Artistic and Educational Functions of Allegory

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 newstype, 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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مقاله پژوهشی

 --متنپژوهي ادبي---------

کارکردهای هنری و تعلیمي تمثیل
سردار بافکر



دکتری زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ،تبریز ،ایران

یکي از ابزارهاي مهمي که نویسندۀ ادب تعليمي در جهت توضيح و تفسير ایدههاي اخالقي و عرفاني و
القاي مطلب خود به مخاطب از آن یاري ميگيرد تمثيل است .در تمثيل نویسنده و شاعر ابتدا مفاهيم کلي و
انتزاعي را که غالباً عقلي و از نوع خبري هستند ،بيان ميکند و بعد براي ملموس و عيني کردن آنها و
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اثبات ادعاي خود ،مثال و دليلي ادبي ميآورد و از این نظر که سخنان مستدل آنها ساده و قابلفهم است و
با صراحت به نتيجهگيري ميپردازد ،تأثير عميقي بر خواننده ميگذارد .انواع تمثيل از ابزارهاي قوي
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تصویرگري و آشنایيزدایي و منشأ خلق مضامين بدیعي هستند و ازآنجاکه در این شگردهاي ادبي ،تصاویر
اثباتي در خدمت اقناع مخاطب است ،شيوۀ بيان استداللي بر بيان هنري برتري دارد .در این جستار
کارکردهاي هنري و تعليمي و تربيتي انواع گوناگون تمثيل ،موردنقد و بررسي قرار گرفته است .پژوهش،
بر اساس نحوۀ کاربرد مصداقهاي این آرایه ادبي در آثار مهم تعليمي و سبک هندي و مالحظة دیدگاههاي
صاحبنظران و دریافت شخصي نگارنده از این هنر بالغي صورت گرفته است .نتيجه کلي مقاله این است
تعليمي و سبک هندي بر خواننده است و همين امر سبب شده مفردات نغز آنها بر سر زبانها بيفتد و
خوانندگان معاني و مفاهيمي را که در این بيتها ذکر شدهاند از جانودل و بدون چونوچرا بپذیرند.

کلیدواژهها :تمثیل ،هنرهای ادبی ،تعلیم و تربیت ،ادبیات تعلیمی ،سبک هندی.
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مقدمه
تمثيلها ،سخنان موجز و لطيف و با محتواي بسيار عميق هستند که در بافت آنها عصارۀ
تجربيات بشري به صورت فشرده نهفته شده است بنابراین تمثيلها ،نمونههاي بارز «خَيْرُ
الکالمِ ما قَلَّ وَ دَلَّ»» ،لفظِ اندک و معنيِ بسيار» بهشمار ميآیند .بين تمثيل و تعليم رابطة
انکارناپذیري برقرار است بهگونهاي که اکثر متون تمثيلي را ميتوان تعليمي ناميد و تمثيل
را جزء ذات متون ادبي تعليمي بهشمار آورد .گویندگان ادب تعليمي در راستاي دستیابي
به اهداف و افزایش تأثيرگذاري کالم اندرزي خود ،از صورتهاي متنوع تمثيل بهره
ميگيرند .تمثيل براي روشنگري و ایضاح بيشتر یک موضوع تعقّلي و تقریباً مبهم است که
شاعران و نویسندگان با این تصاویر ،در پي استداللگري و اقناع مخاطب خویش هستند.
تمثيل گاهي براي تشویق و ترغيب و گاهي براي تحذیر و هشدار مخاطب بهکار
ميرود .انتقال آموزهها و آزمودهها در بافتي تصویري و روایي به قصد تأثيرگذاري پایدار
و افزودن بر دامنة تجربيات و تعليمات مخاطب ،خاصيّت دیگري است که از طریق
مضمونها و نتایج مندرج در ساختار بيتها و داستانهاي تمثيلي حاصل ميشود و حتّي این
هنر بياني در ذات خود تمایل به سرگرمي و تفریح در مخاطب را پاسخ ميگوید .یکي از
عمدهترین کارکردهاي تمثيل در شعر سبک هندي خلق تصاویر اثباتي و مجسمکردن
آنها در ذهن مخاطب است تا به یاري آن ،لذت حاصل از فهم و ادراک را به خواننده عطا
کرده باشند .تصاویر اثباتي تمثيلها آنقدر زیبا هستند که توجّه خواننده را بهسوي خود
جلب و شگفتي او را برميانگيزند و چون خواننده براي کشف تصاویر پنهان شده در وراي
پردۀ تمثيالت ،کنجکاوي و تالش زیادي ميکند از کشف تصاویر ،لذّت ميبرد و پيام آن
تصاویر در ذهنش ماندگار شده ،بزودي فراموش نميشود.

بیان مسئله ،سؤاالت ،اهداف و ضرورت پژوهش
تمثيل مطالب عقالني را بهصورت محسوس درميآورد و هدفش بيان و آشکارسازي آن
است بنابراین تمثيل خاصيت تعليمي دارد و پدیدآورندگان آثار تعليمي براي تقریر و
توضيح مطلب اخالقي خود یا ایضاح و تثبيت آن در ذهن مخاطب از این ابزار کارآمد بهره
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ميجویند .گویندگان ادب تعليمي با تمثيل ،بر مفاهيم اخالقي که غالباً مطلبي معقول و غير
حسياند تأکيد کرده ،با تصریح آن ،مخاطبان خود را که غالباً از مردمان عامياند ،متوجه
آن ميکنند .استفاده از این شيوۀ ادبي در آثار ادبي تعليمي ،تعليم و پند و اندرزهاي اخالقي
را حالوت بخشيده و تأثيرگذاري آنها را دوچندان ساخته است .بالغت و مقتضاي حال
در ادب تعليمي حکم ميکند که کالم بهصراحت و بهدوراز دوگانگي بيان شود تا پند و
اندرز گوینده در مخاطب اثر کند .به همين خاطر در همة انواع تمثيل از روش همساني
براي اثبات یک موضوع استفادهشده که عبارت است از :طرح صریح یک ادّعا و موضوع،
سپس آوردن مثال تصویري براي استدالل و اثبات و در نهایت ،نتيجهگيري مطلوب.
فلسفه و ضرورت بيان تمثيلي چيست؟ انواع تمثيل چه کاربردهایي در ادب تعليمي و
سبک هندي دارند؟ رمز و راز تأثير این هنر ادبي در چيست؟ چرا باید واقعيت را بهصورت
تمثيل و غيرمستقيم بيان کرد؟ سؤاالت و ابهاماتي از این قبيل در آثار مهم ادب فارسي
تدوین چنين مقالهاي را اقتضا ميکرد .در عصر سانسور و دیکتاتوري گاهي مصلحت در
عدم تصریح است و باید حقایق در پشت نقاب سمبل و تمثيل پنهان شوند .شناختن توان و
قابليّتهاي تمثيل در بيان روشن و زیباي اندیشههاي پيچيده ،امروزه یک نياز فرهنگي مهم
است و از این گذشته ميتواند موجب احياء فرهنگ زباني گذشته ما گردد .آشنایي با
کارکردهاي هنري و تعليمي انواع تمثيل در نگاه علمي و تخصّصي به ادبيات و درک
دقيقتر زیبایيهاي نهفته در شعر فارسي کمک ميکند و نشان ميدهد که زبان فارسي از
چه ظرفيتهاي فراواني براي بيان ادبي و هنري برخوردار است .همچنين ما را در نقد و
بررسي اندیشه و زبان شعري شاعران و شناخت بهتر بسياري از آثار ادبي تعليمي و سبک
هندي یاري ميکند.

پیشینة پژوهش
از مهمترین و معتبرترین تحقيقاتي که در حوزۀ انواع تمثيل منتشرشده ميتوان به موارد زیر
اشاره کرد« :تمثيل (ماهيت ،اقسام ،کارکرد)» از فتوحي ،نگارنده در این پژوهش ،تعاریف
بالغيان قدیم و جدید از تمثيل را مورد کاوش قرار داده و با بيان تفاوتهاي آن با استعاره
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و نماد ،قلمروهاي تمثيل را مشخص کرده است( .ر.ک :فتوحي )6835 ،رحيمي و
محمدزاده ( )6836در مقالة «اهداف و ابزارهاي کاربرد تمثيل در دیوان خاقاني» ،ضمن
پرداختن اجمالي به تعریفهاي مختلف تمثيل ،اشعار خاقاني را از این جنبه در دو مقوله
اصلي؛ یعني اهداف و همچنين ابزار کاربرد تمثيل بررسي کردهاند« .تمثيل و تصویري نو از
کارکردها و انواع آن» شيري ( ،)6836در این تحقيق از انواع تمثيل یک تقسيمبندي
جدیدي عرضهشده است« .تمثيل ،تصویر یا صنعت بدیعي؟» مرتضایي ( ،)6868در این
مقاله سعي شده ضمن نقل و نقد دیگاهها و تعاریف مختلف از تمثيل ،تعریفي دقيق از انواع
تمثيل ارائه گردد و مشخص شود که تمثيل از شاخههاي تشبيه است و ذیل علم بيان جاي
ميگيرد« .بررسي کارکرد تمثيل در آثار ادبي تعليمي» وفایي و آقابابایي ،یافتههاي این
تحقيق بيانگر آن است که کاربرد فراوان تمثيل در آثار ادبي تعليمي حاکي از ارتباطي
دوسویه ميان تعليم و تمثيل است بهگونهاي که گوینده با تمثيل ،بر مفاهيم اخالقي که غالباً
مطلبي معقول و غيرحسياند تأکيد کرده ،با تصریح آن ،مخاطبان خود را که غالباً از
مردمان عامياند ،متوجه آن ميکند( .ر.ک :وفایي و آقابابایي)6862 ،
«نقش تمثيل در داستانهاي مثنوي معنوي» نظري ( ،)6868در این مقاله انواع تمثيل
در اشعار مثنوي با توجه به تقسيمبندي غربيان با زیرمجموعههاي ،فابل ،پارابل ،اگزمپلوم ،با
ذکر نمونههایي بررسي شده است .حکيمآذر ( )6869/6در مقالة «بحث در تشبيه تمثيل و
کارکرد آن در غزل صائب تبریزي» ،به بررسي غزلهاي صائب از لحاظ کاربرد انواع
تشببيه تمثيل و کارکردهاي آن پرداخته و با در نظر گرفتن ساختار بالغي ابياتي که تشبيه
تمثيلي دارند ،نوع جمالت آنها را از نظر خبري یا انشایي بودن مشخص کرده است؛
بنابراین در هيچیک از این آثار بهطور کامل به کارکردهاي هنري و تعليمي انواع گوناگون
تمثيل اشاره نشده و ضرورت دارد که دراینباره تحقيق و پژوهشي مستقل و مفصل انجام
گيرد.
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 .1تمثیل
تمثيل در لغت به معناي مَثَل آوردن ،تشبيه کردن چيزي به چيز دیگر و عبرت دیگران
گردانيدن است و در اصطالح آن است که شاعر یا نویسنده بهتناسب سخـن خـویش و
براي اثبات و قبوالندن موضوع ذهني و عقلي خود به مخاطب ،حکایـت و داستـان یا مثال و
نمونهاي عيني و محسوس ذکر ميکند و مدّعي شباهت ميان آن دو است تا از این طریق،
مفاهيم و نظریات خود را به خواننده یا شنونده منتقل نماید( .ر.ک :مرتضایي )6868 ،با
توجه به آنچه در کتابهاي قدیمي علوم بالغي آمده ،تمثيل در اصل نوعي تشبيه مرکّب
است که در آن شاعر مطلب مدنظر خود را با نمونهاي از موضوعي از پيش اثباتشده و
محسوس در نظر عموم مردم و خوانندگان پيوند ميزند و بهنوعي مطلب مدنظر شاعر ،نقش
مشبّه و نمونة ذکرشده ،نقش مشبّهٌبه را ایفا ميکند .درواقع شاعر باورهاي پذیرفتهشده نزد
همگان را در لباسي از شعر بيان ميدارد و دست به آفرینش مطلبي ميزند ،ضمن اینکه
بحث خود را نيز به کرسي اثبات مينشاند( .ر.ک :جرجاني )6875 ،به تعبيري دیگر هرگاه
براي تأیيد یا روشن شدن مطلبي (معموالً پيچيده) آن را به موضوعي سادهتر تشبيه کنيم یا
براي اثبات یا تأکيد موضوع و مدّعاي ذهني یا انتزاعي ،مثال و شاهدي رایج و مشهور
بياوریم آرایه تمثيل را بهکار گرفتهایم .آنچه در این ميان مهم است نتيجه تمثيل ميباشد که
ميتواند سرمشقي براي موارد متفاوت باشد( .ر.ک :شيري )6832 ،مثال:
مقدار یار همنفس چون من نداند هيچکس

ماهي که بر خشک اوفتد قيمت بداند آب را
(سعدي)565 :6836 ،

دل چه ميداند که قدرش چيست ،در دیـوان عشـق

یوسف نادیده مصر ،از قيمت خود غافل است

(صائب)963/2 :6879 ،
در این بيتها شاعران در یک مصراع مطلب موردنظر خود را بيان کرده و در مصراع دیگر
براي توضيح بيشتر آن و اثبات ادعاي خود ،مثالي عيني و محسوس آوردهاند تا مفهوم
بيتها براي خواننده ساده و قابلفهم شود.
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هدف نهایي از این شگرد ادبي غير از ایجاد تشابه بين دو امر غير همجنس ،ایجاز و
فشردگي مطلب است .تمثيل باید پيش از آنکه ابهام و ظرافت هنرياش فاش شود ،تأثير
خود را بگذارد ازاینرو ،باید کوتاه و گيرا باشد .یک تمثيل خوب ميتواند ،سخناني را که
در چندین صفحه نوشته ميشود ،بهصورت موجز و مختصر بگوید و به تعبيري ميتوان از
یک تمثيل خوب ،یک مقاله مفصل نوشت .مثالً در بيت زیر صائب منظور خود را در
کوتاهترین شکل ممکن بيان کرده ولي مفهوم خيلي عميق و بلند است:
عــالم خــاک بــود منــتظم از پســت و بلنــد

مصــلحت نيســت ده انگشــت برابــر باشــد
(همان)6112/5 :

اکثر آثار تمثيلي را ميتوان جزء آثار تعليمي به شمار آورد و این بدان دليل است که
تمثيل ،خود جزء ذات ادب تعليمي و از مختصات برجستة آن است .برخي از متون ادبي
مثل بوستان ،کليلهودمنه ،مرزباننامه و بهویژه بسياري از آثار عرفاني قدما آکنده از
حکایتها و داستانهاي تمثيلي است چنانکه داستانهاي منطقالطير عطار ،غالباً با عنوان
الحکایة و التّمثيل طرحشده و به فراواني از همين روش براي استناد و استدالل و اثبات
سخن استفادهشده است .اغلب متون ادبي تعليمي و ابيات شعراي سبک هندي در حوزه
تمثيل ،ازآنجاکه کارکردهاي تعليمي و اثباتي و اقناعي دارند زبان و بيان و ساختار
دستوري آنها ساده و رسا و تا حد امکان قابلفهم همگان است( .ر.ک :شميسا)6836 ،

 .6کارکردهای هنری تمثیل
 .1-6آشنایيزدایي و تازه و نوآیین کردن
مولوي ميگوید بينِ انسان و درکِ حقایقِ جهان ،غباري از عادت پاشيده شده و آن غبار
مانع از رؤیتِ حقایق ميشود؛ بنابراین عادت ،حقيقت را ازآنچه هست تهي ميکند و
هرچيز وارد قلمرو عادت شود بياثر خواهد شد( .ر.ک؛ مولوي :6868 ،د  )2ازنظر
صورتگرایان ،کارِ اصلي شاعر و هنرمند آشنایيزدایي و زدودنِ غبارِ عادت از چشمِ ما
است (شفيعيکدکني )6866 ،که یاکوبسن آن را «بر هم زدن ترتيب» ميخواند ،یعني
ترتيب موجود را بر هم ميریزیم و آرایش جدیدي را به جایش ميگذاریم و از این طریق
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چشم و ذهن را وادار ميکنيم که کنجکاو شود و موشکافانه با پدیدهها برخورد کند و
حقيقتِ اشيا را بهتر ببيند( .نفيسي )6813 ،کلمات و اصطالحات آشنا ،همان چيزهایي است
که براثر تکرار مستعمل شده و دیگر به آنها بهطور خودکار عکسالعمل نشان ميدهيم
بنابراین عادت در بيمعني کردنِ زیباترین و ژرفترین حرفها مؤثر است و باید
آشنایيزدایي شود تا بازشناسي جدیدي بهدست آید .به همين خاطر شاعران و عارفان
بزرگ ،در عرصة خالقيت خود تالش ميکنند تا عادتها را بشکنند .این کار در ادبيات به
طرق مختلفي انجام ميگيرد که انواع تمثيل از مهمترین آنها هستند .تصاویر حاصل از این
هنرهاي ادبي ،جدید و نوآیيناند و معلوم است که مضامين تازه و نوآیين چقدر
ذوقپذیرتر و ذهننشينتر از مضامين کهنه و مکرر هستند.
خرابـــي باعـــث تعميـــر باشـــد بينـــوایي را

که کوري کاسة دریوزه مي گردد گدایي را
(صائب)225/6 :6879 ،

در هنجار عادي ،خرابي ،موجب تعمير و آباداني نميشود؛ امّا در بيت فوق با توجّه به پيوند
پنهاني «خرابي» با «کوري» و «بينوایي» با «گدایي» این جواز را به شاعر داده است که او در
زبانِ شعر عادتستيزي کند و این تعبير نوآیين را به کار گيرد.
نيست پروا تلخکامان را ز تلخيهاي عشق

آب دریا در مذاق ماهي دریا خوش است
(همان)968/2 :

شاعر ميگوید :عاشقان تلخکام از تلخيهاي عشق پروایي ندارند همانطوريکه آب دریا
در مذاق ماهي خوشگوار است .با تأملّي در مصراع اوّل ميبينيم که این موضوع ،مفهومي
تکراري و غيربدیع است که در مصراع دوّم به شيوهاي استادانه و با یاريگرفتن از تشبيهي
نهان ،بدیع و نو گردیده است .درواقع شاعر بدین طریق از کالم خود آشنایيزدایي کرده و
اینها رسالت تمثيل است.
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 .6-6تصویرسازی و تجسّمبخشي ساده و رسا
تجسّمسازي و تصویرگري در شعر به یاري شگردهاي مختلف بالغي ،ازجمله تمثيل ،براي
برقراري رابطه بين ضمير شاعر و فهم مخاطب است .به تعبيري دیگر شاعر داللتهاي
تصویري را براي حصول شناخت و درنوردیدن زمان و مکان ردیف ميکند و ما بهعنوان
مخاطبان شعر با کشف پيوندهاي ذهن شاعر با دنياي خودمان به شناختي متعالي دست
ميیازیم .انسان براي شناخت ،از ذهن فعال خویش یاري ميگيرد و با دریافت تصورها و
تصویرها آنها را با برابر نهادهاي بيروني در جهان ماده نسبت ميدهد تا شناخت الزم را از
پدیدهها حاصل کند( .ر.ک؛ کانت« )6812 ،یکي از عمدهترین کارکردهاي تشبيه تمثيل
در شعر سبک هندي خلق تصاویر اثباتي و مجسمکردن آنها در ذهن مخاطب است تا به
یاري آنها ،لذت حاصل از فهم و ادراک را به خواننده عطا کرده باشند( ».حکيمآذر،
 )6869/6تجسّمبخشي و تصویرسازي از افکار و اندیشههاي گوناگون فلسفي ،سياسي،
دیني و اجتماعي بهوسيلة انواع گوناگون تمثيل است که مخاطب با مدلسازيهاي تمثيلي،
بهسادگي ميتواند آن اندیشهها را که گاه نيز پيچيده هستند بفهمد و در ذهن خود از آنها
تصوّري تصویري ترسيم کند و به این وسيله ماندگاري آنها را در ميان محفوظات مختلف
ذهني تضمين کند:
چون نگينِ از نگيندان برکنار افتادهاي است

از سر زانوي فکر آن را که سر باشد جدا
(صائب)9/6 :6879 ،
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در بيت فوق «سري که از زانوي تفکّر جداشده» به «نگيني که از نگيندان برکنار افتاده»
مانند شده است .اگر انسان سر بر زانوي اندیشه نگذارد و تفکّر نکند بيارزش ميشود
همچنان که وقتي نگين از نگيندان برکنار ميافتد انگشتر بيارزش ميشود .تفکّر و
اندیشيدن پدر دانایي است و ارزش هر انساني به اندازۀ تفکّر و اندیشه او است« .اي برادر تو
همان اندیشهاي /ما بقي تو استخوان و ریشهاي» (مولوي :6868 ،د )228/2
شعر نقاشي نهفته است .برخي از ابيات ،مثل یک تابلو نقاشي هستند که شاعر در
اینگونه اشعار تصاویر را با قلمموي کلمات آفریده و در پشت پردۀ تشبيهات و استعارات
پنهان ميکند .اینگونه تصاویر آنقدر زیبا هستند که توجّه خواننده را بهسوي خود جلب و
شگفتي او را برميانگيزند و چون خواننده براي کشف تصاویر پنهانشده در وراي پردۀ
کلمات ،تشبيهات و استعارات؛ کنجکاوي و تالش زیادي ميکند از کشف تصاویر ،لذّت
ميبرد و بهقدري به تصاویر توجه ميکند که همه اشعار را تصاویر دیده ،به واژه فکر نمي-
کند و پيام آن تصاویر در ذهنش ماندگار شده ،بزودي فراموش نميشود .به همينخاطر
اینگونه اشعار بلي  ،ادیبانه و متناسب با نوع ادبي هستند .تصویرهاي شعري یکي از زیبایيها
و ویژگيهاي ادبيات تعليمي و سبک هندي محسوب ميشوند .بيان اغلب شاعران سبک
هندي بهویژه صائب و بيدل نمایشي است ،سخن نميگویند ،نشان ميدهند .بهطوريکه در
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حين خواندن شعر ،خواننده بهراحتي ميتواند ،صحنهها را مجسم کند و نقاش ميتواند
ابيات را به تصویر کشد:
دست طمع چـو پـيش کسـان کـردهاي دراز

پل بستهاي کـه بگذري از آبروي خـویش
(نظيري نيشابوري)268 :6876 ،

شاعر ميگوید :وقتي از روي حرص و طمع دست خود را بهسوي دیگران دراز ميکني
(مشبه) مثل این است که پلي درست کردهاي تا از آبروي خود بگذري (مشبٌهبه) .تصویري
که از این بيت در ذهن خواننده مصوّر ميشود ،ساده ،رسا ،واقعگرا و متناسب با نوع ادبي و
فضاي تعليمي است .در همة نمونههاي ذکرشده ،شاعران اندیشهاي ناگفتني را به یاري
تمثيل به شکل تصویري حسي و ملموس درآورده و راه فهم معنایي پيچيده را بر
خوانندگان گشودهاند تا خواننده از کشف تصاویر پنهانشده در وراي پردۀ تشبيهات و
استعارات ،لذّت ببرد و بدین طریق بر ذهن و ضمير او تأثير کافي بگذارد.

 .3-6حوادث و واقعیّتهای زمانه را هنری کردن
به حوادث و واقعيّتهاي زمانه شکل هنري و تازه دادن ،یکي از هدفهاي اساسي در
تمثيلآوري است .هنگاميکه یک نویسنده بهجاي گزارش صرف تاریخي و سياسي از
واقعيّتها ،به آنها شکل هنري و تمثيلي ميدهد از یکسو بُرد زماني و مکاني این
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واقعيّتها افزایش پيدا ميکند و از سوي دیگر ،براي مخاطبي که در زمان رخداد آن
واقعيّتها زندگي ميکند ،آن مسائل ،با نوعي آشنایيزدایي و رغبتانگيزي همراه ميشود.
(ر.ک :شيري )6836 ،راز بيرغبتي مخاطبان به گزارشهاي مربوط به حوادث جنگها و
انقالبها در آثار ادبي و سينمایي (بهخصوص در زمان وقوع این حوادث که رسانههاي
گروهي انباشته از گزارشهاي مستند دربارۀ آنها ميشوند) و متقابالً استقبال گسترده از
رمانها و فيلمهایي که جنگها و انقالبها را بهطور غيرمستقيم و هنري شدهتر به تصویر
درآوردهاند در همين حقيقت نهفته است.

 .9-6مضمونسازی
«مضمون» یک نکتة باریک و لطيف یا خاصيت غریب است که در چيزي وجود دارد ولي
تاکنون کشف نشده است ،یا در خيال شاعر ميتواند ساختهوپرداخته شود .مهمترین
خاصيت مضمون این است که اگر شعر را از حلية هنروريهاي زباني ،تصویري و
موسيقيایي نيز فارغ سازیم ،مضمون با آن باقي ميماند .هر شعر خوبي صورت تازهاي از
معناست ،امّا هر صورت تازهاي از معني مضمونآفریني نيست .ایراد سخن بهمقتضاي حال،
محور اصلي بالغت و ایراد معناي واحد به طرق مختلف ،جهت دیگر آن را تشکيل
ميدهد« .کساني که ابتکار مضامين دلپسند کرده و آنها را لطف و آرایش بيشتر ميدهند
در شعر مقامي عاليتر دارند اگرچه از علم صنعت شعر بيبهره باشند( ».فروغي)6835 ،
تمثيل نيز از شگردهاي مهم و محوري مضمونسازي در شعر فارسي است و صائب و
شاعران همعصر او در شعر خود از این هنر ادبي ،براي خلق مضامين متنوع تعليمي و
عرفاني ،زیاد استفاده کردهاند و در ساخت این صنعت ادبي اصل را بر درک معنا توسط
مخاطب گذاشتهاند .در تشبيهات تمثيلي شعراي سبک هندي ،مضامين تکراري زیادي دیده
ميشود و این نشان ميدهد که آنها ابتدا مضمون را ميیافته ،آنگاه آن را در قاب کلمات
ميریختند بنابراین ،شعر این دوره کوششي و سازهمند است ،نه جوششي و جوهري .ابيات
زیر ازجمله موارد مضمونآفریني تعليمي با این شگرد ادبي است:
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کليد گنج سعادت ،زبان خاموش است

صدف به مزد خموشي ،گهر ز نيسان یافت
(صائب)682/2 :6879 ،

برندارد ميوه تا خام است دست از شاخسار

زاهد ناپخته را از خود بریدن مشکل است
(همان)929/2 :

در بيت اوّل صائب براي اثبات اینکه «خاموشي و سکوت موجب سعادت و خوشبختي
انسان ميشود» ،مثالي را کشف ميکند که کامالً این امر را ثابت ميکند :همانطوريکه
صدف بهخاطر خاموشي از باران نيسان ،گوهر گرانبها یافت»؛ و در بيت دوّم ميگوید:
براي زاهد بيتجربه ،ترکِ خودیّت آسان نيست همچنانکه ميوه تا زماني که نرسيده ،دست
از شاخة درخت برنميدارد .در این بيتها تمثيل و تشبيه نهان موجب مضمونآفریني شده
و جنبه استدالل دارد بهعبارتدیگر مشبهٌبه براي اثبات مشبه آمده و مضمونآفریني در
مشبهٌبه است.

 .3کاربردهای تعلیمي و تربیتي تمثیل
 .1-3استدالل و تعلیل ادبي
تمثيل از ابزارهاي قوي قياس و استداللهاي شاعرانه است یعني گوینده بهوسيلة این شگرد
ادبي ،نظر خویش را که نوعي کليگویي عاميانه است ،مستند و علمي جلوه ميدهد او
شعار ميدهد و براي اینکه خواننده شعارش را بپذیرد مثال ميزند( .ر.ک؛ خسروي)6836 ،
«کارکرد تمثيل ،توسّل جستن به استنادات و استشهادات روایي و عيني و خاطرهاي براي
استداللگري است تا عقل شنونده با نقل گوینده ،به شيوهاي متشابه با برهانهاي منطقي و
صغري و کبري چيدنها و استقراء و قياس کردنها ،اندیشهها و آموزههایي را که در پس
پشت صحبتها نهفته است بهراحتي باور کند( ».شيري)6836 ،
تمثيل ،در ضمن ادبي بودن هستهاي منطقي و علمي دارد و شاعر براي بيان غرض
خود از روشي منطقي مبتني بر تشبيه بهره ميگيرد تا ميان تصورات پنهان در ضمير خود و
دنياي اطراف رابطهاي قابلدرک برقرار کند .فهم این رابطه براي همگان ميسر است به
همين خاطر پيام شعر و منطق آن در دلوجان جاي ميگيرد .شاعران سبک هندي
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استداللگرا هستند و این صنعت ادبي را بهعنوان ابزاري هنري براي بيان استداللهاي
شعري خود بهکار بردهاند .ابيات آنها در غزل ،به عبارتها و گزارههاي منطقي چنان
نزدیک ميشود که در عين مخيل بودن ،بسيار استوار و منطقي به چشم ميآید( .ر.ک؛
شفيعيکدکني )6838 ،به بيان دیگر» ،تشبيه مرکب تمثيلي ابزاري است براي استدالل و
تفهيم آنچه مخاطب نسبت بدان ناآگاه است یا در موضع بيتفاوتي نسبت به آن قرار دارد
یا شنيدن دوبارۀ آن براي وي لطيف است» (حکيمآذر)6869/6 ،؛ و هرکس از قوّۀ استدالل
بيشتر بهرهمند باشد افکار خود را پختهتر و روشنتر بيان ميکند و مدّعاي خویش را بهتر
در اذهان جاي ميدهد.
صائب ميگوید« :هر قومي مرا به خاطر مشرب صاف و بيغلّ و غشي که دارم از
خودشان ميدانند ».و براي اثبات مدعاي خود مثال ميزند و چون مثالش محسوس و
تجربهشده است ،خواننده هم در احساسي مشترک نظر او را ميپذیرد« .همانطوريکه هر
ظرفي ،آب روشن را به رنگ خود در ميآورد»:
مرا از صافي مشرب ز خود دانند هر قومي

که هر ظرفي به رنگ خود برآرد آب روشن را

(صائب)268/6 :6879 ،
و در جاي دیگر ميگوید« :عقل شجاع و قوي نميتواند حریف نفس سرکش باشد ».و
براي اثبات ادعاي خود فقط مثال ميزند و چون مثالش کامالً ملموس و پذیرفتني است،
درنتيجه خواننده ادعاي او را ميپذیرد .مثال« :همچنانکه آب نميتواند روغن را زیردست
خود بکند»:
نميگردد حریف نفس سرکش ،عقل دریا دل

چگونه زیردست خویش سازد آب ،روغن را؟
(همان)268/6 :

بيان حکایتهاي تمثيلي نيز یکي از شيوههاي استدالل است که در آنها با ارائه یک نمونة
روشن و قابلقبول از موضوعي ،حکمي کلّي را در آن زمينه نتيجهگيري مينمایند .مثالً در
داستان «طوطي و بقال» در مثنوي مولوي ،طوطي تمثيل اشخاصي است که قضاوتهاي
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سطحي و قياس نابجا ميکنند .در تمثيل ،شاعران براي اقناع مخاطب خود ،اینگونه
اظهارنظرها را با مثال و استدالل همراه ميسازند دليل این امر آن است که شاعر و مخاطب
او هر دو ذهنيتي ساده انگارانه دارند و به همين سبب با استفاده از حکمت تجربي عاميانه به
توضيح و تعليل ادبي متوسل ميشوند .از این نظر که سخنان مستدل آنها ساده و روشن
است و با صراحت به نتيجهگيري ميپردازد ،تأثير عميقي بر خواننده ميگذارد .در بسياري
از داستانهاي هزار و یکشب ،کليلهودمنه ،مرزباننامه ،چهلطوطي و ...نيز به فراواني از
همين روش براي استناد و استدالل و اثبات سخن استفاده شده است.

 .6-3کاربرد اثباتي و اقناعي
یکي از اصليترین کارکردهاي تعليمي تمثيل ،خصيصة اثباتگري و اقناعکنندگي براي
مخاطب است .انواع تمثيل همواره یکي از ابزارهاي منطقي براي اثبات سخن در دست
خطيبان و واعظان بوده و شعراي سبک هندي نيز به دليل سروکار داشتن با عموم مردم و به
خاطر ساده کردن حقيقتهاي سخت و دشوارفهم و مجاب کردن مخاطب ،اغلب از شيوۀ
مثالآوري که سنّت رایج در فرهنگ و زبان مردم است استفاده ميکنند( .ر.ک؛ شيري،
 )6836تمثيل ،در مضاميني که شاعر ميآفریند ،در خدمت اثبات نظر است و شاعر براي
اقناع مخاطب از راههایي ميرود که روندگان پيشين آنها را پایکوب کرده و قبول عام
یافتهاند( .ر.ک :فتوحي )6831 ،صائب و بيدل به فراواني از این روشها براي استناد و
اثبات سخن بهره برده و حکمهایي را ارائه کردهاند که هيچکس با آنها مخالفت نتواند
کرد بهبياندیگر اصول مسلم ،بدیهيات ،تجربههاي همگاني و احکام قطعي ،مدّعامثلهاي
شاعران ممتازند .این شاعران عناصر متقارن در تمثيل را از عالمي انتخاب ميکند که ذهن
مخاطب با آن آشناست به تعبيري دیگر تبيين معقول با محسوس اصل اساسي تمثيل در شعر
سبک هندي است .در این دوره تبيين منطقي مبهمات و مفاهيم ناشناختة ذهني به کمک
ابزارهاي زباني و عمدتاً منطقي وجهة همت شاعران بود و شاعران به روش تمثيلي و به
فشردهترین شکل براي بيان مفاهيمي که در ذهن داشتند مصادیقي از عالم خارج استخراج
و عرضه ميکردند که ميزان ارتباط منطقي بين اجزاء بيت سادهتر بود:
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من از رویيدن خار سر دیوار دانستم

که ناکس کس نميگردد از این باالنشينيها

(صائب)568/6 :6879 ،
در این بيت «ناکس» قرینة «خار» و «باالنشينيها» قرینة «سر دیوار» است .آنچه از این
قرینهسازي درک ميشود این است که شخص فرومایه حتي اگر به مقام بلند هم برسد باز
هم پست خواهد بود همانطورکه خار اگر در باالي دیوار هم قرار بگيرد باز هم پست و
بيارزش است .نمونههایي دیگر:
حســرت نکنــد کــودک را ســود بــه پيــري

هرگــه کــه بــه خُــردي بگریــزد ز دبســتان

هــرکس کــه بــه تابســتان در ســایه بخســبد

خــوابش نبــرد گرســنه شــبهــاي زمســتان
(ناصرخسرو)531 :6835 ،

ابيات فوق با تعابيري چون« :هرچه بکاري همان را درو ميکني» یا «درخت کاهلي بار
ندارد» معادل هستند یعني هرچقدر در طول زندگي تالش کني در آیندهاي نزدیک نتيجه-
اش را خواهي دید ولي اگر تنبلي و سستي نمایي ،جز اندوه و حسرت چيزي به تو نخواهد
رسيد .در اینجا شاعر ابتدا یک حکم کلّي بيان کرده و سپس براي اثبات آن ،مثالي عيني و
ملموس آورده است.

 .3-3برای پند و اندرز و تنبّه و عبرت
در این کاربرد شاعر یا نویسنده ،تمثيل را جهت پند و اندرز دادن و عبرت گرفتن به
مخاطبان عرضه ميکند .بدین ترتيب که معموالً در پایان داستان ،راوي یا یکي از قهرمانان،
یک اصل اخالقي یا رفتاري را در یکي دو جملة کوتاه پرمعناي نکتهدار (کلمات قصار)
بيان کرده و نتيجهگيري ميکند( .شميسا )6836 ،البته ممکن است اینگونه عبارات مثلي
پرمعنا در وسط حکایت از زبان قهرمانان صادر شود .مثالً عطار در حکایت زیر ،ضمن نشان
دادن رزّاقي خداوند ،مخاطب را به عبرت گرفتن از آن ،فراخوانده است:
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...کشيدم چند دلو بار از چاه یکـي سـنگ سـيه

فراوان بار جستم بر سر راه چو گـویي ،شـکل

دیدم در آن خاک برافکندم که تا سنگي گران

او بس روشن و پاک ز دستم بر زمين افتـاد و

هست دو نيمه گشت و کرمـي از ميـانش زهـي

بشکســت برآمــد ســبزبرگي در دهــانش ميــان

منعم کـه در پروردگـاري بـه چـاهِ تيـره ،در راه

سنگ کرمي را بداري ميان سـنگ ،کرمـي را

بيابــــان حریصــــا! لطــــف رزّاقــــي او بــــين

نگهبــــان عطــــا و نعمــــت بــــاقي او بــــين
(عطار)262-268 :6833 ،

موالنا هم حکایت تمثيلي «طوطي و بازرگان» را با نتایج اخالقي و آموزنده به پایان
رسانده و به عبرتگرفتن خواننده از آن تأکيد کرده است:
معنـــــي مـــــردن ز طـــــوطي بُـــــد نيـــــاز

در نيـــاز و فقــــر خـــود را مــــرده ســــاز
(مولوي :6868 ،د )623/6

معناي مردن طوطي احساس فقر و نياز بود .پس تو هم در عين نياز و فقر ،خود را
مردهگردان ،یعني به مرتبة فقر عارفانه برس و منزل خودبيني را ترک کن .اگر به چنين
مرگ اختياري برسي ،دم مسيحایي ،تو را زنده ميگرداند و آن دم عيسوي ،تو را مانند
خودش خوب و فرخنده ميسازد.

 .9-3طنز و انتقاد و اعتراض
طنز یکي از شيوههاي ادبي است که اشتباهات و جنبههاي بدرفتار بشري ،ضعفهاي
اخالقي ،عيبها و فسادهاي اجتماعي و سياسي یا حتي تفکرات فلسفي را در همة جهات به
شيوهاي غيرمستقيم و خندهآميز به نقد ميکشد( .عبدي و زماني )6836 ،در طنز با اینکه
رویه سخن بهظاهر مزاحآميز و غيرجدي است ،در آخر به تفکّر و تنبّه و اصالح ميانجامد،
ازاینرو ميتوان طنز را در قلمرو ادب تعليمي بهحساب آورد( .موحّد )6832 ،طنزپردازان
از روشها و تکنيکهاي مختلفي براي ایجاد خنده و طنزآفریني استفاده ميکنند که تمثيل
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هم یکي از مهمترین و رایجترین شگردهاي ایجاد طنز در اثر ادبي است .بهعنوانمثال در
ابيات زیر حافظ با استفاده از تمثيل ،طنزهاي زیبایي سروده است:
قنــد آميختــه بــا گــل نــه عــالج دل ماســت

بوســهاي چنــد برآميــز بــه دشــنامي چنــد
(حافظ)815 :6839 ،

دلربایي همـه آن نيسـت کـه عاشـق بکشـند

خواجه آن است که باشد غم خـدمتکارش
(همان)995 :

نصــيب ماســت بهشــت ،اي خداشــناس بــرو

کـــه مســـتحقّ کرامـــت گنـــاهکاراننـــد
(همان)868 :

حافظ در بيت آخر ميگوید :کرم خدا شامل حال گناهکاران ميشود .پس بهشت از
آن گناهکاران است ،نه پارسایان که پاداش اعمال خود را دریافت ميکنند .توجه شود که
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.
از شــــاه زي فقيــــه چنــــان بــــود رفتــــنم

کـــز بـــيم مـــار در دهـــن اژدهـــا شـــدم
(ناصرخسرو)686 :6835 ،

«از بيم مار در دهان اژدها رفتن» معادل است با تعبير «از چاله در آمدن و به چاه افتادن» یعني
انسان از بالیي بيرون آمده گرفتار بالیي مهلکتر و بدتر شود.

 .5-3تفسیر سخن و کمک به ایضاح مطلب
روشنگري و کمک به فهم مطلب معقول در هنگام طرح موضوعات دشوار فلسفي و
هستيشناختي ،جهت تثبيت در ذهن مخاطب از ویژگيهاي شاخص در تمثيل است .ممکن
است مصراع معقول بهتنهایي براي خواننده قابلدرک نباشد و یا الاقل فهم آن دشوار باشد
در چنين مواردي مصراع محسوس نقش راهنما و مفسر را بر عهده دارد و در جهت توضيح
و تکميل موضوع مصراع معقول است( .ر.ک :خسروي )6836 ،در این شگرد ادبي گاه
شاعر بين دو سوي بيت تعادلي از نظر ارزش ادبي و اعتبار منطقي ایجاد ميکند که مخاطب
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را بر ميانگيزد تا هر یک از دو سوي را به یاري سوي دیگر تفسير و تعبير کند .در اغلب
این موارد انتخاب اینکه کدام سوي مدّعا و کدام سوي مثل باشد دشوار و گزینش آن بر
عهدۀ مخاطب است حال آنکه قدما غالباً در تشبيه تمثيل ،مشبّه را امري معقول (مدّعا)
ميدانند و مشبّهٌبه را امري محسوس (مثل) که بيان حال مشبّه ميکند( .ر.ک :حکيمآذر،
 )6868تمثيل در لفظ عبارت است از مثالآوري در هنگام طرح یک مطلب یا موضوع،
بهمنظور وضوح بيشتر بخشيدن به حقيقت و اثبات سخن .این خصوصيت در اغلب انواع
تمثيل که ابتدا در آنها مطلبي بازگو ميشود و سپس مثالهایي آورده ميشود و یا
بالعکس ،پس از ذکر مثالها ،نتيجههایي از آنها گرفته ميشود یک شيوۀ غالب در
تمثيلآوري است( .ر.ک :شيري)6836 ،
چشـم در صــنع الهـي بــاز کـن ،لــب را ببنــد

بهتر از خواندن بـود ،دیـدن خـط اسـتاد را
(صائب)23/6 :6879 ،

صائب در مصراع اوّل مي گوید :خاموش باش و در آفرینش خداوند با تأمّل نگاه کن تا به
عظمت و قدرت آفرینندهاش بيشتر پي ببري» ،فَتَبارَکَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخالِقينَ» ( )65/28و در
مصراع بعدي براي روشن شدن ذهن مخاطب ،دليل ميآورد :چون دیدن خط استاد بهتر از
خواندن آن است.
غـــم مـــردن نبـــود جـــان غـــماندوختـــه را

نيســت از بــرق خطــر مزرعــة ســوخته را
(صائب)278/6 :6879 ،

در این بيت شاعر موضوع ذهني و انتزاعي را با تمثيلي هنرمندانه ،براي تنویر اذهان،
محسوس و ملموس ساخته و درواقع مصراع دوّم دليل و سند تأیيد مطلب مصراع اوّل است.
بدیهي است که این حقيقت عميق تربيتي و روانشناختي را نميتوان با صنایع و آرایههاي
لفظي تبيين و تکميل کرد و آنچه توانایي گسترش دایره ذهن را دارد ،چيزي جز آوردن
مترادفي معنایي و تمثيل نيست.
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 .2-3بیان پنهان و غیرمستقیم
ایجاد ابهام و کتمانگري در کالم به هنگام سختگيريهاي سياسي و فرهنگي نيز از
کارکردهاي مهم تمثيل است .در شمار بسياري از تمثيلها مثل تمثيلهاي رمزي،
اسطورهاي ،فکري ،فلسفي ،سياسي ،قصّهوار و فانتزي هيچگونه توضيح مستقيمي دربارۀ
ماهيّت تمثيل داده نميشود .در اینگونه تمثيلها که گاه در آنها مسائل سياسي ،هستي
شناختي ،تعليمات و تجربيات تخيّلي ،رؤیاگونه و شطحآميز به نمایش درميآید ،بسياري از
حقيقتها از سر احتياط و ترس و تعمّد در پوشش نمونههاي مثالي و استعاري به روایت
گذاشته ميشود تا آن حقایق ،صورت استتار شدهاي پيدا کنند و تنها گروههاي خاصّي از
مردم که از اهليت الزم برخوردار هستند ،آنهم پس از تعمّق بسيار ،به تأویل و تفسير و
معاني باطني آن دسترسي پيدا کنند( .ر.ک؛ شيري )6836 ،چنانکه عطار ،در منطقالطير
رمزهاي داستان تمثيلي «بوتيمار» را نميگشاید و خواننده ،خود بر اساس قرینههاي معنوي
درميیابد که بوتيمار ،نماد و رمز «مردم دونهمتّي» است که به اندک خرسندند ،چنانکه
بوتيمار به اندکي چون «لب دریا» دلخوش و خرسند بود و الجرم راهي به دریاي حقيقت
نداشت ،چون:
آنکـــه او را قطـــرهاي آب اســـت اصـــل

کـــي توانـــد یافـــت از ســـيمرغ وصـــل؟
(عطار)666 :6836 ،

در ادبياتِ پندي فارسي ،موارد بسياري از انتقاد و طنز را بهطور غيرمستقيم در آثار شاعران
و نویسندگان ميبينيم که آثار سعدي نمونة بسيار بارز و ارزندهاي از آن است .وي با روشي
بسيار ظریفانه و نکتهآميز ،گفتههاي طنزآميز فراواني را آفریده است:
«پادشاهي پارسایي را دید گفت :هيچت از ما یاد آید؟ گفت :بلي وقتيکه خدا را
فراموش ميکنم( ».سعدي)16 :6838 ،
این حکایت را ميتوان طنز نيشخندانه دانست که بهصورت غيرمستقيم و با زبان
طنزگونه سعدي ميخواهد این حقيقت را تعليم دهد که هيچ یادي برتر از یاد خداوند
تبارکوتعالي نيست و باوجوداین حقيقت برتر ،دیگر نگریستن به اغيار جایگاهي ندارد.
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در عصر سانسور و دیکتاتوري گاهي مصلحت در عدم تصریح است و باید حقایق و
موضوعات سياسي و انتقادي بهصورت غيرمستقيم و در پشت نقاب سمبل و تمثيل پنهان
شوند تا نوشته از سدّ سانسور عبور کرده و بدون هيچگونه ممانعتي امکان انتشار و ارتباط با
مخاطب را پيدا کند .داستانهایي چون «سرگذشت کندوها» و «نون و القلم» از آل احمد،
»خر دجّال» از هدایت و «بهسوي مردم» از به آذین ،با همين شيوه از استتار و اختفا به
نگارش درآمدهاند .بنابراین تمثيل را نيز مانند استعاره و سمبل ،به دليل برخورداري از دو
کارکرد کامالً متفاوت ،ميتوان به دو نوع متمایز تقسيم کرد :تمثيل روشنگرانه ،تمثيل
کتمانگرانه.

 .7-3تشویق و ترغیب مخاطب
در این کاربرد ،نویسنده و شاعر تمثيل را براي برانگيختن مخاطب به انجام کاري که
پسندیده است و مقبوليت عام دارد ،بکار ميبرد .مثالً در شعرهاي زیر شاعران برخي از
محاسن اخالقي را ستوده و مخاطبان خود را به تقویت این اوصاف در وجود خود تشویق و
ترغيب کردهاند:
آب حيوان نه آب حيوانست جان چراغ است و

جان با عقل و عقل با جانست عقل جان است

عقل روغن او عقل با جان عطيـة احـدي اسـت

و جان ما تن او جان با عقل زندۀ ابـدي اسـت
(نظامي)127 :6835 ،

نظامي توجه خاصي به عقل و تدبير دارد و بيش از هر چيز رأي و خرد و تدبير را ستوده
است و اندیشه را کليد زرّین فتح و گشایش ميداند و مخاطب را به عقلگرایي و
خردورزي تشویق ميکند .در تعبير شاعر ،آب حيوان یا جاودانگي ،تمثيلي از همراهي و
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

کــه کُــه را بــه نرمــي کنــد پســت بــاران
(ناصرخسرو)39 :6835 ،

بههمواري ادب کن خصم سرکش را که خاکستر

به نرمي زیردست خویش ميگرداند آتش را
(صائب)636/6 :6879 ،
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هر یک از بيتهاي فوق حاوي یک تمثيل هنرمندانه هستند و معادل با تعبير «مالیمت در
کارها مفيد و نجاتبخش است» ،ميباشند .یکي از اصولي که شاعران حکيم و
عارفمسلک در اشعارشان بدان تأکيد کردهاند ،مالیمت در کارها است .در این بيتها هم
شاعران مخاطب خود را به مالیمت و مدارا با دشمن دعوت ميکنند.

 .8-3برای بیان تحذیر و هشدار
هرگاه نویسنده اي بخواهد مخاطب خود را از انجام کاري ناپسند نفي کند یا نيک و بد
بودن امري را به او گوشزد کند ،ميتواند در کنار بيان اصل مطلب ،چاشني حکایت را نيز
بيفزاید تا تلخي امرونهي را کاسته و تأثيرگذاري متن را افزایش دهد .در شعرهاي زیر هم
شاعران ،مهمترین معایب و زشتيهاي اخالقي را که انسان را از مرتبة واالي انسانياش دور
ميسازد ،نکوهش کرده و مخاطبان خود را از آن قبایح برحذر داشتهاند .ميتوان موارد
مذکور را مهمترین مشکالت اجتماع عصر ایشان بهحساب آورد که شاعران متوجه آنها
بوده و به یادآوري و تحذیر از آنها همت ميگمارند.
چو آب از اعتدال افزون نهد گام چراغ ارچه ز

ز سيرابي به غرق آرد سرانجام بسا باشد که از

روغن نور گيرد خورشها را نمک رو تازه دارد

روغن بميرد نمک باید که نيز اندازه دارد
(نظامي)86-637 :6833 ،

رعایت موضوع اعتدال در باب اخالق بسيار داراي اهميت است و بيش از هر چيزي مورد
توجه حکما بوده است« .خَيرُ االُمورِ اَوسَطُها» .اندازه نگهدار که اندازه نکوست .نظامي هم
در این بيتها مخاطب را از افراطوتفریط که کاري منفي هستند بازداشته است.
در کارهاي دیني و دنيایي زنهار تا به سيرت طراران

جز همچنان مباش که بنمایي ارزن نموده ریگ نپيمـایي
(ناصرخسرو)7 :6835 ،

ارزننما و ریگپيما :یعني کسي که شخصيت منافق و دورنگ دارد .در باور شاعر ،انسان
نباید شخصيتي دورو و منافق داشته باشد و بخواهد جاي خوب و بد را تغيير دهد.
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 .4-3ملموس کردن مفاهیم کلي و انتزاعي
تمثيل یکي از هنريترین راهها براي ملموس و عيني کردن مفاهيم کلي و انتزاعي و تشریح
افکار ،آرمانها و ذهنيات پيچيدۀ شاعر به زبان قابلدرک مردم عادي است« .در تمثيل با
مشبه و مشبهٌبه مواجهيم که در آن مشبه عميقتر از مشبهٌبه است ،چراکه مشبه مسئلهاي
معقول و معنوي و مشبهبه که براي تقریر و اثبات مشبّه مورداستفاده قرار ميگيرد ،امري
مادي و محسوس است( ».شميسا )6839 ،این کارکرد تمثيل با هدف ادب تعليمي که در
پي بيان صریح و واضح مطالبي اخالقي است سازگارتر است چون این موارد بيشتر از نوع
مباحث عقلياند ،پسنياز به وجود یک تمثيل است تا مطالب اخالقي عقلي را با مباحث
حسي و صریح ،بهوضوح شرح و بسط دهد .مثالً صائب در غزلي که سراپا از این شگرد
ادبي بهره ميگيرد ،ميگوید:
ریشه در خـاک تعلّـق نيسـت اهـل شـوق را

ميرود بيرون ز دنيا پایکوبان گردبـاد طـي

خارخــار شــوق در دل کــار بــال و پــر کنــد

به یک پا مـيکنـد چنـدین بيابـان گردبـاد

دولت سردرهوایان را نميباشد دوام ميکند

ميشود در جلوهاي از دیده پنهان گردبـاد

زخــــم زبــــان شــــوریدگان را گــــرمتــــر

خار و خس را بال و پر سـازد ز جـوالن گردبـاد

(صائب)6656/8 :6879 ،
آنچه تبيين مفاهيم و مسائل معقول با محسوسات را هنري جلوه ميدهد کشف روابط پنهان
مفاهيم عقلي و پيوند زدن آنها با روابط مقوالت حسي است .براي مثال در غزل باال به
صورتي پنهاني اهل شوق را به گردباد تشبيه کرده که ریشه و پيوندي با دنيا ندارد و هر
زمان که اراده کند از دنيا بيرون ميرود .تصویر چرخيدن گردباد و نسبت تصویري که با
چرخيدن و سماع اهل شوق پيدا ميکند نقطة اوج بالغت اثر است( .ر.ک :حکيمآذر،
 )6869/2شاعر در اینجا ،در پي صدور حکمي است که با آن ذهن مخاطب را تحریک
کند و نظر او را به سود آراي خود برانگيزد.
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 .14-3افزایش میزان تأثیرگذاری کالم در مخاطب و بالغت سخن
بالغت و تأثيرگذاري هر متني تا حدود زیادي به قدرت نویسنده در استفاده از ابزارهاي
زباني و کاربرد آنها در القاي منظور و مقصود خود بستگي دارد .هر شاعر یا نویسنده براي
حصول به هدف متن در نوشتة خود ابزارهاي متناسبي با مقتضاي ظاهر و حال متن (یعني
موضوع متن و مخاطب متن) بهکار ميبرد .تمثيل هم یکي از شگردهاي مهم ادب تعليمي
است که نویسنده در تفهيم مطالب و دیدگاههاي خود به مخاطب و تأثيرگذاري بيشتر بر
عموم مردم از آن یاري ميگيرد .تمثيل خوب فهم را تروتازه ميکند و در هر جا بهکار
رود برجستهترین کارکرد آن این است که اندیشه و معنایي را روشن ميکند و در روح و
جان شنونده اثر ميگذارد و در راستاي خدمت به اهداف ادب تعليمي قرار ميگيرد .مثال:
صــحبت نيکــان بــود مشّــاطة بــدگوهران

خار تا بر دور گل باشد ،چو مژگان خوشنماست
(همان)531/2 :

مشبه :همصحبتي با انسانهاي نيک ،مایة آرایش انسانهاي بدسرشت ميشود .مشبهٌبه :خار
تا زماني که با گل همراه است مثل مژگان زیبا بهنظر ميرسد .ادات :محذوف است.
وجه شبه مرکب حاصل از این تشبيه عبارت است از :آراسته و زیبا شدن چيز بد و زشت
بهخاطر همراهي با چيز نيک و زیبا .شاعر در یک مصراع مطلب موردنظر خود را بيان کرده
سپس براي اثبات و مستدل کردن آن و براي اینکه خواننده نظرش را بپذیرد در مصراع
دیگر مثالي محسوس براي آن آورده است .اینگونه سخن گفتن بسيار تأثيرگذار است و
راز آن در این است که در ذهن شنونده تصوري بيشتر ایجاد ميکند زیرا شنونده
هنگاميکه در دل خویش مثالي را تصور کند که مخاطب مستقيم آن نباشد با رغبت
بيشتري آن را ميپذیرد.
در تمثيل معموالً در مصرع اول یک مسئله عقلي و اخالقي مطرح ميشود و در مصرع
بعد ،براي تأکيد بر آن و تقویت بنيه سخن ،مثالي حسي و روشنتر و قابلفهمتر بر آن
ميآورند (ر.ک؛ ذوالفقاري ،)6831 ،مانند:
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صــافي دل خــواهي از سيروســفر غافــل مبــاش

تختهي مشق کدورت از سکون ميگردد آب
(بيدل)273/6 :6836 ،

در این بيت هم شاعر براي بيان مقصود خود ،از تمثيل استفاده کرده و با بهرهگيري از یک
عبارت موردقبول عامه ،تأثير سخنش را دوچندان کرده است.

بحث و نتیجهگیری
در تمثيل شاعر یا نویسنده براي تأیيد یا روشن شدن مطلبي ،آن را به موضوعي سادهتر
تشبيه ميکند یا براي اثبات موضوعي ،نمونه و مثالي رایج و مشهور ميآورد تا از این
طریق ،مفاهيم و نظریات خود را به خواننده یا شنونده منتقل نماید .استفاده از تمثيل در زبان
عالوه بر تقویت محتواي کالم و صحّه گذاشتن بر یک تفکر جمعي ،در تفهيم مطالب به
خواننده بسيار مؤثر است .در حوزههاي انتقادي و مباحث نظري و عرفاني و موضوعاتي
ازایندست ،ازآنجاکه احتياج به شرح و توضيح و درنتيجه آوردن مثال دارند بسامد تمثيل
بسيار باال است .شاعران سبک هندي با استفاده از این شگرد و آوردن مثالي هنري ،این
مضامين و مباحث را تبيين و تفسير ميکنند .نویسندگان ادب تعليمي براي ملموس و عيني
کردن مفاهيم کلي و انتزاعي و القاي مطلب خود به مخاطب از این شگرد ادبي استفاده
کردهاند و کاربرد شکلهاي مختلف تمثيل ،نياز زباني آنها را در بيان رسا و زیباي معناي
موردنظر برآورده ساخته است.
تمثيل پيام را بهصورت پنهان و غيرمستقيم منتقل ميکند و گاهي براي پند و اندرز و
تشویق و ترغيب و گاهي براي تحذیر و هشدار مخاطب بهکار ميرود .وجود تمثيل در آثار
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
ویژگيهاي انواع تمثيل است .نتيجه کلي مقاله این است که انواع تمثيل ،در متون تعليمي و
سبک هندي به خاطر نياز به بيان رسا و روشنِ تجربهها ،اندیشهها و مفاهيم عرفاني فراوان
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بهکار رفتهاند بهگونهاي که ميتوان آنها را از برجستهترین ویژگيهاي بالغي آثار ادبي
تعليمي و سبک هندي و از رازهاي زیبایي و تأثير زبان آنها بر خواننده بهشمار آورد.
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