبّ ، ذکرشده ةه و نمونمشبّ

ضمن اینکه  ، زند بي ميلدارد و دست به آفرینش مط همگان را در لباسي از شعر بيان مي

به تعبيري دیگر هرگاه  (6875 ، )ر.ک: جرجاني .نشاند بحث خود را نيز به کرسي اثبات مي

تشبيه کنيم یا  تر معموالً پيچيده( آن را به موضوعي سادهیيد یا روشن شدن مطلبي )أبراي ت

مثال و شاهدي رایج و مشهور  ، و مدّعاي ذهني یا انتزاعي موضوع تأکيدیا  براي اثبات

باشد که  است نتيجه تمثيل مي آنچه در این ميان مهم . ایم کار گرفتهبياوریم آرایه تمثيل را به

 :مثال (6832 ، )ر.ک: شيري .باشد تواند سرمشقي براي موارد متفاوتمي

 نفس چون من نداند هيچکسمقدار یار هم

 

 را آب بداند قيمت اوفتد خشک بر که ماهي 
  

 (565: 6836 ، )سعدي
  در دیـوان عشـق   ، داند که قدرش چيستمي دل چه

 
  از قيمت خود غافل است ، یوسف نادیده مصر 

  
 (2/963: 6879 ، )صائب

 گریکرده و در مصراع د  انيمصراع مطلب موردنظر خود را ب کیشاعران در  ها تيب نیدر ا

 مفهوم تا اند آورده و محسوس  ينيع يمثال خود،  يآن و اثبات ادعا شتريب حيتوض يبرا

 فهم شود. خواننده ساده و قابل يبرا ها تبي
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ایجاز و  ، جنسهدف نهایي از این شگرد ادبي غير از ایجاد تشابه بين دو امر غير هم

تأثير  ، شود اش فاشو ظرافت هنري ابهام کهآن از فشردگي مطلب است. تمثيل باید پيش

که  را سخناني ، تواندمي گيرا باشد. یک تمثيل خوب و کوتاه باید ، رو نیازابگذارد  خود را

از  توانمي و به تعبيري بگوید موجز و مختصر صورت به ، شودمي در چندین صفحه نوشته

نوشت. مثالً در بيت زیر صائب منظور خود را در  مفصل مقاله یک ، تمثيل خوبیک 

 :بلند است عميق و ولي مفهوم خيلي کردهترین شکل ممکن بيان کوتاه

ــد    ــت و بلن ــتظم از پس ــود من ــاک ب ــالم خ  ع

 

ــر باشــد    مصــلحت نيســت ده انگشــت براب
  

 (5/6112)همان: 

آورد و این بدان دليل است که  به شمارتوان جزء آثار تعليمي اکثر آثار تمثيلي را مي

برخي از متون ادبي خود جزء ذات ادب تعليمي و از مختصات برجستة آن است.  ، تمثيل

بسياري از آثار عرفاني قدما آکنده از  ژهیو نامه و بهمرزبان ، ودمنه لهيکل ، بوستانمثل 

غالباً با عنوان  ، عطار الطيرهاي منطق داستان ههاي تمثيلي است چنانک داستان ها وحکایت

 اثبات و و استدالل براي استناد روش و به فراواني از همين شده طرح الحکایة و التّمثيل

حوزه  در شعراي سبک هندي است. اغلب متون ادبي تعليمي و ابيات شده استفادهسخن 

کارکردهاي تعليمي و اثباتي و اقناعي دارند زبان و بيان و ساختار  ازآنجاکه ، تمثيل

 (6836 ، )ر.ک: شميسا .همگان است فهم قابلها ساده و رسا و تا حد امکان دستوري آن

 . کارکردهای هنری تمثیل6

 زدایي و تازه و نوآیین کردن. آشنایي6-1

از عادت پاشيده شده و آن غبار غباري  ، گوید بينِ انسان و درکِ حقایقِ جهانمولوي مي

کند و هست تهي مي ازآنچهحقيقت را  ، شود؛ بنابراین عادتمانع از رؤیتِ حقایق مي

 ازنظر (2د : 6868 ، )ر.ک؛ مولوي .اثر خواهد شدهرچيز وارد قلمرو عادت شود بي

ما  زدایي و زدودنِ غبارِ عادت از چشمِکارِ اصلي شاعر و هنرمند آشنایي ، صورتگرایان

یعني  ، خواند مي« بر هم زدن ترتيب»( که یاکوبسن آن را 6866 ، کدکنياست )شفيعي

گذاریم و از این طریق  ریزیم و آرایش جدیدي را به جایش مي ترتيب موجود را بر هم مي
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ها برخورد کند و  کنيم که کنجکاو شود و موشکافانه با پدیده چشم و ذهن را وادار مي

همان چيزهایي است  ، کلمات و اصطالحات آشنا (6813 ، )نفيسي .ر ببيندحقيقتِ اشيا را بهت

دهيم  العمل نشان مي طور خودکار عکسها بهتکرار مستعمل شده و دیگر به آن براثرکه 

ها مؤثر است و باید ترین حرفمعني کردنِ زیباترین و ژرفبنابراین عادت در بي

همين خاطر شاعران و عارفان  دست آید. بهزدایي شود تا بازشناسي جدیدي به آشنایي

ها را بشکنند. این کار در ادبيات به کنند تا عادتخود تالش مي تيخالقدر عرصة  ، بزرگ

ها هستند. تصاویر حاصل از این ترین آنگيرد که انواع تمثيل از مهم طرق مختلفي انجام مي

ين تازه و نوآیين چقدر اند و معلوم است که مضام جدید و نوآیين ، هنرهاي ادبي

 تر از مضامين کهنه و مکرر هستند. نشين پذیرتر و ذهن ذوق

ــوایي    ــد بينـ ــر باشـ ــث تعميـ ــي باعـ  راخرابـ

 

 گردد گدایي را مي دریوزه کاسة کوري که 
 

 (6/225: 6879 ، )صائب 

پيوند شود؛ امّا در بيت فوق با توجّه به موجب تعمير و آباداني نمي ، خرابي ، در هنجار عادي

این جواز را به شاعر داده است که او در « گدایي»با « بينوایي»و « کوري»با « خرابي»پنهاني 

 ستيزي کند و این تعبير نوآیين را به کار گيرد.زبانِ شعر عادت

 عشق هايتلخي ز را کامانتلخ پروا نيست

 

  است خوش دریا ماهي مذاق در دریا آب 
  

 (2/968)همان: 

که آب دریا طوريعشق پروایي ندارند همان هايتلخي کام ازتلخ گوید: عاشقانشاعر مي

مفهومي  ، بينيم که این موضوعاوّل مي است. با تأملّي در مصراع گوارخوش ماهي مذاق در

از تشبيهي  گرفتن ياراي استادانه و با یدوّم به شيوه تکراري و غيربدیع است که در مصراع

زدایي کرده و شاعر بدین طریق از کالم خود آشنایي درواقعاست. گردیده  بدیع و نو ، نهان

 ها رسالت تمثيل است.این
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 بخشي ساده و رسا. تصویرسازی و تجسّم6-6

براي  ، تمثيل ازجمله ، تصویرگري در شعر به یاري شگردهاي مختلف بالغي و سازيتجسّم

هاي به تعبيري دیگر شاعر داللتبرقراري رابطه بين ضمير شاعر و فهم مخاطب است. 

عنوان  کند و ما بهتصویري را براي حصول شناخت و درنوردیدن زمان و مکان ردیف مي

مخاطبان شعر با کشف پيوندهاي ذهن شاعر با دنياي خودمان به شناختي متعالي دست 

ا و گيرد و با دریافت تصورهاز ذهن فعال خویش یاري مي ، یازیم. انسان براي شناخت مي

دهد تا شناخت الزم را از ها را با برابر نهادهاي بيروني در جهان ماده نسبت ميتصویرها آن

ترین کارکردهاي تشبيه تمثيل یکي از عمده» (6812 ، )ر.ک؛ کانت .ها حاصل کندپدیده

ها در ذهن مخاطب است تا به کردن آندر شعر سبک هندي خلق تصاویر اثباتي و مجسم

، آذر)حکيم« .لذت حاصل از فهم و ادراک را به خواننده عطا کرده باشند ، هایاري آن

، سياسي ، فلسفي گوناگون هايبخشي و تصویرسازي از افکار و اندیشهتجسّم (6/6869 

، ي تمثيليها يساز مدل با مخاطب است که وسيلة انواع گوناگون تمثيلو اجتماعي به دیني 

 هاآن از ذهن خود در و گاه نيز پيچيده هستند بفهمد را که هاتواند آن اندیشهمي يسادگ به 

 مختلف در ميان محفوظات را هاآن این وسيله ماندگاري و به تصوّري تصویري ترسيم کند

 تضمين کند: ذهني

 اي است افتاده برکنار داناز نگين نگينِ چون

 

 از سر زانوي فکر آن را که سر باشد جدا 
  

 (6/9: 6879 ، )صائب
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« دان برکنار افتادهنگيني که از نگين»به « جداشدهسري که از زانوي تفکّر »در بيت فوق 

شود ارزش مينکند بينگذارد و تفکّر مانند شده است. اگر انسان سر بر زانوي اندیشه 

شود. تفکّر و ارزش ميافتد انگشتر بيدان برکنار ميوقتي نگين از نگين همچنان که

اي برادر تو »پدر دانایي است و ارزش هر انساني به اندازۀ تفکّر و اندیشه او است.  اندیشيدن

 (2/228د : 6868 ، )مولوي« اياي/ ما بقي تو استخوان و ریشههمان اندیشه

هستند که شاعر در  مثل یک تابلو نقاشي ، نهفته است. برخي از ابيات نقاشي شعر

کلمات آفریده و در پشت پردۀ تشبيهات و استعارات  مويبا قلم گونه اشعار تصاویر را این

سوي خود جلب و  زیبا هستند که توجّه خواننده را به قدر آنگونه تصاویر کند. اینپنهان مي

پردۀ  وراي درشده  پنهانتصاویر  کشف براي انگيزند و چون خوانندهشگفتي او را برمي

لذّت  ، کند از کشف تصاویرزیادي ميکنجکاوي و تالش  تشبيهات و استعارات؛ ، کلمات

-ه فکر نميژبه وا ، کند که همه اشعار را تصاویر دیدهقدري به تصاویر توجه ميو به بردمي

خاطر شود. به همينبزودي فراموش نمي ، و پيام آن تصاویر در ذهنش ماندگار شده کند

ها یکي از زیبایي تصویرهاي شعري ادیبانه و متناسب با نوع ادبي هستند. ، گونه اشعار بلي این

شوند. بيان اغلب شاعران سبک هاي ادبيات تعليمي و سبک هندي محسوب ميو ویژگي

در  که يطور بهدهند. نشان مي ، گویندنمي سخن ، نمایشي است صائب و بيدل ویژههندي به
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تواند اش ميها را مجسم کند و نقصحنه ، تواندي ميراحت بهخواننده  ، حين خواندن شعر

 ابيات را به تصویر کشد:

 اي دراز دست طمع چـو پـيش کسـان کـرده    

 

 اي کـه بگذري از آبروي خـویش پل بسته 
  

 (268: 6876 ، )نظيري نيشابوري
 

 
 

کني سوي دیگران دراز مي گوید: وقتي از روي حرص و طمع دست خود را بهشاعر مي

به(. تصویري از آبروي خود بگذري )مشبٌه اي تا)مشبه( مثل این است که پلي درست کرده

گرا و متناسب با نوع ادبي و واقع ، رسا ، ساده ، شودکه از این بيت در ذهن خواننده مصوّر مي

اي ناگفتني را به یاري شاعران اندیشه ، هاي ذکرشدهفضاي تعليمي است. در همة نمونه

معنایي پيچيده را بر  تمثيل به شکل تصویري حسي و ملموس درآورده و راه فهم

پردۀ تشبيهات و  وراي درشده  پنهاناند تا خواننده از کشف تصاویر خوانندگان گشوده

 لذّت ببرد و بدین طریق بر ذهن و ضمير او تأثير کافي بگذارد. ، استعارات

 زمانه را هنری کردن هایواقعیّت . حوادث و6-3

در  هاي اساسيهدف از یکي ، دادن هنري و تازه زمانه شکل هايواقعيّت به حوادث و

از  سياسي و صرف تاریخي گزارش يجا به نویسنده یک که يهنگاماست.  آوريتمثيل

این  مکاني و بُرد زماني سودهد از یکمي ها شکل هنري و تمثيليبه آن ، هاواقعيّت
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 آن رخداد زمان که در مخاطبي براي ، دیگر سوي از و کندپيدا مي ها افزایشواقعيّت

 .شودهمراه مي انگيزيرغبت و زدایيآشنایي نوعي با ، آن مسائل ، کندها زندگي ميواقعيّت

 و ها جنگ حوادث به مربوط هايگزارش به مخاطبان رغبتي( راز بي6836 ، )ر.ک: شيري

 هايرسانه که حوادث این وقوع زمان درخصوص  بهو سينمایي ) ادبي در آثار هاانقالب

 از گسترده استقبال متقابالً و شوند(مي هاآن دربارۀ مستند هايانباشته از گزارش گروهي

 تصویر به ترشده هنري و غيرمستقيم طوربه را هاو انقالب هاهایي که جنگو فيلم هارمان

 .نهفته است همين حقيقت در انددرآورده

 سازی. مضمون6-9

یا خاصيت غریب است که در چيزي وجود دارد ولي  نکتة باریک و لطيفیک «  مضمون»

ترین  وپرداخته شود. مهم تواند ساخته یا در خيال شاعر مي ،  تاکنون کشف نشده است

تصویري و  ،  زباني يها يمضمون این است که اگر شعر را از حلية هنرور خاصيت

اي از  ي صورت تازهماند. هر شعر خوب مضمون با آن باقي مي ،  موسيقيایي نيز فارغ سازیم

، ي حالمقتضا بهایراد سخن  آفریني نيست. اي از معني مضمون ا هر صورت تازهامّ ، معناست

جهت دیگر آن را تشکيل  ، محور اصلي بالغت و ایراد معناي واحد به طرق مختلف 

دهند ها را لطف و آرایش بيشتر ميکساني که ابتکار مضامين دلپسند کرده و آن»دهد.  مي

 (6835 ، )فروغي« .بهره باشندتر دارند اگرچه از علم صنعت شعر بيشعر مقامي عاليدر 

و  سازي در شعر فارسي است و صائبمهم و محوري مضمون از شگردهايتمثيل نيز 

براي خلق مضامين متنوع تعليمي و  ، در شعر خود از این هنر ادبي او عصر هم شاعران

 معنا توسط درک بر را اصل این صنعت ادبي در ساخت اند وزیاد استفاده کرده ، عرفاني

مضامين تکراري زیادي دیده  ، اند. در تشبيهات تمثيلي شعراي سبک هنديمخاطب گذاشته

آنگاه آن را در قاب کلمات  ، یافتهها ابتدا مضمون را ميدهد که آنشود و این نشان ميمي

نه جوششي و جوهري. ابيات  ، مند استشعر این دوره کوششي و سازه ، ریختند بنابراینمي

 آفریني تعليمي با این شگرد ادبي است: موارد مضمون ازجملهزیر 
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 زبان خاموش است ، کليد گنج سعادت

 

 گهر ز نيسان یافت  ، مزد خموشي به صدف 
  

 (2/682: 6879 ، )صائب

 برندارد ميوه تا خام است دست از شاخسار

 

 زاهد ناپخته را از خود بریدن مشکل است  
  

 (2/929)همان: 

بختي خاموشي و سکوت موجب سعادت و خوش»براي اثبات اینکه  اوّل صائبدر بيت 

که همانطوري کند: کند که کامالً این امر را ثابت مي مثالي را کشف مي ، «شودانسان مي

گوید: در بيت دوّم مي ؛ و«یافت بها گرانگوهر  ، خاطر خاموشي از باران نيسانصدف به

دست  ، نرسيدهکه  يزمان ميوه تاکه آسان نيست همچنان یّتخود ترکِ ، تجربهبيزاهد براي 

ه شد آفریني  مضمون ها تمثيل و تشبيه نهان موجبدر این بيت .داردميبرن ة درختاز شاخ

آفریني در  و مضمون هدمآ ت مشبه به براي اثبا  مشبهٌ گرید عبارت جنبه استدالل دارد بهو 

 .به است مشبهٌ

 تعلیمي و تربیتي تمثیل . کاربردهای3

 تعلیل ادبي . استدالل و3-1

ة این شگرد ليوس بهشاعرانه است یعني گوینده  هاياستدالل قوي قياس و تمثيل از ابزارهاي

دهد او مي مستند و علمي جلوه ، گویي عاميانه استنظر خویش را که نوعي کلي ، ادبي

 (6836 ، )ر.ک؛ خسروي .زنددهد و براي اینکه خواننده شعارش را بپذیرد مثال ميشعار مي

اي براي توسّل جستن به استنادات و استشهادات روایي و عيني و خاطره ، کارکرد تمثيل»

و هاي منطقي اي متشابه با برهانبه شيوه ، گري است تا عقل شنونده با نقل گویندهاستدالل

هایي را که در پس ها و آموزهاندیشه ، هاها و استقراء و قياس کردنصغري و کبري چيدن

 (6836 ،)شيري« .ي باور کندراحت بهها نهفته است پشت صحبت

اي منطقي و علمي دارد و شاعر براي بيان غرض در ضمن ادبي بودن هسته ، تمثيل

تا ميان تصورات پنهان در ضمير خود و  گيردخود از روشي منطقي مبتني بر تشبيه بهره مي

برقرار کند. فهم این رابطه براي همگان ميسر است به  درک قابلاي دنياي اطراف رابطه

گيرد. شاعران سبک هندي جاي مي وجان دلهمين خاطر پيام شعر و منطق آن در 
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هاي اللعنوان ابزاري هنري براي بيان استد گرا هستند و این صنعت ادبي را به استدالل

هاي منطقي چنان ها و گزارهبه عبارت ، ها در غزلاند. ابيات آنکار بردهشعري خود به

)ر.ک؛  .آیدبسيار استوار و منطقي به چشم مي ، شود که در عين مخيل بودننزدیک مي

تشبيه مرکب تمثيلي ابزاري است براي استدالل و « ، به بيان دیگر (6838 ، کدکنيشفيعي

تفاوتي نسبت به آن قرار دارد آنچه مخاطب نسبت بدان ناآگاه است یا در موضع بيتفهيم 

هرکس از قوّۀ استدالل  ؛ و(6/6869 ، آذر)حکيم« یا شنيدن دوبارۀ آن براي وي لطيف است

کند و مدّعاي خویش را بهتر تر بيان ميتر و روشنمند باشد افکار خود را پختهبيشتر بهره

 دهد.در اذهان جاي مي

غلّ و غشي که دارم از هر قومي مرا به خاطر مشرب صاف و بي»گوید: صائب مي

زند و چون مثالش محسوس و و براي اثبات مدعاي خود مثال مي« دانند.خودشان مي

هر  کههمانطوري»پذیرد. خواننده هم در احساسي مشترک نظر او را مي ، است شده تجربه

 «:آوردرنگ خود در مي آب روشن را به ، ظرفي

 مرا از صافي مشرب ز خود دانند هر قومي

 

  آب روشن را برآرد خود رنگ به ظرفي هر که 
 

 (6/268: 6879 ، )صائب 

و « باشد. حریف نفس سرکشتواند عقل شجاع و قوي نمي»گوید: و در جاي دیگر مي

، ملموس و پذیرفتني استزند و چون مثالش کامالً براي اثبات ادعاي خود فقط مثال مي

تواند روغن را زیردست که آب نميهمچنان»پذیرد. مثال: خواننده ادعاي او را مي جهيدرنت 

 «:خود بکند

 عقل دریا دل ، گردد حریف نفس سرکشنمي

 

  ؟روغن را ، آب سازد خویش زیردست چگونه 
  

 (6/268)همان: 

 ةبا ارائه یک نمون هااستدالل است که در آنهاي یکي از شيوه نيز هاي تمثيليبيان حکایت

مثالً در  .نمایندگيري ميحکمي کلّي را در آن زمينه نتيجه ، قبول از موضوعي روشن و قابل

هاي طوطي تمثيل اشخاصي است که قضاوت ، در مثنوي مولوي« بقال طوطي و» تانساد
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گونه این ، مخاطب خودشاعران براي اقناع  ، در تمثيل کنند.قياس نابجا مي سطحي و

سازند دليل این امر آن است که شاعر و مخاطب اظهارنظرها را با مثال و استدالل همراه مي

انگارانه دارند و به همين سبب با استفاده از حکمت تجربي عاميانه به او هر دو ذهنيتي ساده

ساده و روشن ها شوند. از این نظر که سخنان مستدل آنتوضيح و تعليل ادبي متوسل مي

 بسياري گذارد. درتأثير عميقي بر خواننده مي ، پردازدگيري مياست و با صراحت به نتيجه

از  فراواني به و... نيز يطوط چهل ، نامهمرزبان ، ودمنه لهيکل ، شب یک و هزار هاياز داستان

 است. شده استفاده سخن اثبات و استدالل و استناد براي روش همين

 اقناعي و اثباتي . کاربرد3-6

براي  کنندگياقناع گري وخصيصة اثبات ، ترین کارکردهاي تعليمي تمثيلیکي از اصلي

اثبات سخن در دست  براي منطقي از ابزارهاي یکي همواره تمثيل است. انواع مخاطب

به  و با عموم مردم داشتنسروکار  دليل به نيز و شعراي سبک هندي بوده خطيبان و واعظان

شيوۀ  از اغلب ، مخاطب کردن دشوارفهم و مجاب و سخت هايحقيقت ساده کردن خاطر

، )ر.ک؛ شيري .کنندمي استفاده است مردم زبان فرهنگ و آوري که سنّت رایج درمثال

در خدمت اثبات نظر است و شاعر براي  ، آفرینددر مضاميني که شاعر مي ، تمثيل (6836 

و قبول عام  ها را پایکوب کردهکه روندگان پيشين آن رودهایي مياقناع مخاطب از راه

و  استناد براي هاروش از این به فراواني صائب و بيدل (6831 ، )ر.ک: فتوحي .اندیافته

نتواند  مخالفت هاآن کس باهيچ که اندهایي را ارائه کردهو حکم اثبات سخن بهره برده

 هايمثل مدّعا ، قطعي احکام و هاي همگانيتجربه ، بدیهيات ، مسلم اصول گرید انيب بهکرد 

 کند که ذهن مي انتخاب از عالمي عناصر متقارن در تمثيل را شاعران ممتازند. این شاعران

شعر  اساسي تمثيل در با محسوس اصل تعبيري دیگر تبيين معقول با آن آشناست به مخاطب

به کمک  ذهني مفاهيم ناشناختة سبک هندي است. در این دوره تبيين منطقي مبهمات و

به  و به روش تمثيلي وجهة همت شاعران بود و شاعران عمدتاً منطقي و ابزارهاي زباني

 خارج استخراج از عالم که در ذهن داشتند مصادیقي بيان مفاهيمي ترین شکل برايفشرده

 بود: تربيت ساده کردند که ميزان ارتباط منطقي بين اجزاءعرضه مي و
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 رویيدن خار سر دیوار دانستممن از 

 

  ها ينيباالنشگردد از این که ناکس کس نمي 
 

 (6/568: 6879 ، )صائب 

این  از است. آنچه« سر دیوار» قرینة «ها ينيباالنش»و  «خار» قرینة «ناکس»بيت  این در

شخص فرومایه حتي اگر به مقام بلند هم برسد باز  که است این شودمي درک سازي قرینه

خار اگر در باالي دیوار هم قرار بگيرد باز هم پست و  پست خواهد بود همانطورکههم 

 دیگر: هایيارزش است. نمونه بي

ــري   ــه پي ــد کــودک را ســود ب  حســرت نکن

ــبد   ــایه بخس ــتان در س ــه تابس ــه ب ــرکس ک   ه

 

ــردي بگریــزد ز دبســتان    ــه خُ هرگــه کــه ب

  هــاي زمســتانخــوابش نبــرد گرســنه شــب
 

 (531: 6835 ،)ناصرخسرو 

درخت کاهلي بار »یا « کنيهرچه بکاري همان را درو مي»ابيات فوق با تعابيري چون: 

-اي نزدیک نتيجهمعادل هستند یعني هرچقدر در طول زندگي تالش کني در آینده« ندارد

جز اندوه و حسرت چيزي به تو نخواهد  ، اش را خواهي دید ولي اگر تنبلي و سستي نمایي

مثالي عيني و  ، جا شاعر ابتدا یک حکم کلّي بيان کرده و سپس براي اثبات آنیندر ا رسيد.

 ملموس آورده است.

 و تنبّه و عبرت پند و اندرز . برای3-3

به  گرفتن عبرت و دادن پند و اندرز جهت را تمثيل ، شاعر یا نویسنده کاربرد این در

، راوي یا یکي از قهرمانان ، پایان داستانکند. بدین ترتيب که معموالً در مي مخاطبان عرضه

دار )کلمات قصار( یک اصل اخالقي یا رفتاري را در یکي دو جملة کوتاه پرمعناي نکته 

گونه عبارات مثلي البته ممکن است این (6836 ، )شميسا .کندگيري ميبيان کرده و نتيجه

ضمن نشان  ، عطار در حکایت زیرپرمعنا در وسط حکایت از زبان قهرمانان صادر شود. مثالً 

 فراخوانده است: ، مخاطب را به عبرت گرفتن از آن ، دادن رزّاقي خداوند
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یکـي سـنگ سـيه     ...کشيدم چند دلو بار از چاه

برافکندم که تا سنگي گران  دیدم در آن خاک

زهـي   دو نيمه گشت و کرمـي از ميـانش   هست

در راه  ، بـه چـاهِ تيـره    منعم کـه در پروردگـاري  

ــانب ــين   يابــ ــي او بــ ــف رزّاقــ ــا! لطــ  حریصــ

 

شـکل   ، چو گـویي  فراوان بار جستم بر سر راه 

ز دستم بر زمين افتـاد و   او بس روشن و پاک

ميــان  برآمــد ســبزبرگي در دهــانش بشکســت

کرمـي را   ، ميان سـنگ  سنگ کرمي را بداري

ــان ــين   نگهبــ ــاقي او بــ ــت بــ ــا و نعمــ  عطــ
 

 (262-268: 6833 ، )عطار 

را با نتایج اخالقي و آموزنده به پایان « طوطي و بازرگان»تمثيلي موالنا هم حکایت 

 گرفتن خواننده از آن تأکيد کرده است:رسانده و به عبرت

 معنـــــي مـــــردن ز طـــــوطي بُـــــد نيـــــاز

 

 در نيـــاز و فقــــر خـــود را مــــرده ســــاز   
  

 (6/623د : 6868 ، )مولوي

خود را  ، نياز و فقرمعناي مردن طوطي احساس فقر و نياز بود. پس تو هم در عين 

یعني به مرتبة فقر عارفانه برس و منزل خودبيني را ترک کن. اگر به چنين  ، گردان مرده

تو را مانند  ، و آن دم عيسوي گرداندتو را زنده مي ، دم مسيحایي ، مرگ اختياري برسي

 سازد.خودش خوب و فرخنده مي

 . طنز و انتقاد و اعتراض3-9

هاي ضعف ، يهاي بدرفتار بشرجنبهاشتباهات و که  است ادبي هايشيوه طنز یکي از

به در همة جهات  یا حتي تفکرات فلسفي رااجتماعي و سياسي  ها و فسادهايعيب ، اخالقي

در طنز با اینکه  (6836 ، )عبدي و زماني .کشد آميز به نقد ميخنده و اي غيرمستقيمشيوه

، انجامددر آخر به تفکّر و تنبّه و اصالح مي ، استآميز و غيرجدي مزاح ظاهر بهرویه سخن 

طنزپردازان  (6832 ، )موحّد .آورد حساب بهتوان طنز را در قلمرو ادب تعليمي مي رو نیازا 

تمثيل  که کنند مي استفاده و طنزآفریني مختلفي براي ایجاد خندههاي و تکنيک ها روشاز 
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 درمثال  عنوان به شگردهاي ایجاد طنز در اثر ادبي است. ترین رایجترین و مهمیکي از  هم

 است: سروده زیبایي طنزهاي ، تمثيل حافظ با استفاده از ابيات زیر

ــد ــه قن ــا آميخت ــه گــل ب  ماســت دل عــالج ن

 

ــه  ــد  بوس ــنامي چن ــه دش ــز ب ــد برآمي  اي چن
  

 (815: 6839 ، )حافظ

 بکشـند  عاشـق  کـه  نيسـت  آن همـه  دلربایي

 

 خـدمتکارش  غم باشد که آن است خواجه 
  

 (995)همان: 

 اي خداشــناس بــرو ، نصــيب ماســت بهشــت

 

ــاه     ــت گنـ ــتحقّ کرامـ ــه مسـ ــدکـ   کاراننـ
  

 (868)همان: 

شود. پس بهشت از گوید: کرم خدا شامل حال گناهکاران ميحافظ در بيت آخر مي

شود که  کنند. توجهنه پارسایان که پاداش اعمال خود را دریافت مي ، آن گناهکاران است

دریاي جود الهي خيلي بيشتر از پاداش اعمال است! سخن حافظ نوعي مغالطة آگاهانه و 

 عمدي است و معني طنزآميز بيت نيز به زیبایي آن افزوده است.

ــنم   ــود رفتــ ــان بــ ــه چنــ ــاه زي فقيــ  از شــ

 

ــدم     ــا شـ ــن اژدهـ ــار در دهـ ــيم مـ ــز بـ  کـ
  

 (686: 6835 ، )ناصرخسرو

یعني « از چاله در آمدن و به چاه افتادن»معادل است با تعبير « تناز بيم مار در دهان اژدها رف»

 تر و بدتر شود.انسان از بالیي بيرون آمده گرفتار بالیي مهلک

 . تفسیر سخن و کمک به ایضاح مطلب3-5

دشوار فلسفي و  موضوعات طرح هنگام در روشنگري و کمک به فهم مطلب معقول

هاي شاخص در تمثيل است. ممکن ویژگيجهت تثبيت در ذهن مخاطب از  ، شناختيهستي

نباشد و یا الاقل فهم آن دشوار باشد  درک قابلیي براي خواننده تنها بهاست مصراع معقول 

در چنين مواردي مصراع محسوس نقش راهنما و مفسر را بر عهده دارد و در جهت توضيح 

گاه  ادبي این شگرد در (6836 ، خسروي)ر.ک:  .و تکميل موضوع مصراع معقول است

که مخاطب  کندمي منطقي ایجاد و اعتبار ادبي ارزش نظر از دو سوي بيت تعادلي شاعر بين
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اغلب  و تعبير کند. در دیگر تفسير سوي یاري به را هر یک از دو سوي انگيزد تابر مي را

آن بر  دشوار و گزینش باشد مثل سوي و کدام که کدام سوي مدّعااین موارد انتخاب این

معقول )مدّعا(  امري را مشبّه ، که قدما غالباً در تشبيه تمثيلآن عهدۀ مخاطب است حال

، آذر)ر.ک: حکيم .کندمشبّه مي )مثل( که بيان حال به را امري محسوسو مشبّهٌ دانند مي

، وعیا موض مطلب یک طرح آوري در هنگاماز مثال است لفظ عبارت تمثيل در (6868 

انواع  اغلب در تيخصوص این اثبات سخن. حقيقت و به وضوح بيشتر بخشيدن منظور به 

 یا و شودآورده مي هایيسپس مثال شود ومي مطلبي بازگو هادر آن ابتدا که تمثيل

 در شيوۀ غالب شود یکگرفته مي هاآن هایي ازنتيجه ، هامثال پس از ذکر ، بالعکس

 (6836  ،)ر.ک: شيري .است آوري تمثيل

 لــب را ببنــد ، چشـم در صــنع الهـي بــاز کـن   

 

  دیـدن خـط اسـتاد را    ، بهتر از خواندن بـود  
 

 (6/23: 6879 ، )صائب 

گوید: خاموش باش و در آفرینش خداوند با تأمّل نگاه کن تا به صائب در مصراع اوّل مي

( و در 28/65« )اللَّهُ أَحْسَنُ الْخالِقينَ  فَتَبارَکَ« ، اش بيشتر پي ببريعظمت و قدرت آفریننده

آورد: چون دیدن خط استاد بهتر از دليل مي ، مصراع بعدي براي روشن شدن ذهن مخاطب

 خواندن آن است.

ــه را غـــم مـــردن نبـــود جـــان غـــم    اندوختـ

 

ــوخته را     ــة س ــر مزرع ــرق خط ــت از ب   نيس
 

 (6/278: 6879 ، )صائب 

، براي تنویر اذهان ، انتزاعي را با تمثيلي هنرمندانهدر این بيت شاعر موضوع ذهني و 

اوّل است.  دوّم دليل و سند تأیيد مطلب مصراع مصراع درواقعمحسوس و ملموس ساخته و  

هاي توان با صنایع و آرایهشناختي را نميعميق تربيتي و روان بدیهي است که این حقيقت

چيزي جز آوردن  ، سترش دایره ذهن را داردلفظي تبيين و تکميل کرد و آنچه توانایي گ

 مترادفي معنایي و تمثيل نيست.
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 . بیان پنهان و غیرمستقیم3-2

از  نيز فرهنگي و سياسي يها يريسختگ هنگام به کالم در کتمانگري و ابهام ایجاد

، رمزي يها ليمثل تمثها تمثيل از بسياري شمار است. در کارکردهاي مهم تمثيل

 دربارۀ مستقيمي گونه توضيحفانتزي هيچ و وارقصّه ، سياسي ، فلسفي ، فکري ، اي اسطوره 

 يهست ، سياسي مسائل هادر آن گاه که هاتمثيل گونهاین در شود.نمي ماهيّت تمثيل داده

 از بسياري ، آیددرمي نمایش آميز بهشطح و رؤیاگونه ، تجربيات تخيّلي تعليمات و ، يشناخت

 روایت به استعاري و مثالي هايپوشش نمونه در تعمّد ترس و و احتياطسر  ها از حقيقت

 از خاصّي هايگروه تنها و کنند پيدا اياستتار شده صورت ، حقایق تا آن شودمي گذاشته

و  تفسير و تأویل به ، بسيار تعمّق از پسهم  آن ، برخوردار هستند الزم تياهلاز  که مردم

الطير در منطق ، چنانکه عطار (6836 ، )ر.ک؛ شيري .کنند پيدا آن دسترسيمعاني باطني 

هاي معنوي خود بر اساس قرینه ، گشاید و خوانندهرا نمي« بوتيمار»رمزهاي داستان تمثيلي 

چنانکه  ، است که به اندک خرسندند« همتّيمردم دون»نماد و رمز  ، یابد که بوتيماردرمي

ش و خرسند بود و الجرم راهي به دریاي حقيقت دلخو« لب دریا»بوتيمار به اندکي چون 

 ون:چ ، نداشت

ــآن ــره هکـ ــل او را قطـ ــت اصـ  اي آب اسـ

 

ــل   ــيمرغ وصـ ــت از سـ ــد یافـ  ؟کـــي توانـ
  

 (666: 6836 ، )عطار

طور غيرمستقيم در آثار شاعران موارد بسياري از انتقاد و طنز را به ، در ادبياتِ پندي فارسي

اي از آن است. وي با روشي سعدي نمونة بسيار بارز و ارزندهبينيم که آثار و نویسندگان مي

 هاي طنزآميز فراواني را آفریده است:گفته ، آميزبسيار ظریفانه و نکته

خدا را  که يوقتگفت: بلي  آید؟هيچت از ما یاد  را دید گفت: پارسایيپادشاهي »

 (16: 6838 ، )سعدي« .کنمفراموش مي

غيرمستقيم و با زبان  صورت بهتوان طنز نيشخندانه دانست که این حکایت را مي

خواهد این حقيقت را تعليم دهد که هيچ یادي برتر از یاد خداوند طنزگونه سعدي مي

 دیگر نگریستن به اغيار جایگاهي ندارد. ، حقيقت برتر نیباوجوداي نيست و وتعال تبارک
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تصریح است و باید حقایق و در عصر سانسور و دیکتاتوري گاهي مصلحت در عدم 

صورت غيرمستقيم و در پشت نقاب سمبل و تمثيل پنهان موضوعات سياسي و انتقادي به

انتشار و ارتباط با  ممانعتي امکان گونههيچ بدون سانسور عبور کرده و شوند تا نوشته از سدّ

، آل احمد از« نون و القلم»و « کندوها سرگذشت»چون  هایيداستان مخاطب را پيدا کند.

به  اختفا و استتار از با همين شيوه ، از به آذین« سوي مردم به»از هدایت و « خر دجّال« 

دو  از دليل برخورداري به ، سمبل و استعاره مانند نيز تمثيل را بنابراین .اندنگارش درآمده

تمثيل   ،روشنگرانه کرد: تمثيل تقسيم متمایز نوع دو توان بهمي ، کارکرد کامالً متفاوت

 کتمانگرانه.

 . تشویق و ترغیب مخاطب3-7

که  کاري انجام به مخاطب برانگيختن را براي تمثيلشاعر  نویسنده و ، کاربرد این در

مثالً در شعرهاي زیر شاعران برخي از  .بردمي بکار ، دارد عام و مقبوليت پسندیده است

محاسن اخالقي را ستوده و مخاطبان خود را به تقویت این اوصاف در وجود خود تشویق و 

 اند:ترغيب کرده
جان چراغ است و  آب حيوان نه آب حيوانست

 عقل با جان عطيـة احـدي اسـت     عقل روغن او

 

عقل جان است  جان با عقل و عقل با جانست 

 جان با عقل زندۀ ابـدي اسـت   ن اوو جان ما ت
  

 (127: 6835 ، )نظامي

ي و خرد و تدبير را ستوده رأ زيهر چنظامي توجه خاصي به عقل و تدبير دارد و بيش از 

گرایي و داند و مخاطب را به عقلاست و اندیشه را کليد زرّین فتح و گشایش مي

تمثيلي از همراهي و  ، جاودانگيآب حيوان یا  ، کند. در تعبير شاعرخردورزي تشویق مي

همسازي خرد و جان است و اشتراک معنوي خرد و روح موجب هدایت و شناخت 

 خداوند واحد خواهد بود.

 بـــه نرمـــي ظفرجـــوي بـــر خصـــم جاهـــل 

 

ــاران      ــت ب ــد پس ــي کن ــه نرم ــه را ب ــه کُ  ک
 

 (39: 6835 ، )ناصرخسرو 
 همواري ادب کن خصم سرکش را که خاکستربه

 
  گرداند آتش رازیردست خویش ميبه نرمي  

  
 (6/636: 6879 ، )صائب
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مالیمت در » تعبير با معادل و هستند هنرمندانه تمثيل یک فوق حاوي هايهر یک از بيت

 و حکيم شاعران که اصولي از یکي .باشندمي ، «استبخش  نجاتو  مفيد کارها

ها هم کارها است. در این بيتدر  مالیمت ، اندکرده تأکيد بدان اشعارشان در مسلک عارف

 کنند.شاعران مخاطب خود را به مالیمت و مدارا با دشمن دعوت مي

 . برای بیان تحذیر و هشدار3-8

اي بخواهد مخاطب خود را از انجام کاري ناپسند نفي کند یا نيک و بد هرگاه نویسنده

چاشني حکایت را نيز  ، تواند در کنار بيان اصل مطلبمي ، بودن امري را به او گوشزد کند

ي را کاسته و تأثيرگذاري متن را افزایش دهد. در شعرهاي زیر هم امرونهبيفزاید تا تلخي 

اش دور هاي اخالقي را که انسان را از مرتبة واالي انسانيترین معایب و زشتيمهم ، شاعران

توان موارد مي اند.نکوهش کرده و مخاطبان خود را از آن قبایح برحذر داشته ، سازدمي

ها آورد که شاعران متوجه آن حساب بهترین مشکالت اجتماع عصر ایشان مذکور را مهم

 گمارند.ها همت ميبوده و به یادآوري و تحذیر از آن
چراغ ارچه ز  چو آب از اعتدال افزون نهد گام

  ها را نمک رو تازه داردخورش روغن نور گيرد

 

بسا باشد که از  ز سيرابي به غرق آرد سرانجام 

  نمک باید که نيز اندازه دارد روغن بميرد
 

 (86-637: 6833 ، )نظامي 

رعایت موضوع اعتدال در باب اخالق بسيار داراي اهميت است و بيش از هر چيزي مورد 

دار که اندازه نکوست. نظامي هم اندازه نگه«. خَيرُ االُمورِ اَوسَطُها»توجه حکما بوده است. 

 بازداشته است. که کاري منفي هستند طیوتفر افراطها مخاطب را از تدر این بي
 زنهار تا به سيرت طراران در کارهاي دیني و دنيایي

 

 ارزن نموده ریگ نپيمـایي  جز همچنان مباش که بنمایي 
  

 (7: 6835 ، )ناصرخسرو

انسان  ، شاعر باور دارد. در دورنگ و شخصيت منافق که کسي یعني پيما:ریگ و نماارزن

 تغيير دهد. را بد و خوب جاي بخواهد و باشد داشته منافق و دورو شخصيتي نباید



 191 |  بافکر 

 . ملموس کردن مفاهیم کلي و انتزاعي3-4

ها براي ملموس و عيني کردن مفاهيم کلي و انتزاعي و تشریح ترین راهتمثيل یکي از هنري

در تمثيل با »مردم عادي است.  درک قابلها و ذهنيات پيچيدۀ شاعر به زبان آرمان ، افکار

اي مشبه مسئله چراکه ، به استتر از مشبهٌبه مواجهيم که در آن مشبه عميقمشبه و مشبهٌ

امري  ، گيردکه براي تقریر و اثبات مشبّه مورداستفاده قرار مي بهمعقول و معنوي و مشبه

این کارکرد تمثيل با هدف ادب تعليمي که در  (6839 ، )شميسا« .مادي و محسوس است

پي بيان صریح و واضح مطالبي اخالقي است سازگارتر است چون این موارد بيشتر از نوع 

به وجود یک تمثيل است تا مطالب اخالقي عقلي را با مباحث  ازين پس ، اندمباحث عقلي

 این شگرد از سراپا که غزلي صائب در مثالًشرح و بسط دهد.  وضوح به ، حسي و صریح

 گوید:مي ، گيردمي ادبي بهره

ریشه در خـاک تعلّـق نيسـت اهـل شـوق را      

 خارخــار شــوق در دل کــار بــال و پــر کنــد 

کند مي باشد دوامدولت سردرهوایان را نمي

 تــــرزخــــم زبــــان شــــوریدگان را گــــرم

 

 طـي  رود بيرون ز دنيا پایکوبان گردبـاد مي 

 گردبـاد کنـد چنـدین بيابـان    به یک پا مـي 

 اي از دیده پنهان گردبـاد شود در جلوهمي
  جـوالن گردبـاد   ز سـازد  پر و بال را خس و خار
  

 (8/6656: 6879 ، )صائب

روابط پنهان  کشف دهدمي جلوه هنري را محسوسات با معقول مسائل و مفاهيم تبيين آنچه

باال به  غزل در مثال براي است. حسي مقوالت روابط با هاآن پيوند زدن و عقلي مفاهيم

هر  و ندارد دنيا با پيوندي و ریشه که کرده تشبيه گردباد به را اهل شوق صورتي پنهاني

با  که تصویري نسبت و گردباد تصویر چرخيدن رود.مي بيرون کند از دنيا اراده زمان که

، آذر)ر.ک: حکيم .است اثر بالغت اوج نقطة کندمي اهل شوق پيدا سماع چرخيدن و

در پي صدور حکمي است که با آن ذهن مخاطب را تحریک  ، ( شاعر در اینجا2/6869 

 انگيزد.کند و نظر او را به سود آراي خود بر
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 . افزایش میزان تأثیرگذاری کالم در مخاطب و بالغت سخن3-14

بالغت و تأثيرگذاري هر متني تا حدود زیادي به قدرت نویسنده در استفاده از ابزارهاي 

در القاي منظور و مقصود خود بستگي دارد. هر شاعر یا نویسنده براي  ها آنزباني و کاربرد 

حصول به هدف متن در نوشتة خود ابزارهاي متناسبي با مقتضاي ظاهر و حال متن )یعني 

برد. تمثيل هم یکي از شگردهاي مهم ادب تعليمي کار ميطب متن( بهموضوع متن و مخا

بيشتر بر  تأثيرگذاري هاي خود به مخاطب واست که نویسنده در تفهيم مطالب و دیدگاه

کار به هر جاکند و در مي تروتازهگيرد. تمثيل خوب فهم را از آن یاري مي مردم عموم

و روح  درکند و اندیشه و معنایي را روشن مي ترین کارکرد آن این است کهرود برجسته

 گيرد. مثال:در راستاي خدمت به اهداف ادب تعليمي قرار مي گذارد واثر مي جان شنونده

ــدگوهران   ــاطة ب ــود مشّ   صــحبت نيکــان ب

 

  نماست چو مژگان خوش ، خار تا بر دور گل باشد 
  

 (2/531)همان: 

به: خار شود. مشبهٌهاي بدسرشت ميمایة آرایش انسان ، هاي نيکصحبتي با انسانمشبه: هم

رسد. ادات: محذوف است. نظر ميتا زماني که با گل همراه است مثل مژگان زیبا به

شبه مرکب حاصل از این تشبيه عبارت است از: آراسته و زیبا شدن چيز بد و زشت  وجه

موردنظر خود را بيان کرده  خاطر همراهي با چيز نيک و زیبا. شاعر در یک مصراع مطلب به

که خواننده نظرش را بپذیرد در مصراع سپس براي اثبات و مستدل کردن آن و براي این

گونه سخن گفتن بسيار تأثيرگذار است و دیگر مثالي محسوس براي آن آورده است. این

کند زیرا شنونده راز آن در این است که در ذهن شنونده تصوري بيشتر ایجاد مي

در دل خویش مثالي را تصور کند که مخاطب مستقيم آن نباشد با رغبت  که يهنگام

 پذیرد.بيشتري آن را مي

مصرع در  و شود مصرع اول یک مسئله عقلي و اخالقي مطرح ميدر  معموالً تمثيلدر 

تر بر آن  فهم تر و قابل مثالي حسي و روشن ، سخن  تقویت بنيه براي تأکيد بر آن و ، بعد

 مانند: ، (6831 ، )ر.ک؛ ذوالفقاري آورند مي



 191 |  بافکر 

ــفريسصــافي دل خــواهي از  ــاش روس ــل مب  غاف

 

  گردد آبکدورت از سکون مي ي مشقتخته 
  

 (6/273: 6836 ، )بيدل

گيري از یک  با بهره از تمثيل استفاده کرده و ، براي بيان مقصود خود هم شاعر بيتدر این 

 .است ردهدوچندان کتأثير سخنش را  ، عبارت موردقبول عامه

 گیرینتیجهبحث و 

تر  آن را به موضوعي ساده ، یيد یا روشن شدن مطلبيأبراي ت شاعر یا نویسنده تمثيل در

تا از این  دورآيمرایج و مشهور نمونه و مثالي  ، یا براي اثبات موضوعي دنکميتشبيه 

. استفاده از تمثيل در زبان نمایدمفاهيم و نظریات خود را به خواننده یا شنونده منتقل  ، طریق

در تفهيم مطالب به  ، عالوه بر تقویت محتواي کالم و صحّه گذاشتن بر یک تفکر جمعي

هاي انتقادي و مباحث نظري و عرفاني و موضوعاتي خواننده بسيار مؤثر است. در حوزه

بسامد تمثيل آوردن مثال دارند  جهيدرنتاحتياج به شرح و توضيح و  ازآنجاکه ، دست نیازا

این  ، بسيار باال است. شاعران سبک هندي با استفاده از این شگرد و آوردن مثالي هنري

کنند. نویسندگان ادب تعليمي براي ملموس و عيني مضامين و مباحث را تبيين و تفسير مي

کردن مفاهيم کلي و انتزاعي و القاي مطلب خود به مخاطب از این شگرد ادبي استفاده 

ها را در بيان رسا و زیباي معناي نياز زباني آن ، هاي مختلف تمثيلد و کاربرد شکلانکرده

 موردنظر برآورده ساخته است.

کند و گاهي براي پند و اندرز و پنهان و غيرمستقيم منتقل مي صورت بهتمثيل پيام را 

در آثار  رود. وجود تمثيلکار ميتشویق و ترغيب و گاهي براي تحذیر و هشدار مخاطب به

تعليمي مطابق با مقتضاي حال متن تعليمي و مخاطب آن است چراکه مقتضاي حال در آثار 

تعليمي دوري از ابهام و تصریح کالم است و این تصریح و توضيح از وظایف و 

در متون تعليمي و  ، نتيجه کلي مقاله این است که انواع تمثيل هاي انواع تمثيل است. ویژگي

ها و مفاهيم عرفاني فراوان اندیشه ، هانياز به بيان رسا و روشنِ تجربه خاطربه سبک هندي 
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هاي بالغي آثار ادبي ترین ویژگيها را از برجستهتوان آناي که ميگونهاند بهکار رفتهبه

 شمار آورد.ها بر خواننده بهتعليمي و سبک هندي و از رازهاي زیبایي و تأثير زبان آن
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 . تدوین و تصحيح رشيد عيوضي. تهران: اميرکبير.دیوان(. 6839الدین محمد. ) شمس ، حافظ

-618 (،6)8 ،پژوهشنامه ادبيات تعليمي(. اسلوب معادله در غزل سعدي. 6868محمد. ) ، آذرحکيم

635. 

فنون (. بحث در تشبيه تمثيل و کارکرد آن در غزل صائب تبریزي. 6/6869ــــــــــــــــــــ. )

 .681-667 (،2)3 ،ادبي

هاي نقد ادبي و پژوهش .نگاهي به اسلوب معادله در شعر صائب(. 2/6869ــــــــــــــــــــ. )

 .681-37(، 8)1 ،شناسي سبک

 .12-93(، 16، )مجلة شعردر شعر.  (. اسلوب معادله6836حسين. ) ، خسروي

 .12-86، (69)5 ،ي ادبيها پژوهشفصلنامة مثل. (. بررسي ساختار ارسال6831حسن. ) ، ذوالفقاري

 . به اهتمام محمدعلي فروغي. تهران: اميرکبير.کليات(. 6836الدین. )مصلح ، سعدي

 فروغي. تهران: ققنوس.. تصحيح محمدعلي گلستان(. 6838. )ــــــــــــــــــــــــ

 . تهران: سخن.رستاخيزِ کلمات (.6866محمدرضا. ) ، کدکنيشفيعي

 . تهران: آگاه.صورخيال در شعر فارسي(. 6838. )ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . تهران: ميترا.انواع ادبي(. 6836سيروس. ) ، شميسا
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 . تهران: ميترا.بيان(. 6839ــــــــــــــــــ. )

 ،نامهفصلنامة کاوشتمثيل و تصویري نو از کارکردها و انواع آن.  (.6836قهرمان. ) ، شيري

66(28)، 88-95. 

 تهران: پایا.ها. ها و شاخصهشيوه ، نویسي(. داستان6832)ـــــــــــــــــ. 

. به کوشش محمد قهرمان. تهران: علمي و (جلد 1دیوان )(. 6879ميرزا محمدعلي. ) ، صائب

 فرهنگي.

(. طنزپردازي در مقاالت تنکيت و تبکيت عبداهلل ندیم و 6836. )شهال ،الدین و زمانيصالح ، عبدي

 .682-686(، 8)6 ،هاي زبان و ادبيات تطبيقيفصلنامه پژوهشچرند پرند دهخدا. 

 کدکني.تصحيح و تعليقات محمدرضا شفيعي ، . مقدمهاسرارنامه(. 6833فریدالدین محمد. ) ، عطار

 تهران: سخن.

کدکني. تصحيح و تعليقات محمدرضا شفيعي ، . مقدمهالطيرمنطق(. 6836. )ـــــــــــــــــــــــــــــ

 تهران: سخن.

، مجله دانشکده ادبيات و علوم انسانيکارکرد(.  ، اقسام ، (. تمثيل )ماهيت6835محمود. ) ، فتوحي

 .673-656 (،53-57)68و62

 . تهران: سخن.بالغت تصویر(. 6831. )ــــــــــــــــــــ

 . تهران: زوّار.سير حکمت در اروپا (.6835محمدعلي. ) ، فروغي

. تصحيح مجتبي مينوي و مهدي محقق. تهران: دیوان(. 6835ابومعين ناصرخسرو. ) ، قبادیاني

 دانشگاه تهران.

 اني. تهران: اميرکبير.الدین ادیب سلط. ترجمة ميرشمسسنجش خرد ناب(. 6812ایمانوئل. ) ، کانت

ي زبان و ادبيات فارسي ها پژوهشتصویر یا صنعت بدیعي؟.  ، (. تمثيل6868جواد. ) ، مرتضایي

 .83-26(، 5)8 ،دانشگاه اصفهان

 .678-697(، 2)6 ،هاي ادبيفصلنامه پژوهش(. طنز و خالقيت. 6832عبدالحسين. ) ، موحّد

کوشش توفيق سبحاني. تهران: سازمان چاپ . بهمعنويمثنوي (. 6868الدین محمد. ) جالل ، مولوي

 و انتشارات.
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. تصحيح و حواشي حسن وحيد دستگردي. خسرو و شيرین(. 6833الياس بن یوسف. ) ، نظامي

 تهران: نشر قطره.

 . تهران: اميرکبير.کليات خمسه(. 6835. )ــــــــــــــــــــ

: با تصحيح و تعليقات محمدرضا طاهري. تهران .دیوان .(6876محمدحسين. ) ، نيشابوري نظيري

 نگاه.

 .87-85(، 2)1 ،کيهان فرهنگيزدایي در ادبيات.  (. آشنایي6813آذر. ) ، نفيسي

پژوهشنامه (. بررسي کارکرد تمثيل در آثار ادبي تعليمي. 6862. )سميه، عباسعلي و آقابابایي ، وفایي

 .51-28 (،63)9، ادبيات تعليمي
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