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چکیده
جایگاه ترین انواع ادبی است کهتمثیل یکی از مهم

واالیی را در ادبیات فارسی به خود اختصاص داده 
مثل، مثال و تمثیل در ادب فارسی به تبعیت از . است

اند و هر زبان عربی اغلب به جاي یکدیگر به کار رفته
رو با یک نامی جدا و خاص خود را ندارند از این

رو خوردگی خاصی در ادب فارسی روبهپیچیدگی و گره
- را در ادب فارسی از حیث ساختار میتمثیل . هستند

که از ) تمثیل کوتاه(توان در دو بخش تمثیل توصیفی 
رود و شامل تشبیه تمثیلی، یک یا چند جمله فراتر نمی

که –تمثیلیه است ةاسلوب معادله، ارسال المثل و استعار
و تمثیل روایی - در این مقاله مورد بحث قرار نگرفته

شکل داستانی دارد و در آن که بیشتر) تمثیل گسترده(
تمثیل در قالب داستان مطرح است، مورد بررسی قرار 

در این مقاله تالش شده است با بررسی . گرفته است
هاي موجود با سایر انواع تمثیل روایی، تفاوت و تشابه

.انواع آن مورد بررسی قرار گیرد

.ثیل روایی، فابل، پارابل، رمزتم: هاکلیدواژه
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Abstract
Allegory is one of the most important
literary type owning a prominent position in
Persian Literature. Proverb, example and
allegory are often interchangeably used in
Persian Literature following Arabic
language, and neither of them has its own
separate and special name. So they face with
a special complexity and entanglement.
Regarding the structure, in Persian
Literature, allegory can be divided into two
parts: descriptive allegory (short parable)
which contains only one or two sentences
and includes simile metaphor, equation of
techniques, proverbs, allegoric metaphor,
which have not been discussed in this
article, and narrative allegory (broad
allegory) which looks much like a story and
this case, allegory has been mentioned in the
form of a story. This study aims to examine
the existing differences and similarities by
reviewing a variety of narrative allegory.

Keywords: Narrative allegory, Fable,
parable, allegory.
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مقدمه
هاي از بدو تشکیل اجتماعات شهري و تمدن

ها باستانی حتی قبل از ظهور ادیان بزرگ، انسان
به ضرورت اخالق، ادبیات و فرهنگ وابسته به 

به طوري که امثال و حکم قبل از . اندآن پی برده
انسان . بندي علوم وجود داشته استطبقه

اجتماعی، از تشخیص میان خوب و بد عاجز
نبوده و براساس تجربه و برخورداري از اساطیر 

هاي موجود، برحسب شرایط به ساختن و داستان
المثل و عبارات و اصطالحات اخالقی ضرب

ها رو، مثلاز این)103: 1330غنی، (. پرداخته است
هاي بسیار قدیم وارد ادبیات ها از زمانو تمثیل

ه فارسی شده است و همۀ شاعران، حتی آنهایی ک
اند، در شعرهاي خود از آنها استفاده گمنام بوده

در واقع شاعران و نویسندگان هنر و . اندکرده
توانایی خود را با به کار بردن امثال و لطیف 

. سازندساختن کالم خویش، نمایان می
به این جهت در متون ادبی براي بیان نکات 
اخالقی و یا بعضی رفتارهاي اجتماعی متوسل به 

مثنويهاي موجود در حکایت. اندشدهیمثل م
و بوستانهاي عطار و یا حکایتالطیرمنطقمولوي، 
سعدي همه نشان از اهمیت اخالق و گلستان

در این راستا . تربیت بشر براي رسیدن به تعالی دارد
از جایگاه مهمی برخوردار است و بسیاري از » مثل«

. کندمسائل اخالقی یا اجتماعی عمل را توجیه می
امثال و حکم بخشی از فولکلور هر جامعه را 

ها، باورها و آداب و رسوم دهد و اندیشهتشکیل می
در واقـع فرهنـگ . سازدیک جامعه را نمایان می

یـهـر ملتـی در دو بعـد شفـاهـی و مکتوب متجلّ

همان بعد شفاهی است که نسبت » مثل«شود، می
این نوع . دارداي دیرینهبه ادبیات مکتوب سابقه

ادبیات شفاهی نسبت به ادبیات مکتوب کمتر در 
معرض حوادث قرار گرفته است؛ زیرا در اذهان 
. نقش بسته و دوام آن با بقاي آدمی در پیوند است

در تاریخ ادبیات ایران نویسندگان و شاعران براي 
هاي فلسفی، عرفانی، دینی و بیان افکار و اندیشه

به عنوان بهترین راه انتخاب اخالقی خود تمثیل را 
هاي خود را پشت تمثیل اند و عقاید و اندیشهکرده

کند اند؛ این کار خواننده را متوجه آن میپنهان داشته
که عصر حاکم بر شاعر یا نویسنده عصر سانسور و 

به هر حال بزرگانی چون سنایی . دیکتاتوري است
و عطار و مولوي و جامی بخش عمدة هنر خود را 

در واقع این . اندر قالب تمثیل و رمز ارائه کردهد
هاي شهودي و شخصی شاعران براي بیان تجربه

ها و خود قالب غزل را برگزیده و براي بیان اندیشه
- افکار، قالب حکایت تمثیلی را بهترین شیوه می

. دانند
هاي بیان غیرمستقیم معانی و تمثیل یکی از روش

است که اشکال مختلفی هاي شاعر یا نویسندهاندیشه
تمثیل یا شکل کوتاه دارد و یا به صورت . دارد

- رو به دو بخش کلی تقسیم میگسترده است؛ از این

هایی که شکل داستانی دارند و به تمثیل تمثیل: شود
هایی که چنین نیستند و ند و تمثیلاروایی معروف

: هاي روایی شاملتمثیل. شوندتوصیفی خوانده می
هاي رابل و تمثیالت رمزي است؛ و تمثیلفابل، پا

توصیفی شامل تشبیه تمثیلی، اسلوب معادله، ارسال 
ها از المثل و استعاره تمثیلیه است که بیشتر تمثیل

)76: 1384حمیدي،(. نوع توصیفی هستند
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- در این مقاله براي اینکه تمثیل با سایر شکل

هاي ادبی که در مطالب فوق اشاره شد تخلیط 
را فقط براي » تمثیل«بهتر است اصطالح نشود، 

اي که یعنی حکایت یا قصه» تمثیل داستانی«
داللت ثانوي آن اهمیت دارد به کار ببریم و بقیه 
را با اصطالح خاص مربوط به آنها بشناسیم و 

.عنوان تمثیل را بر آنها اطالق نکنیم
هایی که پیش از این در این از جمله کتاب

در آن بحث شده و فصل زمینه به طور مفصل 
مشخص و مفصلی براي این منظور در نظر 

:ند ازاگرفته شده است، عبارت
رمز و از احمد بهمنیار؛ بهمنیاريداستان نامۀ

تألیف تقی هاي رمزي در ادب فارسیداستان
تألیف محمود بالغت تصویرپورنامداریان؛ 

تألیف شفیعی صور خیال در شعر فارسیفتوحی؛ 
تألیف یوسف نگ امثال فارسیفرهکدکنی؛ 
کاوشی در امثال و حکم فارسیپور؛ جمشیدي

هاي تاریخی امثال ریشهتألیف سیدیحیی برقعی؛ 
دوازده هزار تألیف مهدي پرتوي آملی؛ و حکم

تمثیل و تألیف ابراهیم شکورزاده؛ مثل فارسی
صراحی می تألیف ابوالقاسم انجوي شیرازي؛ مثل
ارسال المثل در مثنوي تألیف فرشته سپهر؛ ناب

ها ها و حکمتمثلتألیف علیرضا منصور مؤید؛ 
تألیف رحیم آثار شاعران قرن سوم تا یازدهمدر

که در این آثار تمثیل به صورت کلی . عفیفی
مورد بحث قرار گرفته است نه تخصصی و بیشتر 

.المثلی آن پرداخته شده استبه جنبۀ ضرب
ل و تمثیل مثۀکه در زمیناز جمله کسانی

اريـاي داشته، حسن ذوالفقهاي ارزندهپژوهش

است که مقاالت متعددي در این زمینه ارائه 
:ند ازاداده است از جملۀ این مقاالت عبارت

هاي المثل با برخی گونهتفاوت ضرب«-
، که این مقاله در مجلۀ »زبانی و ادبی مشابه

نجواي فرهنگ به چاپ رسیده، در این مقاله 
ه تفاوت مثل با برخی انواع مشابه مثل، بیشتر ب
... المثل و المثل، اسلوب معادله، ضربارسال

.پرداخته شده است
که این مقاله ،»بررسی ساختار ارسال المثل«-

هاي ادبی به چاپ رسیده پژوهشۀنیز در فصلنام
المثل مقاله بسیار مفصل و که در زمینۀ ارسال

.مفیدي است
که در مجلۀ ،»مثالهاي اسیري در داستان«-

مطالعات ایرانی به چاپ رسیده، در واقع مقدمۀ 
هاي امثال همان نویسنده است که کتاب داستان

.انداي ارائه نمودهبا کمی تغییر به صورت مقاله
- المثلبازتاب مسائل اجتماعی در ضرب«-

که در مجلۀ فرهنگ به چاپ ،»هاي فارسی
است که در مورد جایگاه مثل در جامعهو رسیده 

امثال مرتبط با مسائل اجتماعی مورد در آن 
. بررسی قرار گرفته است

، مقالۀ دیگري »المثلتفاوت کنایه با ضرب«-
از این پژوهشگر است که در فصلنامۀ پژوهش 

این . زبان و ادبیات فارسی به چاپ رسیده است
مقاله یکی از مقاالت علمی بسیار خوب و مفید 

المثل است که ا ضربدر زمینۀ تفاوت کنایه ب
.راهکار مفیدي در این زمینه ارائه شده است

از جملۀ محققانی که به نگارش مقاله در این 
: ند ازااند عبارتزمینه پرداخته



ها از مثل«اي با عنوان احمد پارسا؛ مقاله-
آموزش زبان و ادب ۀکه در مجل» نگاهی نو

.به چاپ رسیده است75شمارة ،)1384(فارسی
تمثیل و «اي با نام قهرمان شیري؛ مقاله-

که در » تصویري نو از کارکردها و انواع آن
نامه دانشگاه یزدفصلنامۀ علمی پژوهشی کاوش

به چاپ رسیده که تمثیل را 20شمارة ،)1389(
.از نظر محتوایی مورد بررسی قرار داده است

هنر «اي با نام سیدعبدالعلی دستغیب؛ مقاله-
،)1385(، کیهان فرهنگی»در آثار ادبیتمثیل 
.235و 234شماره 

تمثیل در «اي با نام غالمحسین مالیی؛ مقاله-
، مجله رشد آموزش زبان و »ادبیات ایران و جهان

.70شماره ،)1383(ادب فارسی
تمثیل در ادب «اي با نام احمد خیالی؛ مقاله-

.241شماره ،)1385(، کیهان فرهنگی»پارسی
در تمثیل «اي با نام حمد ابومحبوب؛ مقالها-

، مجله رشد آموزش زبان و ادب »و ارسال المثل
.32شماره ،)1372(فارسی

بندي تمثیل ترین مقاالتی که در تقسیماز مهم
در این مجموعه کمک شایانی کرد، مقالۀ 
سیدجعفر حمیدي و اکبر شامیان با عنوان 

بود که »سرچشمۀ تکوین و توسعۀ انواع تمثیل«
در نشریۀ دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه 

.به چاپ رسیده است)1384(تبریز
االت پاسخ ؤدر این مقاله تالش شده به این س

تمثیل روایی و جایگاه آن در ادب : داده شود
فارسی چیست؟ و انواع آن به چند دسته تقسیم 

نـباشد؟ به همیشود و تفاوت بین آنها چه میمی

هاي نظور بعد از بررسی منابع مورد نظر، کتابم
مرتبط با موضوع تحقیق مورد بررسی قرار گرفت 
که در ضمن مطالعه، پیچیدگی موضوع بیشتر 

خصوص در کتب بالغی قدیمی آشکار شد به 
این امر نمود بیشتري داشت؛ زیرا در هیچ یک از 

بندي مشخصی براي این کتب، نظم و تقسیم
ته بود؛ لذا براي بررسی تمثیل صورت نگرف

هاي نوشته شده در این تحقیقات جدید، مقاله
جو شد و براي یافتن آنها اینترنت و ومورد جست

هاي تحقیقاتی کمک شایانی به نگارش سایت
ها و آنچه این تحقیق را از سایر مقاله.مقاله نمود

کند این است که در این مقاله تحقیقات جدا می
بندي تمثیل د از تقسیمتالش شده است تا بع
هاي موجود در بین آنها روایی تفاوت و شباهت

نیز نشان داده شود؛ لذا تمثیل روایی به سه 
قسمت فابل، پارابل و تمثیالت رمزي تقسیم شد 
و تفاوت و تشابه میان آنها مورد بررسی قرار 
گرفت که براي هر یک از مباحث طرح شده 

الطیرمنطقمولوي،مثنويهایی از آثار نمونه
به عنوان کلیله و دمنهسعدي و بوستانعطار، 

شاهد مثال ذکر گردید که امید است مورد استفادة 
.ادب دوستان و پژوهشگران قرار گیرد

تمثیل و کارکرد آن
است، وقتی که » مثل آوردن«تمثیل به معناي «

کنند مراد از مثَل چیزي باشد که به آن استناد می
. را با چیزي دیگر نشان دهندتا همانندي آن

همچنین مثَل به معنی صفت است و مثَلِ چیزي 
ن است  ـرا بیان کردن به معنی صفت آن را بازگفت
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شود معروف نباشد وقتی صفتی که مثَل نامیده می
)83: 1376تقوي،(» .گویندبه آن تمثیل می

کار رفته در مورد در واقع یکی از معانی به 
الل و به کار بردن برهان و دلیل است تمثیل، استد

یک حکم یا تأکیدکه نویسنده یا شاعر براي 
هرگاه «. زنداي به شرح و تفصیل دست میقاعده

حقوقی، اخالقی، (اي روایتی براي بیان قاعده
رود و هدف از به کار می...) دینی، اجتماعی و 

-پدید می] تمثیل[آن تشریح آن قاعده باشد مثَل 

)154: 1380احمدي،(» .آید
اما دلیل اینکه شاعر یا نویسنده از تمثیل به 
عنوان برهان و دلیل و قطعیت بخشیدن به سخن 

کند، این است که بخواهد آنچه خود، استفاده می
را که در ذهن و اندیشۀ خود دارد در حد فهم و 
ادراك مخاطب بیان کند و براي این کار از امور 

القاي اندیشۀ خود محسوس و قابل لمس براي 
.کنداستفاده می

کوب نیز بر این است که تمثیل نظر زرین
باید امري را که غیرحسی تصویر حسی است که می«

است براي مخاطب به امر حسی نزدیک و قابل 
ادراك نماید و شک نیست که جزء جزء این تصویر 

- هرگز یک جزء از امر غیرمحسوس را عرضه نمی

از مجموع امر منظور کند فقط کل آن است که
به هر حال چون این . کندتصویري کلی القاء می

تصویر حسی است به کسانی که تصور امر مجرد 
کند تا نماید کمک میانتزاعی براي آنها مشکل می

آنچه را تمثیل نمایش آن محسوب است در مخیلۀ 
خویش ترسیم کنند و اینکه تمثیل براي عوام خلق از 

تـی اسـن معنـرود از همیمیانواع حجت به شمار

- که چون امر مورد دعوي را نزد آنها محسوس می

توانند تصدیق کنند سازد و آنها صحت آن را می
کند و در نزد آنها دلیل تمثیلِ بدان، آنها را اقناع می

کارکرد )251: 1378زرین کوب، (» .محسوب است
: توان از دو دیدگاه مورد بررسی قرار دادتمثیل را می

قالبی براي تبیین مفاهیم ذهنی) الف
تمثیل در حکم نوعی استدالل ) ب

تمثیل براي توضیح و :تبیین مفاهیم ذهنی) الف
رود و قالبی است که در تبیین معنی به کار می

نویسنده یا . خدمت ادبیات تعلیمی قرار دارد
شاعر براي بهتر بیان کردن مفاهیم انتزاعی و 

آنها را در قالب تمثیل به عقاید دینی و اخالقی 
تر کشد تا امر آموزش به عوام را سادهتصویر می

مسلم است که )273- 274: 1386فتوحی، (. کند
تر از مسائل عینی تر و دیرفهممسائل ذهنی مشکل

هرگاه نویسنده یک مطلب ذهنی را با . است
تردید کند بیتمثیل به یک مطلب عینی تبدیل می

)166: 1374محمدي،(. ودشتر فهمیده میساده
نخستین و «: گویداین باره میجرجانی در

ترین این علل آن است که انس و عالقه روشن
ها بر این است که یک چیز پوشیده و نهان به دل

یک چیز روشن و آشکار برسند و از پس کنایه 
به تصریح دست یابند و انسان دوست دارد وقتی 

یزي بگویی دهی برایش چچیزي به وي یاد می
که آن را بهتر دریابد و در شناسایی آن اطمینان

استواري کسب کند مثل اینکه شخص را از امور 
عقلی به امور محسوس منتقل کنی و از آنچه به 

شوند بکشانی به چیزيوسیلۀ اندیشه دریافته می
داند، از آنکهکه ضرورتاً از روي طبیعت آن را می



آید یا آنچه میدانشی که از راه حواس به دست
- از طریق طبع آدمی در حد ضرورت حاصل می

شود بر آن دانشی که از راه دقت و تفکر حاصل 
شود از حیث نیرومندي و استواري ترجیح می

)1366:68جرجانی، (» .دارد
منطقیان تمثیل : در حکم نوعی استدالل)ب

را از انواع پنجگانۀ استدالل و از اقسام حجت 
ین جهت است که تمثیل در از ا. شمارندمی

هاي سیاسی و علم اخالق قدرت اثبات خطابه
محمدحسین محمدي )273: 1386فتوحی،(. دارد

تمثیل حکم نوعی استدالل «: گویدباره میدر این
را دارد که در پذیرش مطلب ادعا شده، ذهن را 

دهد و ذهن در پذیرش قرار میتأثیرشدیداً تحت 
حدودي آوردن تمثیل تاماند اما باآن مردد می

محمدي،(» .روداین دغدغه ذهنی از بین می
در واقع خطیبان با آوردن تمثیل به )165: 1374

زدند و مخاطبان خود را قانع استدالل دست می
. انگیختندکردند و آنان را به عمل برمیمی

بررسی تمثیل از روي شکل و ساختار
-ها میناز روي شکل و کاربرد حکایات و داستا

: توان آنها را به سه نوع تقسیم کرد
حکایات کوتاهی که عناصر سازندة آن و )الف

ها در آن بسیار معدود است و نیز شخصیت
. کندمعموالً یک حادثۀ ساده و معمولی را بیان می

ها مستقل از فکر و معنی همراه با این حکایت
رسد به همین معنی به نظر میآنها، ناقص و بی

هایی شمرد که آنها را باید مثل یا تمثیلسبب 
القی همراه است و با یکـام اخـهمیشه با یک پی

شود و مقایسۀ آن با تمثیل به معنی مقایسه می
تر نمودن آن کمک تر شدن و منطقیقابل فهم

در این نوع تمثیل لزومی ندارد که به . کندمی
تفسیر اجزاي حکایت بپردازیم بلکه مقایسۀ میان 

این نوع تمثیل بیشتر . و تمثیل کافی استفکر
. شودبراي اقناع مردم عادي و انتقال فکر، بیان می

در » فیل و نابینایان«توان به داستان براي مثال می
که براي وضوح بیشتر داستانی کیمیاي سعادت

: بیان شده است اشاره کرد
بیشتر خالف در میان خلق چنین است که «

ته باشند ولکن بعضی همه از وجهی راست گف
و مثل ایشان چون . ببینند، پندارند که همه بدیدند

اند که شنیده باشند که به شهر گروهی نابینایان
ایشان پیل آمده است، خواهند که وي را بشناسند، 

- دست. پندارند که به دست، وي را بتوان شناخت

ها در وي بپرماسیدند یکی را دست بر گوش وي 
اي، و یکی را بر ران، و یکی را آمد و یکی را بر پ

بر دندان؛ چون با دیگر نابینایان رسیدند و صفت 
پیل از ایشان پرسیدند آنکه دست بر پاي وي نهاده 
بود گفت مانندة ستونی است و آنکه دست بر 
دندان نهاده بود گفت مانندة عمودي است و آنکه 

همه . بر گوش نهاده بود گفت مانندة گلیمی است
د و همه خطا کردند که پنداشتند جملۀ راست گفتن

همچنین منجم و . اند و نیافته بودندپیل را دریافته
طبیب، هر یکی را چشم بر یکی از چاکران درگاه 

)148: 1375پورنامداریان،(» ....حضرت الهی افتاد 
در این تمثیل نیازي نیست که به تفسیر اجزا 

شه و بپردازیم بلکه کافی است بین پیام و اندی
کسانیاي داشته باشیم و نشان دهیمتمثیل مقایسه
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که قادر نیستند حقیقت را دریابند، همانند 
نابینایانی هستند که کل فیل را ندیدند تا به طور 

طبیب و منجم نیز با . کامل آن را بشناسند
ۀکنند که همشناخت جزئی از حقیقت خیال می

.اندحقیقت را شناخته
هایی که معموالً بلندتر نحکایات و داستا)ب

هاي هاي گروه اول هستند، شخصیتاز حکایت
فکر و . تر استموجود در آن و حوادث آن متنوع

شود و سپس طور مختصر در آغاز ذکر میپیام به
شود و چون طول داستان از کل داستان نقل می

طول فکر بلندتر است در انتهاي داستان اجزاي 
فسیر اجزاء، فکر و پیام شود تا با تآن تفسیر می

در واقع راوي با تفسیر . تجزیه و تحلیل گردد
به کار . زدایدجزئیات ابهام را از ذهن خواننده می

گونه تمثیالت در جهت اندیشه و پیام گرفتن این
دینی و عرفانی که مخاطبان بیشتر مردم عامی و 

گونه البته این. سواد بودند، رواج یافتکم
نجایی که فکر همراه تفسیر تمثیالت را از آ

توان تمثیل شود، نمینویسنده تجزیه و تحلیل می
رمزي خواند زیرا در تمثیل رمزي نویسنده 

سازد و هیچگاه فکر و عقیدة خود را روشن نمی
)149:همان(. خواننده همواره با ابهام مواجه است

ارـگفت پیــــــــغمبر ز سرماي به
ارـن زینهتن مپــــــــــوشانید یارا

دـکنز آنکه با جــــــان شما آن می
دـکنکان بهـــــــاران با درختان می
زانـلیک بگــــــــریزید از سرد خ

اغ و رزانـکان کنـــــد کاو کرد با ب
اندراویان ایــــــن را به ظاهـر برده
اندهم بر آن صـــورت قناعت کرده

خبر بــــودنـد از جان آن گـروهبی
ه را دیـــــده ندیده کان بـه کوهکو

آن خـــزان نزد خدا نفس وهواست
عقل و جان عین بهار است و بقاست
مر تـو را عقل است جزوي در نهان
کامل العــقلی بــــــجو اندر جهان
جزو تـــو از کلّ او کلّی شــــــود
عقل کل بر نفــــس چون غلّی شود

كپس به تأویل این بود کانفــاس پا
حـیات برگ و تاكاست وچون بهار

)89: 1383مولوي،(
و » خزان«در این تمثیل موالنا به تأویل 

آن خزان نزد خدا «پرداخته است و در بیت » بهار«
عقل و جان عین بهار است و /نفس و هواست

: دست به رمزگشایی کرده و افزوده است» بقاست
چون بهار /پس به تأویل این بود کانفاس پاك«

».است و حیات برگ و تاك
هایی است که در شکل گروه سوم داستان)ج

گونه توضیح و تفسیر تمثیلی و هیچمکتوب آنها 
مقایسه با یک پیام وجود ندارد، پند و اندرز هدف 

ها نیست، بلکه قصد اصلی اصلی این نوشته
اما همین . نویسنده روایت خود داستان است

ی براي کشف معنی دیگر، تفسیر ها نیز گاهداستان
گونه نوشته به داستان به در این. شوندو تأویل می

- شود که مشبهصورت یک استعارة گسترده نگاه می

به خود ظاهر داستان است و مشبه یا معنی مکتوم 
وقتی کسی قصد . در ذهن به وجود آورندة آن

کتمان معنی را داشته باشد در واقع داستان را یک 
منطق )162: همان(. رمزي تصور کرده استتمثیل 

.اندجامی جزو همین گروهسالمان و ابسال ، الطیر



- مثالً عطار رمز داستان تمثیلی بوتیمار را نمی

هاي معنایی گشاید و خواننده خود باید به مدد قرینه
دریابد که بوتیمار ممثّل و نماد مردم دون همتی 

:است که به اندك خرسندند
ـــد زود بوتیمار پیشپس در آمـــ

گفت اي مرغان من و تیمار خویش
بر لب دریاســـت خوشتر جاي من
نشنود هرگــــــــز کسی آواي من
از کم آزاري مــــــــن هرگز دمی
کس نیازارد ز مــــــــن در عالمی
بر لــب دریــــا نشیــنم دردمنــد
دایـــماً انـدوهگـین و مسـتمنــــد

دل پـــــر خون کنمز آرزوي آب، 
چون دریغ آید به خویشم چون کنم؟
چون نیم مــــن اهل دریا، اي عجب
بر لب دریا بمــــــــیرم خشک لب

زند صدگونه جوشگرچه دریا مـــی
من نیارم کــــرد ازو یک قطره نوش
گر ز دریا کم شــود یک قطره آب
ز آتش غیرت دلـــــــم گردد کباب

ـــق دریا بس بودچون منی را عشــ
در سرم این شیـــــوه سودا بس بود
جز غم دریا نخواهـــــــم این زمان
!تاب سیمرغم نباشـــــــــد، األمان

اي آب است اصلآن که او را قطــره
کـی تـواند یافــت از سیمـرغ وصــل؟

)276: 1384عطار،(
در این تمثیل شاعر به طور شفاف به اندیشۀ 

پردازد، بلکه آن را در قالب ود نمیمورد نظر خ
شاعر براي اینکه. کندیک رمز به مخاطب القاء می

نمادرادي اشاره کند ازـی و خست افـهمته دونـب

نشیند استفاده کرده است که کنار دریا می» بوتیمار«
.اما همواره از آرزوي آب دلش پر خون است

)تمثیل داستانی(تمثیل روایی 
که شکل داستانی دارنـد و در بالغت هاییتمثیل

ها گونه تمثیلشفیعی کدکنی نیز این. اندغرب مطرح
- داند و در این باره میرا جزو ادبیات روایی می

توان براي آنچه در بالغت تمثیل را می«: گوید
خوانند به کار برد می) Allegory(فرنگی الیگوري 

فیعی ش(» .و آن بیشتر در حوزة ادبیات روایی است
الیگوري در لغت به معناي مثَل، )85: 1378کدکنی، 

حکایت به طریق تمثیل و قصۀ رمزي معنا شده 
در حالت کلی )Alegoryذیل : 137حییم، (. است

شود، اطالق می» تمثیل داستانی«الیگوري به واژة 
ولی در ادبیات، بیشتر مواقع این واژه را در مورد 

. برندایی به کار میهاي تمثیلی رمزي یا کنداستان
به معنی نوع دیگر Alegoriaتمثیل از اصل یونانی 

صحبت کردن، روایتی است به شعر یا نثر که مفهوم 
واقعی آن از طریق برگردان اشخاص و حوادث به 

هایی غیر از آنچه در ظاهر دارند، به دستصورت
- به طوري که نویسنده، یا شاعر شخصیت. آیدمی

اي هاي حوادث را به گونهههاي داستانی و صحن
کند که بتواند مقصود خود را به طور انتخاب می

در )84: 1377میرصادقی، (. دقیق به خواننده القا کند
واقع تمثیل داستانی یا الیگوري در اصطالح ادبی 

اي است که از دو الیۀ معنایی روایت گسترش یافته
الیۀ اول همان صورت و شکل . تشکیل یافته است

شودتان است که شامل اشخاص و حوادث میداس
ۀ دوم آن، معناي ثانوي است که اندیشۀ پنهانـو الی
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فتوحی،(.کندشاعر و نویسنده در آن نمود پیدا می
شود، روایتی که در الیۀ اول ظاهر می)285: 1386

همان معنایی نیست که راوي قصد دارد القاء کند؛ 
رو است؛ از اینبلکه معناي اصلی در الیۀ دوم پنهان

توان گفت که داستان اصلی و حقیقی در الیۀ می
دوم نهفته است و ارزش تمثیل در همین الیه است 
و کشف معناي پنهان در این الیه زیرکی  و خبرگی 

روست که از این)65: 1385دستغیب،(. خواهدمی
دانند؛ زیرا تر بیان ادبی میتمثیل را شکل کامل

اي هم اصلی، معانی تازهعالوه بر حفظ معناي
)155: 1380احمدي،(. آفریندیـم

دوالیگی : تمثیل داستانی دو ویژگی اساسی دارد
منظور از دوالیگی این است که . انگاريو انسان

تمثیل، حکایت، داستان یا روایتی است که معناي 
ثانوي دارد و معناي آن در صورت قصه نیست 

الیۀ بیرونی . تبلکه در الیۀ درونی آن نهفته اس
شامل روساخت، صورت داستانی و اشخاص و 
عناصر آن است و الیۀ درونی شامل زیرساخت یا 
. معناي پنهان و نکتۀ اخالقی یا هدف داستان است

اي است از تصویرها، الیۀ روساخت مجموعه
اشخاص و اشیا و اعمال که در قالب روایت بیان 

شکل شود که به صورت منظم معناي پنهان رامی
» وضعیت«روساخت روایت، گویاي یک . دهندمی

است که در زیرساخت آن نهفته است و یک پیام 
اخالقی یا اندیشۀ فلسفی یا یک تجربۀ عرفانی را 

)259: 1386فتوحی،(. در خود دارد
نگاري، اویژگی دوم تمثیل داستانی، انسان

جان هاي بیشخصیت بخشی به جانوران و پدیده
هاي اخالقی و فلسفی بسیاري از تمثیلاست که در 

مـدر این نوع تمثیل امور انتزاعی، مفاهی. وجود دارد

. شودو خصایل در قالب شخصیت انسانی بیان می
تقوي حکایتی را که بر زبان )260: 1386فتوحی،(

غیرانسان باشد و با غرض تعلیم یا فکاهی یا طنز 
وي،تق(. نامیده است» مثَل خرافی«آورده شود، 

در ادبیات اروپا این نوع تمثیل که طرف )84: 1376
، )Fabel(دوم آن حکایت است در سه نوع فابل 

) Allegory(و تمثیل رمزي ) Parable(پارابل
.مورد بررسی قرار گرفته است

)هاي حیواناتحکایت(فابل 
به معنی بازگفتن » fibula«فابل از ریشۀ التین «

این اصطالح . د دارداست و بر روایت کردن، تأکی
در دوران قرون وسطی و رنسانس اغلب هنگام 

. رفتسخن گفتن از طرح یک روایت به کار می
در اصطالح ادبی، فابل، داستان ساده و کوتاهی 

هاي آن حیوان و هدف است که معموالً شخصیت
آن آموختن و تعلیم یک اصل و حقیقت اخالقی 

هاي مربوط نالبته فابل گاهی نیز براي داستا. است
العاده، به موجودات طبیعی و یا وقایع خارق

هاي هاي جهانی و داستانها، اسطورهافسانه
ها در شخصیت. روددروغین و ساختگی به کار می

جان و اند؛ اما گاهی اشیاي بیفابل اغلب حیوانات
موجودات انسانی یا خدایان هم در آن حضور 

مثال و حکم را برقعی ا)92: 1376تقوي، (» .دارند
المثل و تمثیالت بررسی میدر قالب امثال، ضرب

کند و امثال را آن قسمت از حکایات کوچک
داند که براي ارشاد مردم وضع شده و اخالقی می

باشند و بیشتر قهرمانان آن حیوانات و نباتات می
: 1367برقعی،(. پذیر نیستوقوع آن در خارج امکان

هـن گونـال را ایـز امثـاري نیـن ذوالفقـحس)7-6



هرگاه گوینده به حیوانات و «: کندارزیابی می
نباتات و حتی جمادات، شخصیت انسانی بخشد 
که وقوع آن در بیرون غیرقابل تصور و امکان

)85: 1384ذوالفقاري،(».ناپذیر باشد، امثال است
در واقع فابل یک اصل اخالقی را تشریح 

آن راوي یا یکی از کند و معموالً در پایان می
قهرمانان آن، اصل اخالقی را در یک یا دو جملۀ 

) کلمات قصار(المثلی کوتاه پرمعنا که جنبۀ ارسال
. گیردکند و از داستان نتیجه میدارد بیان می

)271: 1381شمیسا،(
هاي حیوانات از جمله انواع ادبی حکایت

است که هم در نــزد عــوام و هــم نزد خواص 
اي را به خود اختصاص داده است و ه ویژهجایگا

توان گفت که پرکاربردترین و در واقع می
هاي ها همین حکایتترین انواع داستانپرشنونده

حیوانات هستند؛ به همین جهت قشر بسیاري از 
اندرکاران حکومت، عارفان، فیلسوفان، دست

پردازان و منتقدان براي القاي مطالب و نظریه
اند؛ این نوع داستان بهره گرفتهمسائل خود از

ها نوعی ابزار بیان و استدالل زیرا این حکایت
)15: 1376تقوي،(. شودمحسوب می

اي در حدود سی قرن ها سابقهاین حکایت
دارند و در آثار مختلف هند، یونان و ایران 

هایی از آنها مربوط به بیش از دو هزار سال نمونه
یی که این نوع ادبی جااز آن. پیش موجود است

رود، از انواع کهن داستان و ادب به شمار می
ها و هرگز از رواج و رونق نیفتاده و تمام فرهنگ

ها و ها از این شیوه براي بیان عقاید و اندیشهزبان
اسـگاه با اهداف مختلف تعلیمی و انتقادي براس

اوضاع سیاسی و اجتماعی و فرهنگی، استفاده 
علت اینکه نویسنده از این) 18:همان(. شده است

نوع ادبی براي بیان افکار و اندیشۀ خود 
له و بیان ئکند، این است که طرح مساستفاده می

حقایق گزنده براي نویسنده موجب عقوبت 
)26: 1352انجوي شیرازي،(. نشود

اختراع حکایات و امثال کوچک به صورت 
فابل مختص مردم شرق زمین است و آداب و 

بسزایی در این نوع حکایات تأثیربودایی رسوم 
یکی از جاهایی )15: 1361حکمت،(. داشته است

که شاید بیش از همۀ نقاط عالم فابل داشته است، 
قارة آفریقاست که بیش از دویست و پنجاه هزار 

در یونان نیز . قصه، فابل، افسانه و تمثیل دارد
هاي زیادي وجود دارد که اغلب آنها از فابل

)598: 1369سعیدیان،(. زوپ استای

هاي فابلویژگی
فابل در واقع یک داستان خیالی یا بیان توصیفی 

باره آورده اینکوب درعبدالحسین زرین. است
ه اي که مضمون تمثیل است اگر بواقعه«: است

» امثال حیوانات«کلی خیالی باشد قصه از نوع 
پس یکی از )165: 1378کوب،زرین(» .است

ویژگی . هاي فابل خیالی بودن آن استژگیوی
هاي حیوانی دیگر کوتاهی و رسا بودن حکایت

است؛ چنانچه در تعریف آن به این نکته اشاره 
–چه نظم و چه نثر–حکایتی کوتاه «. شده است

که به قصد انتقال یک درس اخالقی یا سودمند 
)142: 1375پورنامداریان،(» .گفته شده است

مایۀ پند و اندرز ووجود درونویژگی بعدي 
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ترین فتوحی عمده. هاستتعلیمی بودن فابل
فتوحی،(.داندعنصر فابل را نکتۀ تعلیمی آن می

تمثیل «الفونتن معتقد است که )269: 1386
از دو قسمت تشکیل ) fable(اخالقی و افسانه 

که مقصد –اول، آموزش و پند و اندرز : شده
اي است که وسیله–ن دوم، داستا-نهایی است

ولی هیچ یک از این دو نباید ،براي این منظور
)58: 1383مالیی،(» .فداي دیگري شود

غوکی که در «آنحکایت :اي از فابلنمونه
»زیستجوار ماري می

هرگاه که . غوکی در جوار ماري وطن داشت«
و او بر پنج پایکی . بچه کردي مار بخوردي

اي : و رفت و گفتبه نزدیک ا. دوستی داشت
بذاذر، کار مرا تدبیري اندیش که مرا خصم قوي 
و دشمن مستولی پیدا آمده است نه به او مقاومت 

توانم کردن و نه از این حال تحویل، که می
صحن آن مرصع . موضع خوش و بقعت نزه است

پنج ... به زمرّد و مینا و مکلّل به بسد و کهربا 
ا جز به مکر با دشمن غالب توان: پایت گفت

دست نتوان یافت و فالن جاي یکی راسوست، 
یکی ماهیی چند بگیر و بکش و پیش سوراخ 

افکن تا راسو یگان یگان راسو تا جایگاه مار می
چون به مار رسید تو را از جور او باز . خوردمی

. غوك بدین حیلت مار را هالك کرد. رهاند
راسو عادت . روزي چند بران گذشت

. ه خوکردگی بتر از عاشقی استبازخواست، ک
رفت، بار دیگر هم به طلب ماهی بر آن سمت می

» .ماهی نیافت، غوك را با بچگان جمله بخورد
)118: 1383ابونصر منشی،(

آنچه در این داستان مطرح شده است زیان 
راوي قبل از شروع داستان به . مکر و حیله است

بسا اي پسر،«: کندالیۀ درونی داستان اشاره می
ۀو سپس به الی» .حیلتا که بر محتال و بال گردد

ها و بیرونی آن که ساخته شده از شخصیت
انگاري در آن نمایان، عناصر است و ویژگی انسان

در این داستان خیالی که در قالب . پرداخته است
کوتاه روایت شده است، حیوانات نقش انسان را 

می آن کنند و نکتۀ تعلیدر طول داستان بازي می
.بر زیانبار بودن مکر و حیله استتأکید

پارابل
به معنی ) Parabole(پارابل از ریشۀ یونانی 

جایگزینی و جانشینی، به مجاورتی اشاره دارد که 
کند و در یک داستان را با یک عقیده مقایسه می

ها مخصوص این نوع حکایت. نهدبرابر آن می
شود گو میداستانی که باز. هاي مذهبی استکتاب

کند، طرح یک حقیقت مذهبی و دینی را تبیین می
داستان در پارابل، اصل مذهبی و اخالقی یا 

سازد و همواره از طریق حقیقت عام را آشکار می
در پارابل . دهدمقایسه با حوادث واقعی تعلیم می

ها انسان هستند و در آن یک نظام اغلب شخصیت
بلکه مخاطب شود، اجتماعی تجزیه و تحلیل نمی

.باشدبیشتر متوجه تحلیل عقاید خود می
تأکیدهاي اخالقی و روحانی پارابل، ذهن را بیش 

. کنداز شکل داستان متوجه واقعیت نقادي آن می
ها نیز ریشه در فرهنگ شفاهی دارند و پارابل

پارابل گاهی. ساختۀ ذهن و هوش همگانی است
ی وـانی دارد و معنـل داستـت و شکـطوالنی اس



مضمون تعلیمی را در قالب رفتار یک شخصیت 
. آموزد و گاهی غیرداستانی و مختصر استمی

)94- 95: 1376تقوي،(
ها نمونۀ عالی از اخالق انسانی را به پارابل

. کندمنزلۀ الگویی براي اخالق عمومی مطرح می
در ) ع(هاي عیسیها، مثلمشهورترین پارابل

گراي ادبیات هاي واقعانجیل است، حکایت
نیز از گلستانو بوستانتعلیمی در آثاري مانند 

)1386:269فتوحی،(. انداین نوع
ها متضمن از دیدگاه شمیسا آنجایی که پارابل

رو مردم در موقع پند و از این،نتایج اخالقی است
در این نوع حکایات . کننداندرز از آن استفاده می

ابی نیست و پند و اندرز به صورت مستقیم و خط
از این جهت است که . کندمخاطب را آزرده نمی

بیشتري دارد و به لحاظ ماهیت داستانی تأثیر
وي ساختمان . ماندتر است و در ذهن میمطبوع

داند که مشبه، پارابل را نوعی تشبیه تمثیلی می
امري معقول یعنی اصل و شعاري است که به 

ه دارد، امري محسوس که جنبۀ روایتی بسیار کوتا
شود و بدین لحاظ غرض از تشبیه تقریر تشبیه می

237: 1381،شمیسا(. به استو تحکیم مشبه(
بنابراین پارابل در یک تعریف کلی عبارت از 

داستانی است که براي تبیین یک حقیقت مذهبی «
شود و همیشه از طرح داستان و دینی بازگو می

م یک اصل مذهبی یا درس اخالقی یا حقیقت عا
)86: 1376تقوي،(» .سازدرا آشکار می

:اي از پارابلنمونه
بزارید وقتــــی زنـــی پیشِ شوي
که دیگـــــر مخر نان ز بقّالِ کوي
به بــــازار گنـــدم فروشان گراي
که این جو فروش است گندم نماي

مگسري کز زِحامنه از مشـــت
ست کسبه یک هفته رویش ندیده

مـــــرد صاحب نیازبه دلداري آن 
به زن گفـت کاي روشــنایی، بساز
به امید ما کلبــــــه این جا گرفت
نه مردي بود نفــــع از او واگرفت
ره نــــیکـــمــردانِ آزاده گــــیر

اي دســــــت افتاده گیرچو استاده
ببخشـــــاي کانان که مرد حقند
خریــــدار دکّانِ بی رونقند

ولی استخواهیراستاگرجوانمرد
اه مردان عــلـی استـرم پیشـۀ شــک

)1381:83سعدي، (
در این حکایت براي اینکه نکات اخالقی و 
خصایل متعالی به مخاطب یادآوري شود، براي 

دست افتاده گرفتن، : هاي نیکی چونبیان خصلت
بخشیدن و جوانمرد بودن، حکایتی نقل شده که 

ن است و داستان خیالی هاي آن انساشخصیت
نیست؛ بلکه امکان وقوع آن در خارج مقدور 

شود پند و اندرزي که از زبان مرد نقل می. است
.آزاردخوشایند مخاطب است و او را نمی

تفاوت پارابل و فابل
فابل و پارابل هر دو داستان یا روایتی است که 
بن مایۀ اصلی آن تعالیم اخالقی یا روحانی یا 

هایی نیز بین این دو ست اما تفاوتمذهبی ا
:کندوجود دارد که آنها را از هم متمایز می

اـاند؛ امها اغلب حیواناتدر فابل شخصیت.1
.ها هستندها اغلب انساندر پارابل شخصیت
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کند که فابل یک موقعیت خیالی را بیان می.2
امکان وقوع آن در خارج ممکن نیست در حالی 

کند که به طور بیان میکه پارابل وقایعی را 
.طبیعی قابل قبول است

نکته یا درس اخالقی که در فابل مورد نظر .3
گردد؛ اما است معموالً به امور دنیوي مربوط می

.تر قرار دارددر پارابل این تعلیم در سطح متعالی
- پردازد و واقعیتفابل به جزئیات امور می.4

کشد در حالی کههاي اجتماعی را به تصویر می
لحن اسرارآمیز و سادگی ظاهر و روایی بودن 

هاي روحانی پارابل بیشتر براي آموختن ارزش
.مؤثر است

شود گویی کمتر توجه میدر پارابل به داستان.5
گو و مقایسه است وآن بیشتر بر گفتتأکیدو 

. ترندها از حیث داستانی کاملفابلولی

تمثیالت رمزي
ها و حکایاتی داستاننوع دیگري از تمثیل را باید 

- دانست که هدف و غرض اصلی گوینده در آن به

طور واضح بیان نشده است این نوع تمثیل را به 
» تمثیل رمزي«و در فارسی » Allegory«انگلیسی 

مسلم است ) 142: 1375پورنامداریان، (. انددانسته
که در تمثیل داستان یا روایتی که حاوي فکر و پیام 

، اگر این فکر و پیام موجود در شوداست بیان می
حکایت پنهان باشد و کشف آن احتیاج به فعالیت 
اندیشه و تخیل و تفسیر داستان داشته باشد، آن را 

- بنابراین آنچه در داستان. گویندمی» تمثیل رمزي«

شود، آگاهانه نیست و مبتنی بر هاي رمزي بیان می
ابهام زمان و مکان از عناصر. حدس و گمان است

خواننده از همان . هاي رمزي استاصلی داستان
شود که با دنبال هایی مواجه میآغاز با پرسش

یابد و داستان کردن داستان پاسخی براي آن نمی
.دهداي از معما و راز به کار خود ادامه میدر هاله

در این نوع نوشته نویسنده خود )58: 1376تقوي،(
کند و به تن نمیاي به معنی مکتوم در مهیچ اشاره

در واقع نویسنده از روي . پردازدتفسیر متن نمی
پردازد یعنی قبل از قصد، به کتمان حقیقت می

اي که پرداختن به تمثیل، از واقعیت معنی و اندیشه
قصد کتمان آن را دارد، آگاه است؛ بنابراین خلق 
تمثیل نتیجۀ فعالیت ذهنی، نیروي تعقل و تخیل 

در تمثیل اندیشه و پیامی پنهان چون . نویسنده است
شود هر رمز یا عالمت باید نمایندة یک معنی می

اگر نویسندة تمثیل در انتخاب رمزها به . معین باشد
ها و معانی دقت کافی داشته باشد، جاي شخصیت

خواننده در کشف رمزها و دریافت معنی مکتوم 
)229: 1375پورنامداریان،(. گرددگمراه نمی

ثیل رمزي با تمثیل فابل و پارابلتفاوت تم
دهندة در تمثیل رمزي ممکن است عناصر تشکیل

هاي اساطیري حیوانات و اشیاي آن، شخصیت
ها باشند؛ اما آنچه این شخصیت یافته و یا انسان

کند، این متمایز می» پارابل«و » فابل«تمثیل را از 
گوري درس اخالق یا تعلیمی به یاست که در ال

شود و براي یم در کالم ذکر نمیطور مستق
دریافتن مقصود گوینده باید به تفسیر تمثیل 

-در نوعی از تمثیل رمزي که شخصیت. پرداخت

ها را حیوانات یا اشیا یا مفاهیم انتزاعی تشکیل
توان در ظاهر شباهت زیادي میاندهند، میمی

اما این شباهت«مالحظه کرد؛» گوريیال«و » فابل



هاي یکی از راه. کندا یکسان نمیظاهري آنها ر
تشخیص این دو این است که اگر نوع اصلی 

بنامیم، فابل را » استعارة گسترده«تمثیل رمزي را 
مورد » یک مثل توضیح شده«توان به عنوان می

هاي در فابل حیوانات شخصیت. بررسی قرار داد
اصلی هستند و حکایت یک نتیجۀ اخالقی دارد 

پند و اندرز هدف اصلی ولی در تمثیل رمزي
در فابل، تفسیر مفصل تمثیل نه الزم است . نیست

در حالی که در تمثیل رمزي این ،و نه مطلوب
. تفسیر الزم است تا مقصود گوینده آشکار شود

-باره میفتوحی در این)144: 1375پورنامداریان،(

به بیان امور ] رمزي[این نوع تمثیل «: گویند
پردازد از این رقابل بیان میناگفتنی و اسرار غی

هاي معمول و عادات جهان مادي نظر با آگاهی
رو اصراري بر قبول و باور منطبق نیست از این

که چنان)264: 1386فتوحی،(» .دیگران ندارد
مولوي در بیان تمثیالت خود در پایان تمثـیل به 

پردازد تا افکار و اندیشۀ خود تأویل و تفسیر می
.ب خود انتقال دهدرا به مخاط

تفاوت و تشابه تمثیل و نماد
نماد، «: کندگونه معرفی مییونگ نماد را این

اصطالح، نام یا حتی تصویري است که نمایندة 
تر از چیزي آشنا در زندگی هر روزة ماست و مهم

» .آن نمایندة معنا یا معناهایی پنهانی و ضمنی است
)15: 1384پارسا،(

هاي نمادها در هر ویژگیترین یکی از مهم
زبانی این است که نمادها عناصر محسوس و 
ملموسی هستند که براي امور معقول و نامحسوس

نماد از زمره )286: 1387کوشش،(. کندداللت می
هاي خیال است که معموالً شامل دو نیمه صورت

به یا مستعارله و مشبه و مشبه(رسانه : است
نماد همان رسانه .و دیگري غرض) مستعارمنه

آید و است که صورت مرئی آن در متن ادبی می
هاي پنهانی است که غرض آن عنوان کردن دیده

فتوحی،(. شودبه طور واضح به آن اشاره نمی
در واقع آثار نمادین بازتاب تجربیات )163: 1386

روحی و عاطفی است که طراحی از پیش تعیین 
ا عالم ناهشیار زیرا اگر چنین باشد ب؛شده ندارد
توان با یک آثار نمادین را نمی. گیردفاصله می

دستورالعمل دریافت زیرا نماد به دلیل ابهام و 
عدي بودن، با توجه به باور و اندیشۀ هنرمند چندب

اي گاهی استعاره. گیرداي به خود میشکل تازه
شود که آن واژه از حد استعاره آنقدر تکرار می

در ادبیات . شودنماد تبدیل میشود و به خارج می
غرب نیز به دلیل همین پیچیدگی چنین تحوالتی 

هر تصویري «: اندبه رسمیت شناخته شده و گفته
تواند اسنادي استعاري داشته باشد نخستین بار می

اما اگر تکرار و قراردادي شود، استعاره به نماد 
)19: 1377قبادي،(» .شودبدل می

گی شمیسا سمبل یا نماد را دو با توجه به این ویژ
هاي قراردادي و سمبل) الف: نوع دانسته است

. هاي خصوصی یا شخصیسمبل) عمومی؛ ب
اند و هایی که به سبب تکرار مبتذل شدهسمبل

غالباً مانند استعاره فقط بر یک مشبه داللت دارند
مثالً نقش ترازو باالي . هاي قراردادي هستندسمبل

هاي سمبلاما. ۀ عدالت استدادگستري که نشان
شـاعـران و کارـع و ابتـل وضـاصـی حـصوصـخ
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رو تازگی دارد و فهم نویسندگان است و از این
آنها غالباً دشوار است؛ مثالً موالنا خورشید را 

شمیسا، (. داندسمبل شمس تبریزي و خدا می
آنچه نماد را با سایر تصویرهاي )213-212: 1381

کند، این است که اره متمایز میمجازي مثل استع
در استعاره یک قرینه هست که به نیمۀ پنهان و 

کند؛ اما نماد فاقد این محذوف تصویر اشاره می
)163: 1386فتوحی،(. قرینه است

به در سمبل به یک مشبه خاص همچنین مشبه
هایی از معانی و مفاهیم داللت ندارد، بلکه مشبه

؛ مثالً زندان در شعر مربوط و نزدیک به هم است
فارسی سمبل تن و دنیا و تعلقات دنیوي و امیال 

)211: 1381شمیسا، (. نفسانی و از این قبیل است
سازد این آنچه نماد و تمثیل را شبیه هم می

است که نماد هم ممکن است مانند تمثیل ریشه 
استعارة مکرري که تبدیل (در استعاره داشته باشد 

و از طرفی هر دو، ) به یک ایده شده است
تصویرگر حکایت نامرئی است یعنی میان جهان 

به عبارت . کندمرئی و نامرئی پیوند برقرار می
دیگر مدلولی محسوس جانشین مدلولی مجرد 

ها و شود تا آن را بازنماید در واقع تمثیلمی
نمادها برگرفته از عناصر محسوسی هستند که به 

مفاهیم ذهنی واسطۀ معناي خاص نهفته در خود 
کند و به این صورت جهان مجردي را بازگو می

زند و تصویر درون را به جهان برون پیوند می
)286:  1387کوشش،(.شودآفریده می

هایی میان این دو وجود با این حال تفاوت
واقعیت این . کنددارد که آنها را از هم متمایز می

؛ اما تري دارداست که نماد قلمرو معنایی گسترده
توان تمثیل را به عنوان یک مفهوم یابه سختی می

تفاوت دیگر در . ایدة مبدل واحد در نظر گرفت
گیرد، این است که تمثیل در یک کلمه شکل نمی

اي از حوادث و عوامل و اشخاص بلکه مجموعه
در قالب یک روایت یا یک جمله نقش بازي 

کنند که تصویري از یک اندیشه و یک پیام ومی
در )271: 1386فتوحی،(. مفهوم انتزاعی است

آفریند؛ تمثیل نویسنده یا شاعر دنیایی جدید می
در حالی که نماد، عناصري برگرفته از دنیاي 
واقعی است که براي نشان دادن دنیایی فراتر به

بنابراین )48: 1385خیالی خطیبی،(. رودکار می
زیر توان در مواردتفاوت نماد و تمثیل را می

:مورد بررسی قرار داد
تمثیل از یک مضمون خودآگاه و عقالنی -

گیرد در حالی که نماد بیان یک سرچشمه می
)272: 1386فتوحی،(. مضمون ناخودآگاه است

نماد حاصل ناهشیاري و ناخودآگاهی است -
کند و شکل و فقط از همان راهی که جوشش می

)21: 1377قبادي، (. یابدگیرد امکان ظهور میمی
- تمثیل فقط به یک مفهوم عقلی اشاره می-

جو در وکند حال آنکه نماد، خواننده را به جست
دارد؛ به عبارتی، تمثیل در حقایق ناشناخته وامی

کند ولی نماد سطح عقالنی اندیشه حرکت می
فتوحی،(. گیرداحساس و روان را به بازي می

1386 :272(
است و مانند یک تمثیل فرایند ایستاي فکر -

معما که پس از طرح آن پیوندي با خالق و به 
خود ندارد و اندیشۀ به وجود ةوجود آورند

آورنده نیز پس از شکل دادن معما ایستا و ساکت
اما نماد فرایند پویاي فکر است که با ،است

عاطفه و شهود پیوند دارد به همین علت است که



بادي،ق(.نماد قابل حل و کشف کامل نیست
1377 :21(
اشخاص، حوادث و (در تمثیل عناصر قصه - 
از قبل براي مفاهیم ذهنی طراحی شده است، اما ...) 

جوشد؛ در تحلیل نماد، یکباره از ناخودآگاه می
رود و از کشف تمثیل، ذهن بر فراز روایت پیش می

برد؛ اما در پیوندها و ارتباطات قصه و محتوا لذت می
. مانداز کشف این پیوندها عاجز میتحلیل نماد ذهن

همچنین در تمثیل، نظمی درونی در یک روایت و 
اي که از عناصر مختلف تشکیل شده است، مجموعه

وجود دارد اما نماد معموالً یک کلمه است و ممکن 
اي از نمادها است یک تمثیل متشکل از مجموعه

)272–273: 1386فتوحی،(. باشد
استوار است، اما نماد واالتر تمثیل بر استعاره-

تر از استعاره است؛ تمثیل در واقع یک و متعالی
استعاره مرکب است که پایبند مضمون مانده است، 
اما نماد به سمت باال در حرکت است؛ نوعی 

خواهی در نماد است؛ تمثیل ما را به سوي تعالی
برد و به یک آگاهی یک آگاهی از پیش آشنا می

اما نماد خود سرچشمۀ آگاهی تازه دهد؛شکل می
)همان(. است و تفکیک آن از محتوا ناممکن است

تفاوت دیگر این است که تمثیل ابزار شاعر -
از طرفی نماد . است اما نماد تجلی روح وي است

با ازلیت و ابدیت پیوند دارد؛ در حالی که گسترة 
تمثیل، اختیاري و تفننی است، به ویژه این که از 

عربی تمام عالم گاه وحدت وجودي عرفان ابندید
)22: 1377قبادي،(. مادي نمادین و رمزگونه است

تمثیل، ترجمۀ مفاهیم انتزاعی «در پایان اینکه 
تـاي اسهـاد نشانـر؛ اما نمـان تصویـاست به زب

کند، همواره اش میاي که بازنماییمندرج در ایده
» .آن استخود بخشی از آن کل است که نمایندة 

)2/208: 1378ولک،(

گیرينتیجهبحث و 
ترین انواع ادبی است که در تمثیل یکی از پیچیده

متون ادبیات و باالخص در متون عرفانی از جایگاه 
دلیل اینکه شاعر یا نویسنده . اي برخوردار استویژه

از تمثیل به عنوان برهان و دلیل و قطعیت بخشیدن 
ند این است که بخواهد کبه سخن خود استفاده می

آنچه را که در ذهن و اندیشۀ خود دارد، در حد فهم 
و ادراك مخاطب بیان کند و براي این کار از امور 
محسوس و قابل لمس براي القاي اندیشۀ خود 

شاعر یا نویسنده گاه براي طرح . کنداستفاده می
هاي دشوار فلسفی، مفاهیم عرفانی، اخالقی موضوع

آوري گري و مثالو مذهبی به روشنو امور متعالی
پردازد و یا براي بیان موضوعات سیاسی و می

پردازي انتقادي به صورت غیر مستقیم به داستان
با تورق آثار ارزشمندي چون . شودمتوسل می

و بوستانعطار، الطیرمنطقمولوي، مثنوي معنوي 
توان نتیجه می... و کلیله و دمنهسعدي و گلستان

ه تمثیل در ادب فارسی اشکال مختلفی گرفت ک
هایی که شکل کوتاه دارند و شاعرتمثیل: دارد

ان ـاندیشۀ خود را در یک بیت یا یک مصرع بی
شود و کند که به آن تمثیل توصیفی نیز گفته مییـم

شامل تشبیه تمثیلی، اسلوب معادله، ارسال المثل، 
هایی که شکلباشد و تمثیلاستعارة تمثیلیه می

اند که در داستانی دارند و به تمثیل روایی معروف
هـه بـی کـپژوهش حاضر تالش شده تا تمثیل روای
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طور عمده در بالغت غرب مطرح است و در 
ادبیات فارسی نیز از جایگاه ویژه برخوردار است، 

نتایج به دست آمده حاکی . مورد بررسی قرار گیرد
ل، از آن است که تمثیل روایی به سه بخش فاب

شود که با بررسی پارابل و تمثیالت رمزي تقسیم می
هاي موجود در ها و شباهتهر یک از آنها به تفاوت

بین آنها نیز اشاره شده است تا با دقت در این 
ها هیچ یک به جاي دیگري به کار نرود و تفاوت

نگارندگان در این . مرز هر یک مشخص گردد
ن است به اند تا جایی که ممکپژوهش تالش کرده

.دگی سامان بخشندیاین ابهام و پیچ
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