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 در مطالعات ادبي نگاهي تطبيقي به تمثيل
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 دانشگاه عالمه طباطبائيفارسي  ادبيّاتگروه زبان و دانشيار 

 زینب اکبری 
 فارسي دانشگاه عالمه طباطبائي ادبيّاتدانشجوی دکتری زبان و 

 (55 ص تا 37)از ص 

 26/6/1397، تاريخ پذيرش مقاله: 20/1/1397تاريخ دريافت مقاله: 
 

 چکيده
های گوناگون مطالعات ادبی، از بالغت در عرصه ترين ادوارازجمله مفاهیمی است که از قديمی «تمثیل»

های  يک از پژوهشدر هیچ ،حالنايگرفته است. باه قرارمداقّو  رتوريک گرفته تا هرمنوتیک، موردتوجّه و

های مختلف حوزه است اند، سعی نشدهمستقیم به تمثیل پرداختهطور مستقیم و غیرپرشماری که به

های معنايی  حالی است که شناخت حوزهاين در د. شو مشخّصوضوح معنايی اين مفهوم پرکابرد به

ر تالشی پژوهش حاضرود.  میشمارترين نیازهای آن به بنايیاز زير ،اصطالحات کاربردی در هر دانش

های فارسی،  در زبان مطالعات ادبی تمثیل در عرصۀمفهوم  کاويدن مصاديق گوناگوناست در جهت 

  ،به همین منظور و در پی آن است که تعريف روشنی از تمثیل در هر حوزه ارائه دهد. عربی و انگلیسی

ترين منابع مهم اريف تمثیل دربه تعابتدا  ها در تمام زبان اوّلبا نگاهی تطبیقی و با رجوع به منابع دست 

های اين اصطالح را در بالغت و ديگر عرصهکاربرد کوشیم سپس می و افکنیممی ظریبالغت اسالمی ن

نگاران در باب تمثیل و کاربرد آن نزد شعرا و  آراء بالغتبا نظر به  مطالعات ادبی غرب بررسی کنیم.

اصطالح بازشناخت: الف( تمثیل در مقام يک شگرد اين  توان سه معنای اصلی را برای مینويسندگان، 

 .بالغی؛ ب( تمثیل به منزله يک نوع ادبی؛ ج( تمثیل به عنوان وروشی برای خوانش و تفسیر آثار ادبی
 

  .تمثیل ،شناسیاصطالح تطبیقی، بالغت اسالمی، ادبیّات ،مطالعات ادبی غرب :های کليدی واژه

                                           
 sparham@atu.ac.ir                                                                         *. رايانامۀ نويسندة مسئول:
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 مقدمه .1

 مسئله ينا .ت استصطالحاا يدو تحد يفمدرن، تعر یباصول نقد اد ينتراز مهم يکی

 «یشناس حالاصط» عنوان تحت امجزّ یارشته که شده تلقّی مهمّ ،علوم یهاشاخه همۀ در چنان

های ترين شاخه بنايیاز زير يکی عنوان به ،شناسیاصطالح دانش است. گرفته شکل

سازی، اصطالحات و بط تعريفر آن است تا با کشف قواعد و ضوا، بمشترك در همۀ علوم

ای که بتوان برای هر اصطالح، گونهواژگان اختصاصی علوم مختلف را تعريف کند؛ به

تعريفی جامع و مانع ارائه داد و از تداخل اصطالحات مطرح در يک علم با يکديگر 

جمله مفاهیمی است که حوزة از« تمثیل»اصطالح  ،بالغتعلم  در .جلوگیری کرد

گیرد و اغلب با بسیاری از اصطالحات ديگر اين علم ای را دربرمیدهمعنايی گستر

اين اصطالح  ی ازمتعدّدنگاران اسالمی تعاريف و معانی بالغت ،سويکاز  ؛پوشانی دارد هم

ای از مفهوم های گستردهديگر، در مطالعات ادبی غرب خوانشاند و از سوی ارائه داده

اين  يافته است. به مطالعات بالغی معاصر فارسی راهطور ناقص که به تمثیل وجود دارد

الح يا مواجهه با آن شده صطموجب سردرگمی پژوهشگران هنگام کاربرد اين ا عامل دو

شناسی دقیق اين مفهوم مستلزم آن است که نخست تعاريف و معانی اصطالحلذا  ؛است

بندی شود، سپس با  طبقه وبازخوانی )عربی و فارسی( نگاران اسالمی تمثیل در آراء بالغت

های  حوزهتا  گردد بررسی غرب ادبی مطالعات در آن کارکردهای و هاريشه تطبیقی نگاهی

گر بداند زمانی که با اصطالح تمثیل مواجه شود و هر پژوهش مشخّصت دقّمعنايی آن به

 شود، کدام معنای آن مراد است.می
 در تمثیل تطبیقى بررسى» عنوان ای بامقاله حاضر، پژوهش به مقاله تريننزديک

 زائر سلوك و سیر و عطار الطیرمنطق کتاب دو در موردى اىمطالعه :فارسى و انگلیسى

از تعاريف و  ایتاريخچه ارائۀ بدون که است (1388) سعیدی و معاذالهی نوشتۀ ،«بانین جان

 و ملل ر تمامىب ديکى از انواع ادبى محبو را تمثیل معانی تمثیل در انگلیسی و فارسی،

يعنی  ،ناظر به يکی از معانی تمثیل لذا پژوهش ايشان ؛کنندمی معرفی جهانى ىادب قالب

 ادبیّاتاين نوع ادبی در  مصاديق با اشاره به سپس است.« نوع ادبی»تمثیل در مقام 

 سیر و سلوك زائرهاى کتاب بررسى تطبیقىبا  طور نمونهکوشند بهمی و فارسی انگلیسی

لحاظ  از را هاى بین اين دو اثرشباهت ها و، تفاوتعطار الطیر منطقو ن بانین اثر جا

 .کنند مشخّصپردازى و مضمون سفر معنوى تپردازى، شخصیّمحتوا، داستان
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 -های ادبی فارسیبررسی تطبیقی آرايه» در پژوهش خود با عنوان( 1391)کريمی 

های  تطبیق آرايه چگونگی برای اهکارهايیر ارائۀ و امکانات ها،دشواری ررسیب به «انگلیسی

بر معرفی  ر راستای اين هدف، نگارنده عالوه. دپردازدمی ادبی در زبان فارسی و انگلیسی

کلّی، به تطبیق چند آرايۀ ادبی در زبان فارسی و طور ها، بهتقدوريّمها و دشواری

 تطبیقی بررسی»نوان ای مختصر با عنیز در مقاله (1388)نظری انگلیسی پرداخته است. 

 ادبیّاتت و جايگاه با اشاره به اهمیّ «اروپايی و فارسی بالغت در ادبی اصطالح چند

های را يکی از زمینهبررسى اصطالحات ادبى مشترك در بالغت فارسى و غربى تطبیقی، 

کند. وی می در دو زبان بررسیاصطالحات بالغى را  مطالعات تطبیقی معرفی و برخی از

 الیگوریشاره به سابقۀ اصطالح تمثیل در بالغت اسالمی، آن را معادل اصطالح بدون ا

(allegory) های اين  داند و با بررسی انواع آن در بالغت غرب، به مصاديق و نمونهمی

گذشته از مقاالت، در برخی از کتب مرتبط با  کند.می فارسی اشاره ادبیّاتانواع در 

دها و معانی اصطالح تمثیل در بالغت اسالمی و غرب کارکر است بالغت نیز، سعی شده

هايی مرتبط با ها و رسالهنامههايی از پايان. در بخشصورت تطبیقی بررسی شودبه

های پیشین  شناسی پژوهشآسیبا امّ ،موضوع تمثیل نیز اشاراتی به اين معنا شده است

رو ساخت:  هه روبما را با چند نکت ،شودکه بخش مهم هر پژوهش علمی محسوب می

 اوّلطور کامل و جامع به منابع دسته ، بههايک از اين پژوهشنخست آنکه در هیچ

های  پژوهشاز  يک هیچ در آنکه ديگر است. نشده رجوع انگلیسی و فارسی عربی، در بالغت

های مختلف مطالعات  کاربردهای گوناگون تمثیل در عرصه گذشته سعی نشده است

حاضر نسبت به  ۀ نوآورانۀ پژوهشمشخّصوجه افتراق و  مواردهمین د. شومطالعه  ادبی

 .شودمحسوب میکارهای پرشمار مرتبط 
 

 تمثيل در بالغت اسالمي .2

 را جو و    جست ناگزيريم بیانی، و بالغی مباحث ديگر همچون تمثیل، از تاريخی بحث در

 :یمکن دنبال فارسی بالغی آثار در سپس و عربی بالغی منابع در نخست،
 

 تمثيل در بالغت عربي .2-1

های  آيد، در همان سده میشمارعلم بیان به اصطالح تمثیل را که از موضوعات مهمّ

دو نکته را  نگاران در باب تمثیلبالغت آثارمطالعۀ  با اامّ، توان يافت نخست اسالمی می

یه مانند تشب ،همچون ساير اصطالحات علم بالغتيابیم: نخست آنکه اين اصطالح درمی
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تعريف و تحديد معنايی ندارد؛  ،گیری و پیدايش بالغتدر عصر شکل ويژهبه ،و استعاره

 که اين امر شودیه ديده میاوّلدر آثار  آنهای لذا نوعی آشفتگی و پريشانی در مدلول

به  . (35 :2004 )زايد، «ستین بالغت استهای بارز تألیفات بالغی در مرحلۀ نخاز ويژگی»

 ؛نوعی خلط شده استبا تمام صنايع بیانی به دمثیل در سیر تاريخی خوت ،همین دلیل

 .پذير نیستا با تعاريف نیز امکانهمثالتطبیق همـۀ شـاهد پس از تعريف،ديگر آنکه 

 گیرد که از اين قرار است:جای می مشخّص ۀجمع اين آراء در پنج دستروی، هر به

اند، بعضی  فرقی قائل نشده ه و تمثیلن بین تشبیلغويا تمثيل همان تشبيه است: .الف

اين  ق(210)ی ثنّبن مُ رعمَنخستین بار ابوعبیده مَ .اند ن قديم نیز بر همین راه رفتهبالغیا

»ۀ در تفسیر آي مجاز القرآناصطالح را در کتاب 

گويد: برده است و میکاربه (109به: )تو« 

 پايدارتر است از آنچه که بر ،مثیل است؛ چراکه آنچه بر تقوا بنا شودمجاز ت ،مجاز آيه»

که منظور از تمثیل  (106:2006 )ابوعبیده،« .بنا شود است پرتگاه لغزانکفر و نفاق که 

که پیش از وی در تبويب ب از علمای علم بیان با اظهار تعجّق( 637)اثیر  ابن .تشبیه است

بر ايشان  ،اند آثار خود بابی جداگانه را به تشبیه و باب ديگری را به تمثیل اختصاص داده

»گويد:  گیرد و می خرده می

  »(114:1999). 

تمثیل نوعی از تشبیه است و  ،اساس اين نظربر تمثيل نوعي از تشبيه است: .ب

 ؛کرد مشخّصتوان آن را از ساير انواع تشبیه متمايز و ، میشبه وجه یهاويژگی به توجّهبا

نظر قفان هست، ولی در اصل اتّاختالفاتی میان بالغیا هاويژگیاين شمردن ه در برالبتّ

مثالً عبدالقاهر  ؛کندخللی وارد نمی« .تمثیل نوعی از تشبیه است»اينکه  دربارةآنها 

»کند:  گونه بیان میجرجانی نسبت میان تشبیه و تمثیل را اين

لذا نسبت میان آن  ؛(94 :1361)« 

وضوح و  ؛داند و مالك وی در فهم تفاوت تشبیه و تمثیل ا عموم و خصوص میدو ر

ت و چگونگی در دو طرف تشبیه و کیفیّ شبه وجهق ، میزان و شکل تحقّشبه وجهخفای 

در آن پنهان و  شبه وجههر تشبیهی که  ،اساساينشبه از دو طرف است. بر وجهانتراع 

خواه مرکب يا مفرد، تمثیل است  ،باشد 1یقیغیرحق دريافت آن محتاج تأويل و نیز عقلیِ

 شود. نامیده می« تشبیه»و غیر از آن تشبیه اصلی، حقیقی، ظاهری يا همان 
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در آن عقلی  شبه وجهولی تشبیهی که  ،داند اکی نیز تمثیل را از انواع تشبیه میسکّ

وظ بودن را که جرجانی ملحلذا او قید مفرد ؛باشد متعدّدغیرحقیقی و مرکب از امور 

خطیب قزوينی هر نزد . (346: 1987، ) گذارد میاز تعريف خود کنار  است، داشته

 . (330تا:، بی) شود و میان آن دو فرقی نیست تشبیه مرکبی تمثیل محسوب می

ياد  تمثیلترين منابعی که در آن از مفهوم  قديمی يکی از تمثيل همان کنایه است: .ج

 ق(337وفات: )بن جعفر  ةمقدا عرنقد الشّ، دورآمیانبه واژهامی از اين آنکه ن بی است، شده

است که تعريفی مستقل از آن را همراه با شواهدی از شعر عرب ارائه داده است 

 «ائتالف لفظ و معنا» ۀگان يکی از مظاهر شش وی تمثیل را. (78: 1380کدکنی،  )شفیعی

 .(150 تا:بی قدامه،)عريف کنايه مطابقت دارد آورد که با ت  هايی می مثالشاهدو داند می

نامد و در  می« مماثله»تمثیل را  الصناعتیندر فصل نهم از کتاب عسکری ابوهالل 

»نويسد:  تعريف آن می

بیشتر به کنايه نزديک است. عبداهلل  ها و شاهدمثال تعريف که (364: 1986) «

تمثیل را چنین « ارداف و تتبیع»ذيل توضیح معنای  ق( 466-422)بن محمد خفاجی 

» :کند تعريف می

 »(1952 :273).  

 است هنری ای جملهتمثیل در اين معنا  استعاره است:مجاز مرکب یا  ،تمثيل .د

 جامع يا شبه وجه و کاررفتهبه لَه وُضِعَ ما غیر در مشابهت، عالقۀ به که (استعاری /مجازی)

 ق(403-338)قالنی ابوبکر با. است شده انتزاع متعدّد امور از که ذهنی است صورتی آن،

 «ةثلمما»لفظ  باهمانند ابوهالل  و بديع صنايع علم ذيلتمثیل  از اعجاز القرآندر کتاب 

يعنی يکی از اقسام استعاره  ،«ضرب من اإلستعاره». وی تمثیل را گويد می سخن

  .(78: 1972، ) شمارد برمی

هردو از مقولۀ  عاره،تمثیل و است ق(456-390)از نظر حسن بن رشیق القیروانی 

ها با تشبیه فرق دارد ة اينبا اين تفاوت که ادات تشبیه ندارند و اسلوب و شیو ؛اند تشبیه

 ةاستعار»از تمثیل  اويابیم که مراد  درمیوی های از شاهدمثال .(245 تا: بی رشیق،)ابن

 .است« مرکب

ثیل و استعاره از اساس رابطۀ بین انواع تمر بررسی تمثیل، بردعبدالقاهر جرجانی 

جرجانی در وصف  ؛کند دو نوع صنعت را از هم متمايز می ،سو و تشبیه از سوی ديگريک
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ت داند و به دلیل ماهیّ مبتنی بر همان اصل بنیادی استعاره میین نوع تمثیل آن را اوّل

خاطر کاربرد عناصر زبانی در معنايی غیر از معنای لی دخیل و نیز بهت تخیّفعالیّ

و آن همان صنعتی است  کند می تلقّیاين نوع تمثیل را صورتی از مجاز  ،للفظیا تحت

در  جرجانیاند.  نامیده« تمثیلیه ةاستعار»يا « مجاز مرکب باالستعاره»ن آن را که بالغیا

مفرد نیست، معیار خود  ةولی استعار ،تمثیل که به استعاره نزديک است اوّلتوضیح نوع 

هرگاه شبه در »نويسد:  کند و می بندی می ثیل از استعاره صورترا برای تمايز اين نوع تم

، آنکه از پیوند آن چیز با چیز ديگر فراهم آيد بی ،تنهايی وجود داشته باشديک چیز به

و ظلمت به جهل ... و  ،نور به علم ةمانند استعار ؛...تواند استعاره باشد يک کلمه می

بلکه اين شبه از حال او و غیر او  ،ممکن نباشد تنهايی به يک کلمههرگاه انتساب شبه به

« است ]تمثیل[بلکه مجموع کالم يکجا مثل  ؛ديگر آن اسم مستعار نیست ،گرفته شود

 .(161-160: 1361)جرجانی، 

نگاران قديم تعريف در میان بالغت «:داستان تمثيلي»تمثيل در معنای جدید  .ـه

، يعنی داستان عريف به مفهوم جديد آنترين ت نزديک ،تمثیل بارةوهب کاتب در ابن

در  و صاحب کتاب بن جعفر  ةممعاصر قدا ،وهب است. ابن تمثیلی

 :کندای را در تعريف تمثیل بیان می توضیحات و نکات تازهکتاب خود 

که آن را از تمام متون است در اين متن عناصری ذيل تعريف تمثیل برشمرده شده  

اقتران تمثیل  ،نخست ازد:س می متمايز ،اند پرداخته تمثیل موضوع به که ادبی نقد و بالغی

که حکم  دهد استداللی را شکل می ،به ت و استدالل؛ يعنی آوردن نظیر يا ممثلبه حجّ

کل به طور تمثیل به و قرآنی تمثیالت منحصرکردن ديگر کند. می تأيید را له ممثلر د موجود

اين تعريف  کامالً در مثل و تمثیل دربارةر بالغی رايج تا آن زمان تصوّ .تمثیالت داستانی

شونده در کتب بالغی و های تکرار يک از امثال و شاهدمثالمغفول مانده است و هیچ

ن ااد و بالغینقّ توجّهجانب ديگر تمثیل که همواره مورد يعنی ؛نقدی ذکر نشده است
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وهب  گويا ابن است. مانده دوره وهب ابن نظر از ،است تشبیه و تمثیل ۀرابط همان که بوده

 .(133: 1383)ضیف، کرده است  ارسطو ارائه ويژهبه و يونانی افکار تأثیرتحت را اين تعريف
 

 تمثيل در بالغت فارسي .2-2

توان به سه دوره تقسیم به مفهوم تمثیل می توجّهتاريخ دانش بالغت فارسی را در نحوة 

 ةيعنی دورة آغازين بالغت فارسی تا پیش از دور ،دورة نخست که از قرن پنجم د:کر

های اصلی بالغت نظری  که ستون نخستین آثار بالغی فارسی ؛شودرا شامل می هصفويّ

 )احتماالً اواخر قرن پنجم( ترجمان البالغه سه کتاب مهمّ يعنی شوند، فارسی محسوب می

 معاير اشعار العجم المعجمو  ق(568تا  551های  )بین سال دقايق الشعر حدايق السحر 

سخنی از  ،هستند. در دو کتاب نخست ، متعلق به اين دورهق( 630تا  614های  )بین سال

، گزارشی کوتاه از تمثیل در معنای استعارة المعجمیان نیامده و تنها در تمثیل به م

آنکه اين نوع استعارتی است به  االّ ،جملۀ استعارات استتمثیل از: »استآمده تمثیلی 

 المعجمترين کتب بالغی فارسی از یدر قديم .(370-369: 1360)قیس رازی،  «طريق مثال

ا نهآمده است که از نظر مؤلفان آ« تمثیل»عنوان  باسو، متعاقب استعاره فصلی بدين

 نوعی از استعاره است. 

 و هند قارةشبه در ويژهبه ه،صفويّ دوران از که شودهايی را شامل میکتاب ،ورة دومد

 تفتازانی المختصر شرح و مطولال براساس ايران، در پیش سده يک حدود از سپس

 تفتازانی آثار در که صورتی همان به تمثیل، بحث هاکتاب گونهاين در. است آمده فراهم

 افزوده بدان فارسی نثر و شعر از هم شواهدی که تفاوت اين با؛ است آمده شده، مطرح

 «ثیلیتشبیه تم»و گاه  «استعارة تمثیلی»تمثیل بیشتر ذيل  ،در اين دوره. است شده

 د.  شومیبررسی 

تأثیر بالغت گیرد که تحتبرمیر را درنگاران متأخّسوم، آراء بالغت ةدر نهايت دور

ترين آثار یقديمچه مصاديق آن در را از تمثیل ارائه دادند که اگر ایغرب، تعريف تازه

د نگاران وجوتعريف و مفهوم آن نزد بالغت ،شودادبی منظوم و منثور فارسی ديده می

  «الیگوری» معادل مفهومتمثیل  ،فارسی نگارانبالغت دستۀ سومِ در میاننداشته است. 

ای است که روايت گسترش يافته ،در اصطالح ادبی شود کهدر بالغت غرب محسوب می

همان صورت و شکل داستان است که  ،اوّلاليۀ  ؛از دو اليۀ معنايی تشکیل يافته است

و اليـۀ دوم آن، معنای ثانوی است که انديشۀ پنهان شود  شامل اشخاص و حوادث می

 پورنامداريان معتقد است:. (285 :1386، )فتوحیکند شاعر و نويسنده در آن نمود پیدا می
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ی حکايت يا داستان کوتاه يا بلندی است که فکر يا پیامی اخالقی، کلّطورتمثیـل بـه»

کند. اگر اين فکر يا پیام میعرفانی، دينی، اجتماعی و سیاسی يا جز آن را بیان 

صـراحت نتیجۀ منطقـی حکايت يا داستان در کالم پیدا و آشکار باشد و يا به عنوان به

گويیم و اگر اين فکر يا پیام در حکايت يا  ذکـر شـود، آن را مثـل يـا تمثیل می

ر ل و تفسیت انديشه و تخیّداستان به کلی پنهان باشد و کشـف آن احتیاج به فعالیّ

  (.147: 1375« )یمنامداشته باشد، آن را تمثیل رمزی می

تمثیل را در بالغت معاصر که نیازمند حوزة »گويد: کدکنی در اين باره میشفیعی

خوانند می «allegory»توان برای آنچه در بالغت فرنگی وسیعی از اطالعات است، می

 .(84:1380)« ستا نامه(ه و نمايش)داستان، حماسروايی  ادبیّاتبرد و آن بیشتر حوزة کار به

توان تمثیل را دو نوع اصلی دانست: با نظر به آراء مختلف در اين سه دوره می

هايی آن صورت توانیممی بندیاساس اين تقسیم؛ بر«تمثیل روايی»و « مثیل بالغیت»

ن و آ کنیم، جدا است بالغی ذيل مبحث تمثیل و در علم بیان آمده یشگرد عنوان بهکه 

 .«استعارة تمثیلی» و «تمثیلی تشبیه» دارد: اصلی شکل دو که نامیمب «بالغی تمثیل» را

 يعنی ،هايشمجموعهرا برای تمثیل به همراه زير «تمثیل روايی»سپس اصطالح 

 ببريم.کار به« رؤيا مثیلت» و «رمزی داستان» ،«حیوانات حکايت» ،«انسانی حکايت»
 

 تمثيل در بالغت غرب .3

ها را چنین آنيکرد اساسی دارد که گرينفیلد رو سه ب در مواجهه با تمثیلغر ادبیّات

 آثار .2؛ شگردی بالغی .1تواند اشاره داشته باشد به تمثیل می اصطالحکند: می خالصه

 در ادامه هريک. (49: 1998) ادبی آثار تفسیر روشی برای .3 يا نبا يک ساختار معیّ ادبی

 دهیم.ل بیشتر شرح میرا با تفصی سه رويکرد اين از
 

 یک شگرد بالغي ؛تمثيل .3-1

از آنجايی که نظام و ساختار بالغت در غرب پیوند ناگسستنی با فن خطابه و سخنوری 

های نامهفن خطابه و درسرات تاريخی هر مفهوم بالغی را بايد از وجوی تطوّدارد، جست

 کرده است اشاره خود ۀبفن خطاتمثیل در  مفهوم به ارسطوآموزگاران خطابه آغاز کنیم. 

 مقصود اصلی» رسدمینظربه .(4:1991 )ارسطو، نامدمی« ة گستردهاستعار»را  تمثیل و

 يک تمثیل در که است واقعیت اين گسترده ةاستعار عنوان به تمثیل تعريف از ارسطو

 جانشین مجموعۀ کاملی از معانی و مفاهیم شود، بلکهيک معنا نمیفقط  جانشین متن

. تمثیل بالغی در مفهوم ارسطويی (13 :2005 )میلفورد، «شودشان میاستعاری برهایبرا با
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به اعتقاد ارسطو . استآن ابزاری برای اقناع مخاطب در دست خطیب و نوعی استدالل 

ای دربارة موضوع سخنرانی، از دو اثبات صدق يا کذب گزارهاستدالل و  سخنور برای

 تمثیل: داندمی قسم دو بر را تمثیل وی .جويدمی سود «تمثیل» و «مضمر قیاس» روش

های ابداعی را نیز به تمثیل  تمثیل سپس .«ابداعی» و «تاريخی» هایمماثل بر مبتنی

به شرايطی  را کنونی تیّموقع فرضی تمثیل در سخنور کند.می تقسیم «افسانه» و «فرضی»

 مثیل از طريق افسانه،در ت و کندمانند می ،ذهن مخاطب آشناتر است که برای فرضی

 گزيند.موجود برمی هایداستان و ها افسانه از ،شود مطرح مثال عنوان به بناست را آنچه

 کند: اين مثال را برای تمثیل از نوع افسانه ذکر می فن خطابهارسطو در کتاب دوم 
 آن العنان خويش برگزيدند و برحاکم مطلق عنوان بهوقتی مردم هیمرا، فاالريس را »

شدند که محافظی برايش تعیین کنند، ستسیکوروس با نقل داستان اسبی که 

لی انجام داد. ظاهراً گوزن چراگاهی مختص به خود داشت، برای آنان سخنرانی مطوّ

خواست از گوزن کردن چراگاه اسب پرداخت. اسب که مینری پیدا شد و به ضايع

ری بر تو افسار اگر بگذا»او گفت: واست کمک نمود. مرد به از مردی درخ ،انتقام گیرد

ام سوارت شوم، به تو در اين کار کمک گرفتههايم را دردستکه نیزهنهاده درحالی

ا در عوض گرفتن انتقام امّ، گرفتب موافقت کرد و مرد بر پشتش قراراس«. خواهم کرد

شما رد شده است. ستسیکوروس سپس گفت: از گوزن نر، اسب دريافت که خود بردة م

جويی از دشمنانتان، به سرنوشتی مانند یز به هوش باشید، مبادا که اشتیاق در انتقامن

اکنون العنان همحاکم مطلق عنوان بهبا انتخاب فاالريس  !سرنوشت اسب دچارتان سازد

ايد. اگر با دادن محافظی به او اجازه دهید که بر پشتتان بنشیند، افسار را بر خود نهاده

 (. 10: 1991 ارسطو،« )دگان او خواهید گرديداز همان لحظه بر

ای  واژه که «الیگوری» ةواژ دارد، وجود افالطون و نزد ارسطو هرچند مفهوم تمثیل

 رسالۀدر  و ق.م(106-43) نسیسرو آثار در بارنخستین ،است يونانی زبان از مشتق و التین

 continuae) «یوستهپ های استعاره» را تمثیلو ا .(3/34 :1954) شود می دهدي خطیب

tralationes) وی رکن اصلی خطابه و بالغت نزد  ،«اقناع»که آنجايیازکند.  تعريف می

شود، دغدغۀ اصلی سیسرون هنگام بحث از تمثیل آن است که جوانب آن  محسوب می

ی اگونهبهرا نیز  . او آيرونیبکاودکننده در فن خطابه  ثر و متقاعدؤم ای شیوه عنوان بهرا 

کردن چیزی ار تمثیلی است: گفتن چیزی و مرادکند که گويی نوعی گفت يف میتعر

 در کتابش با عنوان ،است نکه خلف سیسرو ق.م(100-35)لیان تینکويی .(همان)ديگر 

 ؛سازی سخن است آرايۀ واژگون» :کند تعريف میچنین  اين تمثیل را ،خطیب پرورش

 اساس ريشۀ لغویی برو .(8/6: 1920)« يکی در کلمات و ديگری در جمله يا معنی
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تمثیل يا در لفظ و معتقد است  کنداستنباط میمعنای بسیار وسیعی از آن  تمثیل،

گويد کامالً متضاد با معنی يا در لفظ چیزی می ؛گويد و در معنا چیز ديگرچیزی می

حال آنکه  ،تعريف نخست شباهت زيادی به کاربرد امروزی تمثیل دارد (.)همان مطلوب

که امروزه خود يک شگرد بالغی مستقل  نزديک است )آيرونی(گويی وارونه عريف دوم بهت

به همین امر  (1985) ون دايک شمارند.شود و آن را از اقسام تمثیل نمیمحسوب می

ا امّ ،دادند میهم قرار کنار را آيرونی و تمثیل رومی( )معموالً بالغی ۀیاوّل متون که کندمی اشاره

معنی را در يک زمینۀ متضاد  آيرونی دو که دادند از هم تمیز می اين چنین دو را آن

رويکرد موازی  دهد. تمثیل با میرا در يک سطح موازی قرار تمثیل دو معنا ولیکن

رويکرد آيرونی با که در  داند، درحالی پذير می را امکان« معنای ديگر»به معنا وجود نسبت

تیلیان برای تمثیل ارائه تعريفی که کويین ،رویرهبه د.رو میمتضاد يکی از معانی ازبین

تعريف معیار و مقبول  ،، تعريفی است که طی صدها سال)برگرفته از ارسطو و سیسِرو(کرد 

« يگر در معنیيک چیز در لفظ و چیز د»ارائۀ  ان شد. او اعتقاد داشت که تمثیلهمگ

واژة  هجاها در ترکیب. ستهمراه ا ای از استعارات جموعهماست که معموالً با 

«allegoria »(تمثیل کهن اصطالح امروزی ۀريش) ای ديگر گونهبه کردنصحبت» معنای به» 

چیزی همان  ،«ديگر معنای»ن اي. (25 :1987 ويتمن،)است « گفتن چیزهای ديگر» يا

شود؛ يعنی روايت ظاهری و معنای می نامیده «دوگانۀ تمثیل سرشت»امروزه  که است

« allegoria»از واژة التین « allegory»اساساً واژة در پس روايت. « گردي»يا  پنهان

. اين ريشۀ است« allegoríaλληγορία (ἀ(» شدة واژة يونانیگرفته شده که خود التینی

γορεύω ἀ»و « ديگر، متفاوت»به معنای « allosλλος (ἄ(»کهن خود از دو بخش 

)agoreuo(  » به هر  است.« کردن با صدای بلند در جمعگفتن و نطقسخن»به معنای

تنها وجهی از تمثیل که  (از ارسطو تا اسپنسر) با وجود صدها سال بازتفسیر و بازتولیدروی، 

سخن » عنوان بههمان مفهوم بالغی اصلیِ تمثیل است، اين دوران ثابت باقی مانده  طیّ

ه در ن چیزی است کسوای آ ،اين مفهوم به معنای داشتن معنايی ديگر ؛است« ديگر

 . (57 :1991 ،)کلیروايت بیان شده است  ظاهر
 

 

 نوع ادبيیا  ژانر ؛ یکتمثيل .3-2

کن است صرفاً بخشی از يک ادبی بسط يابد يا مم اثر تمثیل ممکن است در سرتاسر يک

صور  ،تمثیلی هستندممکن است در آثاری که اساساً غیريعنی  ؛تمثیلی باشداثر غیر

. چنانچه تمثیل در (7 :1976 ،)ابرامزهای کوتاه گنجانده شود در قالب متن یتمثیل
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اشاره  مشخّصتمثیل در معنای ژانر به آثار ادبی با ساختاری  ،سرتاسر اثر ادبی بسط يابد

آگاهانه و عامدانه برای نوشتن است که نويسنده آن را  یروشدر اين معنا تمثیل  دارد.

 تلقّیندد. رويکرد ژانری به تمثیل چیزی است که در بمیکاربرای هدفی خاصی به

، تمثیل ديگر در اين نگاهشود. شگرد بالغی ناديده گرفته می عنوان بهپیشین از تمثیل 

است که در آن مؤلف يک معنا غیر از معنای « اثر نوشتاری»که يک  بالغی یشگرد نه

رسد حرکت تمثیل مینظرهکند. باللفظی ايجاد و خواننده را به سمت آن هدايت میتحت

از جايگاه يک شگرد بالغی به سمت يک نوع يا ژانر ادبی، انتقالی منطقی باشد. از آغاز 

های بالغی و شعری مرسوم همشخّصآن دسته از  ۀتوسعبرای عصر رنسانس نويسندگان 

خود استفاده به تکیمستقل و مسبک  عنوان بهداد که به تمثیل اجازه میکردند  اقدام

. در دوران (202 :1994)ترئیپ، درنظرگیرند بالغی  ةاستعار عنوان به آنکه آن را بدون د،شو

وجود داشت که های راهنمايی کتابی برای نوشتن تمثیل ملکه الیزابت، حتّ

از منظر لذا ؛ (305 :1964)فلچر، ها و مقررات نگارش تمثیل را گسترش داد دستورالعمل

 شود. ژانر يا نوع ادبی محسوب می ، تمثیل يک«انواع ادبی»نظريۀ 

« بايد»ها از نظر قالب تمام تمثیلین ويژگی ساختاری اين نوع ادبی آن است که اوّل

نويسان ساخت تمثیل ،دون قالب روايتبر آن است که ب (1966)هونینگ روايت باشند. 

اساس هر  داستانلذا  ؛در اختیار ندارند« ديگر»معنای  مناسبی برای برقراری ارتباط با

روايات  روست کهاز همین ؛تمثیل واقعی نیست و تمثیل بدون قالب روايی، است تمثیل

سازد می توجّهنده را مو خوان کشداند که داستان فرياد میای ساخته شدهونهگتمثیلی به

اشکال روايی »گويد: می کلیفورد  .(20 :2005 میلفورد،)« پند و داستانی استدر زير، »که 

: 1974) «جستجو و تحولتمثیل عبارتند از سفر، نبرد يا مبارزه، تالش يا برای  اساسی

 بقیه از ترمناسب و بهتر تمثیل برای روايت اشکال برخی البته وی معتقد است؛ (12

 بسط و گسترش را آن بتوان دلخواه به که داستانی روايت يک به فقط تمثیل: »هستند

. دارد نیاز نیز روايت آن تحلیل و تجزيه و بررسی برای ابزاری به بلکه ؛ندارد نیاز ،داد

 و فرم. باشد داشته همزيستی تفسیر آن از اینمايشنامه ةجوهر با بايد تفسیر و شرح

 از ایاستعاره ؛است سفرنامه کندمی برآورده را شرايط اين آلايده طوربه که سبکی

  .(23 همان:) «يافت غربی فرهنگ هایدوره تمام در را آن توانمی که زندگی

ق ترين مصاديکه از مهم سیر و سلوك زائرو ملکۀ پريان ، پلومن پیرزغرب  ادبیّاتدر 

که  اساسی روايی شکالا همان سه در، هرشوندمی تمثیل در معنای نوع ادبی محسوب
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 روای برای مشتاقانۀ جویوجست ماجرای ،پیرز پلومن اند؛شده نوشته ،بردمی نام کلیفورد

 و اين تالش ست.اوسط قرون هایکاتولیک منظر از مسیحی، راستین زندگی به یدنرس

شود که برای سه ای از باليا و امتحانات و رؤياهايی را شامل میمجموعه ،جووجست

-do)و دوبِست  (do-better)، دوبِت (do-well)يعنی دووِل  ،ت تمثیلی داستانشخصیّ

best) کدامهر که است شوالیه چند هایداستان نیز اسپنسر ملکۀ پرياندهد. می رخ 

جو برای وجست هستند و در عفت و يکی از فضايل انسانی چون احترام، عدالت تمثیل

سیر  مجبورند موانع و دشمنان بسیار را از سر راه بردارند. (گلوريانا) رسیدن به ملکۀ پريان
ديار سماوی  به رسیدن ایبر سالک ، ماجرای سفر مسیحینیز اثر جان بانین و سلوك زائر

عالم مادی محکوم  تمثیل که نیستی و هالکت ديار از وی ن ملکوت است.یدروازة سرزميا 

 شود.می رو هسفر با موانع و حوادثی روب طیّکند و سفر را شروع می ،به زوال است

« جاندارپنداری»يا  «بخشیجان» تمثیل در ساختاری عنصر ترينمهم ،روايت عنصر از پس

 روايت آغازين ۀنقط عنوان بهبخشی به مفاهیم انتزاعی است که اغلب اين جاناست. 

 تجسمی که هايی تشخصیّ کمک به پردازی داستان .(25 :1987 ويتمن،) کندمی عمل تمثیلی

مثالً  ؛بودند یهاوّل هایتمثیل در رايج بسیار روشی ،هستند امروزی عواطف و فضیلت از

« رز»ای جوان به دختری زيبا به نام رای دلداگی شوالیهکه ماج گل سرخ تمثیلدر 

هايی به نام ترس، شرم، حسادت و ... نگهبانان رز هستند. محل سکونت تشخصیّ ،است

وجود  ...رز را که باغ عشق است، ديواری از خارج که در آن تهیدستی و حسد و کینه و 

انب خدای عشق بدو اصابت ی از جتیر ،شودکند. شوالیه وارد باغ میدارد، جدا می

پس از  ،کند. سرانجام يافتن به وی تالش میشود و برای دستکند و عاشق رز می می

 چند داستان نیزاسپنسر  ادموند ملکۀ پريان .رسدهای بسیار به معشوق میکشمکش

کاری متناسب با آن  تمثیل يک مفهوم اخالقی هستند و خويش يککه هر است شوالیه

 . کنند تالش میبرای رسیدن به ملکۀ پريان گلوريانا  همگید و مفهوم را دارن

« راز عمومی»مثیل يک ت که بر اساس آن است« بینامتنیت»عنصر ديگر در تمثیل 

کنند و برخی درك يا معنای اصلی را درك می« معنای ديگر»که در آن برخی  است

وقتی يک کار »است  ديگر ۀيک نوشت ،در تمثیل« ديگری»گويد که فرای میکنند. نمی

پیوندند و با هم ترکیب هم می های باسطوره ۀادبی با کار ادبی ديگر يا يک نوشت

 که آيدزمانی پديد میتمثیل  وی از نظر. «آيد، يک کار تمثیلی به وجود میشوند می

ا نه در شود، امّای ترکیب میيا يک اثر اسطورهو  يک اثر ادبی با يک اثر ادبی ديگر»
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طور تمثیلی به زائر به سلوك ،بنابراين ؛بلکه با يک معنای تفسیری خاص ؛رساختا

 .)37:1963فرای ) «رستگاری مسیحی مرتبط است ةاسطور
 

 و خوانش آثار ادبي تفسير ي برایروش؛ تمثيل .3-3

شود، ی می( بررسrhetioric) در علم رتوريک و يک شگرد بالغی عنوان بهاغلب تمثیل 

ان آغاز پیدايش در عرصۀ مطالعات ادبی جز رتوريک با حوزة آنکه تمثیل از هم حال

 ،مرتبط بوده است. در عرصۀ نخست (hermenotic) ت ديگری به نام هرمنوتیکپراهمیّ

ای برای خوانش و شیوه ،ای برای پیدايش و نگارش اثر ادبی و در عرصۀ دومتمثیل شیوه

ابزاری برای  ،شگرد بالغی عنوان بهتمثیل  ،ديگرعبارتبه ؛تفسیر متن ادبی است

 عنوان بها تمثیل امّ است، ها در دل روايت داستانیترمزگذاری مفاهیم، حوادث و شخصیّ

و  حوادث میان تمثیلی و نمادين روابط رمزگشايی برای ابزاری ،تفسیر شیوة

ی از بررسی تاريخی واژة کهن حتّ ،ست. حضور تمثیل در اين دو عرصهها تشخصیّ

«allegoria» کنندگان از استفاده یناوّلاز  که يکی م(120-46)پلوتارك  .است ابل دريافتق

از آن  جمهوریکه افالطون در کتاب  «hyponoia»شد واژة  توجّهاين واژه است، م

تبديل شده  «allegoria»ای است که در عصر وی به معادل همان واژه ،استفاده کرده

و  نوعی فهم« انديشۀ زيرين و پنهانمعنا و »در معنای « hypo-noia» واژة است.

اصطالح گیرد، حال آنکه شود و به علم فلسفه تعلق میدريافت قلمداد می

«allegoria»  گفتن چیزهای ديگر» يا «ای ديگرگونهبه کردن صحبت» معنای درکه »

لذا ما شاهد  ؛شودمی نوعی خطابه و نطق محسوب و به علم رتوريک مربوط ،است

  در آغاز کاربرد اين اصطالح هستیم.« کالم»به « معنا»از  هومیمف یتغییر

ا ب« روش تفسیر يا خوانش آثار ادبی» عنوان بهتمثیل تعريف  يعنی ،ديدگاهاين 

 گونههای استعاری و ژانری متفاوت است. ديدگاه تفسیری دربارة تمثیل اينديدگاه

يعنی  ؛(89 :1957)فرای،  «اتصال مفاهیم به تصاوير و ايماژهای شعری» :شودتعريف می

توان  ا را مینهمعنا که آثیلی کرد؛ بدينصورت تمثیل درآورد يا تمتوان بهآثار ادبی را می

اند. رويکرد تفسیری مخالف با مفهوم طوری خواند که گويی اساساً تمثیلی نوشته شده

ت که زيرا در اين رويکرد مخاطب يا منتقد اس ؛تمثیل در معنای ژانر است پیشینِ

های ژانری، تمثیلی هست يا نه. در تنظر از تمام محدوديّگیرد يک اثر صرفتصمیم می

، کرده استکه نويسنده ارائه تفسیرهايی ديدگاه ژانری، مخاطب به تمثیل و تفسیر يا 

اصطالح  ،برخی منتقدان معاصر برای اين رويکرد جديد به تمثیل .شودمحدود می
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در بررسی سیر تاريخی لذا  ؛است« allegoresis»اند که آن جديدی وضع کرده

شويم که الزم است مواجه می شابهبا دو اصطالح م مطالعات ادبی غرب،تمثیل در 

و « تمثیل»يعنی  ؛«allegoresis»و  «allegory» :میان آن دو تفاوت بگذاريم

از  لی،ای تمثی متن به شیوهتفسیر  يعنی ،allegoresisرسد مینظربه «.تفسیر تمثیلی»

نوشتن آگاهانۀ چیزی به قصد اينکه معنای ديگری يعنی  ،نوشتن آگاهانۀ متن تمثیلی

 انواع مختلف اين رويکرد را بررسی کنیم:لذا الزم است  ؛قدمت بیشتری دارد ،بدهد
 

 تفسير هومری .3-3-1

. شودديده می تفسیرهای کهن هومر تفسیر، در عنوان بهستین تجسم تمثیل نخ

به معنای  «allegoria»يونانی ۀاز کلم «تمثیل» واژةد، که اشاره شطور همان

های مفسران که به آموزش گرفته شده است «کردن از چیز ديگر در فضای باز صحبت»

 میالد از قبل ششم قرن اوايل ری ازهومری در بازار اشاره دارد. تفسیرهای تمثیلی هوم

 از يکی با را يونان هایههای حماس تاز شخصیّ يکهر مفسران اين اغلب است. شده آغاز

مفهومی انتزاعی  بازنمايیها برای  تبرخی شخصیّ از يا و دانستندمی يکی عتطبیّ نیروهای

  .(51:1381 )هارلند، يت برای عشق و يا آتنا برای خردآفرود مثالّ ؛کردنداستفاده می

شدة تفسیر و تأويل اساطیر و حکايات، به دوران سقراط و اگرچه پیشینۀ ثبت

يعنی  ؛شود آغاز میمتون  آگاهانۀ تفسیراست که گردد، تنها با رواقیان  افالطون برمی

که  اند. ايشان برآمدهای که عالمانه و عامدانه در پی تفسیر و بازفهم متون  نخستین دوره

 ،دانستند های خويش نمی معنای ظاهری اساطیر کهن باستانی را متناسب با ارزش

وقتی حکايات امثال  هاآن. (79 :1393، )رضادوست طیر زدندساادست به تفسیر تمثیلی 

همديگر را فريب  ت()مظاهر عقالنیّشنیدند که در آن خدايان  هومر و هزيود را می

برند، به فکر  ع جنسی میگويند و از نزديکان و فرزندانشان، تمتّ دهند، دروغ می می

 د. ها برآمدنمیم اين حکايات از طريق تأويل آنبازسازی و تر
 

 تفسير کتاب مقدس .3-3-2

های  تفسیر تمثیلی کتاب مقدس ريشه در آراء متفکران يونانی و رومی دارد که اسطوره

تی، فلسفی يا اخالقی بررسی شناخمنزلۀ تمثیل حقايق انتزاعی کیهانکالسیک را به

ات تفسیری فیلون نظريّ ،نخستین ايستگاه تأويل و تفسیر متون مقدسکردند.  می

در هر متن  اوبه عقیدة . (86همان: ) مشهور شده است «پدر رمز»ت که به اسکندرانی اس

نحوی با عقل بشری سازگار نیست. امور محال، خوريم که به به مواردی برمی سمقدّ
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ها  مثالً وقتی در قرآن از دست الهی، عرش او که آسمان ؛اندغوامض و غرايب از اين جمله

راهی  ،رود اوند بر آن و اموری اين چنین سخن میو زمین را در برگرفته و تکیه زدن خد

ماند يا زمانی که در تورات از درختان معرفت و حیات سخن  باقی نمی تفسیر تمثیلیجز 

گويد که بايد  فیلون خود امارت متن به ما می به اعتقاد ،(2/9 :)سفر پیدايششود  گفته می

فرض مؤمنان که پیش به تفسیر تمثیلی متوسل شويم. دلیل چنین امری اين است

چیزی که با ؛ پس هرن اين است که خبط و باطل در کالم الهی راه ندارداهمانند رواقی

در دنیای اساساً  حتماً معنايی باطنی و متفاوت با ظاهر دارد. ،عقل بشری منطبق نیست

های گوناگونشان را که شامل آيین يهود  تا دين کردنداستفاده می رومی از تفسیر تمثیلی

ی که در کسانجمله با هم ترکیب کنند. از ،شد و اديان چندخدايی يونانی و رومی می

 30) اسکندرانی نفیلو توان به اين افراد اشاره کرد:می ،کاربست اين شیوه سرآمد بودند

شاگردش  ،م(215-150) کلمنت اسکندرانی ،بر عهد عتیق تفاسیری نوشت که م(45ق.م تا 

سرچشمۀ  آگوستین .(م430-354) آگوستین ،تر مه برجستهو از ه م(254-185)ن ژاوري

داند که  های ناشناخته يا مبهم می س را ناشی از وجود نشانهدشواری و ابهام متون مقدّ

شوند. زمانی که يک نشانه همان  خود به دو دستۀ مستقیم و تمثیلی تقسیم می

راست و مستقیم ۀ سرانما با نش ،کند که برای آن ساخته شده است موضوعاتی را بیان می

بريم و منظورمان همان گاو نر  میکاررا به «گاو نر»و يا  «ورزا» ةمثالً وقتی واژ ؛رويیمبهرو

استفاده جا نشانه مستقیم در اين ،برند میکارزبانان به است که به قول آگوستین همۀ هم

بخشی از سخنان رسول پولس چنان مطابق  مشخّصا همین حیوان امّ ،ايم دهکر

اوی گتو »کند که مصداق اين آيه است:  کاررفته که بر واعظ و مبلغ انجیلی داللت می به

 . (169: 1393 )رضادوست،« که خرمن را شخم زده، پوزبند نخواهی زد
 

 تمثيل ۀهای تفسيری مدرن دربارنظریّه .3-3-3

سیر کتاب تفاسیر هومر يا تفا ازتمثیل، تمثیل را  ةهای تفسیری معاصر دربارنظريّه

گاه کنند که هرازان ادبی استدالل میپردنظريّهدانند. برخی مقدس کمتر تعلیمی می

شود آن انتقاد متن را به اثر تمثیلی د، منتقد متعهد میشوطور انتقادی بررسی متنی به

معتقد است که هر نوع انتقاد ادبی در ذات  تریجزمیگیری د. فرای در موضعکنتبديل 

 تلقّی های بالقوهرا تمثیل ادبیّاتتمام  ،کند که نگاه معاصراو ادعا می تمثیلی است.

تر از بسیار رايج ،های پديدآمده از تفسیرگويد که تمثیلکند و در جايی ديگر می می

اين  وی در. (13: 1963)اند تمثیل پذيرفته شده عنوان بهعموماً هايی هستند که تمثیل



 نگاهي تطبيقي به تمثيل در مطالعات ادبي/ 52

ای با ا رابطهر ادبی از نظر تکنیکی تمثیلی نیستند، امّبسیاری از آثا»نويسد: باره می

ر درصدد تحلیل و های اخالقی دارند که وقتی مفسّخی و ايدهيحوادث و رويدادهای تار

در مطالعات نقد ادبی . )همان(« کندپردازی میتمثیل را نوعی آنآيد، بهتفسیر آن برمی

ه به تمثیل، سعی کردند آن را يژبا نگاهی ومدرن جديد ساختارشکنی و هرمنوتیک 

 .زمان خوانش متن ادبی معرفی کنندطور همبه روشی برای نگارش و عنوان به

تفسیری مدرن، تفسیر تمثیلی نوعی ساختارشکنی است. متن به  نظريّۀاساس بر

تمثیل و  ۀت دوگانشود تا بتوان معنا را از آن استنتاج کرد. ماهیّچند بخش تقسیم می

 تتواند علّتواند يک چیز بگويد و منظورش چیز ديگری باشد، میفرد می اين حقیقت که

ای و با هستهيک زردآل تمثیل»نويسد: در اين باره می از تمثیل باشد. پاريس تلقّیاين 

گرفته نیست که ما به دنبال آن هسته باشیم، بلکه همانند پیاز است که در مرکز آن قرار

 «ت استد و کثرّپیام آن تعدّ ت آن است وتمامیّ ةددهنهای مختلف آن تشکیلکه اليه

اين معنا درست مقابل ديدگاه ساختارگرايان دربارة معناست. از نظر . (37: 2002)

به توجّهساختارگرايان متن دارای معانی ثابت و پايدار است. برای ايشان فهم متن بايد با

تن را بايد از طريق ساختار و و پیام م (114: 1381 )نصری،نظام حاکم بر آن صورت گیرد 

آورند. ا ساختارشکنان رابطۀ میان ذهن و معنا را به تعلیق درمیامّ ،های آن دريافتنشانه

شود و نبايد معنای ثابت و يکسانی ر و تعويق میمعناهای متن با هر تفسیری دچار تکثّ

يک  ستدر ديگر جداسازی خوانشِ ،پس در خوانش تمثیلی ؛گرفتمتن درنظر را برای

شود،  تلقّیها درست اگر يکی از قرائت»از همین رو آيد. نمیحسابهدف مفسر به ،متن

شود،  تلقّیاگر غلط  و های ديگر آن را باطل و خنثی کردوسیله قرائتتوان بههمیشه می

: 2005 )میلفورد،« کندتوان نشان داد که در انحرافات خود حقیقتی را بیان میهمیشه می

کالسیک هرمنوتیک  ۀنظريّ دارد. مهمی جايگاه مدرن هرمنوتیک مطالعات در تمثیل .(20

داند و ی اصیل و راستین يک متن میشناخت متن را دريافت معنا )شالير ماخر، ديلتای(

ديدگاه مدرن ا در امّ ،که متن دارای معنايی قطعی است وجود ندارد ترديدیدر آن 

اساس و بر فهمیدگیری معنا را شرايط شکلتوان توان معنا را کشف کرد، فقط مینمی

خواندن هربار  ،اساس اين؛ بر های معنا را آفريدسلسله ،معنا يا به بیان بهتر ،اين شرايط

دارد که  ناشناختنیناپذير و تعريف زايندة معنايی تازه است. هر متن در خود چیزی

تفسیر تمثیلی ناظر به  و (685: 1393 )احمدی،کند  خواننده به گمان خود آن را کشف می

 .اين رويکرد اخیر در هرمنوتیک است
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  نتيجه .4

توان گفت  می با نگاهی تطبیقی به تعاريف و کاربردهای تمثیل در بالغت شرق و غرب،

يک شگرد بالغی:  .نقد ادبی و بالغت سه معنای اصلی دارد: الف ةاين اصطالح در حوز

است و برای اينکه بین تمثیل و  علم بیان تشبیه در تمثیل در اين معنا يکی از انواع

تشبیه تمثیل، استعاره مثل  ؛پوشانی دارند ساير اصطالحات بیانی که ازجهتی با آن هم

توانیم بگويیم وجه  میی بگذاريم، مشخّصمرز  ،ه و ارسال المثلاسلوب معادلتمثیلی، 

ان يا روايتی حکايت، داست ؛ديگر، تمثیلبیانبه ؛آن است ممیزه تمثیل ساخت روايی

)در حکم مفهوم اخالقی، عرفانی يا فلسفی  کند يک تالش میکه  )در حکم مشبه(است 

در  يک نوع ادبی: .تر دريابیم؛ ب برای ما تصويرسازی کند تا آن را بهتر و آسان به( مشبه

 يیاست که در آن مؤلف معنا ی نوشتاریاثری بالغی که شگرد تمثیل ديگر نه معنااين 

های  تمثیل کند.اللفظی ايجاد و خواننده را به سمت آن هدايت میای تحتغیر از معن

بلندی های کوتاه و نیمهداستان بلکهنیستند،  بالغی واجد ساختار روايی بلند و پیچیده

مباحث  حینکه نويسنده به اقتضای موضوع و هدف، آنها را ضمن اثر خود و هستند 

بلکه خود  ،درونمیکارتمثیل ضمن اثری ديگر به ا گاهامّ ،گنجاندتعلیمی يا توصیفی می

های ساختاری نوع ادبی را ويژگیو تقريباً تمام  شدههای بلند روايتدر قالب ی استراث

ابزاری است برای  در دو معنای نخستتمثیل  روش خوانش و تفسیر آثار ادبی:. ج دارد؛

عنوان يک ا تمثیل بهامّ ،انیداست یها در دل روايتترمزگذاری مفاهیم، حوادث و شخصیّ

در اين رويکرد مخاطب يا منتقد است که  .است ابزاری برای رمزگشايی ،شیوة تفسیر

 يا نه. استهای ژانری، تمثیلی تنظر از تمام محدوديّصرف ،گیرد اثرتصمیم می
 

 نوشتپي
 .ی نباشد و در ذات موصوف نیز وجود نداشته باشديعنی حسّ .1
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