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ABSTRACT

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Haft Orang of Jami and his three divans are 
full of allegories or allegorical stories. Allegory, whether short or long, has a 
narrative structure. In this research we have analyzed the position of allegory 
in the poems of Haft Orang Jami and his three divans in in terms of quantity 
and quality of allegories and their advantages, innovations and disadvantag-
es. We have also examined six allegories of different types in terms of forms 
and content. In formal analysis, the type of allegory in terms of number of 
verses and animal or non-animal character, syntactic abstract, specialization 
and description and in content analysis, the background verses prepare the 
audience’s mind, desire (story character desire), obligation (law), we have 
dealt with the treatment of desire and obligation and the message of allegory
METHODOLOGY: the present research has been done in a descriptive- analyt-
ical manner using library sources, and the study area is Haft Orang Jami and 
his three divans
FINDINGS: formal analysis of these allegories, the multiplicity of verses, the 
variety of subjects, accurate and expressive descriptions and their content 
analysis, by addressing the desired quality of conveying the message, ex-
plains, Jami’s mystical view
CONCLUSION: Jami has used illustration and atmosphere to describe the 
characters of the story and its credibility to the audience and introduction to 
accept the story and message in the mind of the audience. Desire and obliga-
tion in the structure of allegories also play an important role in the formation 
and development of the story and conveying the message of allegory. The 
opposition of obligation to ill-considered desire is seen in most allegories, and 
of course sometimes the right and logical desire is in the same direction as 
obligation, and it is obtained that this expresses Jami’s mystical view and his 
order to be satisfied with his contentment and to know his limits and to deny 
extravagance and greed.
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مقاله پژوهشی
گستردگی و گوناگونی استفاده از تمثیل، یکی از ویژگیهای سبکی آثار منظوم جامی

هادی نژادفّلح، رضا سمیع زاده*، محمدشفیع صفاری
گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی )ره(، قزوین، ایران

چکیده
ــا  ــا ی ــار از تمثیله ــش، سرش ــه دیوان ــی و س ــگ جام ــت اورن ــدف:  هف ــه و ه زمین
ــتانی  ــاختاری داس ــد، س ــه بلن ــاه و چ ــه کوت ــل، چ ــت. تمثی ــی اس ــتان های تمثیل داس
ــه تحلیــل جایــگاه تمثیــل در منظومــه هــای هفــت  و روایــی دارد. در ایــن پژوهــش، ب
اورنــگ جامــی و ســه دیــوان وی از نظــر کمیــت و کیفیــت تمثیلهــا و محاســن، نوآوریهــا 
ــر  ــف را از نظ ــواع مختل ــل از ان ــش تمثی ــن، ش ــم، همچنی ــه ای ــب آن پرداخت و معای
ــوع تمثیــل از نظــر  ــه ن ــم. در تحلیــل صــوری، ب ــی بررســی کــرده ای صــوری و محتوای
تعــداد ابیــات و گونــة حیوانــی یــا غیرحیوانــی شــخصیت، چکیــدة نحــوی، فضاســازیها و 
توصیفهــا و در تحلیــل محتوایــی، بــه ابیــات پیــش زمینــة آمــاده ســاز ذهــن مخاطــب، 
ــام  ــزام و پی ــا و ال ــورد تمّن ــون(، برخ ــزام ) قان ــتان(، ال ــخصیت داس ــتة ش ــا )خواس تمّن

ــم.  ــه ای تمثیــل پرداخت
ــتفاده از  ــا اس ــی، و ب ــی- تحلیل ــیوه توصیف ــه ش ــش رو ب ــش پی ــه: پژوه روش مطالع
منابــع کتابخانــه ای انجــام شــده، و محــدوده موردمطالعــه، هفــت اورنــگ جامــی و ســه 

ــوان او اســت. دی
یافتــه هــا: تحلیــل صــوری ایــن تمثیلهــا، کثــرت ابیــات، تنــوع موضوعــات، توصیفهــای 
ــوب رســاندن  ــه کیفیــت مطل ــن ب ــا پرداخت ــا، ب ــی آنه دقیــق و رســا، و تحلیــل محتوای

پیــام، نظــر عرفانــی جامــی را تبییــن میکنــد. 
ــخصیتهای  ــف ش ــرای توصی ــازی ب ــازی و فضاس ــی از تصویرس ــری: جام ــه گی نتیج
ــرای پذیــرش داســتان  ــرای مخاطــب، و از مقدمــه چینــی ب داســتان و باورپذیــری آن ب
و پیــام در ذهــن مخاطــب اســتفاده کــرده اســت. تمّنــا و الــزام در ســاختار تمثیــل هــا 
نیــز نقــش به ســزایی در شــکل گیــری و پیشــرفت داســتان و رســانش پیــام تمثیــل دارد؛ 
ــای نســنجیده در بیشــتر تمثیلهــا دیــده  می شــود و البتــه گاهــی  ــا تمّن ــزام ب تقابــل ال
نیــز تمّنــای بجــا و منطقــی هم جهــت بــا الــزام اســت و بــه دســت میآیــد کــه ایــن امــر 
ــه داشــته  ــه قناعــت  و بســنده کــردن ب ــی جامــی و ســفارش وی ب ــد عرفان بیانگــر دی

هــای خویــش و شــناختن حــّد و انــدازة خــود و نفــی زیــاده خواهــی و طمــع اســت.
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مقّدمه
تمثیلهــا بیشــتر جنبــة اقناعــی و تکمیلــی بــرای کالم گوینــده دارنــد و بــه عنــوان الگویــی بــرای پــرورش 
مطالــب بــه کار میرونــد و بســامد کاربردشــان بــا توجــه بــه نــوع ادبی)ژانــر( ممکــن اســت کــم یــا زیــاد 
باشــد. در صــورت وجــود  محدودیتهایــی همچــون کمــی زمــان، کاربــرد مثلهــا مناســب، موثــر و کارســاز 
اســت. تمثیــل میتوانــد کوتــاه تریــن شــکل ممکــن را داشــته باشــد؛ یعنــی یــک گــزاره یــا یــک بیــت یــا 
حتــی یــک مصــراع باشــد و یــا آنکــه بــه انــدازة یــک داســتان بلنــد باشــد و بــا شــخصیت هــای گوناگــون 
و اتفاقــات متنــوع همــراه باشــد؛ امــا در هــر حــال، هــدف از تمثیــل بیــان ســاده یــا گاهــی رمزگونــة یــک 
معنــی اســت و جامــی توانســته اســت بــا قــدرت معلومــات و اطالعــات گســتردة خــود، ایــن ســبک را بــه 

صالبــت گذشــتگان ســرپا نگهــدارد و امثــال را در سراســر آثــارش فــراوان و بجــا بــه کار گیــرد.
ــوان  ــی و ســه دی ــگ جام ــای هفــت اورن ــه ه ــل در منظوم ــگاه تمثی ــل جای ــه تحلی ــن پژوهــش، ب در ای
ــن،  ــم. همچنی ــه ای ــب آن پرداخت ــا و معای ــن، نوآوریه ــا و محاس ــت تمثیله ــت و کیفی ــر کمی وی از نظ
شــش تمثیــل از انــواع مختلــف را از نظــر صــوری و محتوایــی بررســی کــرده ایــم. در تحلیــل 
ــدة  ــی شــخصیت، چکی ــا غیرحیوان ــی ی ــة حیوان ــات و گون ــداد ابی ــر تع ــل از نظ ــوع تمثی ــه ن ــوری، ب ص
ــن  ــاز ذه ــاده س ــة آم ــش زمین ــات پی ــه ابی ــی، ب ــل محتوای ــا و در تحلی ــازیها و توصیفه ــوی، فضاس نح
ــزام و پیــام تمثیــل ــا و ال ــزام ) قانــون(، برخــورد تمّن ــا ) خواســتة شــخصیت داســتان(، ال  مخاطــب، تمّن

پرداخته ایم. 

پیشینة پژوهش
مقالــه هایــی وجــود دارنــد کــه بــه بررســی تمثیلهــا و داســتانهایی از ادبیــات فارســی پرداختــه انــد. ایــن 
مقــاالت عبارتنــد از : 1. ســاخت حکایــت تمثیلــی در هفــت اورنــگ جامــی نوشــتة مریــم خلیلــی جهــان 
ــوم انســانی دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان، شــماره18،  اســفند 1380 چــاپ  ــه عل ــه در مجل ــغ ک تی
شــده اســت. 2. ســبک شناســی روایــت: الگــوی تأویلــی خطــا – مجــازات در حکایتهــای عرفانــی، نوشــتة 
علیرضــا محمــدی کلــه ســر کــه در فصلنامــة تخصصــی نقــد ادبــی، ســال هشــتم، شــمارة 30 چــاپ شــده 
اســت. 3. ســبک شناســی روایــت در داســتان کوتــاه » چشــم شیشــه ای« اثــر صــادق چوبــک، نوشــتة 
ــی  ــة نقــد/ مجموعــه مقــاالت دومیــن همایــش مل ــان کــه در نام ــاگل زاده و حســین رضوی ــردوس آق ف
نقــد ادبــی بــا رویکــرد نشــانه شناســی ادبیــات چــاپ شــده اســت. 4. تحلیــل تمثیــل در حکایــات روضــة 
ــام کــه در فصلنامــة تحقیقــات تعلیمــی و  خلــد مجــد خوافــی نوشــتة فرشــته ربیــع و عالیــه یوســف ف
غنایــی زبــان و ادب فارســی دانشــگاه آزاد اســالمی – واحــد بوشــهر، شــمارة پیاپــی بیســت و نهــم، پاییــز 
1395 چــاپ شــده اســت. 5. تحلیــل ســاختاری و گفتمانــی تمثیــل در مرصادالعبــاد نوشــتة بتــول واعــظ 
در فصلنامــة متــن پژوهــی ادبــی، ســال 22، شــمارة 75، بهــار 1397 چــاپ شــده اســت. بــا ایــن حــال، 
هیــچ کــدام از مقــاالت یــاد شــده بجــز مــورد شــمارة1، بــه تمثیلهــای اشــعار جامــی نپرداختــه انــد و آن 
یــک مقالــه هــم، جایــگاه تمثیــل در آثــار منظــوم جامــی را بــه طــور کامــل بررســی نکــرده  و ایــن کار، 

در پژوهــش حاضــر صــورت گرفتــه اســت .

بحث و بررسی
تمثیل در یک نگاه

»تمثیــل« در فرهنــگ اصطالحــات ادبــی چنیــن تعریــف شــده اســت: »در اصطــالح آن اســت کــه عبــارت 
ــت،  ــه اس ــی حکیمان ــدة مطلب ــل و دربرگیرن ــبه مث ــا ش ــل ی ــه مث ــه ای ک ــه جمل ــر ب ــم و نث را در نظ

ــد« )داد، 1383(. بیاراین
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بیشــتر علمــای بالغــت اســالمی تمثیــل را نوعــی تشــبیه میداننــد. عبدالقاهــر  جرجانــی دربــارة تمثیــل 
چنیــن مینویســد:» آن، تشــبیهی اســت کــه وجــه شــبه در آن بــا نوعــی تأویــل و توضیــح بــه دســت مــی 
آیــد« )جرجانــی، 1374(. ســکاکی میگویــد: »هــرگاه وجــه شــبه، وصفــی غیرحقیقــی و برگرفتــه از امــور 
ــده میشــود« )ســکاکی، 608ق(. تمثیــل از شــگردهای زیبایــی  متعــدد باشــد، آن تشــبیه، تمثیــل خوان
آفرینــی در کالم و نوعــی اســتعاره اســت کــه زیرســاخت تشــبیهی دارد. ایــن عنصــر خیــال انگیــز گاهــی 
در شــکل حکایــت ارائــه میشــود و در ایــن صــورت، عــالوه بــر بعــد زیباســازی، بــه تحلیــل و تأویــل متــن 
ــد  ــل دریافــت میگردان ــرای مخاطــب خــود محســوس و قاب ــردازد و اندیشــه ای انتزاعــی را ب نیــز مــی پ
)خلیلــی جهانتیــغ، 1380(. » گاهــی نیــز بــه انــواع گوناگــون داســتان یــا حکایاتــی گفتــه میشــود کــه 
ــا یکدیگــر فــرق داشــته باشــند امــا همــه  ممکــن اســت از نظــر طــول داســتان و نــوع شــخصیت هــا ب
ــی  ــان، 1375(. در مباحــث بالغ ــد« )پورنامداری ــل میخوانن ــا تمثی ــل ی ــا، مث ــژة آنه را جــدا از شــکل وی
ــوادة تشــبیه و اســتعاره اســت کــه از حــّد یــک یــا چنــد جملــه فراتــر  فارســی و عربــی، تمثیــل از خان
نمیــرود، اّمــا در آثــار ادبــی فارســی، اصطــالح تمثیــل غالبــاً همــراه بــا حکایــت و قّصــه آمــده اســت کــه 
همــان »تمثیــل داســتانی« )الیگــوری1( اســت )فتوحــی، 1389(. » تمثیــل بیــان حکایــت و روایتــی اســت 
ــی دیگــری اســت« )شمیســا، 1374(.  کــه هرچنــد معنــای ظاهــری دارد امــا مــراد گوینــده معنــای کلّ
ــة معنایــی کــه  ــا الیگــوری، روایــت گســترش یافتــه ای اســت دارای حّداقــل دو الی تمثیــل داســتانی ی
الیــة نخســت، صــورت قّصــه )اشــخاص و حــوادث( و الیــة دوم معنــای عمیــق تــری اســت کــه بــه آن » 

روح تمثیــل« میگوینــد )فتوحــی، 1389(.
از میــان نظریــه پــردازان ادبــی غــرب، کادن2 تمثیــل را چنیــن تعریــف میکنــد: تمثیــل حکایتــی اســت 
ــک  ــل ی ــه. تمثی ــی ثانوی ــری و معن ــی ظاه ــا معن ــتین ی ــی نخس ــی: معن ــا دو معن ــم ب ــا نظ ــر ی در نث
ــد.  ــد و خوان ــطح فهمی ــا س ــه ی ــه الی ــا س ــی ت ــوان آن را در دو و گاه ــن، میت ــت. بنابرای ــتان اس داس
ــا ــه آنه ــگاه ب ــوع ن ــیا و ن ــارة اش ــر درب ــاس و تفک ــان احس ــرای بی ــت ب ــی اس ــل راه ــع، تمثی  در واق

ــه ای  ــه گون (Cuddon, 1995(. تمثیــل، روایتــی داســتانی اســت کــه در آن، موجــودات و کنــش هــا ب
اســت کــه معنــای منســجمی ظاهــری و اولیــه بــر مبنــای ســطح داللتــی دارد و در همــان حــال، معنــا 
 Abrams,) و مفهومــی ثانویــه هــم دارد کــه متناظــر بــا موجــودات، مفاهیــم و رخدادهایــی دیگــر اســت
1993). لوفلــر تمثیــل را ابــزاری مقتصدانــه بــرای بیــان تعریفــی طوالنــی یــا بیــان یــک رشــته معانــی 
ــتعاره ای  ــل، اس ــر، 1364(. تمثی ــد )لوفل ــی میدان ــال ذهن ــی در اعم ــه جوی ــب صرف ــنخ و موج ــم س ه
ــه ای نظــام منــد نمادیــن  ــه گون گســترده اســت کــه در آن، شــخصیت هــا، کنــش هــا و صحنــه هــا ب
ــه  ــل را ب ــن تمثی ــد (Fowler & Childs, 2006(. هرم ــت میکنن ــه ای دالل ــم ثانوی ــر مفاهی میشــوند و ب
.(Herman & Other, 2005) ــد ــا میخوان ــی اســتعاره ه ــاب »خطیــب« وی، توال ــة سیســرو در کت گفت

بــه نظــر نگارنــدگان، در کنــار دســته بنــدی تمثیــل بــه: تشــبیه، اســتعارة تمثیلیــه، َمَثــل، اســلوب معادلــه 
ــوم  ــی(، اگزمپل ــل غیرحیوان ــی(، پارابل)تمثی ــل حیوان ــی، فابل)تمثی ــاه تمثیل ــتان کوت ــل(، داس )مّدعامث
)مثالــک( و داســتان رمــزی، تمثیــل در آثــار منظــوم را میتــوان چنیــن تقســیم بنــدی کــرد: 1. تمثیــل 
تــک مصــراع یــا تــک بیــت )از نــوع تشــبیه، اســتعارة تمثیلیــه، َمَثــل و اســلوب معادلــه(، 2. تمثیــل بــه 
صــورت خوشــه ای از ابیــات و 3. تمثیلــی بــودن تمــام یــک اثــر کــه گاهــی رمــزی اســت و معمــوالً شــاعر 

آن را رمزگشــایی میکنــد؛ ماننــد، ســالمان و ابســال جامــی. 

تنوع تمثیل در اشعار جامی 
الــف( از نظــر تعــداد ابیــات: تمثیلهــای آثــار منظــوم جامــی شــامل هفــت منظومــة مثنــوی هفــت اورنــگ 
 1. Allegory
2 . J. A. Cuddon
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و ســه دیــوان وی، شــامل چهــار گونــه اســت: 
1( داستان تمثیلی بلند ) دارای بیش از ده بیت( 
2( داستان تمثیلی کوتاه ) دارای یک تا ده بیت(

3( َمَثل ) یک مصراع  یا یک بیت( 
4( اسلوب معادله 

ــل ) دارای  ــوع فاب ــر دو ن ــا از ه ــی، تمثیله ــوم جام ــار منظ ــخصیت: در آث ــر ش ــل از نظ ــوع تمثی ب( تن
شــخصیت حیوانــی( و پارابــل )دارای شــخصیت غیرحیوانــی( دیــده میشــود. از 505 تمثیــل، 65 تمثیــل 
) 12/87 درصــد( شــخصیت یــا شــخصیتهای حیوانــی دارد و 440 تمثیــل ) 87/12 درصــد( دارای 

ــی اســت. ــا شــخصیتهای غیرحیوان شــخصیت ی

کثرت تمثیلهای جامی و تعداد ابیات آن
ــگ و  ــت اورن ــة هف ــی در منظوم ــه اســت. جام ــل توّج ــی قاب ــار منظــوم جام ــل در آث ــاد تمثی ــداد زی تع
ســه دیوانــش 505 تمثیــل از چهــار نــوع بــاال شــامل 43 داســتان تمثیلــی بلنــد، 143 داســتان تمثیلــی 
کوتــاه، 247 مثــل و 71 اســلوب معادلــه بــه کار بــرده اســت. بنابرایــن از 505 تمثیــل موجــود در آثــار 
ــاه، 48/91  ــی کوت ــی بلنــد، 28/31 درصــد داســتان تمثیل منظــوم جامــی، 8/51 درصــد داســتان تمثیل

درصــد مثــل و 14/05 درصــد اســلوب معادلــه اســت. همچنیــن از نظــر تعــداد ابیــات تمثیلهــا: 
- در 6355 بیت سلسله الذهب 576 بیت ) 9/06 درصد(، 

- در 1130 بیت سالمان و ابسال 213 بیت ) 18/84 درصد(، 
- در 1712 بیت تحفه االحرار 219 بیت ) 12/79 درصد(،
- در 2873 بیت سبحه االبرار 288 بیت ) 10/02 درصد(،

- در 4032 بیت یوسف )ع( و زلیخا 176 بیت ) 4/36 درصد(،
- در 3860 بیت لیلی و مجنون 112 بیت ) 2/9 درصد(،

- در 2315 بیت خردنامة اسکندری 135 بیت ) 5/83 درصد(،
- در 9396 بیت فاتحه الشباب 104 بیت ) 1/1 درصد(،
- در 4478 بیت واسطه العقد 26 بیت ) 0/58 درصد( و

ــه اســت و در  ــل اختصــاص یافت ــه تمثی ــت ) 0/69 درصــد( ب ــات 19 بی ــه الحی ــت خاتم - در 2753 بی
ــود دارد. ــل وج ــد( تمثی ــت ) 4/8 درص ــی، 1868 بی ــوم جام ــار منظ ــت آث ــوع در 38904 بی مجم

بیشــترین فراوانــی تمثیــل از نــوع اســلوب معادلــه و مثــل در ســه دیــوان جامیســت: فاتحــه الشــباب 98 
تمثیــل ) 56 مثــل و 42 اســلوب معادلــه(، واســطه العقــد 26 تمثیــل ) 12 مثــل و 14 اســلوب معادلــه( 
و خاتمــه الحیــات 16 تمثیــل ) 15 مثــل، 1 اســلوب معادلــه( و تمثیــل از نــوع داســتانهای تمثیلــی بلنــد 

و کوتــاه در ســه دیــوان دیــده نمیشــود.
فراوانــی انــواع تمثیــل در منظومــه هــای هفــت اورنــگ جامــی: سلســله الذهــب 56 تمثیــل ) 17 داســتان 
ــد، 15  ــل ) 5 بلن ــل(، ســالمان و ابســال 31 تمثی ــاه و 12 مث ــی کوت ــد، 27 داســتان تمثیل ــی بلن تمثیل
ــه(،  ــلوب معادل ــل و 1 اس ــاه، 29 مث ــد، 21 کوت ــل ) 4 بلن ــرار 55 تمثی ــه االح ــل(، تحف ــاه و 11 مث کوت
ســبحه االبــرار 59 تمثیــل ) 12 بلنــد، 22 کوتــاه، 23 مثــل و 2 اســلوب معادلــه(، یوســف )ع( و زلیخــا 
ــد، 20  ــل ) 1 بلن ــون 51 تمثی ــی و مجن ــه(، لیل ــلوب معادل ــل و 7 اس ــاه، 63 مث ــل ) 35 کوت 105 تمثی
کوتــاه، 26 مثــل و 4 اســلوب معادلــه( و خــرد نامــة اســکندری 8 تمثیــل ) 4 بلنــد، 3 کوتــاه و 1 مثــل(.
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بررسی سبک تمثیلی جامی 
الف( محاسن

1( آوردن خالصــة تکــراری بعضــی از تمثیلهــای داســتانی در یــک مصــراع یــا یــک بیــت، ماننــد؛ خالصــة 
تمثیــل » راه داشــتن دل بــه دل« در یوســف )ع( و زلیخــا )در ابیــات 1845 تــا 1848 جلــد 2 مثنــوی 
هفــت اورنــگ(، در غــزل 150 فاتحــه الشــباب )در بیــت شــماره 2850 از جلــد 1 دیــوان جامــی(، خالصــة 
تمثیــل » عشــق گلخنــی بــه شــاهزاده« در سلســله الذهــب )در ابیــات 4420 تــا 4432 جلــد 1 مثنــوی 
هفــت اورنــگ(، در غــزل 236 فاتحــه الشــباب )در بیــت شــماره 3460 از جلــد 1 دیــوان جامــی(، خالصــة 
ــت  ــوی هف ــد 1 مثن ــا 5234 از جل ــات 5223 ت ــب )در ابی ــله الذه ــه« در سلس ــی و آیین ــل » زنگ تمثی
اورنــگ(، و در تحفــه االحــرار )در ابیــات 1492 تــا 1506 از جلــد 1 مثنــوی هفــت اورنــگ(، در غــزل 257 
در فاتحــه الشــباب )در بیــت 3509 از جلــد 1 دیــوان جامــی(، خالصــة تمثیــل » زاغ و کبــک« در تحفــه 
االحــرار )در ابیــات 1428 تــا 1449 جلــد 1 مثنــوی هفــت اورنــگ(، در غــزل 515 در فاتحــه الشــباب 
)در بیــت 5439 از جلــد 1 دیــوان جامــی(، خالصــة تمثیــل »بــاز و تــار عنکبــوت« در یوســف)ع( و زلیخــا 
)در ابیــات 2487 تــا 2492 جلــد 2 مثنــوی هفــت اورنــگ(، در غــزل 40 در فاتحــه الشــباب )در بیــت 
2057 از جلــد 1 دیــوان جامــی(، و خالصــة تمثیــل » زاغ کــور بــر لــب دریــای شــور« در ابیــات 625 تــا 
634 ســالمان و ابســال در صفحــه 423 جلــد 1 مثنــوی هفــت اورنــگ، و در بیــت 1785 سلســله الذهــب 

در صفحــه 151 جلــد 1 مثنــوی هفــت اورنــگ.
2( آوردن تمثیلهــای یــک بیتــی متنــوع هــم مفهــوم پیاپی)وحــدت موضــوع و تنــّوع تمثیلهــا(، ماننــد؛ 
هفــت تمثیــل » دور از دســترس بــودن زلیخــا« در یوســف)ع( و زلیخــا )در ابیــات 962 تــا 966 و 969 
تــا 970 از جلــد 2 مثنــوی هفــت اورنــگ(، پنــج تمثیــل » دلباختــة دیگــری بــودن« در یوســف  )ع( و 
زلیخــا( )در ابیــات 1203 تــا 1207 از جلــد 2 مثنــوی هفــت اورنــگ(، هفــت تمثیــل » نکوهــش پرگویــی 
و ســتودن خاموشــی« در تحفــه االحــرار )در ابیــات 1050 تــا 1059 از جلــد 1 مثنــوی هفــت اورنــگ( و 
پنــج تمثیــل » بخــل شــدید خواجــه« در سلســله الذهــب )در ابیــات 2815 تــا 2819 از جلــد 1 مثنــوی 

هفــت اورنــگ(.
3( آوردن داســتانهای تمثیلــی کوتــاه چنــد بیتــی هــم مفهــوم پیاپــی، ماننــد؛ ســه تمثیــل » الف و ادعــای 
ــا 3020 از جلــد 1 مثنــوی هفــت اورنــگ(، ســه تمثیــل  پــوچ« در سلســله الذهــب )در ابیــات 3015 ت
» نتیجــة خــالف انتظــار« در یوســف )ع( و زلیخــا )در ابیــات 1114 تــا 1125 از جلــد 2 مثنــوی هفــت 
ــا  ــات 1159 ت ــون )در ابی ــی و مجن ــن« در لیل ــوی مشــکلی را گرفت ــاز جل ــل » از آغ ــگ( و دو تمثی اورن
1162 از جلــد 2 مثنــوی هفــت اورنــگ( و تمثیــل » پنهــان نمانــدن عشــق« در یوســف )ع( و زلیخــا )در 

ابیــات 688 تــا 691 از جلــد 2 مثنــوی هفــت اورنــگ(.
4( توصیفهــای رســا ماننــد توصیــف پوشــش گیاهــی رنگارنــگ دامنــة کــوه کــه شــاعر آن را بازتابــی از 
ســنگهای قیمتــی پنهــان در درون وصــف میکنــد در تمثیــل » زاغ و کبــک« از تحفــه االبــرار )در ابیــات 
1433 و 1434 از جلــد 1 مثنــوی هفــت اورنــگ( و توصیــف ظاهــر و رفتــار کبــک در همــان تمثیــل )در 

ابیــات 1435 تــا 1441 از جلــد 1 مثنــوی هفــت اورنــگ(. 
5( فضاســازیهای ذهــن پذیــر ماننــد فضاســازی در تمثیــل » گاُزر، کلنــگ و بــاز« در سلســله الذهــب )در 
ــا 1839 از جلــد 1 مثنــوی هفــت اورنــگ(، تمثیــل کشــف و دو بــط در تحفــه االحــرار  ابیــات 1832 ت
)در ابیــات 1074 تــا 1087 از جلــد 1 مثنــوی هفــت اورنــگ( و تمثیــل » خــرس آب آورده« در سلســله 

الذهــب )در ابیــات 3407 تــا 3416 از جلــد 1 مثنــوی هفــت اورنــگ(.
ب( نو آوریها

1( آوردن پیــش پــی رفتهــای رســا و دقیــق زمینــه پــرداز ذهنــی پیــش از پرداختــن بــه تمثیــل، ماننــد؛ 
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تمثیــل » هــرکاری راهــی دارد« در سلســله الذهــب )در ابیــات 1874 تــا 1883 از جلــد 1 مثنــوی هفــت 
اورنــگ(، تمثیــل » خــود را در شــلوغی گــم کــردن« در ســالمان و ابســال )در ابیــات 18 تــا 21 از جلــد 1 
مثنــوی هفــت اورنــگ( ، تمثیــل » شــاه بیمــار و دو طبیــب« )در ابیــات 608 تــا611  از جلــد 1 مثنــوی 
هفــت اورنــگ(، تمثیــل » نکوهــش هــوای نفــس« در تحفــه االحــرار )در ابیــات 869 و 870 از جلــد 1 
مثنــوی هفــت اورنــگ( و تمثیــل » عاشــق عشــق شــدن« در سلســله الذهــب )در ابیــات 4443 تــا4437 

از جلــد 1 مثنــوی هفــت اورنــگ(. 
2( داســتان ســازی و پــرورش موضــوع ) تــازه ســازی تمثیــل بــه گونــه ای دیگــر( ، ماننــد؛ تمثیــل » زن 
بیــوه و دو خیــک روغــن« در موضــوع اســیر هــوای نفــس شــدن در سلســله الذهــب )در ابیــات 2691 تــا 
2722 از جلــد 1 مثنــوی هفــت اورنــگ( برگرفتــه از مثــل عربــی » اَشــَغل مــن ذات الِنحییــن«. جامــی 
ــرای نظــر عرفانــی  ــا فضاســازی بدیــع و اســتادانه، از آن ب ــازه ســازی کــرده و ب ــی را ت ایــن تمثیــل عرب

پرهیــز از گرفتــار و اســیر هــوای نفــس شــدن بهــره گرفتــه اســت.

ج( معایب
1( تکــرار یــک تمثیــل در دو منظومــه، ماننــد؛ تمثیــل » زنگــی و آیینــه« در سلســله الذهــب )در ابیــات 
5223 تــا 5234 از جلــد 1 مثنــوی هفــت اورنــگ( و تحفــه االحــرار )در ابیــات 1492 تــا 1506 از جلــد 
1 مثنــوی هفــت اورنــگ(، تمثیــل » همنشــینی زاغ و کبوتــر هــردو لنــگ« در سلســله الذهــب )در ابیــات 
5245 تــا 5256 از جلــد 1 مثنــوی هفــت اورنــگ( و ســبحه االبــرار )در ابیــات 2328 تــا 2337 از جلــد 1 
مثنــوی هفــت اورنــگ(، تمثیــل » دودلــه بــودن در عشــق ورزی« در تحفــه االحــرار )در ابیــات 1533 تــا 
1554 از جلــد 1 مثنــوی هفــت اورنــگ( و ســبحه االبــرار )در ابیــات 1535 تــا 1553 از جلــد 1 مثنــوی 
هفــت اورنــگ(، تمثیــل » میــوه از میــوه رنــگ میگیــرد« در سلســله الذهــب )در بیــت 1914 از جلــد 1 
مثنــوی هفــت اورنــگ( و یوســف )ع( و زلیخــا )در بیــت 2176 از جلــد 2 مثنــوی هفــت اورنــگ(، تمثیــل 
» راســتین بــودن و پایــداری صبــح صــادق و دروغیــن بــودن و ناپایــداری صبــح کاذب« در ســبحه االبــرار 
ــات 401 و  ــگ( و یوســف )ع( و زلیخــا )در ابی ــت اورن ــوی هف ــد 1 مثن ــات 1923 و 1924 از جل )در ابی
402 از جلــد 2 مثنــوی هفــت اورنــگ( و تمثیــل » پنهــان نمانــدن زیبــا« در تحفــه االحــرار )در ابیــات 
670 تــا 682 از جلــد 1 مثنــوی هفــت اورنــگ( و یوســف )ع( و زلیخــا )در ابیــات 316 تــا 321 از جلــد 

2 مثنــوی هفــت اورنــگ(.
ــار  ــون دوب ــی و مجن ــا« در لیل ــک کفــش و دو پ ــل » ی ــه: تمثی ــک منظوم ــل در ی ــک تمثی ــرار ی 2( تک
آمــده اســت )در بیــت 939 از جلــد 2 مثنــوی هفــت اورنــگ( و )در بیــت 2465 از جلــد 2 مثنــوی هفــت 
اورنــگ(. تمثیــل » پشــت خمیدگــی در پیــری« در تحفــه االحــرار ســه بــار آمــده اســت )در ابیــات 1169 
و 1170 از جلــد 1 مثنــوی هفــت اورنــگ(، )در ابیــات 1356 و 1357 از جلــد 1 مثنــوی هفــت اورنــگ( 

و )در ابیــات 1407 تــا 1409 از جلــد 1 مثنــوی هفــت اورنــگ(.

تحلیل صوری و محتوایی نمونه هایی از انواع تمثیل
در ایــن پژوهــش، شــش تمثیــل شــامل دو داســتان تمثیلــی بلنــد، دو داســتان تمثیلــی کوتــاه، یــک مثــل 
و یــک اســلوب معادلــه از نظــر صــوری و محتوایــی تحلیــل میشــود. در تحلیــل صــوری، بــه نــوع تمثیــل 
از نظــر تعــداد ابیــات و گونــة حیوانــی یــا غیرحیوانــی شــخصیت پرداختــه شــده اســت، ابیــات متعــدد 
ــدة نحــوی کاهــش داده شــده اســت و فضاســازی برخــورد شــخصیتها و  ــه چکی ــی را ب ــات تمثیل حکای
توصیفهــای دقیــق و رســای فضــا و شــخصیتهای داســتان مــورد توجــه  قــرار گرفتــه اســت و در تحلیــل 
محتوایــی، ابیــات پیــش زمینــة آمــاده ســاز ذهــن مخاطــب، تمّنــا و خواســتة شــخصیت داســتان ، الــزام 
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و قانــون فضــای تمثیــل، برخــورد تمّنــا و الــزام و نتیجــة آن کــه بنــا بــر چگونگــی تمّنــا، مانــع خواســتة 
نســنجیده و همراهــی بــا خواســتة ســنجیده و منطقیســت و پیــام تمثیــل مطــرح شــده اســت. 

 دو نمونه داستان تمثیلی بلند
الــف( داســتان تمثیلــی بلنــد » زاغ و کبــک«: تمثیــل زیــاده خواهــی و تقلیــد زاغــی کــه خواســت، راه 
رفتــن کبــک را تقلیــد کنــد و نتوانســت و روش خویــش را هــم فرامــوش کــرد و از کــِم خــود بازمانــد در 

تحفــه االحــرار )در ابیــات 1428 تــا 1449 از جلــد 1 مثنــوی هفــت اورنــگ(
* تحلیل صوری

1( نــوع تمثیــل: فابــل اســت و بــا توجــه بــه تعــداد ابیــات ) بیــش از ده بیــت(، آن را تمثیــل داســتانی 
بلنــد بــه شــمار میآوریــم.

ــه دشــتی کــوچ کــرد و در آن جــا کبکــی را دیــد کــه  ــاغ زیســتگاهش ب 2( چکیــدة نحــوی: زاغــی از ب
زیبــا راه میرفــت و خــوش میخرامیــد. زاغ دلــدادة روش کبــک شــد و تصمیــم گرفــت بــا تقلیــد کــردن از 
کبــک، ماننــد او راه بــرود کــه در ایــن آموختــن ناموفــق بــود و روش راه رفتــن خــود رانیــز فرامــوش کــرد.

3( فضاسازی برخورد شخصیتها:
        زاغی از آنجا که فراغی گزید                        رخت خود از باغ به راغی کشید

4( توصیفهای دقیق و رسا: زیباسازی ماهرانة جامی
- توصیف فضای داستان:

 دیــد یکــی عرصــه بــه دامــان کــوه
ســـبزه و اللـــه چــــو لــــب مهوشــــان

کــوه پنهــان  مخــزن  ده   عرضــه 
ــان ــعلش نـشــــ ــروزه و لـــ داده ز فیـ

- توصیف شخصیتهای داستان:
- توصیف زاغ: 

را بــاغ  آینــة  زدود  را زنــگ  راغ  رخ  گشــت  ســیه   خــال 

- توصیف کبک:
تمــام جمــال  بــه  کبکــی   نــادره 
 فاختــه گــون ُصــدره بــه بــر کــرده تنــگ
عشــقباز بــدو  دّراج  و   تیهــو 
پــای ســاق  تــا  بــرزده  هــا   پایچــه 
قهقهــه زده  ســنگ  هــر  ســر   بــر 
تیــزگام و  تیــزدو  و   تیــزرو 
هــم بــه  متناســب  حرکاتــش   هــم 

فــام فیــروزه  روضــة  آن   شــاهد 
 دوختــه بــر ُصــدره ســجاف دورنــگ
و ســر ســرفراز گــردن  از   بــر همــه 
ــای ــغ ج ــر تی ــه س ــتی ب ــرده ز ُچس  ک

 پــی ســپرش هــم ره و هــم بیرهــه 
 خــوش پرش و خوش روش و خوش خرام
هــم بــه  متقــارب  خطواتــش   هــم 

* تحلیل محتوایی
1( پیــش زمینــه: ایــن ابیــات زمینــة ذهنــی مخاطــب را بــرای دریافــت تمثیــل آمــاده میســازد و بقیــة 

ابیــات تنــة اصلــی تمثیــل اســت.
کار پیــران  چــو  پیــر  نشــوی   تــا 
مجــوی جوانــی  بــه  پیــری   پایــة 
تـــــرسمت آن پـــــایه نگــردد بــه ســاز

 دســت خــود از دامــن خدمــت مــدار
مپــوی امانــی  بــه  ارادت   راه 
ــاز ــوانیت بـــــ ــانی از آداب جـــ مــــ

2( تمّنا: آرزویی از نوع نسنجیده در ذهن زاغ شکل میگیرد
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را رفتــار  و  ره  آن  دیــد  چــو   زاغ 
او گرفتــار  دور  از  دلــی   بــا 
پــای خویــش  روش  از   بازکشــید 
میکشــید قدمــی  او  قــدم   بــر 
مرغــزار آن  در  القّصــه  پَیــش   در 

را همــوار  جنبــش  و  روش   وان 
او رفتــار  شــاگردی  بــه   رفــت 
جــای تقلیــد  بــه  کــرد  او  پــی   وز 
میکشــید رقمــی  پــا  قلــم   وز 
ــار ــه چ ــده روزی س ــن قاع ــر ای ــت ب  رف

3( الزام
ــه واری گــروهـــــــرکس ازیـــــن دایــــــرة تیــزرو هســــت دریــــن دیــــر ب

ــت  ــه شکس ــزام آن را ب ــا، ال ــودن تمّن ــنجیده ب ــل نس ــه دلی ــة آن: ب ــزام و نتیج ــا ال ــا ب ــورد تمّن 4( برخ
ــاند میکش

ســوخته خــود  خامــی  از   عاقبــت 
ــار خویــش کـــــرد فـــــرامش ره و رفت

نیاموختــه کبــک  روی   ره 
ــویش ــرامت زده از وار خـ ــاند غـــ مـــ

5( پیــام تمثیــل: توّجــه بــه الزامهــا و همــراه کــردن آن بــا تمناهــای ســنجیده  و منطقــی بــرای جلوگیری 
از شکســت و دســتیابی بــه موفقیت.

زاغ بــه آرزوی فراتــر از توانــش نمیرســد و شکســت میخــورد؛ همچنیــن زیــان میبینــد، زیــرا راه رفتــن 
خویــش را هــم فرامــوش میکنــد.

ب( داســتان تمثیلــی بلنــد » گاُزر، کلنــگ و بــاز«: تمثیــل هــوس زیــاده خواهانــة کلنگــی )ُدرنــا( بــرای 
شــکار کبوتــر و ناتوانیــش در شــکار و ســرنگونی در گل والی و شــکار شــدنش بــه دســت گازر. در سلســله 

الذهــب )در ابیــات 1823 تــا 1826 و 1832تــا1860 از جلــد 1 مثنــوی هفــت اورنــگ(. 
* تحلیل صوری

1( نــوع تمثیــل: بخــش نخســت تمثیــل از نــوع فابــل و بخــش دومــش از نــوع پارابــل اســت و بــا توجــه 
بــه تعــداد ابیــات ) بیــش از ده بیــت(، آن را تمثیــل داســتانی بلنــد بــه شــمار میآوریــم. 

2( چکیــدة نحــوی: گازری هــرروز در کنــار رود دجلــه هنــگام کار رختشــویی اش، کلنگــی را میبینــد کــه 
ســرگرم شــکارکردن و خــوردن کرمهــای گل والی کنــار رود اســت. روزی کلنــگ، بــازی را میبینــد کــه 
کبوتــری شــکارمیکند و کمــی میخــورد و باقیمانــده اش را وامیگــذارد. کلنــگ هــوس میکنــد کــه هماننــد 
بــاز، عمــل کنــد؛ بنابرایــن از گرفتــن کــرم هــا دســت میکشــد و بــرای شــکار بــه کبوتــری حملــه میکنــد 
ــرنگون و گرفتارمیشــود. گازر  ــار رود س ــد و خــود در گل والی کن ــر را شــکار کن ــد کبوت ــت وان ــا نمی ام

کلنــگ را میگیــرد و از آن خوراکــی بــرای خــود میســازد.
3( فضاسازی برخورد شخصیتها

- برخورد هر روزة گازر و کلنگ: 
میدیــد دایمــا  آب  لــب  میگردیــدبــر  بــزرگ  کلنگــی  کــه 

- برخورد کلنگ و باز:
بــازی هــوا  از  روزی   ناگهــان 
آهنــگ کبوتــری  ســوی   کــرد 
داشــت کــه  بلنــد  همــت  ســر   از 

پــروازی بلنــد  پــّری   تیــز 
 نــای او را گرفــت ســخت بــه چنــگ
بگذاشــت بیشــتر  و  خــورد   اندکــی 

4( توصیفهای دقیق و رسا
 - توصیف گازر:
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بغــداد نواحــی  در   گازری 
کــردی گازری  دجلــه  لــب   بــر 

توصیف کلنگ:

اســتاد گازری  کار  در   بــود 
خــوردی گازری  ز  خــود   روزی 

میدیــد دایمــا  آب  لــب   بــر 
بنمــودی آب  ز  چــون   کرمکــی 
 بــه همــان از جهــان قناعــت داشــت
پیونــد َقَنــع  مــن  َعــزَّ  بــا   داشــت 
َطَمَعــش َمــن  َذلَّ  ناکــرده   خــوار 

میگردیــد بــزرگ  کلنگــی   کــه 
بربــودی و  دراز  کــردی   نــول 
میپنداشــت بــاد  جملــه  آن   غیــر 

بلنــد  اوج  پروازگاهــش   بــود 
َشــَبَعش طمــع  ذلّــت  بــی   بــود 

5( توصیف باز
- تیز پّری بلند پروازی

آهنــگ کبوتــری  ســوی   کــرد 
داشــت کــه  بلنــد  همــت  ســر   از 

 نــای او را گرفــت ســخت بــه چنــگ
بگذاشــت بیشــتر  و  خــورد   اندکــی 

* تحلیل محتوایی
1( پیش زمینه: این ابیات پیش زمینه و بقیة ابیات تنة اصلی تمثیل است.

ــت ــد کجاس ــن جدی ــه ای ــم ک ــن ندان  م
میالفــد جدیــد  کــز   مّدعــی 
نــو بــه  نارســیده  بگذاشــت   کهنــه 
بــــی نـــــو و کــــــهنه بــر زمیــن مانده

راســت کــه  جدیــد  نوبــاوة   ذوق 
میبافــد جدیــد  پــود  و   تــار 

درو  نکــرده  نــو  ریخــت  را   کهنــه 
»هـــــم ازان رانــده هــــم ازیــن مانــده«

مصراع پایانی درون گیومه، ضرب المثل رایج ناظر براین داستان تمثیلی است.
2( تمّنای کلنگ: آرزویی از نوع نسنجیده در ذهن کلنگ شکل میگیرد

 چــون بدیــد آن کلنــگ ســاده نهــاد
ــم ــه زو بیش ــه جّث ــود ب ــن خ ــت م  گف
 بــاد ازیــن کار و بــار خویشــم شــرم
 همــه عالــم پــر از وحــوش و طیــور
کنــم کار  بــه  هّمتــی  ازیــن   بعــد 
کــرم صــالی  دهــم  در  جهــان   بــه 
 ایــن بگفــت و گشــاد بــال چــو بــاز
هــوا میــان  کــز  دیــد   ازقضــا 
 کــرد بــر وی بــه ســان بــاز کمیــن

افتــاد او  نهــاد  در   آتشــی 
نیندیشــم  چــرا  او   شــیوة 
ــرم ــن دلگ ــوم چنی ــی ش ــه کرم ــه ب  ک
مغــرور کرمکــی  بــه  باشــم   چنــد 
کنــم شــکار  خویشــتن   الیــق 
 خــود خــورم طعمــه و خورانــم هــم
پــرواز هــوا  بــر  کــرد  زمیــن   از 
پیــدا ای  حمامــه  مطــّوق   شــد 
کیــن چنــگل  بــه  فروگیــردش   تــا 

افـــــکند خویــش را بــــــه ورطــة بیــمهـــــر کـــ»ه افــزون کشــد قــدم ز گلیــم
- الزام:

ــده گرفتــن  ــودن و نادی ــه دلیــل نســنجیده ب ــا ب ــزام و نتیجــة آن: تمن ــا ال 3( برخــورد تمنــای کلنــگ ب
ــه شکســت میانجامــد.  ــزام، ب ال

بدفرمــای بخــت  ز  شــد   ســرنگون 
ــش ــر و بال ــل پـ ــاند در الی و گــ مــــ

الی و  گل  پــر  فتــاد  غدیــری   در 
اقبالــش مبــدل  ادبــار  بــه   شـــد 
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4( تمّنای گازر: آرزویی سنجیده و فرصت طلبانه در ذهن گازر شکل میگیرد
فــخ بــی  شــکاریی  گازر  فــخ دیــد  بــی  شــکاریی  گازر   دیــد 

- الزام:
شــــد به ادبــــار مبدل اقبالـــشمـــاند در الی و گل پـــر و بــالش

5( برخــورد تمنــای گازر بــا الــزام و نتیجــة آن: بــه دلیــل ســنجیده بــودن تمنــا و همراهــی الــزام بــا آن، 
بــه موفقیــت میانجامــد.

شــاد دل  بــا  و  روان  ــادبــرگــــرفتش  ــش نه ــرای خآآآوی ــه خلوتســـ رو ب
6( پیام تمثیل: سنجیده بودن و همجهتی تمناها با الزامها، آنها را دست یافتنی میکند.

ــگفت ــه ش ــؤال ازو ب ــخصی س ــرد ش  ک
شــهبازی کــرده  کلنگیســت   ایــن 
ســـــاخته از پـــــی شکـــــار فــــــنی

 کیــن چــه مــرغ اســت در جوابــش گفــت
بــازی  تبــه  صنعــت  زیــن   خــورده 
کـــــــرده خــود را شکــــار همچــو منی

آرزوی کلنــگ کــه خواســت ماننــد بــاز شــکار کنــد و روزی بخــورد کــه بــا شکســت روبــرو شــد و آرزوی 
آنــی گازر کــه خواســت کلنــگ فرومانــده در گل والی را بگیــرد و در مطبخــش بپــزد، بــرآورده شــد. کلنگ 
ــَع« توجــه  ــن َطَم ــزام »َذلَّ َم ــه ال ــا میگــذارد و ب ــر پ ــاده خواهــی اش زی ــا زی ــَع« را ب ــن َقَن ــزَّ َم الزام»َع
ــرای کلنــگ طمعــکار اســت. همچنیــن کلنــگ  ــدة مجــازات ذلــت ب ــر دارن ــه نوعــی در ب نمیکنــد کــه ب
الــزام »هرکــه افــزون کشــد قــدم ز گلیــم/ افکنــد خویــش را بــه ورطــة بیــم« را ندیــده میگیــرد و خــود را 
بــه هالکــت مــی افکنــد امــا گازر ، بــا رعایــت ایــن الزامهــا و قناعــت کــردن بــه درآمــد انــدک رختشــویی، 

بــه خــوراک کبــاب کلنــگ دســت مییابــد. 

 دو نمونه داستان تمثیلی کوتاه
ــر از توانــش« در  ــی عنکبــوت از صیــد فرات ــاه چنــد بیتــی: تمثیــل » ناتوان ــف( داســتان تمثیلــی کوت ال

ــگ(  ــوی هفــت اورن ــد 2 مثن ــا 2492 از جل ــات 2487 ت یوســف )ع( و زلیخــا )در ابی
* تحلیل صوری

1( نــوع تمثیــل: فابــل اســت و بــا توجــه بــه تعــداد ابیــات ) کمتــر از ده بیــت(، آن را تمثیــل داســتانی 
کوتــاه بــه شــمار میآوریــم. 

ــد.  ــکار کن ــد او را ش ــد و میخواه ــته میبین ــی نشس ــهبازی را در جای ــی ش ــوی: عنکبوت ــدة نح 2( چکی
بنابرایــن بــا همــة توانــش دورادور شــهباز تــار میتنــد تــا او را مهــار کنــد. لختــی بعــد شــهباز بــه هــوا 

ــد. ــاره اش نمیمان ــاره پ ــزی جــز تارهــای پ ــوت چی ــرای عنکب ــرد و ب میپ
3( فضاسازی برخورد شخصیتها:

عنکبوتــی روزی  کــرد   عزیمــت 
نشســته شــهبازی  دیــد  جایــی   بــه 

 کــه بهــر خــود کنــد تحصیــل قوتــی
بازرســته شــاهان  دســت  قیــد   ز 

4( توصیفهای دقیق و رسا:
- توصیف عنکبوت: در پی به دست آوردن طعمه
عنکبوتــی روزی  کــرد  کــه بهــر خــود کنــد تحصیــل قوتــیعزیمــت 

- توصیف شهباز: رهاشده از شاهان و نشسته برای رفع خستگی و پرواز دوباره
نشســته بازرســتهشــهبازی  قیــد دســت شــاهان  ز 
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* تحلیل محتوایی
1( پیش زمینه: گریختن یوسف)ع( از خلوتگاه هفت در زلیخا و این بیت از زبان زلیخا

این داستان تمثیلی دارای پیش زمینة یک بیتی است و بقیة ابیات تنة اصلی تمثیل است.
دریــغ آن شــهد کــز کامــم بــرون  رفــتدریــغ آن صیــد کــز دامــم بــرون  رفــت

2( تمّنا:
آغــاز کــرد  تنیــدن  او  گــرد   بــه 
کــرد او  پیــکار  در  کار  زمانــی 

پــرواز  ز  را  بالــش  و  پــّر  بنــدد   کــه 
لــــعاب خـــــود همــه در کــــار او کــرد

3( الزام: شهباز پس از مّدتی لزوما به پرواز درمیآید.
چو آن شهباز کرد از وی کناره... 

ــا  ــزام، ب ــده گرفتــن ال ــودن و نادی ــه دلیــل نســنجیده ب ــا ب ــزام و نتیجــة آن: تمّن ــا ال ــا ب 4( برخــورد تمّن
ــرو میشــود.  شکســت روب

کنــاره وی  از  کــرد  شــهباز  آن  پــارهچــو  چنــد  تــار  غیــر  نمانــدش 
5( پیام تمثیل: 

تمّنای شکار فراتر از تواِن عنکبوت، بیهوده و ناپخته است و به شکست میانجامد. 
ــاز و  ــی فضاس ــات توصیف ــن ابی ــی اســت؛ بنابرای ــر خالصــه گوی ــا ب ــاه، بن ــای کوت ــه تمثیله ــن گون در ای

ــدک اســت. ــرداز ان شــخصیت پ
ب( داســتان تمثیلــی کوتــاه یــک بیتــی )ناظــر بــر مثــل » از چالــه بــه چــاه افتــادن«(: در سلســله الذهــب 

)در بیــت 551 از جلــد 1 مثنــوی هفــت اورنــگ(
* تحلیل صوری

ــاه شــمرده  ــی کوت ــتان تمثیل ــش، داس ــت بودن ــک بی ــه ی ــه ب ــا توج ــل اســت و ب ــل: پاراب ــوع تمثی 1( ن
ــود. میش

2( چکیــدة نحــوی: فــرد روســتایی در هــوای بارانــی، پناهگاهــی مــی جویــد؛ از بــارش بــاران مــی گریــزد 
و بــه زیــر ناودانــی پنــاه مــی بــرد و کامــال خیــس مــی شــود.

3( فضاسازی برخورد شخصیتها: یک شخصیت دارد که با عامل طبیعی باران روبروست.
4( توصیفهــای دقیــق و رســا: از همیــن یــک بیــت توصیــف فضــای داســتان ) تنــدی بــاران( و توصیــف 

شــخصیت داســتان ) روســتایی پناهجــوی درمانــده( احســاس میشــود
جســت بــاران  دســت  ز  جســتروســتایی  بــاران  دســت  ز  روســتایی 

* تحلیل محتوایی
1( پیش زمینه: ندارد.

این داستان تمثیلی یک بیت دارد که همان تنة اصلی تمثیل است.
2( تمّنا: آرزوی نسنجیده و شتابزده ُجستن سرپناه در بارش شدید باران در پای ناودان. 

روستایی ز دست باران جست...
3( الزام: زیر ناودان خیس کننده تر از باران است. 

...رفت و در پای ناودان بنشست 
ــه  ــزام، ب ــن ال ــده گرفت ــا نادی ــای نســنجیده  و شــتابزده ب ــزام و نتیجــة آن: تمن ــا ال ــا ب 4( برخــورد تمّن

ــد. ــت میانجام شکس
5( پیام تمثیل:

ــه وضعیــت  ــا بینــش و آگاهــی دارد وگرن ــی ب ــه دگرگــون کــردن وضعیــت فعل ــن تمثیــل ســفارش ب ای
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ــه مطلــوب.  ــود ن بعــدی نامطلــوب خواهــد ب
تمّنای پناه جویی اشتباه، سبب میشود که فرد کامال خیس شود.

ج( َمَثــل » میــوه از میــوه رنــگ و بــو میگیــرد« ) نمثیــل تأثیــر پذیــری از یکدیگــر(: در سلســله الذهــب 
)در بیــت 1914 از جلــد 1 مثنــوی هفــت اورنــگ(

* تحلیل صوری
1( نوع تمثیل: مثل است و تنة اصلی آن، یک مصراع است.

2( چکیدة نحوی: میوه از میوه، رنگ و بو میگیرد.
3( فضاسازی برخورد شخصیتها: فضای همراهی و در کنار یکدیگر بودن.

4( توصیفهــای دقیــق و رســا: توصیــف فضــای داســتان، مجــاورت و در کنــار هــم بــودن اســت و توصیــف 
شــخصیتهای داســتان، میــوة رنــگ و بــو دار و میــوة بــی رنــگ  و  بــو اســت.

* تحلیل محتوایی
1( پیش زمینه: پیش زمینة یک مصراعی دارد

یار از یار خلق دزدد و خوی... 
2( تمّنا: رنگ و بو گرفتن میوه از میوة دیگر سنجیده، منطقی و همراستا یا الزام است.

3( الزام: ...میوه ازمیوه رنگ گیرد و بوی 
4( برخــورد تمّنــا بــا الــزام و نتیجــة آن: تمّنــای رنــگ و بــو گرفتــن بــا راهــکار درســت بــه نتیجــة مــورد 

انتظــار میرســد. 
5( پیام تمثیل: همراستایی تمّنا با الزام، برآورده شدن خواسته و تمّنا در پی دارد.

د( اســلوب معادلــه ) تمثیــل » تنبیــه ناکافــی«(: در سلســله الذهــب )در ابیــات 5527 و 5528 از جلــد 
1 مثنــوی هفــت اورنــگ(

* تحلیل صوری
1( نوع تمثیل: اسلوب معادله است و یک مصراع دارد.

2( چکیــدة نحــوی: فصــد ) رگ زدن( کــه روشــی درمانــی اســت، اگــر بــه صــورت ناقــص اجــرا شــود، 
بیمــاری را شــدیدتر میکنــد.

3( فضاسازی برخورد شخصیتها: فضای درمانی اجرای فصد و برخورد طبیب و بیمار.
4( توصیفهای دقیق و رسا:  

ــه و  ــورت گرفت ــص ص ــور ناق ــه بط ــد ک ــی فص ــرای روش درمان ــای اج ــتان: فض ــای داس ــف فض - توصی
ــت. ــرده اس ــدیدتر ک ــاری را ش بیم

- توصیــف شــخصیتهای داســتان: طبیبــی کــه فصــد را ناقــص اجــرا کــرده  و بیمــاری کــه بیماریــش 
شــدیدتر شــده اســت.

* تحلیل محتوایی
1( پیــش زمینــه: پیــش زمینــه شــامل یــک بیــت و یــک مصــراع اســت و یــک مصــراع پایانــی، تنــة اصلــی 

ــت. تمثیل اس
                      چون سیاست کم از گناه بود                 مجرمان را چه انتباه بود

زجر کم دفع ظلم نتواند...  
2( تمّنا: آرزوی نسنجیده و غیرمنطقی بهبود یافتن از بیماری با فصد ناقص.

3( الزام: ...فصد ناقص مرض بشوراند
4( برخــورد تمّنــا بــا الــزام و نتیجــة آن: بــه دلیــل نســنجیده بــودن تمّنــا و نادیــده گرفتــن الــزام، نتیجــة 

مطلــوب حاصــل نمیشــود.



سبک شناسی نظم و نثر فارسی)بهار ادب(؛ خرداد 1399، دوره 13، شماره پیاپی 49، صص 105-120

118

5( پیــام تمثیــل: فصــد کــردن بطــور ناقــص، تمّنایــی نســنجیده اســت کــه در تقابــل بــا الــزام بدترشــدن 
بیمــاری، بــه شکســت میانجامــد.

نتیجه گیری
ــگاه اســتفاده از آن  ــرد ایــن آرایــة بالغــی و نحــوه و جای ــه تمثیــل و کثــرت کارب ــگاه متنــوع جامــی ب ن
بــرای رســاندن پیــام و تفهیــم مطلــب بــه مخاطــب یــک از ویژگیهــای بــارز ســبکی شــعر اوســت. تنــوع در 
کمیــت و کیفیــت تمثیــل در آثــار منظــوم وی دیــده میشــود. او اســتادانه بــا ابیــات زیبــا و بدیــع، بــرای 
پذیراشــدن ذهــن مخاطــب، تصویرســازی و فضاســازی میکنــد و شــخصیتهای داســتان تمثیلــی را بخوبــی 
ــف گــری و تصویرســازی،  ــا توصی ــل، ب ــی تمثی ــة اصل ــات تن ــد و میشناســاند. بیشــتر ابی ــف میکن توصی
ــد. همچنیــن جامــی پیــش  ــرای مخاطــب را فراهــم مــی آورن زمینــة وقــوع حکایــت و باورپذیــری آن ب
ــا ذهــن  ــه، مقدمــه چینــی میکنــد ت ــا ابیــات پیــش زمین ــی، معمــوالً ب ــه داســتان تمثیل از پرداختــن ب
مخاطــب را بــرای پذیــرش داســتان و پیامــش آمــاده کنــد کــه از ویژگیهــای ســبکی داســتانهای تمثیلــی 
منظومــه هــای اوســت و مــا در تحلیــل محتوایــی بــه آن پرداختــه ایــم. همــواره برخــورد تمّنــا و الــزام در 
ســاختار تمثیــل هــا دیــده میشــود کــه نقــش بســزایی در شــکل گیــری و پیشــرفت داســتان و رســانش 
پیــام تمثیــل دارد؛ تقابــل الــزام بــا تمّنــای نســنجیده در بیشــتر تمثیلهــا دیــده میشــود و البتــه گاهــی 
نیــز تمّنــای بجــا و منطقــی همجهــت بــا الــزام اســت و بــه دســت میآیــد و ایــن امــر بیانگــر دیــد عرفانــی 
جامــی و ســفارش وی بــه قناعــت  و بســنده کــردن بــه داشــته هــای خویــش و شــناختن حــّد و انــدازة 

خــود و نفــی زیــاده خواهــی و طمــع اســت.

مشارکت نویسندگان
ایــن مقالــه از پایــان نامــه دوره دکتــرای زبــان و ادبیــات فارســی مصــوب در دانشــکده ادبیــات و علــوم 
انســانی دانشــگاه بیــن المللــی امــام خمینــی قزویــن اســتخراج شــده اســت. جنــاب دکتــر ســمیع زاده 
راهنمایــی ایــن پایــان نامــه را بــر عهــده داشــته و طــراح اصلــی ایــن مطالعــه بــوده انــد. آقــای نژادفــالح 
بــه عنــوان پژوهشــگر ایــن رســاله در گــردآوری داده هــا و تنظیــم متــن نهایــی نقــش داشــته انــد. جنــاب 
دکتــر شــفیع صفــاری نیــز بــا کمــک بــه تجزیــه و تحلیــل داده هــا و راهنمایــی هــای تخصصــی، نقــش 
مشــاور ایــن پژوهــش را ایفــا کردنــد. در نهایــت تحلیــل محتــوای ایــن مقالــه حاصــل تــالش و مشــارکت 

هــر ســه پژوهشــگر بــوده اســت.

تشکر و قدردانی
نویســندگان بــر خــود الزم میداننــد مراتــب تشــکر خــود را از مســئوالن آموزشــی و پژوهشــی دانشــکده 
ادبیــات و علــوم انســانی دانشــگاه بیــن المللــی امــام خمینــی، و هیئــت داوران پایــان نامه کــه نویســندگان 

را در انجــام و ارتقــاء کیفــی ایــن پژوهــش یــاری دادنــد، اعــالم نماینــد.

تعارض منافع
نویســندگان ایــن مقالــه گواهــي مینماینــد کــه ایــن اثــر در هیــچ نشــریه داخلــي و خارجــي بــه چــاپ 
ــار آن  ــه انتش ــبت ب ــان نس ــت، و ایش ــندگان اس ــي نویس ــي تمام ــای پژوهش ــل فعالیته ــیده و حاص نرس
آگاهــی و رضایــت دارنــد .ایــن تحقیــق طبــق کلیــه قوانیــن و مقــررات اخالقــي اجــرا شــده و هیــچ تخلــف 
و تقلبــي صــورت نگرفتــه اســت. مســئولیت گــزارش تعــارض احتمالــي منافــع و حامیــان مالــي پژوهــش 
بــه عهــده نویســنده مســئول اســت، و ایشــان مســئولیت کلیــه مــوارد ذکــر شــده را بــر عهــده میگیرنــد.

http://www.iran-moshaver.ir/1394/07/28/thesis-structure/
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