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چکيده
«تمثیل» ازجمله مفاهیمی است که از قديمیترين ادوار در عرصههای گوناگون مطالعات ادبی ،از بالغت
و رتوريک گرفته تا هرمنوتیک ،موردتوجّه و مداقّه قرارگرفته است .بااينحال ،در هیچيک از پژوهشهای
پرشماری که بهطور مستقیم و غیرمستقیم به تمثیل پرداختهاند ،سعی نشده است حوزههای مختلف
معنايی اين مفهوم پرکابرد بهوضوح مشخّص شود .اين در حالی است که شناخت حوزههای معنايی
اصطالحات کاربردی در هر دانش ،از زيربنايیترين نیازهای آن بهشمارمیرود .پژوهش حاضر تالشی
است در جهت کاويدن مصاديق گوناگون مفهوم تمثیل در عرصۀ مطالعات ادبی در زبانهای فارسی،
عربی و انگلیسی و در پی آن است که تعريف روشنی از تمثیل در هر حوزه ارائه دهد .به همین منظور،
با نگاهی تطبیقی و با رجوع به منابع دست اوّل در تمام زبانها ابتدا به تعاريف تمثیل در مهمترين منابع
بالغت اسالمی نظری میافکنیم و سپس میکوشیم کاربرد اين اصطالح را در بالغت و ديگر عرصههای
مطالعات ادبی غرب بررسی کنیم .با نظر به آراء بالغتنگاران در باب تمثیل و کاربرد آن نزد شعرا و
نويسندگان ،میتوان سه معنای اصلی را برای اين اصطالح بازشناخت :الف) تمثیل در مقام يک شگرد
بالغی؛ ب) تمثیل به منزله يک نوع ادبی؛ ج) تمثیل به عنوان وروشی برای خوانش و تفسیر آثار ادبی.
واژههای کليدی :مطالعات ادبی غرب ،ادبیّات تطبیقی ،بالغت اسالمی ،اصطالحشناسی ،تمثیل.
* .رايانامۀ نويسندة مسئول:

sparham@atu.ac.ir
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 .1مقدمه
يکی از مهمترين اصول نقد ادبی مدرن ،تعريف و تحديد اصطالحات است .اين مسئله
چنان در همۀ شاخههای علوم ،مهمّ تلقّی شده که رشتهای مجزّا تحت عنوان «اصطالحشناسی»
شکل گرفته است .دانش اصطالحشناسی ،بهعنوان يکی از زيربنايیترين شاخههای
مشترك در همۀ علوم ،بر آن است تا با کشف قواعد و ضوابط تعريفسازی ،اصطالحات و
واژگان اختصاصی علوم مختلف را تعريف کند؛ بهگونهای که بتوان برای هر اصطالح،
تعريفی جامع و مانع ارائه داد و از تداخل اصطالحات مطرح در يک علم با يکديگر
جلوگیری کرد .در علم بالغت ،اصطالح «تمثیل» ازجمله مفاهیمی است که حوزة
معنايی گستردهای را دربرمیگیرد و اغلب با بسیاری از اصطالحات ديگر اين علم
همپوشانی دارد؛ از يکسو ،بالغتنگاران اسالمی تعاريف و معانی متعدّدی از اين اصطالح
ارائه دادهاند و از سوی ديگر ،در مطالعات ادبی غرب خوانشهای گستردهای از مفهوم
تمثیل وجود دارد که بهطور ناقص به مطالعات بالغی معاصر فارسی راه يافته است .اين
دو عامل موجب سردرگمی پژوهشگران هنگام کاربرد اين اصطالح يا مواجهه با آن شده
است؛ لذا اصطالحشناسی دقیق اين مفهوم مستلزم آن است که نخست تعاريف و معانی
تمثیل در آراء بالغتنگاران اسالمی (عربی و فارسی) بازخوانی و طبقهبندی شود ،سپس با
نگاهی تطبیقی ريشهها و کارکردهای آن در مطالعات ادبی غرب بررسی گردد تا حوزههای
معنايی آن بهدقّت مشخّص شود و هر پژوهشگر بداند زمانی که با اصطالح تمثیل مواجه
میشود ،کدام معنای آن مراد است.
نزديکترين مقاله به پژوهش حاضر ،مقالهای با عنوان «بررسى تطبیقى تمثیل در
انگلیسى و فارسى :مطالعهاى موردى در دو کتاب منطقالطیر عطار و سیر و سلوك زائر
جان بانین» ،نوشتۀ معاذالهی و سعیدی ( )1388است که بدون ارائۀ تاريخچهای از تعاريف و
معانی تمثیل در انگلیسی و فارسی ،تمثیل را يکى از انواع ادبى محبوب در تمامى ملل و
قالب ادبى جهانى معرفی میکنند؛ لذا پژوهش ايشان ناظر به يکی از معانی تمثیل ،يعنی
تمثیل در مقام «نوع ادبی» است .سپس با اشاره به مصاديق اين نوع ادبی در ادبیّات
انگلیسی و فارسی میکوشند بهطور نمونه با بررسى تطبیقى کتابهاى سیر و سلوك زائر
اثر جان بانین و منطق الطیر عطار ،تفاوتها و شباهتهاى بین اين دو اثر را از لحاظ
محتوا ،داستانپردازى ،شخصیّتپردازى و مضمون سفر معنوى مشخّص کنند.

ادب فارسي ،سال  ،8شمارۀ  ،1بهار و تابستان  ،1397شمارۀ پياپي 39/ 21

کريمی ( )1391در پژوهش خود با عنوان «بررسی تطبیقی آرايههای ادبی فارسی-
انگلیسی» به بررسی دشواریها ،امکانات و ارائۀ راهکارهايی برای چگونگی تطبیق آرايههای
ادبی در زبان فارسی و انگلیسی میپردازد .در راستای اين هدف ،نگارنده عالوهبر معرفی
دشواریها و مقدوريّتها ،بهطورکلّی ،به تطبیق چند آرايۀ ادبی در زبان فارسی و
انگلیسی پرداخته است .نظری ( )1388نیز در مقالهای مختصر با عنوان «بررسی تطبیقی
چند اصطالح ادبی در بالغت فارسی و اروپايی» با اشاره به اهمیّت و جايگاه ادبیّات
تطبیقی ،بررسى اصطالحات ادبى مشترك در بالغت فارسى و غربى را يکی از زمینههای
مطالعات تطبیقی معرفی و برخی از اصطالحات بالغى را در دو زبان بررسی میکند .وی
بدون ا شاره به سابقۀ اصطالح تمثیل در بالغت اسالمی ،آن را معادل اصطالح الیگوری
( )allegoryمیداند و با بررسی انواع آن در بالغت غرب ،به مصاديق و نمونههای اين
انواع در ادبیّات فارسی اشاره میکند .گذشته از مقاالت ،در برخی از کتب مرتبط با
بالغت نیز ،سعی شده است کارکردها و معانی اصطالح تمثیل در بالغت اسالمی و غرب
بهصورت تطبیقی بررسی شود .در بخشهايی از پاياننامهها و رسالههايی مرتبط با
موضوع تمثیل نیز اشاراتی به اين معنا شده است ،امّا آسیبشناسی پژوهشهای پیشین
که بخش مهم هر پژوهش علمی محسوب میشود ،ما را با چند نکته روبهرو ساخت:
نخست آنکه در هیچيک از اين پژوهشها ،بهطور کامل و جامع به منابع دسته اوّل
بالغت در عربی ،فارسی و انگلیسی رجوع نشده است .ديگر آنکه در هیچيک از پژوهشهای
گذشته سعی نشده است کاربردهای گوناگون تمثیل در عرصههای مختلف مطالعات
ادبی مطالعه شود .همین موارد وجه افتراق و مشخّصۀ نوآورانۀ پژوهش حاضر نسبت به
کارهای پرشمار مرتبط محسوب میشود.
 .2تمثيل در بالغت اسالمي
در بحث تاريخی از تمثیل ،همچون ديگر مباحث بالغی و بیانی ،ناگزيريم جستوجو را
نخست ،در منابع بالغی عربی و سپس در آثار بالغی فارسی دنبال کنیم:
 .1-2تمثيل در بالغت عربي

اصطالح تمثیل را که از موضوعات مهمّ علم بیان بهشمارمیآيد ،در همان سدههای
نخست اسالمی میتوان يافت ،امّا با مطالعۀ آثار بالغتنگاران در باب تمثیل دو نکته را
درمیيابیم :نخست آنکه اين اصطالح همچون ساير اصطالحات علم بالغت ،مانند تشبیه
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و استعاره ،بهويژه در عصر شکلگیری و پیدايش بالغت ،تعريف و تحديد معنايی ندارد؛
لذا نوعی آشفتگی و پريشانی در مدلولهای آن در آثار اوّلیه ديده میشود که اين امر
«از ويژگیهای بارز تألیفات بالغی در مرحلۀ نخستین بالغت است» (زايد .)35 :2004 ،به
همین دلیل ،تمثیل در سیر تاريخی خود با تمام صنايع بیانی بهنوعی خلط شده است؛
ديگر آنکه پس از تعريف ،تطبیق همـۀ شـاهدمثالها با تعاريف نیز امکانپذير نیست.
بههرروی ،جمع اين آراء در پنج دستۀ مشخّص جای میگیرد که از اين قرار است:
الف .تمثيل همان تشبيه است :لغويان بین تشبیه و تمثیل فرقی قائل نشدهاند ،بعضی
بالغیان قديم نیز بر همین راه رفتهاند .نخستین بار ابوعبیده مَعمَر بن مُثنّی (210ق) اين
اصطالح را در کتاب مجاز القرآن در تفسیر آيۀ «
» (توبه )109 :بهکاربرده است و میگويد:
«مجاز آيه ،مجاز تمثیل است؛ چراکه آنچه بر تقوا بنا شود ،پايدارتر است از آنچه که بر
کفر و نفاق که پرتگاه لغزان است بنا شود( ».ابوعبیده )106:2006 ،که منظور از تمثیل
تشبیه است .ابناثیر (637ق) با اظهار تعجّب از علمای علم بیان که پیش از وی در تبويب
آثار خود بابی جداگانه را به تشبیه و باب ديگری را به تمثیل اختصاص دادهاند ،بر ايشان
خرده میگیرد و میگويد« :
» (.)114:1999
ب .تمثيل نوعي از تشبيه است :براساس اين نظر ،تمثیل نوعی از تشبیه است و
باتوجّهبه ويژگیهای وجهشبه ،میتوان آن را از ساير انواع تشبیه متمايز و مشخّص کرد؛
البتّه در برشمردن اين ويژگیها اختالفاتی میان بالغیان هست ،ولی در اصل اتّفاقنظر
آنها دربارة اينکه «تمثیل نوعی از تشبیه است ».خللی وارد نمیکند؛ مثالً عبدالقاهر
جرجانی نسبت میان تشبیه و تمثیل را اينگونه بیان میکند« :
» ()94 :1361؛ لذا نسبت میان آن
دو را عموم و خصوص می داند و مالك وی در فهم تفاوت تشبیه و تمثیل؛ وضوح و
خفای وجهشبه ،میزان و شکل تحقّق وجهشبه در دو طرف تشبیه و کیفیّت و چگونگی
انتراع وجهشبه از دو طرف است .برايناساس ،هر تشبیهی که وجهشبه در آن پنهان و
دريافت آن محتاج تأويل و نیز عقلیِ غیرحقیقی 1باشد ،خواه مرکب يا مفرد ،تمثیل است
و غیر از آن تشبیه اصلی ،حقیقی ،ظاهری يا همان «تشبیه» نامیده میشود.
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سکّاکی نیز تمثیل را از انواع تشبیه میداند ،ولی تشبیهی که وجهشبه در آن عقلی
غیرحقیقی و مرکب از امور متعدّد باشد؛ لذا او قید مفردبودن را که جرجانی ملحوظ
 .)346 :1987 ،نزد خطیب قزوينی هر
داشته است ،از تعريف خود کنار میگذارد (
 ،بیتا.)330:
تشبیه مرکبی تمثیل محسوب میشود و میان آن دو فرقی نیست (
ج .تمثيل همان کنایه است :يکی از قديمیترين منابعی که در آن از مفهوم تمثیل ياد
شده است ،بیآنکه نامی از اين واژه بهمیانآورد ،نقد الشّعر قدامة بن جعفر (وفات337 :ق)
است که تعريفی مستقل از آن را همراه با شواهدی از شعر عرب ارائه داده است
(شفیعیکدکنی .)78 :1380 ،وی تمثیل را يکی از مظاهر ششگانۀ «ائتالف لفظ و معنا»
میداند و شاهدمثالهايی میآورد که با تعريف کنايه مطابقت دارد (قدامه ،بیتا.)150 :
ابوهالل عسکری در فصل نهم از کتاب الصناعتین تمثیل را «مماثله» مینامد و در
تعريف آن مینويسد« :
» ( )364 :1986که تعريف و شاهدمثالها بیشتر به کنايه نزديک است .عبداهلل
بن محمد خفاجی ( 466-422ق) ذيل توضیح معنای «ارداف و تتبیع» تمثیل را چنین
تعريف میکند« :
» (.)273 :1952
د .تمثيل ،مجاز مرکب یا استعاره است :تمثیل در اين معنا جملهای هنری است
(مجازی /استعاری) که به عالقۀ مشابهت ،در غیر ما وُضِعَ لَه بهکاررفته و وجهشبه يا جامع
آن ،صورتی است ذهنی که از امور متعدّد انتزاع شده است .ابوبکر باقالنی (403-338ق)
در کتاب اعجاز القرآن از تمثیل ذيل صنايع علم بديع و همانند ابوهالل با لفظ «مماثلة»
سخن میگويد .وی تمثیل را «ضرب من اإلستعاره» ،يعنی يکی از اقسام استعاره
.)78 :1972 ،
برمیشمارد (
از نظر حسن بن رشیق القیروانی (456-390ق) تمثیل و استعاره ،هردو از مقولۀ
تشبیهاند؛ با اين تفاوت که ادات تشبیه ندارند و اسلوب و شیوة اينها با تشبیه فرق دارد
(ابنرشیق ،بیتا .)245 :از شاهدمثالهای وی درمیيابیم که مراد او از تمثیل «استعارة
مرکب» است.
عبدالقاهر جرجانی در بررسی تمثیل ،براساس رابطۀ بین انواع تمثیل و استعاره از
يکسو و تشبیه از سوی ديگر ،دو نوع صنعت را از هم متمايز میکند؛ جرجانی در وصف
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اوّلین نوع تمثیل آن را مبتنی بر همان اصل بنیادی استعاره میداند و به دلیل ماهیّت
فعالیّت تخیّلی دخیل و نیز بهخاطر کاربرد عناصر زبانی در معنايی غیر از معنای
تحتاللفظی ،اين نوع تمثیل را صورتی از مجاز تلقّی میکند و آن همان صنعتی است
که بالغیان آن را «مجاز مرکب باالستعاره» يا «استعارة تمثیلیه» نامیدهاند .جرجانی در
توضیح نوع اوّل تمثیل که به استعاره نزديک است ،ولی استعارة مفرد نیست ،معیار خود
را برای تمايز اين نوع تمثیل از استعاره صورتبندی میکند و مینويسد« :هرگاه شبه در
يک چیز بهتنهايی وجود داشته باشد ،بیآنکه از پیوند آن چیز با چیز ديگر فراهم آيد،
يک کلمه میتواند استعاره باشد...؛ مانند استعارة نور به علم ،و ظلمت به جهل  ...و
هرگاه انتساب شبه بهتنهايی به يک کلمه ممکن نباشد ،بلکه اين شبه از حال او و غیر او
گرفته شود ،ديگر آن اسم مستعار نیست؛ بلکه مجموع کالم يکجا مثل ]تمثیل[ است»
(جرجانی.)161-160 :1361 ،
هـ .تمثيل در معنای جدید «داستان تمثيلي» :در میان بالغتنگاران قديم تعريف
ابنوهب کاتب دربارة تمثیل ،نزديکترين تعريف به مفهوم جديد آن ،يعنی داستان
تمثیلی است .ابنوهب ،معاصر قدامة بن جعفر و صاحب کتاب

در

کتاب خود توضیحات و نکات تازهای را در تعريف تمثیل بیان میکند:

در اين متن عناصری ذيل تعريف تمثیل برشمرده شده است که آن را از تمام متون
بالغی و نقد ادبی که به موضوع تمثیل پرداختهاند ،متمايز میسازد :نخست ،اقتران تمثیل
به حجّت و استدالل؛ يعنی آوردن نظیر يا ممثلبه ،استداللی را شکل میدهد که حکم
موجود در ممثلله را تأيید میکند .ديگر منحصرکردن تمثیالت قرآنی و تمثیل بهطورکل به
تمثیالت داستانی .تصوّر بالغی رايج تا آن زمان دربارة مثل و تمثیل کامالً در اين تعريف
مغفول مانده است و هیچيک از امثال و شاهدمثالهای تکرارشونده در کتب بالغی و
نقدی ذکر نشده است؛ يعنی جانب ديگر تمثیل که همواره موردتوجّه نقّاد و بالغیان
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بوده که همان رابطۀ تمثیل و تشبیه است ،از نظر ابنوهب دوره مانده است .گويا ابنوهب
اين تعريف را تحتتأثیر افکار يونانی و بهويژه ارسطو ارائه کرده است (ضیف.)133 :1383 ،
 .2-2تمثيل در بالغت فارسي

تاريخ دانش بالغت فارسی را در نحوة توجّه به مفهوم تمثیل میتوان به سه دوره تقسیم
کرد :دورة نخست که از قرن پنجم ،يعنی دورة آغازين بالغت فارسی تا پیش از دورة
صفويّه را شامل میشود؛ نخستین آثار بالغی فارسی که ستونهای اصلی بالغت نظری
فارسی محسوب میشوند ،يعنی سه کتاب مهمّ ترجمان البالغه (احتماالً اواخر قرن پنجم)

حدايق السحر

دقايق الشعر (بین سالهای  551تا 568ق) و المعجم

معاير اشعار العجم

(بین سالهای  614تا  630ق) ،متعلق به اين دوره هستند .در دو کتاب نخست ،سخنی از
تمثیل به میان نیامده و تنها در المعجم ،گزارشی کوتاه از تمثیل در معنای استعارة
تمثیلی آمده است« :تمثیل ازجملۀ استعارات است ،الّا آنکه اين نوع استعارتی است به
طريق مثال» (قیس رازی .)370-369 :1360 ،در قديمیترين کتب بالغی فارسی از المعجم
بدينسو ،متعاقب استعاره فصلی با عنوان «تمثیل» آمده است که از نظر مؤلفان آنها
نوعی از استعاره است.
دورة دوم ،کتابهايی را شامل میشود که از دوران صفويّه ،بهويژه در شبهقارة هند و
سپس از حدود يک سده پیش در ايران ،براساس المطول و شرح المختصر تفتازانی
فراهم آمده است .در اينگونه کتابها بحث تمثیل ،به همان صورتی که در آثار تفتازانی
مطرح شده ،آمده است؛ با اين تفاوت که شواهدی هم از شعر و نثر فارسی بدان افزوده
شده است .در اين دوره ،تمثیل بیشتر ذيل «استعارة تمثیلی» و گاه «تشبیه تمثیلی»
بررسی میشود.
در نهايت دورة سوم ،آراء بالغتنگاران متأخّر را دربرمیگیرد که تحتتأثیر بالغت
غرب ،تعريف تازهای را از تمثیل ارائه دادند که اگرچه مصاديق آن در قديمیترين آثار
ادبی منظوم و منثور فارسی ديده میشود ،تعريف و مفهوم آن نزد بالغتنگاران وجود
نداشته است .در میان دستۀ سومِ بالغتنگاران فارسی ،تمثیل معادل مفهوم «الیگوری»
در بالغت غرب محسوب میشود که در اصطالح ادبی ،روايت گسترش يافتهای است که
از دو اليۀ معنايی تشکیل يافته است؛ اليۀ اوّل ،همان صورت و شکل داستان است که
شامل اشخاص و حوادث میشود و اليـۀ دوم آن ،معنای ثانوی است که انديشۀ پنهان
شاعر و نويسنده در آن نمود پیدا میکند (فتوحی .)285 :1386 ،پورنامداريان معتقد است:
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«تمثیـل بـهطورکلّی حکايت يا داستان کوتاه يا بلندی است که فکر يا پیامی اخالقی،
عرفانی ،دينی ،اجتماعی و سیاسی يا جز آن را بیان میکند .اگر اين فکر يا پیام
بهعنوان نتیجۀ منطقـی حکايت يا داستان در کالم پیدا و آشکار باشد و يا بهصـراحت
ذکـر شـود ،آن را مثـل يـا تمثیل می گويیم و اگر اين فکر يا پیام در حکايت يا
داستان به کلی پنهان باشد و کشـف آن احتیاج به فعالیّت انديشه و تخیّل و تفسیر
داشته باشد ،آن را تمثیل رمزی مینامیم» (.)147: 1375

شفیعیکدکنی در اين باره میگويد« :تمثیل را در بالغت معاصر که نیازمند حوزة
وسیعی از اطالعات است ،میتوان برای آنچه در بالغت فرنگی « »allegoryمیخوانند
بهکاربرد و آن بیشتر حوزة ادبیّات روايی (داستان ،حماسه و نمايشنامه) است» (.)84:1380
با نظر به آراء مختلف در اين سه دوره میتوان تمثیل را دو نوع اصلی دانست:
«تمثیل بالغی» و «تمثیل روايی»؛ براساس اين تقسیمبندی میتوانیم آن صورتهايی
که بهعنوان شگردی بالغی ذيل مبحث تمثیل و در علم بیان آمده است ،جدا کنیم و آن
را «تمثیل بالغی» بنامیم که دو شکل اصلی دارد« :تشبیه تمثیلی» و «استعارة تمثیلی».
سپس اصطالح «تمثیل روايی» را برای تمثیل به همراه زيرمجموعههايش ،يعنی
«حکايت انسانی»« ،حکايت حیوانات»« ،داستان رمزی» و «تمثیل رؤيا» بهکارببريم.
 .3تمثيل در بالغت غرب
ادبیّات غرب در مواجهه با تمثیل سه رويکرد اساسی دارد که گرينفیلد آنها را چنین
خالصه میکند :اصطالح تمثیل میتواند اشاره داشته باشد به  .1شگردی بالغی؛  .2آثار
ادبی با يک ساختار معیّن يا  .3روشی برای تفسیر آثار ادبی ( .)49 :1998در ادامه هريک
از اين سه رويکرد را با تفصیل بیشتر شرح میدهیم.
 .1-3تمثيل؛ یک شگرد بالغي

از آنجايی که نظام و ساختار بالغت در غرب پیوند ناگسستنی با فن خطابه و سخنوری
دارد ،جستوجوی تطوّرات تاريخی هر مفهوم بالغی را بايد از فن خطابه و درسنامههای
آموزگاران خطابه آغاز کنیم .ارسطو به مفهوم تمثیل در فن خطابۀ خود اشاره کرده است
و تمثیل را «استعارة گسترده» مینامد (ارسطو .)4:1991 ،بهنظرمیرسد «مقصود اصلی
ارسطو از تعريف تمثیل بهعنوان استعارة گسترده اين واقعیت است که تمثیل در يک
متن جانشین فقط يک معنا نمیشود ،بلکه جانشین مجموعۀ کاملی از معانی و مفاهیم
با برابرهای استعاریشان میشود» (میلفورد .)13 :2005 ،تمثیل بالغی در مفهوم ارسطويی
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آن ابزاری برای اقناع مخاطب در دست خطیب و نوعی استدالل است .به اعتقاد ارسطو
سخنور برای استدالل و اثبات صدق يا کذب گزارهای دربارة موضوع سخنرانی ،از دو
روش «قیاس مضمر» و «تمثیل» سود میجويد .وی تمثیل را بر دو قسم میداند :تمثیل
مبتنی بر مماثلهای «تاريخی» و «ابداعی» .سپس تمثیلهای ابداعی را نیز به تمثیل
«فرضی» و «افسانه» تقسیم میکند .سخنور در تمثیل فرضی موقعیّت کنونی را به شرايطی
فرضی که برای ذهن مخاطب آشناتر است ،مانند میکند و در تمثیل از طريق افسانه،
آنچه را بناست بهعنوان مثال مطرح شود ،از افسانهها و داستانهای موجود برمیگزيند.
ارسطو در کتاب دوم فن خطابه اين مثال را برای تمثیل از نوع افسانه ذکر میکند:
«وقتی مردم هیمرا ،فاالريس را بهعنوان حاکم مطلقالعنان خويش برگزيدند و بر آن
شدند که محافظی برايش تعیین کنند ،ستسیکوروس با نقل داستان اسبی که
چراگاهی مختص به خود داشت ،برای آنان سخنرانی مطوّلی انجام داد .ظاهراً گوزن
نری پیدا شد و به ضايعکردن چراگاه اسب پرداخت .اسب که میخواست از گوزن
انتقام گیرد ،از مردی درخواست کمک نمود .مرد به او گفت« :اگر بگذاری بر تو افسار
نهاده درحالیکه نیزههايم را دردستگرفته ام سوارت شوم ،به تو در اين کار کمک
خواهم کرد» .اسب موافقت کرد و مرد بر پشتش قرارگرفت ،امّا در عوض گرفتن انتقام
از گوزن نر ،اسب دريافت که خود بردة مرد شده است .ستسیکوروس سپس گفت :شما
نیز به هوش باشید ،مبادا که اشتیاق در انتقامجويی از دشمنانتان ،به سرنوشتی مانند
سرنوشت اسب دچارتان سازد! با انتخاب فاالريس بهعنوان حاکم مطلقالعنان هماکنون
افسار را بر خود نهاده ايد .اگر با دادن محافظی به او اجازه دهید که بر پشتتان بنشیند،
از همان لحظه بردگان او خواهید گرديد» (ارسطو.)10 :1991 ،

هرچند مفهوم تمثیل نزد ارسطو و افالطون وجود دارد ،واژة «الیگوری» که واژهای
التین و مشتق از زبان يونانی است ،نخستینبار در آثار سیسرون (106-43ق.م) و در رسالۀ
خطیب ديده میشود ( .)34/3 :1954او تمثیل را «استعارههای پیوسته» (continuae
) tralationesتعريف میکند .ازآنجايیکه «اقناع» ،رکن اصلی خطابه و بالغت نزد وی
محسوب می شود ،دغدغۀ اصلی سیسرون هنگام بحث از تمثیل آن است که جوانب آن
را بهعنوان شیوهای مؤثر و متقاعدکننده در فن خطابه بکاود .او آيرونی را نیز بهگونهای
تعريف میکند که گويی نوعی گفتار تمثیلی است :گفتن چیزی و مرادکردن چیزی
ديگر (همان) .کويینتیلیان (100-35ق.م) که خلف سیسرون است ،در کتابش با عنوان
پرورش خطیب ،تمثیل را اين چنین تعريف میکند« :آرايۀ واژگونسازی سخن است؛
يکی در کلمات و ديگری در جمله يا معنی» ( .)6/8 :1920وی براساس ريشۀ لغوی
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تمثیل ،معنای بسیار وسیعی از آن استنباط میکند و معتقد است تمثیل يا در لفظ
چیزی میگويد و در معنا چیز ديگر؛ يا در لفظ چیزی میگويد کامالً متضاد با معنی
مطلوب (همان) .تعريف نخست شباهت زيادی به کاربرد امروزی تمثیل دارد ،حال آنکه
تعريف دوم به وارونهگويی (آيرونی) نزديک است که امروزه خود يک شگرد بالغی مستقل
محسوب میشود و آن را از اقسام تمثیل نمیشمارند .ون دايک ( )1985به همین امر
اشاره میکند که متون اوّلیۀ بالغی (معموالً رومی) تمثیل و آيرونی را کنار هم قرارمیدادند ،امّا
آن دو را اين چنین از هم تمیز میدادند که آيرونی دو معنی را در يک زمینۀ متضاد
ولیکن تمثیل دو معنا را در يک سطح موازی قرارمیدهد .تمثیل با رويکرد موازی
نسبتبه معنا وجود «معنای ديگر» را امکانپذير میداند ،درحالیکه در آيرونی با رويکرد
متضاد يکی از معانی ازبینمیرود .بههرروی ،تعريفی که کويینتیلیان برای تمثیل ارائه
کرد (برگرفته از ارسطو و سیسِرو) ،تعريفی است که طی صدها سال ،تعريف معیار و مقبول
همگان شد .او اعتقاد داشت که تمثیل ارائۀ «يک چیز در لفظ و چیز ديگر در معنی»
است که معموالً با مجموعهای از استعارات همراه است .ترکیب هجاها در واژة
«( »allegoriaريشۀ کهن اصطالح امروزی تمثیل) به معنای «صحبتکردن بهگونهای ديگر»
يا «گفتن چیزهای ديگر» است (ويتمن .)25 :1987 ،اين «معنای ديگر» ،همان چیزی
است که امروزه «سرشت دوگانۀ تمثیل» نامیده میشود؛ يعنی روايت ظاهری و معنای
پنهان يا «ديگر» در پس روايت .اساساً واژة « »allegoryاز واژة التین «»allegoria
گرفته شده که خود التینیشدة واژة يونانی «) »ἀλληγορία (allegoríaاست .اين ريشۀ
کهن خود از دو بخش «) »ἄλλος (allosبه معنای «ديگر ،متفاوت» و « ἀγορεύω
) »(agoreuoبه معنای «سخنگفتن و نطقکردن با صدای بلند در جمع» است .به هر
روی ،با وجود صدها سال بازتفسیر و بازتولید (از ارسطو تا اسپنسر) تنها وجهی از تمثیل که
طیّ اين دوران ثابت باقی مانده است ،همان مفهوم بالغی اصلیِ تمثیل بهعنوان «سخن
ديگر» است؛ اين مفهوم به معنای داشتن معنايی ديگر ،سوای آن چیزی است که در
ظاهر روايت بیان شده است (کلی.)57 :1991 ،
 .2-3تمثيل؛ یک ژانر یا نوع ادبي

تمثیل ممکن است در سرتاسر يک اثر ادبی بسط يابد يا ممکن است صرفاً بخشی از يک
اثر غیرتمثیلی باشد؛ يعنی ممکن است در آثاری که اساساً غیرتمثیلی هستند ،صور
تمثیلی در قالب متنهای کوتاه گنجانده شود (ابرامز .)7 :1976 ،چنانچه تمثیل در
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سرتاسر اثر ادبی بسط يابد ،تمثیل در معنای ژانر به آثار ادبی با ساختاری مشخّص اشاره
دارد .تمثیل در اين معنا روشی آگاهانه و عامدانه برای نوشتن است که نويسنده آن را
برای هدفی خاصی بهکارمیبندد .رويکرد ژانری به تمثیل چیزی است که در تلقّی
پیشین از تمثیل بهعنوان شگرد بالغی ناديده گرفته میشود .در اين نگاه ،تمثیل ديگر
نه شگردی بالغی که يک «اثر نوشتاری» است که در آن مؤلف يک معنا غیر از معنای
تحتاللفظی ايجاد و خواننده را به سمت آن هدايت میکند .بهنظرمیرسد حرکت تمثیل
از جايگاه يک شگرد بالغی به سمت يک نوع يا ژانر ادبی ،انتقالی منطقی باشد .از آغاز
عصر رنسانس نويسندگان برای توسعۀ آن دسته از مشخّصههای بالغی و شعری مرسوم
اقدام کردند که به تمثیل اجازه میداد بهعنوان سبک مستقل و متکیبهخود استفاده
شود ،بدون آنکه آن را بهعنوان استعارة بالغی درنظرگیرند (ترئیپ .)202 :1994 ،در دوران
ملکه الیزابت ،حتّی برای نوشتن تمثیل کتابهای راهنمايی وجود داشت که
دستورالعملها و مقررات نگارش تمثیل را گسترش داد (فلچر)305 :1964 ،؛ لذا از منظر
نظريۀ «انواع ادبی» ،تمثیل يک ژانر يا نوع ادبی محسوب میشود.
اوّلین ويژگی ساختاری اين نوع ادبی آن است که تمام تمثیلها از نظر قالب «بايد»
روايت باشند .هونینگ ( )1966بر آن است که بدون قالب روايت ،تمثیلنويسان ساخت
مناسبی برای برقراری ارتباط با معنای «ديگر» در اختیار ندارند؛ لذا داستان اساس هر
تمثیل است و تمثیل بدون قالب روايی ،تمثیل واقعی نیست؛ از همینروست که روايات
تمثیلی بهگونهای ساخته شدهاند که داستان فرياد میکشد و خواننده را متوجّه میسازد
که «در زير ،پند و داستانی است» (میلفورد .)20 :2005 ،کلیفورد میگويد« :اشکال روايی
اساسی برای تمثیل عبارتند از سفر ،نبرد يا مبارزه ،تالش يا جستجو و تحول» (:1974
)12؛ البته وی معتقد است برخی اشکال روايت برای تمثیل بهتر و مناسبتر از بقیه
هستند« :تمثیل فقط به يک روايت داستانی که به دلخواه بتوان آن را گسترش و بسط
داد ،نیاز ندارد؛ بلکه به ابزاری برای بررسی و تجزيه و تحلیل آن روايت نیز نیاز دارد.
شرح و تفسیر بايد با جوهرة نمايشنامهای از آن تفسیر همزيستی داشته باشد .فرم و
سبکی که بهطور ايدهآل اين شرايط را برآورده میکند سفرنامه است؛ استعارهای از
زندگی که میتوان آن را در تمام دورههای فرهنگ غربی يافت» (همان.)23 :
در ادبیّات غرب پیرز پلومن ،ملکۀ پريان و سیر و سلوك زائر که از مهمترين مصاديق
تمثیل در معنای نوع ادبی محسوب میشوند ،هرسه در همان اشکال روايی اساسی که
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کلیفورد نام میبرد ،نوشته شدهاند؛ پیرز پلومن ،ماجرای جستوجوی مشتاقانۀ روای برای
رسیدن به زندگی راستین مسیحی ،از منظر کاتولیکهای قرون وسطاست .اين تالش و
جستوجو ،مجموعهای از باليا و امتحانات و رؤياهايی را شامل میشود که برای سه
شخصیّت تمثیلی داستان ،يعنی دووِل ( ،)do-wellدوبِت ( )do-betterو دوبِست (do-
 )bestرخ میدهد .ملکۀ پريان اسپنسر نیز داستانهای چند شوالیه است که هرکدام
تمثیل يکی از فضايل انسانی چون احترام ،عدالت و عفت هستند و در جستوجو برای
رسیدن به ملکۀ پريان (گلوريانا) مجبورند موانع و دشمنان بسیار را از سر راه بردارند .سیر
و سلوك زائر اثر جان بانین نیز ،ماجرای سفر مسیحی سالک برای رسیدن به ديار سماوی
يا دروازة سرزمین ملکوت است .وی از ديار هالکت و نیستی که تمثیل عالم مادی محکوم
به زوال است ،سفر را شروع میکند و طیّ سفر با موانع و حوادثی روبهرو میشود.
پس از عنصر روايت ،مهمترين عنصر ساختاری در تمثیل «جانبخشی» يا «جاندارپنداری»
است .اغلب اين جانبخشی به مفاهیم انتزاعی است که بهعنوان نقطۀ آغازين روايت
تمثیلی عمل میکند (ويتمن .)25 :1987 ،داستانپردازی به کمک شخصیّتهايی که تجسمی
از فضیلت و عواطف امروزی هستند ،روشی بسیار رايج در تمثیلهای اوّلیه بودند؛ مثالً
در تمثیل گل سرخ که ماجرای دلداگی شوالیهای جوان به دختری زيبا به نام «رز»
است ،شخصیّت هايی به نام ترس ،شرم ،حسادت و  ...نگهبانان رز هستند .محل سکونت
رز را که باغ عشق است ،ديواری از خارج که در آن تهیدستی و حسد و کینه و  ...وجود
دارد ،جدا میکند .شوالیه وارد باغ میشود ،تیری از جانب خدای عشق بدو اصابت
میکند و عاشق رز میشود و برای دستيافتن به وی تالش میکند .سرانجام ،پس از
کشمکشهای بسیار به معشوق میرسد .ملکۀ پريان ادموند اسپنسر نیز داستان چند
شوالیه است که هريک تمثیل يک مفهوم اخالقی هستند و خويشکاری متناسب با آن
مفهوم را دارند و همگی برای رسیدن به ملکۀ پريان گلوريانا تالش میکنند.
عنصر ديگر در تمثیل «بینامتنیت» است که بر اساس آن تمثیل يک «راز عمومی»
است که در آن برخی «معنای ديگر» يا معنای اصلی را درك میکنند و برخی درك
نمیکنند .فرای میگويد که «ديگری» در تمثیل ،يک نوشتۀ ديگر است «وقتی يک کار
ادبی با کار ادبی ديگر يا يک نوشتۀ اسطورهای به هم میپیوندند و با هم ترکیب
میشوند ،يک کار تمثیلی به وجود میآيد» .از نظر وی تمثیل زمانی پديد میآيد که
«يک اثر ادبی با يک اثر ادبی ديگر و يا يک اثر اسطورهای ترکیب میشود ،امّا نه در
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ساختار؛ بلکه با يک معنای تفسیری خاص؛ بنابراين ،سلوك زائر بهطور تمثیلی به
اسطورة رستگاری مسیحی مرتبط است» (فرای (.37:1963
 .3-3تمثيل؛ روشي برای تفسير و خوانش آثار ادبي

تمثیل اغلب بهعنوان يک شگرد بالغی و در علم رتوريک ( )rhetioricبررسی میشود،
حال آنکه تمثیل از همان آغاز پیدايش در عرصۀ مطالعات ادبی جز رتوريک با حوزة
پراهمیّت ديگری به نام هرمنوتیک ( )hermenoticمرتبط بوده است .در عرصۀ نخست،
تمثیل شیوه ای برای پیدايش و نگارش اثر ادبی و در عرصۀ دوم ،شیوهای برای خوانش و
تفسیر متن ادبی است؛ بهعبارتديگر ،تمثیل بهعنوان شگرد بالغی ،ابزاری برای
رمزگذاری مفاهیم ،حوادث و شخصیّتها در دل روايت داستانی است ،امّا تمثیل بهعنوان
شیوة تفسیر ،ابزاری برای رمزگشايی روابط نمادين و تمثیلی میان حوادث و
شخصیّتهاست .حضور تمثیل در اين دو عرصه ،حتّی از بررسی تاريخی واژة کهن
« »allegoriaقابل دريافت است .پلوتارك (120-46م) که يکی از اوّلین استفادهکنندگان از
اين واژه است ،متوجّه شد واژة « »hyponoiaکه افالطون در کتاب جمهوری از آن
استفاده کرده ،معادل همان واژهای است که در عصر وی به « »allegoriaتبديل شده
است .واژة « »hypo-noiaدر معنای «معنا و انديشۀ زيرين و پنهان» نوعی فهم و
دريافت قلمداد میشود و به علم فلسفه تعلق میگیرد ،حال آنکه اصطالح
« »allegoriaکه در معنای «صحبتکردن بهگونهای ديگر» يا «گفتن چیزهای ديگر»
است ،نوعی خطابه و نطق محسوب و به علم رتوريک مربوط میشود؛ لذا ما شاهد
تغییری مفهومی از «معنا» به «کالم» در آغاز کاربرد اين اصطالح هستیم.
اين ديدگاه ،يعنی تعريف تمثیل بهعنوان «روش تفسیر يا خوانش آثار ادبی» با
ديدگاه های استعاری و ژانری متفاوت است .ديدگاه تفسیری دربارة تمثیل اينگونه
تعريف میشود« :اتصال مفاهیم به تصاوير و ايماژهای شعری» (فرای)89 :1957 ،؛ يعنی
آثار ادبی را میتوان بهصورت تمثیل درآورد يا تمثیلی کرد؛ بدينمعنا که آنها را میتوان
طوری خواند که گويی اساساً تمثیلی نوشته شدهاند .رويکرد تفسیری مخالف با مفهوم
پیشینِ تمثیل در معنای ژانر است؛ زيرا در اين رويکرد مخاطب يا منتقد است که
تصمیم میگیرد يک اثر صرفنظر از تمام محدوديّتهای ژانری ،تمثیلی هست يا نه .در
ديدگاه ژانری ،مخاطب به تمثیل و تفسیر يا تفسیرهايی که نويسنده ارائه کرده است،
محدود میشود .برخی منتقدان معاصر برای اين رويکرد جديد به تمثیل ،اصطالح

 /50نگاهي تطبيقي به تمثيل در مطالعات ادبي

جديدی وضع کرده اند که آن « »allegoresisاست؛ لذا در بررسی سیر تاريخی
تمثیل در مطالعات ادبی غرب ،با دو اصطالح مشابه مواجه می شويم که الزم است
میان آن دو تفاوت بگذاريم »allegory« :و «»allegoresis؛ يعنی «تمثیل» و
« تفسیر تمثیلی» .بهنظرمیرسد  ،allegoresisيعنی تفسیر متن به شیوهای تمثیلی ،از
نوشتن آگاهانۀ متن تمثیلی ،يعنی نوشتن آگاهانۀ چیزی به قصد اينکه معنای ديگری
بدهد ،قدمت بیشتری دارد؛ لذا الزم است انواع مختلف اين رويکرد را بررسی کنیم:
 .1-3-3تفسير هومری

نخستین تجسم تمثیل بهعنوان تفسیر ،در تفسیرهای کهن هومر ديده میشود.
همانطورکه اشاره شد ،واژة «تمثیل» از کلمۀ يونانی« »allegoriaبه معنای
«صحبتکردن از چیز ديگر در فضای باز» گرفته شده است که به آموزشهای مفسران
هومری در بازار اشاره دارد .تفسیرهای تمثیلی هومری از اوايل قرن ششم قبل از میالد
آغاز شده است .اغلب اين مفسران هريک از شخصیّتهای حماسههای يونان را با يکی از
نیروهای طبیّعت يکی میدانستند و يا از برخی شخصیّتها برای بازنمايی مفهومی انتزاعی
استفاده میکردند؛ مثالّ آفروديت برای عشق و يا آتنا برای خرد (هارلند.)51:1381 ،
اگرچه پیشینۀ ثبت شدة تفسیر و تأويل اساطیر و حکايات ،به دوران سقراط و
افالطون برمیگردد ،تنها با رواقیان است که تفسیر آگاهانۀ متون آغاز میشود؛ يعنی
نخستین دوره ای که عالمانه و عامدانه در پی تفسیر و بازفهم متون برآمدهاند .ايشان که
معنای ظاهری اساطیر کهن باستانی را متناسب با ارزشهای خويش نمیدانستند،
دست به تفسیر تمثیلی اساطیر زدند (رضادوست .)79 :1393 ،آنها وقتی حکايات امثال
هومر و هزيود را میشنیدند که در آن خدايان (مظاهر عقالنیّت) همديگر را فريب
میدهند ،دروغ می گويند و از نزديکان و فرزندانشان ،تمتّع جنسی میبرند ،به فکر
بازسازی و ترمیم اين حکايات از طريق تأويل آنها برآمدند.
 .2-3-3تفسير کتاب مقدس

تفسیر تمثیلی کتاب مقدس ريشه در آراء متفکران يونانی و رومی دارد که اسطورههای
کالسیک را بهمنزلۀ تمثیل حقايق انتزاعی کیهانشناختی ،فلسفی يا اخالقی بررسی
میکردند .نخستین ايستگاه تأويل و تفسیر متون مقدس ،نظريّات تفسیری فیلون
اسکندرانی است که به «پدر رمز» مشهور شده است (همان .)86 :به عقیدة او در هر متن
مقدّس به مواردی برمیخوريم که بهنحوی با عقل بشری سازگار نیست .امور محال،
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غوامض و غرايب از اين جملهاند؛ مثالً وقتی در قرآن از دست الهی ،عرش او که آسمانها
و زمین را در برگرفته و تکیه زدن خداوند بر آن و اموری اين چنین سخن میرود ،راهی
جز تفسیر تمثیلی باقی نمیماند يا زمانی که در تورات از درختان معرفت و حیات سخن
گفته میشود (سفر پیدايش ،)9/2 :به اعتقاد فیلون خود امارت متن به ما میگويد که بايد
به تفسیر تمثیلی متوسل شويم .دلیل چنین امری اين است که پیشفرض مؤمنان
همانند رواقیان اين است که خبط و باطل در کالم الهی راه ندارد؛ پس هرچیزی که با
عقل بشری منطبق نیست ،حتماً معنايی باطنی و متفاوت با ظاهر دارد .اساساً در دنیای
رومی از تفسیر تمثیلی استفاده میکردند تا دينهای گوناگونشان را که شامل آيین يهود
و اديان چندخدايی يونانی و رومی میشد ،با هم ترکیب کنند .ازجمله کسانی که در
کاربست اين شیوه سرآمد بودند ،میتوان به اين افراد اشاره کرد :فیلون اسکندرانی (30
ق.م تا 45م) که بر عهد عتیق تفاسیری نوشت ،کلمنت اسکندرانی (215-150م) ،شاگردش
اوريژن (254-185م) و از همه برجستهتر ،آگوستین (430-354م) .آگوستین سرچشمۀ
دشواری و ابهام متون مقدّس را ناشی از وجود نشانههای ناشناخته يا مبهم میداند که
خود به دو دستۀ مستقیم و تمثیلی تقسیم میشوند .زمانی که يک نشانه همان
موضوعاتی را بیان میکند که برای آن ساخته شده است ،ما با نشانۀ سرراست و مستقیم
روبهرويیم؛ مثالً وقتی واژة «ورزا» و يا «گاو نر» را بهکارمیبريم و منظورمان همان گاو نر
است که به قول آگوستین همۀ همزبانان بهکارمیبرند ،در اينجا نشانه مستقیم استفاده
کردهايم ،امّا همین حیوان مشخّص مطابق بخشی از سخنان رسول پولس چنان
بهکاررفته که بر واعظ و مبلغ انجیلی داللت میکند که مصداق اين آيه است« :تو گاوی
که خرمن را شخم زده ،پوزبند نخواهی زد» (رضادوست.)169 :1393 ،
 .3-3-3نظریّههای تفسيری مدرن دربارۀ تمثيل

نظريّههای تفسیری معاصر دربارة تمثیل ،تمثیل را از تفاسیر هومر يا تفاسیر کتاب
مقدس کمتر تعلیمی میدانند .برخی نظريّهپردازان ادبی استدالل میکنند که هرگاه
متنی بهطور انتقادی بررسی شود ،منتقد متعهد میشود آن انتقاد متن را به اثر تمثیلی
تبديل کند .فرای در موضعگیری جزمیتری معتقد است که هر نوع انتقاد ادبی در ذات
تمثیلی است .او ادعا میکند که نگاه معاصر ،تمام ادبیّات را تمثیلهای بالقوه تلقّی
میکند و در جايی ديگر میگويد که تمثیلهای پديدآمده از تفسیر ،بسیار رايجتر از
تمثیلهايی هستند که عموماً بهعنوان تمثیل پذيرفته شدهاند ( .)13 :1963وی در اين
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باره مینويسد« :بسیاری از آثار ادبی از نظر تکنیکی تمثیلی نیستند ،امّا رابطهای با
حوادث و رويدادهای تاريخی و ايدههای اخالقی دارند که وقتی مفسّر درصدد تحلیل و
تفسیر آن برمیآيد ،بهنوعی آن را تمثیلپردازی میکند» (همان) .در مطالعات نقد ادبی
جديد ساختارشکنی و هرمنوتیک مدرن با نگاهی ويژه به تمثیل ،سعی کردند آن را
بهعنوان روشی برای نگارش و بهطور همزمان خوانش متن ادبی معرفی کنند.
براساس نظريّۀ تفسیری مدرن ،تفسیر تمثیلی نوعی ساختارشکنی است .متن به
چند بخش تقسیم میشود تا بتوان معنا را از آن استنتاج کرد .ماهیّت دوگانۀ تمثیل و
اين حقیقت که فرد میتواند يک چیز بگويد و منظورش چیز ديگری باشد ،میتواند علّت
اين تلقّی از تمثیل باشد .پاريس در اين باره مینويسد« :تمثیل يک زردآلو با هستهای
که در مرکز آن قرارگرفته نیست که ما به دنبال آن هسته باشیم ،بلکه همانند پیاز است
که اليههای مختلف آن تشکیلدهندة تمامیّت آن است و پیام آن تعدّد و کثرّت است»
( .)37 :2002اين معنا درست مقابل ديدگاه ساختارگرايان دربارة معناست .از نظر
ساختارگرايان متن دارای معانی ثابت و پايدار است .برای ايشان فهم متن بايد باتوجّهبه
نظام حاکم بر آن صورت گیرد (نصری )114 :1381 ،و پیام متن را بايد از طريق ساختار و
نشانههای آن دريافت ،امّا ساختارشکنان رابطۀ میان ذهن و معنا را به تعلیق درمیآورند.
معناهای متن با هر تفسیری دچار تکثّر و تعويق میشود و نبايد معنای ثابت و يکسانی
را برای متن درنظرگرفت؛ پس در خوانش تمثیلی ،ديگر جداسازی خوانشِ درست يک
متن ،هدف مفسر بهحسابنمیآيد .از همین رو «اگر يکی از قرائتها درست تلقّی شود،
همیشه میتوان بهوسیله قرائتهای ديگر آن را باطل و خنثی کرد و اگر غلط تلقّی شود،
همیشه می توان نشان داد که در انحرافات خود حقیقتی را بیان میکند» (میلفورد:2005 ،
 .)20تمثیل در مطالعات هرمنوتیک مدرن جايگاه مهمی دارد .نظريّۀ کالسیک هرمنوتیک
(شالير ماخر ،ديلتای) شناخت متن را دريافت معنای اصیل و راستین يک متن میداند و
در آن ترديدی وجود ندارد که متن دارای معنايی قطعی است ،امّا در ديدگاه مدرن
نمیتوان معنا را کشف کرد ،فقط میتوان شرايط شکلگیری معنا را فهمید و براساس
اين شرايط ،معنا يا به بیان بهتر ،سلسلههای معنا را آفريد؛ بر اين اساس ،هربار خواندن
زايندة معنايی تازه است .هر متن در خود چیزی تعريفناپذير و ناشناختنی دارد که
خواننده به گمان خود آن را کشف میکند (احمدی )685 :1393 ،و تفسیر تمثیلی ناظر به
اين رويکرد اخیر در هرمنوتیک است.
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با نگاهی تطبیقی به تعاريف و کاربردهای تمثیل در بالغت شرق و غرب ،میتوان گفت
اين اصطالح در حوزة نقد ادبی و بالغت سه معنای اصلی دارد :الف .يک شگرد بالغی:
تمثیل در اين معنا يکی از انواع تشبیه در علم بیان است و برای اينکه بین تمثیل و
ساير اصطالحات بیانی که ازجهتی با آن همپوشانی دارند؛ مثل تشبیه تمثیل ،استعاره
تمثیلی ،اسلوب معادله و ارسال المثل ،مرز مشخّصی بگذاريم ،میتوانیم بگويیم وجه
ممیزه تمثیل ساخت روايی آن است؛ بهبیانديگر ،تمثیل؛ حکايت ،داستان يا روايتی
است (در حکم مشبه) که تالش میکند يک مفهوم اخالقی ،عرفانی يا فلسفی (در حکم
مشبهبه) برای ما تصويرسازی کند تا آن را بهتر و آسانتر دريابیم؛ ب .يک نوع ادبی :در
اين معنا تمثیل ديگر نه شگردی بالغی که اثری نوشتاری است که در آن مؤلف معنايی
غیر از معنای تحتاللفظی ايجاد و خواننده را به سمت آن هدايت میکند .تمثیلهای
بالغی واجد ساختار روايی بلند و پیچیده نیستند ،بلکه داستانهای کوتاه و نیمهبلندی
هستند که نويسنده به اقتضای موضوع و هدف ،آنها را ضمن اثر خود و حین مباحث
تعلیمی يا توصیفی میگنجاند ،امّا گاه تمثیل ضمن اثری ديگر بهکارنمیرود ،بلکه خود
اثری است در قالبهای بلند روايتشده و تقريباً تمام ويژگیهای ساختاری نوع ادبی را
دارد؛ ج .روش خوانش و تفسیر آثار ادبی :تمثیل در دو معنای نخست ابزاری است برای
رمزگذاری مفاهیم ،حوادث و شخصیّتها در دل روايتی داستانی ،امّا تمثیل بهعنوان يک
شیوة تفسیر ،ابزاری برای رمزگشايی است .در اين رويکرد مخاطب يا منتقد است که
تصمیم میگیرد اثر ،صرفنظر از تمام محدوديّتهای ژانری ،تمثیلی است يا نه.
پينوشت
 .1يعنی حسّی نباشد و در ذات موصوف نیز وجود نداشته باشد.
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