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چکیده
جهان مثالی که پیش از نظریۀ عالم مثُلی افالطون در نظریۀ فلسفی

هاي زرتشت و حکمت خسروانی ریشه داشته است، در اندیشۀ اندیشه
این . حکیمان و عرفاي مسلمان چون موالنا نیز بسیار تأثیرگذار بوده است

آورد که بر پایۀ نظریه در زیباشناسی هنري رویکرد خاصی را پدید می
وس و و نزول از وحدت به کثرت مبتنی است و صدور معقول در محس

آورد که ساختی دوگانه به شکلی از ادبیات تمثیلی یا رمزي را به وجود می
در این ساختار تمثیل جانشین مجازي معقول در صورت . بخشداثر می

گرایی فلسفی بر پایۀ اعتقاد به دوگانگی جهان این تمثیل. محسوس است
روساخت : دهدبه تمثیل میبعديشناسی سهناسوت و الهوت، یک پدیدار

و ) شبه تمثیلوجه(بین صورت و حقیقت) وارنمونه(روایی، استعارة مثالی 
این ساختار در پیوند میان . یا ممثل فلسفی) معنا(ژرف ساخت فکري 

به خصوص - در آثار موالنا.شودیمنمادگرایی و مطلوب گرایی متبلور 
رایی فلسفی و ادبیات تمثیلی را در ساختار روایی گپیوند میان تمثیل-مثنوي
در این جستار، ضمن بررسی سیر .توان تحلیل کردهاي مثنوي میقصه

تحول نظریۀ فلسفی جهان مثالی در ارتباط با نمادگرایی و ادبیات تمثیلی و 
بررسی بنیادهاي زیباشناسی تمثیل در ارتباط با این نظریه،  به تحلیل 

فکري و ادبی این نظریه در جهان بینی و ادبیات تمثیلی ساختاري نمودهاي
. پردازیممیمثنويموالنا در 

هاي مثالی، تمثیل، تشبیه، محسوس، ، صورتمثنويموالنا، : هاکلیدواژه
.معقول
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Abstract
The Philosophic Theory of Ideas Universe,

which existed in Zoroaster thought and
“Khosrāvani” Wisdom before Plato and his theory
about Ideas, has been very influential on the
thoughts of Muslim philosophers and mystics such
as Molavi. This theory creates a special approach
in artistic aesthetics that is based on the appearance
of the intelligible in the sensory and depends on
descent of forms from oneness to multiplicity. This
theory in  literature  forms an allegorical  or
symbolic  literary  structure  which gives a dual
theme to the work. In this structure, the allegory
is a virtual successor for appearance of the
intelligible in the sensory form. On the basis of the
two-dimensional nature of Universe, this
Allegorical idealism gives a three-dimensional
phenomenology of the allegory: a narrative surface
structure or Simulated story, Ideal Simile
(Archetypal Metaphor) and intellectual (Because a
likeness in allegory) and deep structure (Meaning)
or the Simulated spiritual and philosophical theme.
This structure has been represented in connection
between symbolism and idealism. In Rumi’s
works, we can analyze the connection between
Allegorical Idealism and allegorical literature of
Molavi; especially in the narrative structure of his
Masnavi. In this paper, we study the evolution of
the Philosophic Theory of Ideas Universe and its
relation with allegorical literature and Symbolism
and the origins of the aesthetics of allegory (by this
theory) and analyze the structure of samples of this
thought and its allegorical literary form in
Molavi’s Masnavi.

Keywords: Molavi, Masnavi, Ideas Forms,
allegory, simile, intelligible, sensory.
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:مقدمه
-هاي ازلی و فرا مادي براي صورتنمونهباور به وجود پیش

هاي محسوس جهان مادي در جهانی لطیف که نظام عنصري، 
توان می)عالم مثالی(نسخه و رونوشتی از آن است و از آن به 

هاي کهنی در باورهاي باستانی دارد که تعبیر کرد، ریشه
و فلسفۀ اشراقی و هاي گوناگون آن را در آراي حکمی بازتاب

بینیم که با تفکرات عرفانی و مشارب گنوسیستی جهان می
- آبشخورهاي مشترك و گاه متفاوت، تفکر واحدي را با قرائت

با استقصا در باورهاي . اندهاي متجانس و متفاوت تکرار کرده
توان منسوب به تصوف اسالمی و عرفان شرق و غرب، می

ترین باید یکی از بنیاديمیگفت که اعتقاد به جهان مثالی را
هاي رایج در فلسفۀ الهی محسوب داشت که نفوذ اندیشه

ترین نظریات زیباشناسی و فلسفۀ هنر دارد و عمیقی در کهن
نوع خاصی از بیان ادبی را نیز تقویت کرده است که در این 
جستار، با تمرکز بر آراي موالنا به تحلیل بنیادهاي فکري و 

در این جستار، ضمن مروري بر . پردازیممینمودهاي ادبی آن
ریشه هاي این تفکر در جهان و ارتباط آن با تمثیل و رمز، 
تجلی این موضوع در ادبیات تمثیلی موالنا را همراه با ذکر 
نمونه هایی از حکایات مثنوي مورد بررسی قرار خواهیم داد؛ 

. ردمنظور از روش تحلیل ساختاري استفاده خواهیم کبراي این 
توان به مقالۀ دکتر پورنامداریان دربارة در پیشینۀ این تحقیق، می

عالم مثل افالطون، ناخودآگاه جمعی یونگ و عالم دل مقایسۀ
و تحقیق نگارندة این جستار را دربارة نقش فلسفۀ مولوي

ۀسیر تحول نظریهاي مثنوي و پردازيتمثیلی موالنا در داستان
الگوهاي یونگ ن با نظریۀ کهنو تطبیق آفلسفی عالم مثلی 

اي که در این جستار، با ؛ زمینه)نامهکتاب: رك(اشاره کرد 
گسترش تحقیقات در حوزة زیباشناسی تمثیل و تحلیل 

ساختاري نمودهاي ادبی این زیباشناسی، به تکمیل آن خواهیم 
. پرداخت

مثالی از هايصورتنظریۀهاي تحلیل خاستگاه- 1
زرتشت تا افالطون

- ترین پایهنظریۀ جهان مثالی، نظریۀ کلیدي افالطون و از مهم

تواند ریشه در یکی آید که میهاي فکري فلسفۀ او به شمار می
داشته باشد - » مینوي«جهان –از باورهاي کهن ایران باستان

زردشتبینیم که شکل تکامل یافتۀ آن را در آیین زرتشت می
عالمدومیکهتاسگیتیگومینوگدو عالمبهمعتقد

وجایگاه امشاسپندانومحضروحانیاولیومحسوس
فرشتگانعالمیامانیفلسفۀنفوسوعقولیا همانایزدان
االشراقحکمهکتابدرسهروردي).40: 1358کربن، (است 

ازساطعمشاهده، نوراصحاببساچه«:گویدمیاین بارهدر
کهراانواريوملکوتیاتذَوهمچنینوببینندراجبروتعالم

مینويهايروشناییاند و نیزکردهمشاهدهو افالطونهرمس
آناززردشتکهورایی است"خره"هايسرچشمهکهرا

).128/ 1ج : 1355سهروردي، (» کنندمشاهدهاست،دادهخبر
دووزردشتبهاین قسمت،شرحدراالشراقحکمهشارح
جسمانی اووظلمانیگیتی یاعالمونورانییامینويعالم

).حواشی/ 157: همان(کند اشاره می
وشی و پیش نمونۀ که ملکوت فره-خلق جهان مینوي

مینوي روان همۀ موجودات در آن وجود داشته و نادیدنی، 
مقدم بر دنیاي مادي بوده است در -مطلق و نامحسوس است
شده که سیم قبه چهار دوره تجهانکتب دینی پهلوي عمر

دورة نخست، جهان مینوي آفریده شده، در سه هزار سال دوم، 
گیتیانه و دنیوي درآمده شکلبه ) غیرمادي(مینوياز حالت 

معقولعالممثلیکیکهعالمدواینبرعالوهزردشتاست 
ازمرکبمحسوسعالممثلو دیگريمادهوصورتبی
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هست فروهرهانیزفَرَوشیعالمبهمعتقداست؛مادهوصورت
روحانیسهروردي، حقیقتمثالیِصوروافالطونمثلمانند
مثال سهرورديعالَممانندوشوندمیشمردهمخلوقاتکلیۀ

عالَم،اینتنها موجوداتنهآنجادرکهاستوسیطعالمی
کربن، (دارند روحانیصورتینیزعقلموجودات عالمبلکه

، اهورامزدا در ازل در بندهشنبه روایت ).40و 10، 7: 1358
در زبر، جهان . نور مطلق و نیکی و فرّهی کامل غوطه ور بود

اهورامزدا، . روشنایی و در زیر، جهان تاریکی قرار داشت
ر سال هم سه هزاکهنخست به آفرینش جهان مینوي دست زد

گاه اراده کرد تا جهان مادي را به شکل چنان وجود داشت، آن
یشت (اند که مطابق یشتها خود قدیم-روهرهادرآورد، پس با ف

اشکال روحانی و مینوي آدمیان و تمام با صور و-)80بند/ 13
موجودات نیک از جماد و نبات و حیوان گفتگو کرد که آیا 

، جهان استومند پذیرفتندو چوندینمایلند تا به قالب مادي درآ
در پس). 42- 33: 1385، دادگی: رك(و گیتیانه آفریده شد 
مادي هر چیز، در جهان زبرین وجود فراآغاز، صورت و الگوي 

ن صور همادرآمده، از روي پیکرینهدر کالبدرا داشته و آنچه 
.ه استمینوي بود

این تفکر فلسفی از خلقت، یک نظام سلسله مراتبی را ایجاد 
کند که در باالترین سطح معنوي خود، از اهورامزدا آغاز، و می

هاي مادي خود، در دنیاي خاکی ختم صورتترینبه پست
و اوستا هاي و بقیۀ بخش»فروردین یشت«به روایت . شودمی

دیگر متون پهلوي، نه تنها مردمان و مینویان آفریدة اهورامزدا، 
بلکه همۀ آفریدگان آسمانی و زمینی و آتش و آب و گیاه و 

نی و نگاهباهاآنداراي فروشی ویژة خودند که از جانور نیز 
از فروشی بدکرداران نیز در بندهشنکند حتی پاسداري می

،اوستانقل از گزارش دوستخواه بر (آید سخن به میان می
1384 :1024 .(

نظریۀ مثالی افالطون، شباهت عجیبی به جهان فروشی 
هاي فلسفۀ افالطون بر این ترین بنیانیکی از مهم: زرتشت دارد

دهند ظواهر هستی را تشکیل میباور متکی بود که محسوسات، 
تر از اي پایینو نه حقایق آن را او عالم محسوسات را در مرتبه

عالم معقوالت قرار داد و اصالت را به عالم حقیقت داد که 
افالطون معتقد بود که به ازاي هر . گیردمعرفت از آن نشأت می

اي معنوي و غیرحسی، در عالم وجود مادي و ظاهري، نمونه
رود، ت وجود دارد که نمونۀ کامل و نوعی آن به شمار میحقیق

آید و فقط عقل است که توانایی ادراك آن را که به حواس نمی
. کندکسب می

یونانی به معناي Ideinاز واژة (Ideaهاي مثالی، این نمونه
هاي ثابت در آن اي که این نمونهو جهان پندارینه) دیدن

. نامیده شده است"عالم ُمثُل"یا "یعالم مثال"اند، قرارگرفته
مقصود افالطون از مثال، نمونۀ عالی و ابدي همۀ چیزهایی 

هاي مثالی داراي نمونه. است که در جهان مادي وجود دارند
کلیت، وحدت، ": باشندچهار خاصیت اصلی و ماهوي می

افالطون معتقد بود، ). 29-30: 1356عنایت، ("کمال، و ثبوت 
ایق و مثال، صورت نوعی همه اشیاء و مفاهیم به در عالم حق

طور کامل وجود دارد، همان طور که در باور زرتشت، فروهر 
جاودانۀ موجودات گیتی در جهان مینوي وجود دارد؛ در نظر او 
خداوند عالم را بر اساس الگویی ازلی بنا نهاده، در حقیقت 

و مینوي هاي غیر مادي فروهرها و حقایق مثالی، هر دو نمونه
در فروردین . آیندهر کدام از اجزاء مادي جهان به شمار می

، عالوه بر ستایش فروهرهاي انسان، فروهر )74بند(یشت 
جانوران، فروهرهاي گیاهان و اجزاي غیر جاندار مثل آب و 

در فلسفۀ زرتشتی دو . آتش و خورشید نیز ستایش شده است
غیر جانداران، اما جانداران و: دسته از موجودات فروهر دارند

از فروهر اشیاء مصنوع هیچگاه یاد نشده است و این شاید یکی 
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که در فلسفۀ او، هاي نمونۀ مثلی افالطون باشد؛ چرا از تفاوت
.نیز نمونۀ مثالی دارند-مثل میز و شمشیر-اشیاء مصنوع

تر از این البته تأثیر پذیري افالطون از زرتشت بسیار وسیع
ارسطو عقیده . یشه در بنیادهاي فکري او داردنظریه است و ر

زیسته داشت که زرتشت شش هزار سال پیش از افالطون می
مشربی مورد پسند «گري است؛ در آکادمی افالطون، زرتشتی

رفته است و برخی پژوهشگران به شمار می» روز و کشفی تازه
خود از قوانینتاریخ فلسفه اعتقاد دارند، افالطون، در کتاب 

کند که او متأثر بوده، به تبعیت از او بیان می1رتشت و دوبنیز
، 2کاتلین. (انددر جهان، دو روح کلی خیر و شر با هم در ستیزه

-شناس نامی، دوشاگر چه  که به اقرار ایران). 75-74: 1950

دهند که گیمن، بسیاري از متخصصان فرهنگ یونان ترجیح می
. ز ایران مسکوت بماندموضوع تأثیرپذیري فلسفۀ یونان ا

)1350 :121(

نگري موالنامثالی و جهانصورتهاينظریۀ- 2
مثُل، در لفظ جمع مثال است که حکماي اسالمی گاه آن را 

عالم مثل «و » ارباب انواع«و » حقایق ازلی«و » اعیان ثابته«به 
این اعتقاد در میان صوفیان اسالمی نیز . اندنیز برگردانیده» معلقه

به عقیدة صوفیه اعیان موجودات پیش «: ار شایع بوده استبسی
که ظاهر شوند، معلوم حق بودند و به وجود وي موجود از آن

گویند بودند نه به وجود خود و این مرتبه از وجود را ثبوت می
» .نامندمی» اعیان ثابته«و به این اعتبار صور علمیه حق را 

)260/1-261: 1375فروزانفر، (
.ائل به عوالم سه گانۀ معقول، محسوس و مثالی هستندعرفا ق

آنان عالم معقول را جایگاه روح و عالم محسوس را جایگاه 

1 . Dualism
2 . Catlin

عالم مثال میان این دو عالم معقول و محسوس .دانندماده می
البته متکلمان و حکماي اسالمی مراتب یا .قرار گرفته است

عالم ملک : اندبندي کردهعوالم وجود را بدین ترتیب نیز طبقه
یا جهان مادي و جسمانی، عالم ملکوت یا جهان برزخی، عالم 
جبروت یا عالم فرشتگان مقرب، عالم الهوت یا عالم اسماء و 
صفات الهی، و عالم ذات که همان مرحله غیب الغیوب ذات 

-اي است و برعالم مثال داراي خواص ویژه.باري تعالی است

را نیز بر آن » صور معلقه«الم اساس برخی از این خواص نام ع
چنانکه رنگ ندارند؛اند از این جهت که جوهري مادي نهاده

سرخ به عنوان مثال، در جسم سرخ رنگ حلول کرده است
اي معلقی که در آینه هتهمانند صور.)1373:300کربن، (

.بینم اما وزنی ندارند و قابل لمس نیستندرا میهاآن؛بینیممی
عالم محسوس وجود دارد، با همان کمال و تنوع و هر چه در

تفاوت عالم . توان یافتتر در این عالم میبه صورتی لطیف
ي از مثال و مرتبۀ جبروت در این است که عالم جبروت مبرّ

اهر صوري است، اما عالم مثال داراي وهرگونه شکل و ظ
توان عالم مثال را داراي ماده یا جسمی لطیف می.صورت است

به ).1375:176نصر، (است» جسم رستاخیز«دانست که همان 
زیرا که ؛شودعناصرعالم مثال، اشباح برزخیه نیز اطالق می

در ).440: 1379سجادي، (اندبرزخ بین مجردات و مادیات
هاي صوري بهشت و دوزخ از این عالم گرفته واقع ویژگی

نست، زیرا توان علت عالم مادي داعالم مثال را می.شده است
هر عالمی علت عالم دانی است عالم عقول علت عالم مثُل «که 

)همان(.»برزخیه و مثل برزخیه ارباب انواع جسمیه است
هدف و کارکرد این عالم در نظام آفرینش از دیدگاه برخی از 

از دید منفی .شودمتفکرین، شامل دو دیدگاه مثبت و منفی می
ست که چهرة حضرت حق را همان حجاب و پرده ا«این عالم 

و از )1375:176نصر، (» از دید انسان پنهان و مستور می دارد
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مرتبه صوري جنت است و مأواي اصل صور و «دید مثبت 
اشکال و رنگ و بوهاي مطبوع این عالم که به حیات انسانی 

- برمیارعالم مثال سه نقش برايکربن نیز » .بخشدلذت می

کند از واسطۀ همین عالم تحقق پیدا میرستاخیز به «:شمارد
هاي مجراي همین عالم، رموزي که پیامبران و نیز همۀ تجربه

؛ ».کندبه واقع تحقق پیدا می،اندشهودي که به آن اشاره کرده
توان وحی را تفسیر کرد و اال اساس همین کارکرد میبر

آمدند توصیفات وحی تنها به صورت کنایاتی مجازي در می
از طریق این عالم تعارض میان فلسفه «سوم این است که نقش

و کالم، دانش و ایمان و رمز و تاریخ از میان خواهد رفت و 
نیازي به انتخاب میان برتري تأمل فلسفلی و برتري آمرانۀ کالم 

موالنا در همین معنی در )1373:300کربن، (»نخواهد بود
:گویدمیمثنوي

نبودبودیم و تقاضامانـــما ن
لطف تو نا گفتۀ  ما می شنود

)614/122/1: 1379مولوي، (
بینی موالناست اعتقاد به این نظریه، یکی از بنیادهاي جهان

داند و این موالنا وجود مادي را عارضی بر صورت مثالی می
:اندصادر شده»احد«صور را زاییدة عقولی دانسته است که از 

صور؟ ازها  از چه زایداین عرَض
؟ از  فکَروین صور هم  از چه زاید

این جهان یک فکرت است ازعقل کل
ها رسلعقل چون شاه است و صورت

)2-980/49/2(
هاي مثالی به همین جهت، حکمت الهی را گنجینۀ صورت

:داندمخلوقات می
این صورت که هستچه قَدر باشد خود

)384/26/4(ها که در علم وي است  پیش صورت

-این بدان معنی است که او چون افالطون، یکی از ویژگی

داند، او درعالم مثال میهاآن» کمال«هاي صور مثالی را 
داند و چون افالطون صورت مثالی همۀ کائنات را موجودي می

هاي معروف او یکی از تمثیل. نیز معتقد استهاآن»ثبوت«به 
- 4: رك(ست ا»دکان عطاري«باره در مثنوي تمثیلدر این

؛ او در این مثال، هستی را به دکان عطاري تشبیه )281/21/2
، کاالهاي )پیشخوان دکان(آن »طبلۀ«کرده است که در

اند نیکلسن در رمز گوناگون را هر یک به جاي خود چیده
گشایی این تمثیل معتقد است که موالنا در این جا عالم مثال را 

در آن هر چیز جاي ثابتی به طبلۀ عطاران تشبیه کرده است که
و چون ) 195: 1379، مثنوينقل از گزارش استعالمی بر (دارد 

ها و این عالم مثال، مرز بین هستی و عدم است، شکستن طبله
یعنی این که ) در بیت آخر تمثیل(آمیختن عطرها و کاالها درهم

:خلقت از عالم مثالی به عالم مادي درآمده است
ها ریختند ها بشکست و جانطبله

)284/21/2(نیک و بد در همدگر آمیختند 
این آمیزش، شباهت عجیبی به آفرینش گیتیانه در باور 
زرتشتی دارد که در آن، مرز بین خیر و شر و تاریکی و روشنی 

شود و جهان، محل اختالط و پیکار میان درهم شکسته می
.آیدنیکی و بدي به شمار می

به عالم مثالی، گروهی از فالسفۀ درباب تفسیر اعتقاد عرفا 
مثل افالطونی و ارباب انواع، صور اسماء «: اسالمی معتقدند که

و صفات الهی است که در مرتبت باالتر از عالم عقول و نفوس 
است، اما عالم اسماء و صفات به اصطالح عرفا اولین مقام 
تجلی ذات حق تعالی است از وحدت در کثرت که آن را مرتبۀ 

-117: 1362همایی،(».مانی و فیض اقدس می گویندنفس رح
هاي اسماء و بدین ترتیب صورتهاي مثالی را به جلوه) 116

در این تفسیر صوفیانه از نظریۀ . اندصفات الهی تأویل کرده
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جهان مثالی، افراد مختلف انسانی و موجودات هر کدام مظهر 
ن معنی اسمی و صفتی از اسماء و صفات الهی هستند موالنا ای

:بسیار به کار برده استمثنويرا در 
خلق را چون آب دان، صاف و زالل 

)3182/146/6(اندر آن  تابان صفات ذوالجالل 
موالنا صورت آدمی را بازتابی از صورت برین مثالی و 

داند که به نقش صنع، آرایش وصفی از صفات حق می
:جسمانی یافته است

علوستآدم  اسطرالب  اوصاف  
اوستصف آدم  مظهر آیات و

هرچه دروي می نماید،عکس اوست
همچوعکس ماه اندرآب جوست

)49 -3247/5-144/6(
او در تفسیر داستان خرگوشی که شیر را با تصویر خودش 
در چاه فریفت، جهان مادي را چون چاهی می بیند که هرچه 

:    در آن است، تنها تصویري از اعیان ثابتۀ جهان برین است
چه دنیا   فتادند   این   قروندر

عکس خودرا دید هریک چه درون
عکس درچه دید و ازبیرون  ندید

همچو  شیر گول   اندر   چه  ندید
از برون دان، آنچه درچاهت نمود

ورنه، آن شیري که در چه شد فرود
برد خرگوشیش از ره کاي فالن

شیر ژیاندر تگ  چاه است  آن 
)56 -3153/145/6(

است، قرینه اي است براي » سایه«بنابراین، آنچه در عالم 
:وجود دارد» مثالی«نمونۀ برتري که در عالم 

ها را  ماند این، و عکس  نیستعکس

در مثال عکس، حق بنمودنی است
این جو دید عکس سیب مردچون در

دامنش  را  دید  آن  پر سیب  کرد
؟آنچه در  جو  دید، کی باشد خیال

که شد از دیدنش پرصد جوالچون
)146/6- 3200/47و 5-3204(

-را به وجود می»تمثیل«تبلور ادبی اعتقاد به جهان مثالی، 

.آورد

): صدور معقول در محسوس(تبلور مثال در سایه - 3
مبناي گرایش به تمثیل 

اعتقاد به عالم مثال افالطونی که در میان عرفان اسالمی نیز 
غزالی آن را موافق همان جهانی است که نمودار شده است و

غزالی، (است موجودلوح محفوظدرداند کهاي مینسخه
شود و تنها به وسیلۀ خیال، مکشوف دل می) 1/62ج: 1353

اي را سامان داده که یکی از نظریه،)358: 1374غزالی، (
دهد موالنا بی پرده بنیادهاي جهان بینی موالنا را نیز تشکیل می

بیان کرده فیه مافیهتشریح را از نظام فلسفی تمثیل در ترین
مقاله اي درباب «توان است او در یکی از مقاالتش که آن را می

دانست، به تفصیل به این موضوع پرداخته است؛ موالنا »تمثیل
کند و جدا می) تشیبه(»مثل«را از ) تمثیل(»مثال«در این مقاله، 

که - در مثال ملموس آنبراي اثبات صدور ماهیتی مجرد
- از استداللی تشبیهی یاري می-عصارة فلسفۀ تمثیلی اوست

:جوید
هرچه گویم مثال است مثل نیست مثال دیگرست و مثل «

حق تعالی نور خویشتن را به مصباح تشبیه کرده است . دیگر
جهت مثال، و وجود اولیا را به زجاجه، این جهت مثال است 
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»زجاجه و مصباح کی گنجد؟نور او در کون نگنجد در 
)165: 1330مولوي،(

اي از عالم در ادامه، همان گونه که افالطون جهان را سایه
دانست، مولوي نیز این اشراق انوار معنی را از افق مثلی می

، چون انعکاس تصویر کسی »مثال«درك مادي آدمی، در قالب 
و معهذا همچنانکه نقش خود را در آینه یابی،«: دانددر آینه می

) 166همان، (»نقش تو درآینه نیست
او همچون نوافالطونیان که مراتب خلقت را ناشی از صدور 

دانستند، پدیدارشناسی تمثیل را معقوالت در محسوسات می
:داندمبتنی بر اصل صدور معقول در محسوس می

چیزهایی که آن نامعقول نماید چون آن سخن را مثال گویند «
او ) همان("چون معقول گردد محسوس شودمعقول گردد، و

کند که همه در تأیید قرائت او براي این برهان شواهدي نقل می
از تمثیل هستند و بیانگر این نکته که آنچه او به عنوان یک 

است که بوده کرده، این معلم از تمثیل طلب می-شاعر
گنجد را تجسم و تجسد مجردات و آنچه در وصف نمی

مخاطب که نقش مرید و طالب و فراگیرنده را بخشیده، به 
دارد، این توانایی را ببخشد تا به یاري تمثیل از لفظ به معنی و 

به لطافت صاحب صورت ) محسوس(از سایۀ افکنده درآینه 
:برسد) معقول(

پس اگر کسی این مثال را خدمت کند و بر سر رشته رسد «
و بر او مکشوف جملۀ احوال آن عالم در این دنیا مشاهده کند 
) 167همان، (»شود تا بداند که در قدرت حق همه می گنجد

پس «: گیرد کهو پس از ذکر شواهد بسیاري چنین نتیجه می
معلوم شد که نامعقول به مثال معقول گردد، و مثال به مثل 
نماند همچنان که عارف گشاد و خوشی و بسط را نام بهار 

گوید چه ماند خوشی به کرده است و قبض و غم را خزان می
)همان(»بهار یا غم به خزان از روي صورت ؟

بیند هاي مثالی را حقایقی ثابت در الهوت میموالنا صورت
دهند و هاي آن، نظام عنصري ناسوت را تشکیل میکه سایه

:داند که از اصل مثالی منتزع شده استماده را فرعی می
پرددر هواي غیب  مرغی می

زندمیبر زمینی سایۀ  او  
جسم سایۀ سایۀ سایۀ دل است

جسم کی اندر خور پایۀ دل  است
مرد خفته روح او چون آفتاب

درفلک تابان، وتن درجامه خواب
)18 -3316/151/6(

- این تفکر مثالی که عالم ماده را تمثیلی از جهان حقیقت می

را نیز مشابهی - » بیان داستانی«و به ویژه -» بیان«دانست، 
کرد که متعاقبا گرایش به تمثیل و نماد را فرض می» فکر«براي 

به منظور محسوس کردن مضامین معقول در پی داشت؛ 
هاي 2» نشانه«و به کمک 1» معرفت«معقوالتی که تنها توسط 

اي نشانه، بر رابطه«: موجود در ظواهر اشیاء قابل درك است
: 1383گیرو، (» استوار است4و مدلول3قراردادي میان دال

در تمثیل، دال وجه محسوس این رابطه است که بر ). 43
کند در این نظام فکري، داللت می-وجه معقول آن- مدلول

ها را در اختیار آیند تا این نشانهتشبیه و تمثیل به وجود می
قرار دهند و فرایند کسب معرفت ) مخاطب(ذهن گیرندة پیام 

.را توسط عقل انسان محقق کنند
بیانی دیگر، بین کاربرد تمثیل و رمز و نماد به وسیلۀ شاعر به

در اشکال دینی، فلسفی و (و نویسنده و باور وي به متافیزیک 
- می»ایده آلیسم«و اعتقاد به وجود حقایق مثالی ) عرفانی آن

1 . opinion
2 . sign
3 . significant
4 . signify
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جوشد که این ویژگی از آن جا می. توان نسبتی جستجو کرد
که مفاهیم مجرد و مثالی را تمثیل و نماد، این  توانایی را دارند

که هاآنلباس تشبیه پوشانده، به نمونۀ مشابه و محسوس 
خود . معموال داستان، قصه یا حکایتی است، تبدیل کنند

افالطون در جمهور براي تشریح ماهیت عالم مثلی خود از یک 
براي جمهورتمثیل استفاده کرده است؛ او در کتاب هفتم 

استفاده »غار«از یک تمثیل، تمثیل تشریح ماهیت جهان مثالی
در ادبیات غرب بین ). 395- 396: 1383افالطون، (کند می

آلیستی که با افالطون و اعتقاد او به بینی ایدهگرایی و جهاننماد
در . جهان مثالی آغاز شده است، این ارتباط تبیین شده است

دورة رمانتیسم که نسبت به خردگرایی عصر کالسیسم و تأکید
هاي تعلیمی و وجوب اخالقی هنر و پیروي آن بر جنبه

هاي ادبی نوعی عصیان به وجود آمده بود، کورکورانه از سنت
- هاي تبلور این ایدهگریز از تنگناهاي کور واقعیت مادي، زمینه

از جملۀ منتقدان عصر رمانتیسم، شلی . تر کردآلیسم را فراهم
تصویر محض حیات خود، شعر را دفاعی از شعر که در کتاب 

. دانست که به صورت حقیقت جاودانۀ خود بیان شده استمی
کند، در گویا شعر، مثل افالطونی اشیاء و مفاهیم را مجسم می

دیچز، (ماند حالی که منشأ زیبایی و اعجاب آن ناشناخته می
اي ترسیم او شاعر را به عنوان راوي الهام یافته). 193: 1366

جهانی مشابه (س خود را با جهان آرمانی کند که لحظات تمامی
همان، : رك(آورد به قید کلمات در می) عالم مثالی افالطون

ی از یک، حتی در قرن پانزدهم و شانزدهم میالدي). 205-204
متفکران این دوره مارسیلیو فیچنیو، که در اثر ینتربزرگ

- یي از مفاهیم اصلی زیبایابه پاره1معروفش الهیات افالطونی
- یکی از اصیلدر ،پردازدشناسی یونانیان و قدیس آگوستین می

1 . Theologia Platonic

بیان هایش که مبتنی بر رساله فیدون افالطون است، ترین نظریه
مثل افالطونی تا ةور شدن و نظارنفس با غوطهکند کهمی

ي از بدن جدا شده و با دیدن و تصویربرداري از عالم ااندازه
). 1376:29،بیردزلی(گرددیل میي از زیبایی ناامثال، به تجربه
نظریۀ افالطون دربارة (بازنمایی و محاکاتیۀهمچنین نظر

هنرهاي ۀاساس نظری، )تقلید صور مثلی توسط شاعر
-حتی عقل.رفتبه شمار میرنسانس ةدر دورشناختیزیبا

گرایان جدید در زیباشناسی، این اصل اساسی را که هنر تقلید 
ندپذیرفتبنیادشناسی هنرهاي زیبامعیاربه عنوانطبیعت است،

این اعتقاد به حلول معقوالت فراحسی و ). 34-30:همان: رك(
ناخودآگاهانه در کالبد مثالی هنر، در فلسفۀ رمانتیسم به بهترین 
وجه، خود را نشان داده است؛ از فالسفۀ این عصر بدون شک، 

ر هگل جوهر هنر را ام. است2بیشترین اهمیت متوجه هگل
دانست که در وجه محسوس حلول کرده است تا معقولی می

این امر معقول را محسوس کند و از این رو در عالم هنر آن 
آید و چه عام و کلی است به صورت خاص و جزئی در می

، 5تیلور(شوند با هم یگانه می4»قالب«و 3»تصور«بدین گونه 
مورد پژوهشگران در ). 169: 6،1970، کامینسکی473: 1977

سمبولیسم نیز معتقدند که این مکتب، از نظر فکري، بیشتر 
-تحت تأثیر فلسفۀ ایده آلیسم بود که از متافیزیک الهام می

و در تقابل ) 52: 2006، 8، سویفت2: 1954، 7جاکوب(گرفت 
و ادبیات (9"تحققی"تقابل و حتی عصیان نسبت به فلسفۀ 

قط بر به وجود آمده بود که ف) رئالیستی و ناتورالیستی

2 . Hegel
3 . Idea
4 . Form
5 . Taylor
6 . Kaminsky
7. Jacob
8 . Swift
9 . Positivism
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در وراي ). 215:  1381سید حسینی،(متکی بود "واقعیت"
نمادگرایی ادبی در غرب، همیشه ردپاي نوعی ایده آلیسم 

هایی که اندیشه"افالطونی مشهود بوده که محتوي است بر 
پذیرد و فقط به تصویر نمادین حقیقت محسوسات را نمی

مندور، ("ازحقایق ایده آلی دور ازجهان محسوس اعتقاد دارد
)108: بی تا 

نظریۀموالنا بر مبناي ادبیات تمثیلیتحلیل ساختاري - 4

مثالیهايصورت

، همچون غرب، در )مثال گرایی فلسفی(چنین دیدگاهی 
شرق نیز قطعاً نوع خاصی از بیان ادبی را به دنبال دارد که 

بینی است و در گرایش صاحبان جلوه گاه هنري این جهان
به تمثیل متبلور - به ویژه مولوي-فانی شرقهاي عراندیشه

شود؛ گرایشی که بیش از نمایش یک سبک روایی صرف، می
نمایندة نظام فکري راوي داستان است؛ نظامی که قصه را به 
عنوان وجه محسوس صورث مثالی حقیقت دانسته، با منطقی 

-ها، معرفت را از راوي به گیرندة پیاماستعاري و به یاري نشانه
دهد به همین دلیل است که تمثیل انتقال می-خاطب داستانم

هاي عرفانی پر کاربردترین شیوة روایی در رسائل و منظومه
بینی و فارسی بوده است و بی شک باید ارتباط بین جهان

.ادبیات را در گسترش دامنۀ کاربرد آن مورد توجه قرار داد
بر یک شیوة عالوه-مثنويبه خصوص -تمثیل در آثار موالنا

تمثیل مولوي . نگري استبیان، نمایانگر نوعی اندیشه و جهان
اي مادي میان ترین وسیله براي بیان محتوا و واسطهرا مهم

داند؛ ادراکی جوهر انتزاعی حقیقت و فهم نسبی انسان از آن می
:اي مادي و معطوف به محسوسات بشري استکه مقوله

کالمن مثل چون واسطه است اندر یا
امـــــعر فهم هواسطه شرط است ب

) 229/19/5: 1379مولوي، (
و ) به معناي شبه و شَبه(» مثَل«، و » مثل«، از ریشۀ » تمثیل«

و از حیث بالغت، گونه » شبیه آوردن«ازلحاظ لغوي به معنی 
اي از داستان گویی و و از حیث روایی، شیوه» تشبیه«اي از 

اي غیر داستانی را با لفافه اي از ایهروایت است که درونم
از ریشۀ در ادبیات 1» الگوري«. پوشاندساختار داستانی می

allegoria یونانی و به معنی طور دیگر سخن گفتن است
؛ یعنی در این شیوه، به جاي بیان مستقیم )11: 1993، 2نولس(

مفاهیم ذهنی، به منظور انتقال و تأثیر گذاري بهتر، آن را در 
قصۀ «ترین اشکال آن، البی مثالی می ریزیم که یکی از کهنق

شخصیتها یا اعمال «است که در آن نویسنده از 3» تمثیلی
» اراده «هاآنمعنایی فراتر از معناي ظاهري «، » ضمنی داستان

یکی بعد نزدیک : و دو بعد دارد) 10: 1972، 4شاو(کرده است 
دور که سطح ذهنی و دیگري بعد »بهممثّل«که سطح روایی 

هاي عمیق معنایی دهد و الیهداستان یا حکایت را تشکیل می
را ) محتواي اصلی مضمر در تمثیل(نهفته در زیر سطح روایی 
هایی و به وسیلۀ داللتی ضمنی، به به کمک نشانه ها و قرینه

گویی در این ساختار داستان»ممثّل«کندیمذهن مخاطب منتقل 
روایتی که معنایی وراي معناي -5مثیلیدو بعدي که روایت ت

دهد، محتوا و صورت دو وجه را شکل می-ظاهري خود دارد
سطح «بخشند که هرجزء از اجزاي متقارن به اثر ادبی می

اثر داشته »سطح فکري«تواند قرینۀ متناظري در، می»روایی

1 . allegory
2 . Knowles
3 . Allegorical tale
4 . Shaw
5 . allegorical narration
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. اي تشبیهی استباشد و رابطۀ موجود بین اجزاي قرینۀ، رابطه
: هاي اصلی تمثیل استیکی از ویژگی» نتقار«پس
در تمثیل، معموال نوعی رابطۀ یک به یک بین اجزا وجود «

دارد، یعنی یک عقیده یا شیء، در روایت تمثیلی، تنها به معناي 
).    83: 1383گورین و ، (» یک عقیده یا شیء خاص دیگر است

ترین اغراض ادبی در تمثیل از حیث کارکردشناسی، رایج
است و تمثیل، پرکاربردترین ابزاري است که در ادبیات »تعلیم«

این از خاصیت اقناعی شگفت انگیز . رودتعلیمی به کار می
جوشد که به مراتب قدرت تأثیرگذاري بیشتري از تمثیل می

بیان مستقیم یک معنی دارد و فارغ از ارزش خود معنی، آن را 
استدالل «: تگفکند بایددر ذهن مخاطب خود جایگیر می

خود، شکلی از انتقال » استعاري«یا » منطق تشبیهی«با »تمثیلی
مفهوم و بیان غیرمستقیم است که تأثیر و تأثرات و انفعال 

کند و بیش نفسانی بیشتري را بر روان مخاطب خود اعمال می
از یک استدالل صرف و منطق عقالنی عادي، ارزش اقناعی 

این است که محتواي مورد ارزش داللت تمثیلی در . دارد
رنگ آمیزي «ادعاي خود را با شگردي زیبایی شناختی، طوري 

تواند به حق یا بطالن قضیه متوجه کند که سامع هیچ نمیمی
بنابراین تمثیل را باید برگیرندة ). 84: 1366شفیعی، (» شود

نوعی از استدالل دانست که بر شالودة تشبیه استوار شده است 
یک استدالل منطقی براي تفهیم معنی به مخاطب و اگرچه فاقد 

است، اما با بار زیبایی شناختی و قدرت تلقینی خود بر گیرندة 
دهد به همین دلیل، از پیام، این کار را با توان بیشتري انجام می

دیرباز در کتب مقدس و رسائل دینی و عرفانی و حتی فلسفی، 
که مثنويابیات بیشترین استفاده از آن شده است در یکی از 

موالنا آن را در مذمت استدالل منطقی و تفکر فلسفی سروده 
توان کارکرد عملی استدالل تمثیلی را به روشنی است، می

:مشاهده کرد

ودــــــپاي استداللیون چوبین ب
پاي چوبین سخت بی تمکین بود

)213/191/1: 1379مولوي، (
که ) ريمصراع تقدی(دو مصراع این بیت و مصراع سوم 
آید، صغري و کبراي ازجمع بین دو مصراع قبلی به وجود می

:آورندیک گفتار منطقی را پدید می

بخشد، نه اما آنچه این گفتار به ظاهر منطقی را سامان می
یک رابطۀ علی و معلولی، که یک تشبیه است؛ تشبیه قواي 
فکري اهل استدالل به کسی که پاي چوبین دارد و به سختی 

رود به هیچ وجه قرار نیست که دلیل این تشابه توضیح راه می
چه نسبتی میان استدالل گرایی و : گرددداده شود و روشن 

لنگیدن وجود دارد؟ این تشبیه فاقد یک منطق عقالنی طبیعی 
براي اثبات معنی طرح شده است، اما تأثیر خود را به مدد قوة 

.گذاردسحرانگیز تشبیه در ذهن مخاطبش می
اي دیگر،  کارکرد منطقی استدالل تمثیلی را به عنوان نمونه
کنیم در داستان بررسی میمثنويقصص در یکی دیگر از

اي بر سر فرمودن والی آن مرد را که آن خار بن را که نشانده«
-که بیان تمثیلی ساده اي دارد، فردي خاربنی می» برکنراه،

1 . La mineure
2 . La majeure
3 . La conclusion

گزارة اول 

:1» صغري«

پاي استداللیون
اصغر

چوبین بود
اوسط

گزارة دوم

:2«کبري«

پاي چوبین

اصغر  

سخت بی تمکین بود

اوسط

3«نتیجه«گزارة 

گزارة (

):تقدیري

سخت بی تمکین استپاي استداللیون

نتیجه
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کنند و فرد برکندن خاربن را به کارد؛ دیگران او را مالمت می
بزرگ افکند، تا آن جا که خاربن تبدیل به درختیتعویق می

شود موالنا سپس با شده و فرد در عین حال پیر و رنجور می
:گیرد کهرمزگشایی خاربن به خوي بد انسانی چنین نتیجه می

کی خـوي بدتیخاربن دان هر 
)1244/60/2(آخر زدتبارها در پــاي خار

در این تمثیل با نوعی از گفتار منطقی مواجهیم که از ارتباط 
ري به گزارة نتیجه یا گزارة مقدر گفتار دو گزارة صغري و کب

رسیده است؛ ارتباطی که بر تشبیه دو صورت گفتار تمثیلی 
:مبتنی است

گزارة اول
:»صغري«

خاربن
اصغر

حاصل و براي نشانندة آن بی
اوسط.گزنده است

گزارة دوم
:»کبري«

اخالق بد
اصغر  

براي انسان چون خاربن 
.است

اوسط

»نتیجه«گزارة 
گزارة (

):تقدیري

اخالق بد براي انسان بی حاصل و گزنده 
است 

نتیجه

منطق این گفتار نیز ماحصل یک تشبیه است؛ تشبیه خوي بد 
هاي موالنا در به خاربن این رابطه در میان اجزاي همۀ تمثیل

1» منطق استعاري«برقرار است و این کارکرد عملی مثنوي

به همین دلیل، منطقیون است که در تمثیل متبلور شده است 
: اندنسبت به بالغیون تعریف متفاوتی از تمثیل ارائه کرده

تمثیل یا استدالل تمثیلی، حجتی است که در آن حکمی را 
کنند به براي چیزي از راه شباهت آن با چیز دیگر معلوم می

عبارت دیگر وقتی دو چیز وجه اشتراك، یا وجه شباهتی 
م که در نتیجۀ آن وجه اشتراك نیز داشته باشند، حکم می کنی

رابطۀ موجود ). 140: 1363خوانساري، (همانند خواهند بود 

1 . Raisonnement analogique

اي مبتنی بر یک تشبیه به، رابطهبین اجزاي متقارن ممثل و ممثل
مرکب است که از به جاي تعلیل رایج در منطق علی، بر تخییل 

خاصیت اقناعی تمثیل نیز بیشتر حاصل همین . استوار است
به قول . سازي از معنی و نه قوة اقناع خود معنی استتصویر

مزیت تمثیل همیشه در طریق اثبات معنی «: عبدالقاهر جرجانی
از همین ) 118: 1368جرجانی، (»است، نه در خود معنی

روست که برخی از منطقیون چون خواجه نصیر طوسی نیز 
را نیز اند که نوعی از استعارهتمثیل را از مقولۀ استدالل خوانده

توان و بر این مبنا، می) 594: 1367طوسی، : رك(در خود دارد 
. از آن به استدالل تشبیهی یا استعاري تعبیر کرد

چنین تعریفی از ماهیت تمثیل، موالنا را وقتی که در مقام 
تعلیم اندیشۀ بلند عرفانی خویش قرار گرفته است، به سوي 

استانی و تمثیلی که اثري دمثنويو خلق »داستان پردازي«
مسجد «در دفتر چهارم، در حکایت . است، سوق داده است

مبنی بر ) ع(، وقتی از دستور خدا به داوود »اقصی و خروب
ترك ساختن مسجد اقصی و این که ساختن آن به دست 

، به معنی بناي آن به دست همۀ رسوالن خداست، )ع(ابراهیم 
انهاي رسوالن سخن می گوید و به شرح مسألۀ غامض اتحاد ج

و اولیاء خدا می رسد، از تمثیل تابش نور واحد خورشید در 
هاي متکثر که نموداري از تجلی وحدت در کثرت صحن خانه

:جویداست، یاري می
همچو آن یک نور خورشید سما

هاصد بود نسبت به صحن خانه
لیک یک  باشد   همه  انوارشان
چون که برگیري تو دیوار از میان
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قاعـدهها را نماند خـانهچون 
مؤمنـان مــانند نفــس واحـــده

)19 -417/28/4(
او در ادامۀ این ابیات به بیان این اندیشه پرداخته است که 

منطق (اي از شباهت استوار است بر شالوده»مثال«اگر چه 
نیست، بلکه ) تشبیه(»مثل«، اما به هیچ وجه منطبق با )استعاري

ش است که تناظر موجود بین برخی از مبتنی بر نوعی نگر
دهد که ذهن حدود دو طرف تمثیل را زیربناي منطقی قرار می

به، به وحدت ممثل و از فرع به اصل هدایت را از کثرت ممثل
کند او ضمن بیان این نگرش، چنین تعریفی را از ماهیت می

:دهدتمثیل ارائه می
فرق و اشکاالت  آید زین    مقال

د مثل، این باشد  مثالکه نبوزان
شخص شیرها بی حد بود ازفرق

دلیرتا  به   شخص  آدمی زاد  
لیک در وقت مثال اي خوش نظر
اتحاد  از  روي جان  بازي    نگر

شیر بود»   مثال « کآن  دلیر آخر 
شیر در جمله حدود» مثل« نیست 

راــمتحد ، نقشی   ندارد  این  س
من تو  راتا  که  مثلی  وا نمایم  

)420/28/4- 24: 1379مولوي، (
:داندموالنا مثال را تنها وسیله براي درك مفاهیم مجرد می

هیچ ماهیات اوصاف کمال
کس نداند جز به آثار مثال  

)3638/168/3(

را شاهراهی براي صدور معقول در ها ها و تشبیهتمثیلاو 
ه که از داند، آنچمحسوس و تجسد و تجمد حقایق مثالی می

آن به پیوند میان تمثیل گرایی فلسفی و ادبیات تمثیلی تعبیر 
:کردیم

د؟وردرجـاي سوز، اندر مکان کی
ود؟ـــنورِ نامحدود را حـد، کی بــ

ـدـی و تصـویـري کننـــلیک تمثیل
مندقــــتا که در یابد ضعیفی، عش

ثل نبـود آن مثــالـــ، لیک باشدم
ـلـــمــد را گسیتا کنــد عقل مج

)118 -116/13/6(
در این رابطه، به هیچ وجه قرار نیست شباهتی بین دو طرف 
به اثبات برسد، بلکه این ذهن مخاطب است که در صورت 

تواند از مثال محسوس راهی براي نیل به کسب استعداد، می
موجود 1»تداعی معانی«حقیقت مجرد بیابد، حتی اگر این راه 

بیه باشد که قوة دریافت او را از منزلگاه زمینی در ماهیت تش
شنوندة داستان تا مقصد ملکوتی دریافت کنندة مغز داستان به 

بردیمپیش 
هم مثال ناقصی دست آورم
تا ز  حیرانی خرد را وا خرم

نی» مثل«نور آمد، » مثال«این 
مر تو را هادي، عدو را رهزنی

)28/4-425/30و 462(
، با )مؤلف(عنایی، پردازندة حکایت تمثیلی در این نظام م

انگیزة تعلیم، داستان را به مثابه دامی براي صید معانی وحدت 
در مرتبۀ کثرت و به عنوان وجه مادي و سایۀ حقیقت در 

1 . association of  ideas
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گیرد و به همین جهت همچون جهان که آن را اختیار می
داند، ساختاري دو برآمده از دو سویۀ الهوت و ناسوت می

بخشد که در یک سویه، شکل بیرونی جهان داستان میقطبی به
و محسوس روایت و در دیگر سوي، ژرف ساخت محتوایی و 

.سطح معقول آن وجود دارد
نگرش تمثیلی، محمل زبانی قصه را تبدیل به مثالی براي 

کند که در مشابه محسوس خود محتواي روحانی خاصی می
ید آمدن شکل و گرایی فلسفی، به پدصادر شده است؛ تمثیل

مثنويساختار خاصی از داستان گویی منجر شده است که 
همان گونه که فلسفۀ مثالی، جهان . تبلور همین نوع نگاه است

را به دو سویۀ معقوالت و مجردات در یکسو و سایۀ ملموس و 
. کنددر سوي دیگر تقسیم می) هاآنمثال (هاآنمحسوس 

در یک حکایت، شکلی ) هممثل و ممثل ب(چیدمان این دو وجه 
»گذاريمثل«دهد که از آن با عنوان ی میبه روایت تمثیل

paraboleاز ریشۀ یونانی parable: کنیمیاد می1)گوییمثل(

-به معنی جایگزینی و جانشینی است و به مجاورتی اشاره می

، در برابر هم کند که یک داستان را با یک عقیده مقایسه کرده
در این حکایت ). 133: 2007، لمعارف بریتانیکادائره ا(نهد می

شباهتهاي جزء به جزء بسیاري با یک اصل اخالقی یا «: تمثیلی
و طرح ) 101: 1365هوف، (»مذهبی یا عرفانی وجود دارد

داستان براي این است تا این اصل مذهبی یا اخالقی یا حقیقتی 
ک اصل در این نوع تمثیل، ی). 10: 1979، 2شاو(را آشکار کند 

فکري و معنوي قبل، میانه و یا بعد ازحکایت تمثیلی، بازگو 
در »ممثل«شود، به این صورت که این ژرف ساخت معنایی می

اضافه شده یا »ممثل به«بخشهایی به روساخت روایی حکایت 
و به عبارت دیگر در تمثیل، ممثل و ممثل کندیمآن را قطع 

1 . parable
2 . Shaw

یت داستان، محتواي آن نیز تا عالوه بر رواشودیمبه هردو ذکر 
.بیان گردد

و غامبريیدعی پم«به عنوان مثال، این ساختار را در حکایت 
که در بخش پیشین به ذکر سرلوحۀ آن پرداختیم، » پادشاه

در ابتداي این حکایت، بعد از عنوان و پس از : بررسی می کنیم
، وقتی حکایت و پادشاهغامبريیدعی پمبیت از داستان 30ذکر 

به قطع شده، اولین رسد، ممثلمیدعیمادعاي کذببه دلیل 
ممثل با رابطۀ شباهت محتوایی با درونمایۀ حکایت و با عنوان 

ه اء خدا کی بیشان به اولیستن ایگانه زیسبب عداوت عام و ب«
بیت بیان می 22، در » ت ابديایخوانند و با آب ححقشان می

ان آنک مرد بدکار یدر ب«با عنوان (گردد و پس از دومین ممثل 
ند یکوکاران ببیچون متمکن شود در بدکاري و اثر دولت ن

بیت که 28در » مناجات«بیت و یک 25در )» طان شود ویش
مین بخش ممثل حکایت است، موالنا باز به ساختار بیرونی سو

نکتۀ مهم این جاست که در کندیمرجوع ) ممثل به(داستان 
بخش دوم ممثل به، ادامۀ سرلوحۀ داستان نیز قبل از روایت آن 

: شودبیان می
دن آن پادشاه از آن مدعی نبوت کی آنک رسول یپرس«
ا یشد کی کسی را بخشد بان باشد و ثابت شود با او چهیراست

حت به زبان یر نصیابند غیبه صحبت و خدمت او چه بخشش 
)64/5: 1379مولوي، (» .دیگومیکی

گانه، حکایت از سه» ممثلهاي ضمنی«بدین ترتیب پس از 
یابد خود حکایت اصلی ادامه و پایان می1240تا 1228بیت 

وجه نیز در ضمن حکایات دیگري آمده است که بر مبناي 
، رابطۀ ساختاري هاآنشباهت معنایی و تفسیري با هر یک از 

به را در قالب مثل گذاري حاکم بر شبکۀ داستانی ممثل و ممثل
این ویژگی اصلی داستان گویی . پذیر کرده استکلّ اثر امکان
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اي وارهیا داستان1است که به ساختار داستان در داستانمثنوي
شیوة کهن قصه گویی -3ی موزاییکیگوییا داستان2)اپیزودیک(

سروده شده است؛ هر حکایت در دل داستان -هند و ایرانی
دیگري روایت شده، مولوي بارها هر داستان را قطع کرده، فقره 

. هاي فرعی بسیاري را در خط روایی آن گنجانده است
گرایی عالوه بر این چیدمان دووجهی، اصل مهم دیگر تمثیل

عمیقی با نوع نگاه تعلیمی و اندیشۀ عرفانی موالنا که ارتباط
است در تعریف 4» تفسیر تمثیلی«موالنا به ماهیت تمثیل دارد، 

:تفسیر تمثیلی گفته اند
تحلیل اثر ادبی يهاروشتمثیل، عالوه بر شیوة بیان یکی از «

نیز هست؛ در تفسیر تمثیلی، منتقدان از طریق درك شباهتهایی 
مجرد، اثري را به طریق تمثیلی تحلیل بین شخصیتها و فکرهاي

)85: 1377، ...میرصادقی و(» .می کنند
آید، نوع چنین تفسیري وقتی به شکل روایت تمثیلی در می

که از او با آوردیمرا در داستان به وجود 5» راوي«خاصی از 
تفسیر تمثیلی، بهترین شیوه . کنیمیاد می6» راوي مفسر"عنوان 

7مضامین رمزي» تأویل«بهتر است بگوئیم براي تفسیر یا 

بیشترین بن مایه هاي رمزي که . موجود در یک اثر ادبی است
باشند به این شیوه توسط مفسران تفسیر شده اند، اسطوره ها می

از این منظر اسطوره نیز تمثیلی است که نمایش دهندة محتوایی 
شکلی ها، به عنوان مثال،بسیاري از اسطوره«: جهانشمول است

از تمثیل هستند که می کوشند، حقایقی مطلق و جهانی را بیان 
تفسیر تمثیلی در ادبیات غرب نیز ) 25: 1984، 8کادن(» .کنند

1 . story within story; frame story
2 . episodic structure
3 . mosaic story
4 . allegorical interpretation
5 . narrator
6 . Intrusive narrator
7 . symbolic
8 . Cuddon

به - نیز پیشینه اي کهن دارد و بیشتر در تأویل اساطیر کهن
با رویکردهاي فلسفی و مذهبی -ویژه اسطوره هاي کالسیک
ن تفسیرها مثالً در ای. رفته استخاص مفسران به کار می

هاي خدایان کوشیدند اسطورهادبیات کلیساي قرون وسطی، می
ادبیات یونان و روم را تبدیل به قالبی تمثیلی براي بازگویی 

؛ )6-7: 1987، 9فاولر: رك(حقایق مثالی مسیحیت کنند 
هایی کهن از اساطیر یونانی وار که چون نمونهحقایقی نمونه

شود و عرفانی عصر کلیسا تکرار میعصر شرك تا متون دینی
از آن به 10آنچه یونگ- تواند به عنوان الگوهاي کهنو می
تفسیر جدیدي از ُمثُل افالطون باشد - کندتایپ تعبیر میآرکه

ها وجود داشته که به عنوان امري جداگانه قبل از همۀ پدیده
و تجارب دنیاي 11تا بینش ازلی) 75-79: 1959یونگ، (است 
انسان پنهان شده، با 13را که در ناخودآگاه جمعی12درون

، ...یونگ و(هاي هنري به دنیاي بیرون منتقل کند واسطۀ قالب
2001 :7 -162  .(

هاي رمزي و ، عالوه بر تفسیر بن مایهمثنويموالنا نیز در 
-مفاهیم عرفانی موجود در حکایات خود، گاه در تفسیر نمونه

شیوه یاري جسته، این کهن هاي کهن اساطیري نیز از این 
الگوهاي آشنا و شناخته شده براي ذهن مخاطب را با مشرب 

-یکی از بهترین نمونه. عرفانی خاص خویش تفسیر کرده است

هاي رمزي هاي این رویکرد تفسیري موالنا را نسبت به بن مایه
- می"مارگیر و اژدها"و اساطیري، در دفتر سوم، در حکایت 

گذاري این حکایت، در آخرین ممثل بخش ثلموالنا در م. بینیم
شدن مارگیر و اهل کشته(پایانی قصه، بعد از اتمام روایت 

9 . Fowler
10 . Carl Gustav Jung
11 . primordial vision
12 . inner world
13 . The collective unconscious
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، تفسیري تمثیلی از )هنگامه به دست اژدهاي بیدار شده
:کند که قابل توجه استاسطورة اژدها ارائۀ می

نفست اژدرهاست، او کی مرده است؟
استرده ــــــاز غم و بی آلتی افس

اوابد  آلت  فرعونــبیگر 
وــــــکه به امر او همی رفت آب ج

دـــکنآن گه  او بنیاد فرعونی 
د موسی و صد هارون زندـــــراه ص

)5-1053/4-53/3 (
هایی که در این شیوه، با کمک نشانه هاي فرامتنی و فرضیه

افزاید و نقش قرینه را براي مفسر از بیرون به اصل متن می
کند، رمز که سوي یکی از معانی محتمل ایفا میهدایت رمز به

است، تبدیل به تمثیلی » چند معنایی«ذاتاً داراي ماهیت 
، و این معنا »یک معنایی«که بیش از یک معنا ندارد شودیم

همان است که مفسر با طرح پیش فرض خود از متن اراده 
عنوان کرده بوده است؛ آن گونه که مثالً در مثال فوق، موالنا به 

راوي مفسر معناي خود را از مفهوم رمزي اژدها به این بن مایه 
»نفس اماره«اضافه کرده است؛ در این تفسیر تمثیلی، اژدها به 

تأویل شده، از هیوالیی بیرونی، به مفهومی درونی تبدیل 
مثل . که بخش تاریک روان آدمی را تشکیل داده استشودیم

پذیر به سطوح روایی ي تأویلگذاري و تفسیر تمثیلی، کارکرد
دهد که با قابلیت ارائۀ تفسیر واحد از نمادهاي روایی کالم می

فلسفۀ والناست و تا حدوديمتن همراه است؛ آنچه مطلوب م
.کندرا نزد او براي ما روشن می»روایت«وجودي 

:نتیجه گیري

گیري از مباحث طرح شدة پیش در پایان این بحث، در نتیجه
اعتقاد به وجود جهانی مثالی پیش از جهان :گفتتوانمی

تفکري که اصالت را به محتوا و معقول و - گیتیانه و محسوس
با شکل خاصی از بیان ادبی -دهدنه صورت و محسوس می

در . که گرایش به تمثیل و نماد را در پی دارد، عجین شده است
و جهان بینی موالنا این نگاه باعث شده است که او اغراض 

حواس را آینه اي در برابر جواهر و حقایق بداند و هرچه در 
او . جهان است، به عکسی از اصل خود در عالم باال تفسیر کند

در بین همۀ صور مثالی و اعیان ثابته، فقط صورت حق را 
هایی از صدور وجود یگانه کند و همه چیز را جلوهجستجو می

مثنويهمین راستا، در. داند که صور متعدد یافته استاي می
- توان بازتابی از همین جهانموالنا را که اثري تمثیلی است، می

بینی دانست که داستان و حکایت را محملی ناسوتی و کالبدینه 
علت این گرایش . داندبراي تبلور حقیقت الهوتی معنا می

به ادبیات تمثیلی، به ویژگی ) گرایی فلسفیتمثیل(فکري 
گردد که با تکیه بر منطق استعاري و رمیمعناشناختی تمثیل ب

گذاري روانی خود بر ذهن و احساس مخاطب، تأثیر
ترین مفاهیم را براي گیرندة پیام، ترین و درنیافتیپیچیده

در . بخشدملموس و مجسم کرده، بدان قابلیت درك حسی می
جستجوي ساختاري این گرایش فلسفی و توصیف شکل بروز 

موالنا، با چینش و : توان گفتیز مینمثنويادبی آن در 
، به ساختار قصه قابلیت )مثل گذاري(جانشینی دو سویۀ تمثیل 

دهد تا سطح معقول داستان را محسوس گرداند و با دوقطبی می
هاي ارتباطی میان این دو وجه را استفاده از تفسیر تمثیلی، حلقه

.  رمزگشایی کند
هاي اتصال یم که با حلقهبنابراین دو رویه را درتمثیل می بین

دهنده اي که معموال از جنس تشبیه صوري یا ماهوي است، به 
-مانند جسم و روح- شوند؛ این دو رویههم متصل می
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آورند که بافتی عینی دارد و روساختی را به وجود می
زیرساختی را که ذهنی و مجرد است و به وسیلۀ تمثیل، 

).تصویر ذیل(ملموس و محسوس شده است 

تطبیق نظام سلسله مراتبی از دیدگاه : گراییتمثیل: 1تصویر -

فلسفی تا معناشناسی

اي که معموالَ از دهندههاي اتصالدو الیۀ تمثیل با حلقه
شوند و جنس تشبیه صوري یا ماهوي است، به هم متصل می

آورند که بافتی روساختی را به وجود می- مانند جسم و روح
ختی را که ذهنی و مجرد است و به وسیلۀ عینی دارد و زیرسا

آنچه موالنا را به سوي . تمثیل، ملموس و محسوس شده است
داد، بیش از انتخاب یک گویی سوق میروایی و قصهاین سبک

روش بیانی، مبتنی بر نگاه او به جهان هستی بود که یک نظام 
معنایی دو سویۀ خاص را در داستان پردازي او به دنبال داشت؛ 
نظامی که اجزاي حکایت تمثیلی را متناظر حدود متکثر دنیاي 
مادي و مضامین حکایات را ملکوتی براي صدور معانی مجرد 

این ویژگی را داشت که این معقوالت را » تمثیل«می دانست و 
).تصویر ذیل(در محسوسات داستانی خود نمودار کند 

کرة صورتی مثالی براي صعود از پی: تمثیل: 2تصویر -

است » ملکوت معنا«ناسوتی روایت به ذات الهوتی حقیقت و 
گرایانۀ مولوي در نگري رجعتکه تناسب شگرفی با جهان

.مثنوي دارد

نیز جز این نیست؛ مجموعه اي از همین تمثیالت که مثنوي
هاي فکري و سلوك روحی او را بینی و آموزهاندیشه ها، جهان
او در بین همۀ صور . کرده استنمادینه هاآندر مثال روایی 

کند و همه مثالی و اعیان ثابته، فقط صورت حق را جستجو می
داند که صور اي میهایی از صدور وجود یگانهچیز را جلوه

فیه و مثنوياي که در آثار او چون اندیشه. متعدد یافته است
او را که اثري تمثیلی مثنويبیان شده است و به ویژه،مافیه 

بینی دانست که داستان و توان بازتابی از همین جهانمیاست، 
حکایت را محملی ناسوتی و کالبدینه براي تبلور حقیقت 

جوشد و داند؛ حقیقتی که از عالم وحدت میالهوتی معنا می
اي تنها نمودهاي متکثر به خود گرفته است او تمثیل را آینه

اي از هداند و در کثرت حکایات، سایبراي تأللوي حق می
آورد؛ از همین رو، مرام نامۀ فکري و وحدت را به لفظ در می

عرفانی خود را در قالبی تمثیلی گنجانده است؛ قالبی که در آن، 
هر تمثیل صورتی محسوس است که در مقام جایگزینی، در 
سلسله مراتب صدور معنا، حقیقتی معقول را که در بیان صوري 

).تصویر ذیل(کند القا میگنجد، با بیان تمثیلی قابلنمی
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تمثیل حاصل : عصارة گرایش موالنا به تمثیل:3تصویر 

تخییل مجازي حقیقت در صورت جایگزین آن و متأثر از 
سلسله مراتب عوالم الهوت، مثال و ناسوت است؛ گزارة 

ی و تمثیلی صورت محسوسی است که جایگزین حقیقت مثال
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