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   نامه كاوشپژوهشي  فصلنامة علمي          
  20 ة، شمار)1389( يازدهمسال 

  

  * تمثيل و تصويري نو از كاركردها و انواع آن
  

  ريقهرمان شيدكتر 
  دانشيار دانشگاه رازي

  چكيده 
م ر و تكلّم تصوير از نظر تكوين تاريخي، بر تصواز آن زيرا انسان پيش . داردحق تقد

س از ها باز شده است و پ از كند چشمش به صورت عينيِ واقعيتكه به سخن گفتن آغ
ن وجود او را فرا گرفته است و تجسم بخشيدن و انديشيد ديدن، تمرين ةگذر از تجرب

ها باشد  اي براي بازگويي اين انديشه گاه كشف زبان به واقعيت پيوسته است تا هم وسيلهآن
گزين كردن يك سله مراتب تصويري و جايسلاز نظر . و هم ابزاري براي ايجاد ارتباط

حقيقت و واقعيت به جاي حقيقت و واقعيت ديگر، ابتدا تمثيل قرار گرفته است كه در آن 
از يك  گزين يك تصوير كلّيمتن، واقعيتي مجازي است كه جاي كلّيت تصويري يك

اند، و در  رار گرفتهستي قتر، تصويرهاي سمبولي دوم و پايين در مرتبة. شود واقعيت عيني مي
سوم، تصويرهاي استعاري؛ البتّه از نوع شعري آن و نه استعاره در معناي كلّي خود  مرتبة

بندي  در اين مقاله از انواع تمثيل يك تقسيم. شود كه شامل سمبول و مجاز هم مي
هاي  ـ آموزشي، تمثيل اي هاي انديشه تمثيل: ارت است ازشده است كه عبعرضه تر  متفاوت

هاي  اي، تمثيل هاي افسانه ـ تخيلي، تمثيل هاي فانتزي اي، تمثيل هاي اسطوره حيوانات، تمثيل
  .آوري هاي تصويري، و مثال وار، تمثيل هاي قصه نما، تمثيل هاي واقع رمزي، تمثيل

  

  .تمثيل، مثَل، فابل، انواع تمثيل، كاركرد تمثيل: ها كليد واژه

                                                           
  30/6/88: تاريخ پذيرش نهايي    26/12/87  :تاريخ دريافت مقاله *

   Ghahreman_shiri@yahoo.com    :لئومس نويسنده الكترونيكيپست   نشاني
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  مهمقد
هاي عناصر اصلي در علم بيان،  و مصداق  تگي محدودهگاهي نزديكي و درهم آميخ

يعني كنايه، مجاز، تشبيه، استعاره، نماد و تمثيل تا به حدي است كه مفسران متون ادبي 
هاي روايتي كه جنبة  رها و پارهو ديني را در تصميم براي تعيين نوع تعبيرها و تصوي

اي نمونه، علماي مسيحي در بر. كند دچار ترديد جدي مي ،آوري دارند مجاز و مثال
، ابتدا به جاي تمثيل از )ميالدي 1611(قديمي كينگ جيمز  ترجمة كتاب مقدس، نسخة

ب سپس در ويرايش جديد همان نسخه از كتا. كنند استفاده مي »اليگوري«اصطالح 
رجمة جهاني كتاب در ت. برند را به كار مي »سمبول«مقدس به جاي اليگوري، اصطالح 

مجازي«س، اليگوري به مقد«)Figurative (ران كتاب  ترجمه ميشود و برخي از مفس
در ) 145، ص1383فتوحي، .(كنند استفاده مي» استعاره«نيز به جاي اليگوري از  مقدس

آن . اي گسترده بوده است يك اصطالح ادبي با حوزه ،ات ايران نيز تا به حال تمثيلادبي
مركب، استدالل، ضرب المثل و اسلوب معادله گرفته  ارةاز تشبيه مركب، استع«چنان كه 

هاي رمزي و نيز معادل روايت داستاني  هاي حيوانات، قصه تا حكايت اخالقي، قصه
هاي  در كتاب) 142، ص1383فتوحي، (» .شود ا شامل ميات فرنگي ردر ادبي) اليگوري(

ه ته است و با تعابير تشبياي از تشبيه به شمار رف بالغت قديم نيز تمثيل عموماً شاخه
اغلب علماي بالغت، چون . تمثيليه از آن ياد شده است تمثيل، تمثيل تشبيهي، استعارة

مطرزي، ابن اثير، جرجاني، زمخشري، سكّاكي و خطيب قزويني، تمثيل را مترادف با 
اهل اما بعضي ديگر از . شود اند، كه وجه شبه آن از امور متعدد منتزع مي تشبيه دانسته

، ابن خطيب رازي، تفتازاني، علوي، شمس قيس، واعظ قيرواني بالغت چون ابن رشيق
، 1376شيري، . (اند شمار آورده هاي استعاره و مجاز به كاشفي، تمثيل را از زيرشاخه

  )42ص
هاي  ارسطو اولين كسي است كه هنگام تعريف استعاره، تمثيل را نيز يكي از گونه

به ] در اساس[ره آن است كه چيزي را به نامي بخوانيم كه آن نام استعا«: دهد آن قرار مي
چيز ديگري تعلّق دارد؛ و اين نقل نام يا از جنس به نوع است، يا از نوع به جنس، يا از 
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بندي كه سه نوع  در اين طبقه) 67، ص1370ابوديب، (» .ر اساس تمثيلنوع به نوع و يا ب
 اي كه براي استعاره ار است، روابط چهارگانهنخستين بر بنياد نسبت عام ـ خاص استو

يكي نسبت نوع ـ جنس ـ نوع، : شوند زير خالصه مي در دو رابطة«برشمرده شده است، 
ابوديب به درستي بر اين اعتقاد است كه با ) 72همان، ص(» .ي قياس و ديگري رابطه

بندي  طبقه«ه توانيم به زبان او بگوييم ك كمك گرفتن از تحليل جرجاني از مجاز، مي
  )72 ،جاهمان(» .بندي استعاره و نه طبقه بندي مجاز است ارسطو، در واقع امر، طبقه

آن با  شمارد كه رابطة هاي تشبيه مي نهاما عبدالقاهر جرجاني، تمثيل را يكي از گو
هر تمثيلي تشبيه است، ولي هر «به اعتقاد او . تشبيهات ديگر از نوع عام و خاص است

زيرا تمثيل، از نوع تشبيهات مركّب ) 262، ص1383ضيف، (» .ل نيستبيهي تمثيتش
  ديگر فراهم آمدهجه شبه آن عقلي است و از مجموعة اموري كه در كنار يكاست كه و

در  به نظر او، تشبيه تمثيل) 60، ص1361جرجاني، . (شود ستخراج ميانتزاع و ا ،است
كه شمار بسياري از تشبيهات متعدد گيرد؛ در حالي  تر از يك يا چند جمله شكل نميكم
ديگر از جمالت متوالي و نامرتبط با يكتر و يا مركّب و مفصل از يك جمله يا كم و

ديگر آن كه در تمثيل بر خالف استعاره كه مبالغه ركن اصلي آن . شوند تشكيل مي
موضوع ديگر اين است ) 275، ص1383ضيف، . (اهي ندارداست، مبالغه چندان جايگ

ها و سطرهاي  اي درهم تنيده شده است كه جمله افت جمالت در تمثيل به گونهكه ب
اگر يك جمله از هر جاي تمثيل . ديگر جدا كردتوان حذف و يا از يك تمثيل را نمييك 

و ديگر آن كه ) 61، ص1361جرجاني، . (شود ل وارد ميحذف شود، به غرض آن خل
در . دهد وار در برابر مخاطب قرار مي نهتشبيه، اوصاف يك چيز را مثل اصل آن چيز، آي

آورد كه اصل يك  تمثيل فقط اين پندار را به وجود مي. كند حالي كه تمثيل چنين نمي
در حالي كه تنها صورتي ) 148، صهمان(اضر آورده است؛ چيز را در برابر مخاطب ح

ستعاره، تفاوت ديگر در آن جا است كه ا. آورد خيالي از آن چيز در ذهن به وجود مي
شعري خود، كه نوعي تشبيه واژگاني با حذف يكي از طرفين است،  در معناي خاص

در حالي . يك صناعت زباني است و در آن به قول جرجاني، لفظ است كه اصالت دارد

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


      
  

    20 ة، شمار)1389( يازدهمسال ، نامه كاوش     36

شده است كه تمثيل، تشبيهي است كه صورت ظاهري آن از يك يا چند جمله تشكيل 
آخر اين  و نكتة. يرساز به وجود آمده استوچند عنصر تص و وجه شبه آن از مجموعة

كردن دارد؛  احتياج به تأويل ،كه درك تمثيل بر خالف تشبيه كه ساده و سر راست است
  .چون وجه شبه آن عقلي و غير حقيقي است

در برابر قياس و استقراء كه رسيدن از جزء به كلّ يا از كلّ به جزء است، تمثيل قرار 
ه كلّ به كلّ يا رسيدن از كلّيت يك چيز به كلّيت چيز ديگر گرفته است كه نوعي تشبي

شود و گاه  تر عرضه مي كوچك لّيت تمثيلي، در قالب يك نمونةگاه اين ك. است
تر  هاي كوچك ها و مدلول تر، صورتي مثالي يا تمثيلي براي مصداق بالعكس مدلي بزرگ

 مشابهت بين آن و وجود رابطة ا به يك كلّ ديگر،انطباق يك كلّ با تمام اجز. مي شود
گري، و مختار بودن  صارفه در اين انطباق صريح يا قرينة  گونه نشانة دو كلّ، و نبود هيچ
  . ات تمثيل استگري، از خصوصي دهي و تأويل مخاطب در تطبيق

مثَل سـاير كـه همـان    : داند ابن قيم الجوزي مثَل را كه همان تمثيل باشد سه نوع مي
خوانند و همان  است، مثَل قياسي كه بالغت شناسان آن را تمثيل مركّب مي ضرب المثَل

صورت وصفي و روايتي است كه از طريـق تشـبيه و تمثيـل بـه توضـيح يـك انديشـه        
پردازد، و مثَل خرافي كه حكايتي است از زبان غير انسان به قصـد طنـز و فكاهـه و     مي

گويـد،   ليخان صاحب انوارالرّبيـع مـي  و سيد ع) 18، ص1981ابن قيم الجوزي، . (تعليم
، بدين گونه كه وقتي كسي بخواهـد  »تشبيه حالي است به حالي، از رهگذر كنايه«تمثيل 

به معنايي اشاره كند، الفاظي به كار ببرد كه آن الفاظ در ظاهر معناي ديگري داشته باشند 
. ه اسـت داللـت كننـد   را داشتاما در باطن بر همان معناي اولي كه گوينده قصد بيان آن 

ها آن است كه شنونده در درون خويش، مستقيماً خـود را مخاطـب    اين گونه مثال فايدة
شـفيعي كـدكني،   . (پـذيرد  ميتري  كند و آن سخن را با رغبت بيش يك گفته تصور نمي

علـي اصــغر حكمــت نيـز تمثيــل را كــه بـه صــورت امثــال و حكــم و    ) 82، ص1366
به صورت نظـم و نثـر در   »  ه يا مواعظ بليغه و مفاهيم عاليهمعاني لطيف«هايي با  حكايت

» مجـازات بيانيـه   مقولة«هاي آسماني آمده، از  تابسخن گويندگان و حكيمان و يا در ك
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) Proverb(اعم از آن كه از نوع ضرب المثـل  «ها را  دانست و بر اين اعتقاد بود كه آن مي

و يـا تمثـيالت دينـي    ) Allegorie(زي يـا تمثـيالت رمـ   ) Fable(هاي اخالقـي   يا افسانه
)Parabole (  تـوان   باشند، هر كدام را به طريقي مشمول انواع استعارات و تشـبيهات مـي

  )8، ص 1333حكمت، (» .دانست
و كامل و كمـال يافتـه دارد و اسـتعاره     منظمتمثيل، داللت بر وجود انديشه و تفكّر 

مسـائل سياسـي،    كسـاني كـه در حـوزة   معموالً . گذرااي و  هاي لحظه داللت بر دريافت
در . كننـد  هاي زيادي براي گفتن دارند از تمثيل استفاده مـي  اجتماعي يا اعتقادي، حرف

بينـي منسـجم و جـامع     گذشته كساني چون سهروردي و ابن سينا و مولـوي كـه جهـان   
نگـري و درهـم    هـا و زوايـاي ايـن جهـان     االطراف داشتند از تمثيل براي ترسيم گوشـه 

معاصر، نويسندگاني چون هـدايت، بـه    اند، و در دورة آن استفاده كردهگي اجزاي پيوست
ـ   ث در مقايسـه بـا ديگـران، در    آذين، ساعدي و شاعراني چون نيما يوشيج و اخـوان ثال

هـايي متمـايزتر و    مسائل سياسي و اجتماعي و حتّي نگرش ايدئولوژيك، انديشـه  حوزة
هـا  هاي معاصـر را بايـد در آثـار آن    يلترين تمث شبه اين خاطر، بي. تر داشتند سيستماتيك
نگري  نويسنده  عالوه بر اين، تمثيل از كمال يافتگي قدرت تخيل و درون. جستجو كرد

اجـزاي يـك تمثيـل، نيـاز بـه       چرا كه آفـرينش تمـامي جوانـب و   . كند نيز حكايت مي
  .تر دارد ر طوالنيتر و تفكّ ورزي بيش تعمق

هاي  چون بسياري از تمثيل.  از مالزمات تمثيل هستنداستعاره و سمبول، معموالً
هاي صريح اجتماعي  وار بودن، مشابهت چنداني با واقعيت اصلي اغلب به دليل نمونه

هاي عيني باشد ديگر براحتي  واقعيت ،ناگفته پيداست كه اگر خاستگاه تمثيل. ندارند
از . ايفا كند ،شود محسوب ميواري را كه از اركان تمثيل  تواند همان نقش نمونه نمي
سازي،  گري، كتمان گزيني، با نوعي پوشش هاي تمثيلي از نظر سوژه رو، روايت اين

خود واقعيت  عيناًيعني در تمثيل، روايت . آوري همراه هستند گزيني و مشابه نمونه
هاي تمثيلي اغلب عاريتي،  پس واقعيت. همسان با واقعيت است بلكه نمونةنيست، 

دوم، سخن بر  در مرحلة. هاي عيني هستند قعيتهايي از وا واره زي، مشابه يا مدلمجا
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يعني تعيين تك تك عناصر تمثيل از ميان . هاي تمثيل در عالم خارج است سر مصداق
وراي صورت ظاهري  ،تر عناصر تمثيل بر چيزي جا كه بيشو از آن. ي عينيها واقعيت

شود تا نقش خود را در تشخيص  عرصه وارد مياين كنند، نماد به  داللت مي ،خود
وار از  كالم اين كه تمثيل پوششي تصنّعي و مدل پس خالصة. ها بر عهده بگيرد داقمص

يك واقعيت تخيلي بر روي يك واقعيت عيني است كه صورت ظاهري آن واقعيت 
ه گون اين يك سوية. اي داشته باشد ع كنندهتواند معناي مناسب و قان خيالي اغلب نمي

گزيني و ارتباط  مثالي ارتباط دارد و چگونگي سوژه ها به خاستگاه آن نمونة روايت
ديگر ة هاي زندگي و اجتماع، كه نامش استعاره است؛ و سوي واقعيت داستاني با واقعيت

گري تك تك عناصر آن است و انطباق كامل اجزاي  يابي و تأويل آن، چگونگي مصداق
  . نمادپردازي :عبارت است ازقعيت ديگر در اجتماع كه آن با كلّيت يك وا

  

  كاركردهاي تمثيل
برقرار است، يا در آن اغلب بين دو سويه، تساوي «اي از تشبيه است كه  تمثيل، گونه

اول به  نخست است و سوية دوم براي ملموس جلوه دادن سوية افضليت با سوية
تمثيل، اصالت با موضوعي است كه در ) 53، ص1382شيري، (» .شود گرفته ميخدمت 

. استمثال يا قالب روايي براي تجسم بخشي و عينيت دادن به آن، به عرصه آورده شده 
تشبيه مانند خطوطي است ) 1784ـ1709(ساموئل جانسن  به اين خاطر است كه به قول

اما . پيوندند و مبدأ اين خطوط هر چه دورتر باشد بهتر است اي به هم مي كه در نقطه
يابند، ولي  در كنار هم ادامه مي«وضعيت تمثيل مانند موقعيت دو خط موازي است كه 

  )148، ص1، ج1377ولك، (» .پيوندند نميهرگز به هم 
كاركرد ديگر تمثيل، توسل جستن به استنادات و استشهادات روايي و عيني و 

متشابه با اي  ، به شيوهگري است تا عقل شنونده با نقل گوينده اي براي استدالل خاطره
ها و  ها، انديشه ها و استقراء و قياس كردن چيدن ٰيو كبر ٰصغريهاي منطقي و  برهان
يكي از . راحتي باور كند ها نهفته است به در پس پشت صحبت هايي را كه آموزه
ارسطو تا به حال بر آن تأكيد شده است،  رين كاركردهاي تمثيل كه از دورةت اصلي
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تمثيل همواره يكي از . گري و اقناع كنندگي براي مخاطب است اللاستد خصيصة
ترين آن ـ براي اثبات سخن در دست خطيبان و  ابزارهاي منطقي ـ البتّه از نوع ضعيف

متون ديني و روايي نيز به دليل سر و كار داشتن با عموم مردم و به . واعظان بوده است
ه دليل استفاده از زباني ساده و همه خاطر بافت غير تخصصي و بي تكلّف خود، و ب

 سخت و دشوار فهم، اغلب از شيوة هاي كس فهم و به خاطر ساده كردن حقيقت
ت رايج در فرهنگ و زبان مردم است براي مجاب كردن مخاطب آوري كه سنّ مثال

عبدالقاهر جرجاني و خواجه نصير طوسي و شبلي نعماني، تا به آن حد . كنند استفاده مي
ند كه نام اين صناعت را گري و اقناع كنندگي تمثيل معتقد بود يت استداللبر خاص

گذاشته بودند؛ چرا كه در آن، از حال يك شبيه بر حال ديگر شبيه، دليل  »استدالل«
 هاي هزار و يكشب، كليله و در بسياري از داستان) 42، ص 1376شيري، . (سازند مي

به فراواني از همين روش براي استناد و  نيز... دمنه، مرزبان نامه و چهل طوطي و
 ها و هم به وسيلة يندگان داستاننويسندگان و گو دالل و اثبات سخن ـ هم به وسيلةاست

  .هاي داستاني ـ استفاده شده است شخصيت
سياسي، ديني و هاي فلسفي،  سازي از افكار و انديشه بخشي و تصوير تجسم

ها  ركرد ديگري است كه مخاطب با مدل سازيداستان پردازي، كا اجتماعي به وسيلة
، بفهمد و در ذهن ها را كه گاه نيز پيچيده هستند تواند آن انديشه تمثيلي، به سادگي مي

ها را در ميان كند و به اين وسيله ماندگاري آن ها تصوري تصويري ترسيمخود از آن
و بعضي از  هاي سهروردي و ابن سينا داستان. محفوظات مختلف ذهني تضمين كند

هاي  واره اري از قصهشم. هاي سعدي، موالنا، عطّار و سنايي از اين دسته هستند داستان
توان از  را نيز مي »نقش پرند«و » اشهر خد«، »ي مار مهره«، »به سوي مردم«به آذين در 

  . ها به شمار آورد اين گونه تمثيل
تجربيات  آن و افزودن بر دامنةال و شقوق ها در تمامي اَشك ها و آزموده انتقال آموزه

ها و نتايج  و تعليمات مخاطب، خاصيت ديگري است كه گاه مستقيماً از طريق مضمون
مستقيم  شود و گاه از طريق مداخلة صل ميهاي تمثيلي حا مندرج در ساختارها و داستان
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هايي كه خطبا و  ها و تمثيل بسياري از روايت. در روال روايت و طرح موضوعات
برند،  س ديني در متن آيات خود به كار ميهاي مقد غان مذهبي در كالم خود و كتابمبلّ

  . همين مقصود را در بافت و بنياد خود نهفته دارند
. هاي شاخص در تمثيل است ايضاح و ابهام يا روشنگري و كتمانگري نيز ار ويژگي

ح يك مطلب يا آوري در هنگام طر درست است كه تمثيل در لفظ عبارت است از مثال
تر بخشيدن به حقيقت و اثبات سخن، و اين خصوصيت  ح بيشوموضوع، به منظور وض

هايي آورده  شود و سپس مثال ها مطلبي بازگو مياغلب انواع تمثيل كه ابتدا در آندر 
 شود يك شيوة هايي از آنها گرفته مي ها، نتيجه ز ذكر مثالشود و يا بالعكس، پس ا مي

ها نيز  ر شمار بسياري از تمثيلوري است؛ اما حقيقت آن است كه دآ غالب در تمثيل
گونه  هيچـ   وار و فانتزي ، قصه)سياسي(اي، فكري، فلسفي اي رمزي، اسطورهه مثل تمثيلـ 

ها كه گاه در  ر اين گونه تمثيلد. شود نمي  ماهيت تمثيل داده توضيح مستقيمي در بارة
آميز  تعليمات و تجربيات تخيلي، رؤياگونه و شطحها مسائل سياسي، هستي شناختي، آن

ها از سر احتياط و ترس و تعمد در پوشش  آيد، بسياري از حقيقت به نمايش درمي
شود تا آن حقايق، صورت استتار  هاي مثالي و استعاري به روايت گذاشته مي نمونه
م برخوردار هستند، هاي خاصي از مردم كه از اهليت الز اي پيدا كنند و تنها گروه شده

بر اين اساس است . رسي پيدا كنندبسيار، به تأويل و تفسير آن دست آن هم پس از تعمق
 خواهند مقصود خود را از كافّة يكه م نگاهگويندگان آ«: گويد مي ابن جعفر قدامةكه 

مردم بپوشانند و فقط بعضي را از آن آگاه كنند در كالم خود رمز به كار 
اين تمثيل نيز مانند استعاره و سمبول، به دليل بنابر) 3، ص1364نامداريان، پور(».برند يم

: تواند به دو نوع متمايز نيز تقسيم شود برخورداري از دو كاركرد كامالً متفاوت، مي
هايي كه  مذهب، آن دسته از فرقه در حوزة. رانه، تمثيل روشنگرانهتمثيل كتمانگ

دارند، خاصيت تمثيل را فراتر از استدالل و توضيح و گرايانه  هاي باطني و تأويل انديشه
ستند كه ها ه اين گروه صوفيان و اسماعيليان، از زمرة. دانند تكميل يك موضوع مي

حتّي مؤمنان معتدل . ها در بسياري از مذاهب ديگر نيز وجود داردهايي همانند آن نحله
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هدفي كه در قاموس كتاب . نددان ميآن نيز خصوصيت تمثيل را فراتر از تبيين كنندگي 
ايضاح معاني «: كند مقدس براي تمثيل ذكر شده است اين كاركرد دو گانه را تأييد مي

) 103، ص1928هاوكس، .(»مؤمنين، و مخفي داشتن آنها از غير مؤمنين روحانيه از براي
ه هاي پيغمبران علي شريعت«: هاي خود گفته است و ناصر خسرو بارها در اشعار و كتاب

ناصر (» .السالم همه به رمز و مثل بسته باشد و رستگاري خلق اندر گشادن آن باشد
  ) 46، ص 1356خسرو، 

هاي  هاي خيالي، واقعيت مستمسك سازي از حقيقت ست ازكاركرد ديگر عبارت ا
هاي امروزي، براي  ها و شبه واقعيت هايي از واقعيت اي، و حتّي پاره تاريخي و اسطوره

كارانه از  هاي محافظه تراشي گرداني و محمل مستقيم و مالزم با مستورطرح غير 
گونه ممانعتي  موضوعات سياسي و انتقادي در برابر سد سانسور، تا نوشته بدون هيچ

و » سرگذشت كندوها«هايي چون  داستان. ب را پيدا كندامكان انتشار و ارتباط با مخاط
از به آذين، با همين  »به سوي مردم«ز هدايت و ا» خر دجال«آل احمد، از  »نون والقلم«

  . اند شيوه از استتار و اختفا به نگارش در آمده
هاي  هاي زمانه در ذهن نويسنده نيز، يكي از هدف شكل هنري دادن به واقعيت

در هنگامي كه يك نويسنده به جاي گزارش صرف . آوري است اساسي در تمثيل
ر ظاهر با سيرتي پر صراحت و صداقت همراه است تاريخي و سياسي از واقعيت كه د

دهد تا از يك سو برد  ها مي و صورتي خام و نا استوار، بافت و بنيادي ديگر به واقعيت
ديگر، براي مخاطبي كه ها افزايش پيدا كند و از سوي  زماني و مكاني اين گونه واقعيت

ونه و عاري از توضيح كند، طرح ديگرگ ها زندگي مي داد آن واقعيتدر زمان رخ
زدايي و رغبت انگيزي همراه شود، در واقع قدم  واضحات آن مسائل، با نوعي آشنايي

زدايانه و همه  هاي آشنايي در راه هنري كردن واقعيت گذاشته است كه يكي از آن شكل
راز . هاي متعدد، تمثيل است يپذير زماني و همه مكاني و برخوردار از امكان تأويل

ها در آثار ادبي و  ها و انقالب هاي مربوط به حوادث جنگ تي مخاطبان به گزارشرغب بي
هاي گروهي گاه انباشته از  خصوص در زمان وقوع اين حوادث كه رسانه  سينمايي ـ به
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ها و  شوند ـ و متقابالً استقبال گسترده از رمان ها ميهاي مستند در بارة آن گزارش
تر به تصوير  ها را به طور غير مستقيم و هنري شده ها و انقالب هايي كه جنگ فيلم

  . اند در همين حقيقت نهفته است درآورده
آخر از كاركردهاي تمثيل، به كارگيري ساختارهاي روايتي عاميانه و مردمي،  و نكتة

براي همسويي نشان دادن با موضوع احياي فرهنگ و هنر عامه است؛ ساختارهايي كه 
مفهوم است و حتّي در ذات خود تمايل به سرگرمي و تفريح براي مردم نيز ملموس و 
  . گويد را در مخاطب پاسخ مي

   

  انواع تمثيل 
ها را  اگر بخواهيم تمثيل :هاي تمثيلي انديشه/ اي ـ آموزشي هاي انديشه تمثيل. 1

بندي كنيم، بايد به تعداد موضوعات مختلفي كه در ذهن و  از نظر محتوايي تقسيم
 چون تمثيل نيز مانند پديدة. نيمها انتخاب ك  جود دارد عنوان براي تمثيلزندگي انسان و

بر اين اساس . گونه محدوديت در پرداختن به موضوعات ندارد شعر و داستان، هيچ
هاي مرتبط با انسان و اجتماع و هستي، موضوعات ادبي و به  توان به تعداد مقوله مي

ثيل سياسي، تمثيل اجتماعي، تمثيل روان تم: تبعيت از آن، موضوعات تمثيلي داشت
شناختي، تمثيل فلسفي، تمثيل مذهبي، تمثيل عرفاني، تمثيل ماركسيستي، تمثيل 

ليستي، تمثيل زنانه، تمثيل روشنفكرانه، تمثيل عوامانه، تمثيل هياومانيستي، تمثيل ن
ها، نه  ريگذا اما حقيقت اين است كه بسياري از اين نام... كارگري، تمثيل آفرينش و

ها در  دودي از آنتنها شمار مع. ه مقبوليت و ضرورتمصداق و موضوعيت دارند و ن
: اند از گذارند كه عبارت گذاريِ تمثيل بر اساس محتوا، پا به عرصه مي هنگام عنوان

هاي مذهبي يا  هاي اجتماعي، تمثيل هاي تاريخي، تمثيل هاي سياسي، تمثيل تمثيل
هاي فلسفي يا  ، تمثيلاي هاي انديشه هاي عرفاني، تمثيل ثيلاعتقادي ـ اخالقي، تم

ها آن  گذاري دليل متداول شدن اين موضوعات در عنوان. هاي فكري ـ فلسفي تمثيل
هاي دور تا به امروز، همواره بر محور موضوعات مهم و  ها از گذشته است كه تمثيل
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جتماعي، فرهنگي و مذهبي اند؛ موضوعاتي كه به زندگي سياسي، ا اساسي متمركز بوده
ها بر انتقال تعليمات و تجربيات  و ديگر آن كه بنياد تمثيل. شده است بشر مربوط مي
ها نيز كه از حساسيت بسياري در زندگي  موضوعات مرتبط با آموزه. نهاده شده است

گرفت كه  اند، همگي بر محور همان موضوعاتي شكل مي ه فرد و جامعه برخوردار بود
در اين ميان، يكي از اين . ها نمود عيني يافته بود گذاري آن ها و نام تواي تمثيلدر مح

تري  باشد، از برجستگي بيش) انديشگاني(هاي فكري ـ فلسفي  ها، كه تمثيل گذاري نام
هاي مرتبط با موضوعات مختلف سياسي،  بسياري از تمثيلچون . برخوردار است

ها ساختار ي مكتبي و مسلكي را كه در آنحتّ اجتماعي، فلسفي، تاريخي، تجربي و
توان در اين دسته قرار داد؛  مايه قرار گرفته است مي ظاهري پوششي براي بيان درون

هاي ابن سينا و سهروردي، منطق الطّير عطّار، سير العباد الي المعاد سنايي،  داستان: مثل
هاي اعتقادي ـ  تمثيل .عبيد زاكاني ، كمدي الهي دانته و موش و گربةارداويراف نامه

شده است،  نيز كه خود همواره يك نوع خاص و مستقل محسوب مي )Parable(اخالقي 
چنان نيز مستقل  ها را در خود جاي دهد و هم گير ديگري از تمثيل تواند بخش چشم مي

ها هويت انساني  ها شخصيت ها، كه اغلب كوتاه هستند و در آن اين دسته از تمثيل. باشد
اين ويژگي خاص را شود،  ها چندان تأكيدي نميهاي داستاني در آن د و بر جنبهرندا

آموزش افكار و اعتقادات مذهبي، اخالقي، و عرفاني و رفتارهاي مطلوب  دارند كه جنبة
. شود هاي اساسي در تمركز روايت محسوب مي هاي معنوي از كانون انساني و كنش

آموزش پندار نيك و گفتار نيك و رفتار نيك و  هاي عاميانه كه جنبة از افسانه بسياري
رار نيز انتقال تجربيات درست زندگي را در بطن و بنياد خود نهفته دارند در اين دسته ق

ترين  ها را بايد در متون تعليمي كه برجسته اين گونه تمثيل هاي گستردة نمونه. گيرند مي
هاي ادبي  هاي مذهبي و عرفاني است جستجو كرد؛ و نمونه هاي آن، همان كتاب مصداق

هاي  سنايي، مثنوي اي گلستان و بوستان سعدي، حديقةه حكايت: آن را در آثاري چون
  . توان ديد مي عطّار
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شخصيت انساني  :هاي تمثيلي حيوانات داستان)/ Fable(هاي حيوانات تمثيل. 2
بخشيدن به حيوانات و درختان و اشياء و چيزهايي كه انسان نيستند، به طور انفرادي از 

ها از نوع  گونه داستان شود، اما در مجموع، كلّ اين مصاديق استعاره محسوب مي
 نمونة. وار است ي قصهها تمثيل هاي فانتزي و يا يا تمثيل) ها فابل(هاي حيوانات  تمثيل
هاي  هاي حيوانات، كليله و دمنه و مرزبان نامه است و نمونه گونه حكايت نماي اين كهن

جورج اُروِل و شمار  »حيوانات قلعة«هدايت،  »ولگرد  سگ«چوبك،  »قفس«مدرن آن، 
كسي بدون قصد و  چون در دنياي امروز، هيچ. هاي كودكان ها و كتاب بسياري از كارتون

رود، مگر آن كه در پي نمونه قرار  رض به سراغ تصويرگري از زندگي حيوانات نميغ
ها  دادن زندگي حيوانات و اشياء، براي تجسم بخشي و تصويرگري از زندگي انسان

اين گونه  تر مقاصد فلسفي و سياسي انگيزة شسال نيز بي براي مخاطبان بزرگ. باشد
ها  ديگري از تمثيل هاي حيواني، متقابالً دستة مثيلل تدر مقاب. كند ها را فراهم مي استفاده

. گذاري كرد هاي انساني نام توان تمثيل هاي غير حيواني هستند مي را كه داراي شخصيت
  .گذاري دوم نه ضرورت وجودي دارد و نه رواج عمومي اما البتّه اين نام

گون  ت از آن، افسانهها و به تبعيها و شبيه انسان عمل كردن آن يتحيوان بودن شخص
. هـا اسـت   ها و محوريت داشتن محتوا، از خصوصيات اين نـوع تمثيـل   گري بودن كنش

نيـز از  ) Epic Beast(»وحـوش  حماسـة «و )Apolouge(»آپولـوگ «كـه    گفته شده اسـت 
حكايت كوتاه بـه نظـم يـا    «آپولوگ، . هاي فرعي فابل در ادبيات مغرب زمين است گونه

وحوش نيز يـك حكايـت    حماسة«است و » س و تعليم اخالقيرنثر است كه متضمن د
اند  هاي داستاني حيوانات تمثيلي است كه اغلب ـ نه هميشه ـ طوالني است و شخصيت  

  )92، ص 1376تقوي، (» .و سبك آن دروغين و ساختگي است
  

ها اغلب بر  با آن كه ساختار اسطوره :هاي تمثيلي اسطوره/ اي هاي اسطوره تمثيل. 3
هاي روايتي،  اما در بسياري از اسطوره ،ها و نمادها به وجود آمده است اس نشانهاس

آورد كه  اي را به وجود مي نظام يافته وار، شالودة ادين به صورتي شبكههمان اجزاي نم
بسياري از . كند كند نقش تمثيلي پيدا مي چون بر حقيقتي فراتر از ظاهر خود داللت مي
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ها به وجود  ها در گذشته، با استفاده از اسطورهي شماري از آنهاي امروزي و حتّ لتمثي
تر به صورت بازسازي مجدد ـ و به ندرت به  اي امروز، بيش هاي اسطوره تمثيل. اند آمده

هاي گذشته هستند؛  صورت بازآفريني ـ و البتّه كامالً منطبق با مسائل زمانه از اسطوره
» ققنوس«سرايي، ك »آرش كمانگير«اخوان،  »خوان هشتم«شاملو، » مرگ ناصري«: مثل

  .از به آذين »به سوي مردم«و » شهر خدا«مصدق، حميد  »درفش كاويان«نيما، 
اساطير، رؤياها و برخي موضوعات فرهنگ «ترديدي نيست كه در تكوين تمثيل، 

ر هاي عاميانه، به خاطر ساختا ها و حكمت ها، متل ها، ضرب المثل از جمله افسانه» هعام
ترين  ترين و جهان شمول وارگي و ماهيت تفسيرپذيري، از نخستين و مهم رمزي و مثَل

ات ملل مختلف، ها در فرهنگ و ادبي شوند كه قرن ها محسوب مي سرچشمه
. اند ههاي بلند اجتماعي و فرهنگي بشر را از نسلي به نسل ديگر منتقل كرد مضمون

يقت نيز ترديد چنداني وجود ندارد كه بر در اين حق) 99، ص1384حميدي ـ شاميان، (
هاي  ها، تصوير نمادين وضعيت پديده گران، بسياري از اسطوره اساس نظر پژوهش

ها باورهاي نجومي و تحقيقات كيهان  شماري از آن. طبيعت به زباني محسوس هستند
ي هاي اجتماع زير ساخت كشند؛ و برخي در پي نمادين ساختن شناختي را به تصوير مي

چنين تعقّلي ساختن اعمال  مشترك در منابع باستاني و پيش از تاريخ، و هم و انديشة
مند را بر  نمايشي ـ آييني هستند؛ و برخي نيز شرح نماديني از نظام ايدئولوژيك ساخت

عهده دارند؛ و بعضي نيز بيان نمادين نيازها و آرزوهاي رواني در اعصار باستان و در 
شوند كه  صر حاضر و نيز بيان نمادين ارتباط متقابلي محسوب ميميان روان نژندهاي ع

، 1381بهار، . (گردد برقرار مي هاي گوناگون و خود انسان توسط انسان ميان پديده
  )365ـ  354صص

ها، اغلب به اين  هايي از اسطوره بازكاوي، بازسازي، بازآفريني و يا اشاره به قسمت
همسان و مشابهي براي تصوير  ديروزي، نمونة هاي د كه واقعيتشو دليل انجام مي

وزي هاي دير هاي امروزي در قالب واقعيت هاي امروزي قرار گيرند يا واقعيت واقعيت
ها يا  ها، اغلب، كلّيت آن اسطوره جا كه در اين بازآفرينياز آن. به نمايش گذاشته شوند
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توان به  ها را ميشوند، آن ده و به تصوير كشيده ميها برگزياي از آن اجزاي چند گانه
ودن و اجزاي مختلف كلّي ب: داليل زير از مصاديق تمثيل به شمار آورد، و نه نماد

گونه توضيح يا تحليل يا نشانه و  مثالي بودن، كمال يافته بودن، نبود هيچ داشتن، نمونة
از همه ها، و  ها و اشارت ها، چند گانه بودن داللتاي تعيين مصداق آناشاره در متن بر

يابد كه منظور نويسنده صرفاً  باالتر، به اين دليل كه مخاطب از همان خوانش اول، درمي
ها نيست، مقصود ديگري در وراي روايت نهفته  بازسازي يك روايت مدفون در حافظه

. اند است كه آن را دو باره در دنياي امروز با طول و تفصيل فراوان به تصوير درآورده
ها مطمئنّاً بايد خود  دآميز دانستهبه تصوير بديهيات و يادآوري تعم گونه توسل اين

ي مثالي و توأم با معاني ضمني و پنهان باشد كه هم تمايل نويسنده به طرح دو  نمونه
  . دو باره را برانگيزد باره و هم رغبت مخاطب به مطالعة

  

اين  ويژگي خاص :هاي تمثيلي فانتزي)/ رؤيايي ـ تخيلي(هاي فانتزي  تمثيل. 4
عالوه بر روايتي بودن و درآميختگي با رؤياها و تخيالت، آن است كه يا  ،ها گونه تمثيل

گويند، كه يك روزي در آينده امكان  از دنياهاي ناموجود در گذشته و حال سخن مي
كشند كه جنبة رؤيايي و  يي را به تصوير ميتحقق پيدا خواهند كرد؛ و يا آن كه دنياها

ها نهفته است؛ و يا آن كه از  و عينيت دادن به آرزوهاي بشر در ذات آن دارند آرماني
دنياهاي ناديدني ـ چون ماوراي عالم و فراسوي مرگ ـ تصويرهاي زنده به روايت 

هاي عيني گذشته و حال را در بافتي رؤيايي، جادومنشانه  گذارند؛ و يا آن كه واقعيت مي
از  »تندر«اين دسته از تمثيالت، آن گاه پس از  نمونة. ندگذار آميز به نمايش مي و خيال

هاي فكري ـ فلسفي و  بسياري از تمثيل. از بهرام صادقي است »ملكوت«اخوان ثالث و 
گيري و ساختار دروني وقايع، وضعيتي شبيه به اين  ي شكل انديشگاني، كه از نظر شيوه

ارداويراف نامه، كمدي الهي : وندتوانند از اين نوع محسوب ش ها دارند نيز مي تمثيل
، آليس در سرزمين عجايب از لوييس كاورل، بهشت رسالة الغفران ابوالعال معرّيدانته، 

نامه شفيعي  زاده، معراج شده ميلتون، سياحت زاير جان بانيان، صحراي محشر جمال گم
  .كدكني، سياحت غرب آقا نجفي قوچاني
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اي كه بين اين دسته از  تفاوت عمده :مثيليهاي ت افسانه/اي هاي افسانه تمثيل. 5
ها  هاي اعتقادي و انديشگاني ـ كه اغلب آن هاي حيوانات و نيز تمثيل ها با تمثيل تمثيل

هاي  توان قرار داد ـ وجود دارد اين است كه غالب افسانه را در همين دسته نيز مي
ها و  از افسانه هاي متداول در فرهنگ شفاهي و عاميانه و بسياري كودكان و قصه

برداري و  سرگرم كنندگي، بلكه توان تأويل جنّ و پري را كه نه صرفاً جنبة هاي حكايت
اين . ها به شمار آورد هاي اين گونه تمثيل توان از مصداق مفهوم پذيري را دارند مي

: كنند، كه عبارت است از يها را دنبال م هدف و غرضي همسان با قصههم ها  تمثيل
ها به قصد  داشتن و تجسم عيني دادن به اين هدف» القي و پند و اندرز دهياخ جنبة«

سيندرال، شنگول و منگول  :مثل) 105، ص1375ميرصادقي، . (دن به مخاطبآموزش دا
  .  انگور، به شكار رفتن شير و گرگ و روباه و حبة

  

تمثيل،  هاي اين نوع از اگر چه اغلب مصداق: رمزهاي تمثيلي/ هاي رمزي تمثيل. 6
توانند در زمرة  ودن ساختار، ميها و صوري ببه دليل اساسي بودن انديشه در آن

ها از شهرت و  ـ فلسفي قرار بگيرند؛ اما چون اين دسته از تمثيل هاي فكري  تمثيل
ها  بندي انواع تمثيل را در دسته آنها توان وجود گيري برخوردار هستند نمي مقبوليت همه

ها، واقعاً بافتي پيچيده و رازآميز دارند و تنها با  آن كه، بعضي از تمثيلديگر . انكار كرد
توان بعضي از  و حتّي مي. را بازيافت آنها توان مفاهيم نهفته در هاي دقيق مي رمزگشايي

ها،  اگر چه در بسياري از اين تمثيل. تري نيز تفسير كرد هاي متفاوت ها را به گونه آن
يني دادن به تصورات عقلي و نقلي و تخيلي از حكايت براي واقعيت ملموس و ع

اي براي تجسم  كارانه  استفاده شده است، اما گاهي نيز قالب حكايت، پوشش پنهان
هاي متفاوت فلسفي و مسلكي و  بخشي به اسرار و تجربيات معنوي، انديشه

بن سينا از هاي سهروردي و ا شاملو و حكايت چهار افسانة. هاي سياسي است گريانكار
  .ها هستند اين گونه تمثيل
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ها، در واقع بخشي از  اين نوع از تمثيل: هاي تمثيلي واقعيت/ هاي واقع نما تمثيل. 7
اند؛ مثالً آدمي در نقش  همثالي براي نمايش آن شد ان واقعيتي هستند كه خود نمونهةهم

نمودي از يك جامعه يا ها، يا روستايي به عنوان  اي از آدم نوعي براي بخش عمده نمونة
» عدل«. ردتوان از نوع مجاز جزء و كل هم محسوب ك ها را مي اين تمثيل. كشور

نيما از  »شبهست «و » ها آي آدم«اخوان ثالث و » كتيبه«ساعدي، » ترس و لرز«چوبك، 
هاي  ها به دليل تطابق تمام عيار با واقعيت ظاهر اين گونه تمثيل. ها هستند اين نوع تمثيل

ها، بافت ظاهري  د، چرا كه در تمثيلنها ندار عمول زندگي، چندان شباهتي به تمثيلم
ها نيز از چنين  اما با آن كه اين تمثيل. كند همواره بر يك حقيقت باطني داللت مي

روح زندگي با غلظت تمام بر  د، بافت طبيعي و معنادار و غلبةخصوصيتي برخوردارن
كند كه ذهن  چنان حدي از مقبوليت برخوردار مي متن، صورت مثالي تمثيل را از

شماري از اين . بيند مخاطب چندان ضرورتي به جستجو در فراسوي صورت نمي
تري دارند، از نمود بسيار  ترند و بسامد به نسبت اندك و ناشناخته ها كه امروزي تمثيل
 »هاي ابري سال«مان هايي از ر هايي كه در پاره مثل تمثيل. نمايي نيز برخوردارند پنهان

  .  گلشيري وجود دارد »هاي معصوم«و  »هاي دردار آينه«درويشيان، و يا 
چوبك، به عنوان  »تنگسير«دولت آبادي و  »كليدر«هايي چون  اما در داستان

نما، وضعيت بدين گونه است كه صورت ظاهري  هاي واقع هاي تمثيلي يا تمثيل واقعيت
كامل برخوردار است و معناي دوم، يك موضوع ضمني  روايت هم از مصداق واقعي و

اين دو داستان، كامالً در  هاي ثانويه در يابي ها و مدلول گري يعني وضعيت تأويل. است
معناي دوم اصلي است و در  »سگ ولگرد«در . قرار دارد »سگ ولگرد«مقابل با  نقطة

هاي ما  گري كشد تأويل ميان ميآن چه معناي دوم را، به . اين جا معناي اول اصالت دارد
بر اين اساس، . توان با قطعيت آن را با ذهنيت يا نيت مؤلف همسو دانست است كه نمي

يك داستان تمثيلي ـ نمادين از نوع اول است كه در آن، نويسنده و  »سگ ولگرد«
ها  نچون در اين گونه داستا. كنند خواننده هر دو، معناي دوم را معناي اصلي تلقي مي

در . گيرند استعاره قرار مي هاي داستاني، در حوزة ز واقعيتها و شماري ا شخصيت
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هايي تمثيلي ـ نمادين از نوع دوم هستند كه معناي  داستان »كليدر«و  »تنگسير«حالي كه 
، و به مصاديق روايت شده هاي خواننده خلق گري ها از طريق تصورات و تأويل دوم آن

توان از نوع مجاز جزء و كل محسوب كرد كه  ها را مي گونه داستان ناي. شود افزوده مي
اما اين داللت  كنند تر نيز داللت مي عالوه بر مدلول ظاهري خود بر مدلول دوم و بزرگ

شعرهاي . يتي بر آن مترتّب نيستممكنات قرار گرفته است و قطع البتّه در حوزة
گونه مجازهاي جزء  هايي از اين از نيما، نمونه »ها آي آدم«و » ققنوس«، »تراود مهتاب مي«

اند  و كلّ هستند كه جزئي از زندگي يك دوره را به صورت رئاليستي به تصوير كشيده
هاي ساعدي در  ها و نمايشنامه داستان. ها باشند تا نمودي از كلّيت زندگي در آن سال

چوب به «، و »بي كاله آي با كاله و آي«، »ترس و لرز«، »عزاداران بيل«، »دنديل«
 هاي كوچك شده هستند كه در آنها كفة يتنيز از نوع همان كلّ »هاي ورزيل دست

كدام بر ديگري ارجحيت ندارد اما معموالً  سنگ بودن، هيچ واقعيت و مجاز به دليل هم
داري از  نويسنده و مخاطب، مصداق مفهومي روايت را از طريق كلّيت بخشي و جانب

  .گزيند يمجاز برم
  

ها،  اين نوع تمثيل در :هاي تمثيلي واره هقص)/ حكايتي(وار ههاي قص تمثيل. 8
شود، مثل مرد و مركب و شهر  هاي قديمي بازگو مي موضوعات امروزي در قالب قصه

هاي به آذين در  واره ، قصه»وغ وغ ساهاب«در  هاي هدايت سنگستان اخوان، قضيه
  »چهار افسانه«از آل احمد و حتّي  »گذشت كندوهاسر«، »مار مهرة«و  »نقش پرند«

ا شبيه ه ها آن است كه تنها ساختار صوري آن ويژگي خاص اين گونه تمثيل. شاملو
ها به موضوعات سياسي و اجتماعي زمان نگارش مربوط ماية آن ها است و درون قصه
كشورهاي  همةن قدمتي ندارد و در ايران و ها نيز البتّه چندا زمان نگارش آن. است

در اين . شود بيستم ميالدي آغاز مي هاي سدة تقريباً از نخستين سال آسيايي و اسالمي
سورهاي سياسي و اي است براي گريز از سان گرانه ها، قالب قصه، پوشش پنهان تمثيل

حاكميت كه هر گونه انتقادگري را با قدرت و قاطعيت سركوب  فرهنگي به وسيلة
ضايي، شاعران و نويسندگان براي استمرار بخشي به رسالت در چنين ف. كند مي
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اي جز توسل جستن به زبان كنايي و ساختارهاي استعاري در  خود، چاره روشنگرانة
  . بينند پيش روي خود نمي

  

اگر در هنگام گفتگو يا طرح ): Exemplum(مثَل زدن/ مثَل آوري/ مثَل گويي. 9
و موضوع، به مفهوم و ماجراي يك داستان يا  يك مطلب، به دليل مشابهت موقعيت

اي تمثيل  ي و يا به مضمون يك شعر اشاره كنند، از گونها اي تاريخي و اسطوره واقعه
داري دادن به كسي كه مثالً براي دل.  ال يا مثَل استكنند كه نامش مث ساده استفاده مي

يوسف : بگويند اي است در كاري شكست خورده است و يا منتظر خبري از گم شده
، )حافظ(شود روزي گلستان غم مخور  احزان كلبة/گشته باز آيد به كنعان غم مخور گم
فتوحي ). حافظ(آمد بر اوج ماه رسيد ز قعر چاه بر /ا عزيز مصر به رغم برادران حسودي

ي اين گونه  نمونه. نامد كه اصطالح خوبي است مي "مثالك"ها را  اين گونه تمثيل
گو، شتر سواري دوالّ دوالّ، دوستي خاله چوپان دروغ: اي فراوان است هاشارهاي  مثال

قول ساير و مشهوري كه حالتي يا «و مَثل در معناي ) 166، ص 1384فتوحي، . (خرسه
يا همان ضرب المثَل و مثَل ) 113، ص 1364پورنامداريان، (» كاري را بدان تشبيه كنند

است » يك داستان ت فشرده و خالصه شدةصور«د اما ساير كه شكل داستاني ندار
نيز از مصاديق اين نوع از تمثيل مي تواند محسوب ) 115، ص 1364پورنامداريان، (

به دليل . بندي فتوحي آمده است ـ يك نوع جداگانه شود و نه ـ آن چنان كه در تقسيم
، نيز نرود ميخ آهنين در سنگ، يا زمين شوره سنبل برنيارد: هايي چون آن كه مثَل

 ها عصارة دارند كه در بافت آن گوه دوستي خاله خرسه يا چوپان دروغساختاري شبيه ب
تجربيات بشري به صورت فشرده نهفته شده و در طول تاريخ در بين مردم به شهرت 

» مختصر و مفيد در تداول عاميانه گفتة«ها  اين ضرب المثَلشماري از . نيز رسيده است
هاي  هاي عاميانه و قصه مثل ترانه«است كه » متي از زبان گفتاردر واقع قس«است و يا 

بعضي از اين ) 114، ص 1364پورنامداريان، (» .شعرگونه به تاريخ قومي تعلّق دارد
ها از فرط شهرت و كاربرد گسترده در ذهن و زبان مردم، به مثَل ساير  ضرب المثل
خواهد راه رفتن كبك را ياد  كه مياند؛ مثل چوپان دروغگو يا حكايت زاغي  تبديل شده
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دانند  ميها را چون همه  اصل اين حكايت. كند بگيرد و راه رفتن خود را هم فراموش مي
ها  شود، فقط به آن ها احساس نمي ديگر ضرورتي به تكرار آن ،هادر هنگام استشهاد به آن

در زبان و ادب را هاي رايج  آوري مثال. شود و اين اشاره همان مثَل زدن است اشاره مي
مال به دست آرد و در تثمير آن غفلت ... هر كه«مثل . توان در اين دسته قرار داد نيز مي

كه خرج سرمه اگر چه اندك اندك اتّفاق افتد آخر فنا  چنان. ورزد زود درويش شود
  )60، ص1362منشي، نصراهللا (» .پذيرد

  

هايي كه ساختار  ز تمثيلآن دسته ا: تصويرهاي تمثيلي/ هاي تصويري تمثيل .10
رفت كامل كه تركيبي از تعادل و  از يك پي نهاروايتي كامل ندارند و طرح داستاني آ

هاي كوتاه و ايستا را به  اي از تصوير گذار باشد تشكيل نشده است و صرفاً مجموعه
شور «: مثل. هاي تصويري هستند ع تمثيلگذارند، از نو صورت توصيفي به نمايش مي

از  »با گلوي خونين خوانده است ديرگاهشب «از اخوان ثالث، يا » ن شب مهتابشباهنگا
آوري ـ البتّه با يك تفاوت ظريف و جزئي ـ در  اسلوب معادله كه همان تمثيل. شاملو

اين خصوصيت كه به . شعر است نيز نوعي تمثيل تصويري در حوزة سبك هندي است
تواند در اين دسته قرار  راحتي مي ده است بهش خوانده مي "عا مثَلمد"تعبير آن دوره 

چون در اين شيوه از بيان شعري، شاعر پس از طرح يك انديشه يا مفهوم ذهني،  . بگيرد
آورد تا سخن خود را از طريق مقايسه و مثال به  و افراد و طبيعت مي ءمثالي از اشيا
هايي از نوع كليله و دمنه  ايتها، تقريباً با ساز و كار حك ساختار اين تمثيل. اثبات برساند

ها از  آن چون در همة. مشابه همانندي داردهاي  و بوستان و بسياري از متون و حكايت
طرح : روش همساني براي اثبات يك موضوع استفاده شده است كه عبارت است از

يا مثال تصويري براي استدالل و   صريح يك ادعا و موضوع، سپس آوردن حكايت
  : گيري مطلوب نهايت، نتيجهاثبات و در 
  اي عشقـه كامان را ز تلخي وا تلخرـنيست پ

  ا خوش است ــمذاق ماهي دري ا درـآب دري                                                
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  صائب دهد تهيدستي سخن را رنگ ديگر مي     
   سوز ني چون پر شكر باشدجان  ةنيارد نال                                            

  )صائب(
  

   نتيجه

پس تمثيل، تشبيهي است كه صورت ظاهري آن نه از يك يا چند واژه، بلكه از يك 
چند عنصر  ن كه غالباً عقلي است از مجموعةيا چند جمله تشكيل شده و وجه شبه آ

مفاهيم  تصويرساز به وجود آمده است؛ به دليل آن كه تمثيل همواره بر تفكّر سيستمي و
وار از يك واقعيت تخيلي بر روي  تمثيل پوششي تصنّعي و مدل. تفصيلي داللت دارد

اصالت دادن به موضوعي كه تمثيل براي عينيت بخشي به آن، . يك واقعيت عيني است
يكي از كاركردهاي  ،به عنوان يك قالب مشابه و مثالي، به عرصه آورده شده است

استفاده از استنادات و : اند از دهاي ديگر تمثيل عبارتكاركر. اساسي در تمثيل است
گري  گري؛ تجسم سازي و تصوير اي براي استدالل استشهادات روايي و عيني و خاطره

تجربيات و تعليمات در  هاي گوناگون به وسيلة داستان پردازي؛ تعبية و انديشه از افكار
گري  ماندگار؛ ايجاد ابهام و كتمانبافتي تصويري و روايي به قصد تأثيرگذاري پايدار و 

آوري و  هاي سياسي و فرهنگي؛ و متقابالً مثال در كالم به هنگام سخت گيري
گري در هنگام طرح موضوعات دشوار فلسفي و هستي شناختي؛ توسل جستن  روشن

براي طرح غير مستقيم  اي هاي تاريخي و اسطوره واقعيت هاي خيالي و به حقيقت
هاي زمانه؛ و استفاده از  و انتقادي؛ شكل هنري دادن به واقعيتموضوعات سياسي 

حال با توجه به اين كاركردها و . تر بر عموم مردم فرهنگ عامه براي تأثيرگذاري بيش
انواع  و محتوا و با در نظر داشتن همة توان تمثيل را از منظر صورت  مصاديق متعدد، مي

هاي  تمثيل: بندي كرد  تر چنين تقسيم ر و دقيقت آن در شعر و نثر، و با نگرشي جامع
هاي تمثيلي  هاي حيوانات يا داستان هاي تمثيلي؛ تمثيل اي ـ آموزشي يا انديشه انديشه

رؤيايي ـ (هاي فانتزي  هاي تمثيلي؛ تمثيل اي يا اسطوره هاي اسطوره حيوانات؛ تمثيل
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هاي  هاي تمثيلي؛ تمثيل فسانهاي يا ا هاي افسانه هاي تمثيلي؛ تمثيل يا فانتزي) تخيلي
وار  هاي قصه هاي تمثيلي؛ تمثيل هاي واقع نما يا واقعيت رمزي يا رمزهاي تمثيلي؛ تمثيل

هاي تصويري يا  هاي تمثيلي؛ مثَل گويي يا مثَل آوري يا مثَل زدن؛ و تمثيل واره يا قصه
  . تصويرهاي تمثيلي

  

  منابع و مĤخذ
  كتابها)الف

د نمر الخطيب، االمثال في القرآن الكريم، سعيد محم، )1981(ابن قيم الجوزي،  -1
  . بيروت، دارالمعرفه

  .مار، تهران، آگاه ة، مهر)1357( ،)محمود اعتمادزاده(به آذين  -2
  .ر ايران، چاپ چهارم، تهران، آگهپژوهشي در اساطي، )1381(بهار، مهرداد،  -3
ادب فارسي، تهران، هاي رمزي در  ، رمز و داستان)1364( ،تقيپورنامداريان،  -4

  .علمي فرهنگي
  .فارسي، تهران، روزنه هاي حيوانات در ادب  ، حكايت)1376(، محمدتقوي،  -5
تهران،  تجليل، جليل ، اسرار البالغه، ترجمة)1361(بدالقاهر، جرجاني، ع -6

  .انتشارات دانشگاه تهران
  .ال قرآن، تهران، چاپخانة مجلسامث، )1333(حكمت، علي اصغر،  -7
عر فارسي، تهران، چاپ صور خيال در ش، )1366(محمدرضا، ني، شفيعي كدك -8

  .سوم، آگاه
  .ها، تهران، پايا ها و شاخصه داستان نويسي، شيوه، )1382(شيري، قهرمان،  -9

محمدرضا تركي، اريخ و تطور علوم بالغت، ترجمة ت، )1383(ضيف، شوقي،  -10
   .سمت انتشاراتتهران،
واني، تهران، انجمن رضا اع غالم وجه دين، تصحيح، )1356(ناصر خسرو،  -11

  .فلسفه ايران
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چاپ  وي،كليله و دمنه، تصحيح و توضيح مجتبي مين، )1362(، منشينصراهللا  -12
  .امير كبيرانتشارات تهران،  ،هفتم

  .نگاه انتشارات هران،داستان و ادبيات، ت، )1375(ميرصادقي، جمال،  -13
سعيد ارباب شيراني،  اريخ نقد جديد، جلد اول، ترجمةت، )1377(ولك، رنه،  -14

  .چاپ دوم، تهران، نيلوفر
،انتشارات  ، قاموس كتاب مقدس، تهران)1928(هاوكس، جيمز مستر،  -15
  .طهوري

  

  مقاالت)ب
خاص به  بندي استعارة جرجاني، با اشارة طبقه«، )1370(ال، ابوديب، كم -1
ي، زبان الت ادبامق :شناس مندرج در محمد حق ، ترجمة علي»سطوار ةبندي استعار طبقه

  .نيلوفر انتشاراتمحمد حق شناس، تهران، يعلبه كوشش شناختي، 
هاي تكوين و توسعة  سرچشمه«، )1384(كبر، احميدي، سيد جعفر، شاميان،  -2

 شمارة، 48ادبيات و علوم انساني دانشگاه تبريز، سال  نشرية دانشكدة: »انواع تمثيل
  .197مسلسل 

رشد آموزش ادب  ةمجل: »نماد و نشانهتمثيل و مثل، «، )1376(شيري، قهرمان،  -3
   .، سال يازدهم42 ةفارسي، شمار

ادبيات  ةمجله دانشكد: »تمثيل، ماهيت، اقسام، كاركرد«)1384(فتوحي، محمود،  -4
  .49ـ  47 ة، شمار13و  12و علوم انساني دانشگاه تربيت معلّم تهران، سال 
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