
 نظم و نثر فارسی )بهار ادب(ماهنامه تخصصی سبک شناسی 
 4علمی

 51شماره پیاپی -4344بهمن  -شماره یازدهم–سال سیزدهم 
 

 عطار نامۀ مصیبت در تمثیل گوناگونی و گستردگی
 (4-15)ص 

 سیداحمد ،)نویسنده مسئول( 3فرخزاد محمد ملک ،6انتظامی ساكی سعیده
 6كازرونی حسینی

 44خردادتاریخ پذیرش قطعی مقاله:    49آذر  تاریخ دریافت مقاله:
 

 چکیده

 در و دارد فارسی ادبیات در مهمی جایگاه كه است ادبی انواع مهمترین از یکی تمثیل

 ابعاد بررسی. است كارآمد و مؤثر بسیار مخاطبان به انتزاعی و ذهنی، عقلی، مفاهیم انتقال

 و مفاهیم تفهیم برای او شگردهای و عطار آثار شناسایی در مهمی گام تمثیل گوناگون

 روایت را فکرت سالک روحانی سفر كه تمثیلی اثری عنوانبه نامه مصیبت. است پیام انتقال

 در عطار كه است این تحقیق اصلی پرسش. است بررسی این برای خوبی نمونۀ میکند،

 بهتر تفهیم و اخالقی و عرفانی مفاهیم طرح در آن انواع و تمثیل از چگونه نامه مصیبت

 شگرد این بهنسبت عارف عنوانبه او نگاه نوع و است گرفته بهره مخاطب برای مضامین این

 و توصیف به برداری فیش ازطریق و ایكتابخانه شیوۀ به پژوهش این است؟ چگونه ادبی

 تمثیلهای میان از نامه مصیبت در تحقیق های یافته اساس بر. است پرداخته هاداده تحلیل

 به مربوط توصیفی تمثیلهای انواع میان در و پارابل به مربوط استفاده بیشترین روایی

 پیچیدۀ مفاهیم بهتر انتقال برای عطار كه آیدبرمی چنین امر این از. است المثلارسال

 .كالم آرایش تا است برده بهره تمثیلی حکایات از بیشتر عرفانی

  .نامه مصیبت تمثیلی، تشبیه تمثیلیه، استعارۀ تمثیل، حکایت، عطار، :كلیدی كلمات

                                                      
به دستور وزارت علوم به مجالالت علمالی تغییالر نالام      49تمام مجالت علمی پژوهشی كشور از ابتدای سال  -4

 .اندداده
 .ایران ،ساوه اسالمی، آزاد دانشگاهواحد ساوه،  فارسی، ادبیات و زبان گروه دكتری دانشجوی -2

(saeedeh.entezami@yahoo.com) 
 ایران ساوه، اسالمی، آزاد دانشگاهواحد ساوه،  فارسی، ادبیات و زبان گروه دانشیار -3

(mmfzad@yahoo.com) 

 ایران بوشهر، اسالمی، آزاد دانشگاهواحد بوشهر،  فارسی، ادبیات و زبان استاد -4
(sahkazerooni@gmail.com) 



 4344 اسفند/ 59 / شماره پیاپیسبک شناسی نظم و نثر فارسی)بهار ادب(/ 1

 

 
The breadth and variety of allegory in Attar's Mosibat Nameh 

 

Saeede Saki Entezami4, Malek Mohammad Farokhzad1(correspondent 

author), Seyed Ahmad Hosseini Kazerooni3 

 

Abstract 

Allegory is one of the most important types of genres in literature that 

has an important place in Persian literature and is very effective and 

efficient in conveying intellectual, mental, and abstract concepts to the 

audience. Examining the various dimensions of allegory is an important 

step in identifying Attar's works and his techniques for understanding 

concepts and conveying the message. The Mosibat Nameh as an 

allegorical work that narrates the spiritual journey of the seeker of 

thought is a good example for this study. The main question of the 

research is how Attar has used allegory and its types in the presentation 

of mystical and moral concepts and better understanding of these themes 

for the audience, and as a mystic what is his view about this literary 

genre? The data were gathered through library method and note taking 

and then they were analyzed. According to the findings of the research in 

the Mosibat Nameh, among the narrative allegories, the most used is the 

parable and among the types of descriptive allegories is the using of 

proverbs. It can be understand that Attar has used allegorical fable more 

to convey complex mystical concepts than word arrangement to convey 

words. 
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 مقدمه -9

 فلسفی، هایاندیشه و افکار بیان برای شاعران و نویسندگان ایران ادبیات یختار در

 و عقاید و اندكرده انتخاب راه بهترین عنوانبه را تمثیل خود اخالقی و دینی، عرفانی،

 بزرگانی. اندكرده برداریپرده آن از یا و اندداشته پنهان تمثیل پشت را خود هایاندیشه

 ارائه رمز و تمثیل قالب در را خود هنر عمدۀ بخش جامی و مولوی عطار، سنایی، مانند

 انواع كه است ادیب هایاندیشه و معانی غیرمستقیم بیان روشهای از یکی تمثیل. اندكرده

 بخش دو به ازاینرو. است گسترده صورتبه یا و دارد كوتاه شکل یا تمثیل. دارد گوناگونی

( گسترده) روایی تمثیل به و دارند داستانی شکل كه تمثیلهایی: میشود تقسیم كلی

 یا كوتاه) توصیفی و میشوند خالصه كوتاه عبارت یا كلمه چند در كه تمثیلهایی و معروفند

. است رمزی تمثیالت و پارابل، فابل، شامل روایی تمثیلهای. میشوند خوانده( فشرده

 تمثیلی استعارۀ و المثل،ارسال معادله، اسلوب تمثیلی، تشبیه شامل نیر توصیفی تمثیلهای

 ،تمثیل اعنوا توسعۀ و تکوین سرچشمۀ) هستند توصیفی نوع از تمثیلها بیشتر. است

  (.16 ص: شامیان و حمیدی

 بلند مضامین و معانی هجری، هفتم و ششم نقر رگبز رفعا و شاعر ری،نیشابو رعطا

 دخو وفمعر ثرا رچها در او. هدمید ئهارا تمثیل و دنما قالب در جهو بهترین به را عرفانی

 ارقر ستانهایشدا صلا و پایه را دنما و مزر( نامهارسرا و مهالهینا ،مصیبت نامه ،لطیرامنطق)

 نیز مصیبت نامه در خود آثار دیگر همانند و است روحانی سفرهای شاعر عطار. ستا داده

 وجود اسالمی و ایرانی فرهنگ در دیگری روحانی هایسفرنامه. میپردازد روحانی سفر به

 تمثیل كارگیریبه از حجم این كه است شده داده نشان عرفا و انبیا معراج آنها در كه دارد

 و است الطیرمنطق پایان به شبیه نظر هر از مصیبت نامه. نمیشود دیده آنها از یکهیچ در

 در آن یافتن و ظاهر جهان و عالم اصل و خدا وجویجست كه آن، در اصلی اندیشۀ

 این با. است شده گرفته كاربه الطیرمنطق در كه است اصلی فکر همانند است، خویشتن

 انواع بررسی با. میپردازد تمثیل بیان به جداگانه حکایتهای قالب در مصیبت نامه كه تفاوت

 در تمثیل اهمیت به میتوان موردنظر، آموزشی اهداف به توجه با عرفانی متون در تمثیل

 تمثیل انواع پژوهش این در. برد پی عرفانی تعالیم و مطالب بیشتر درک و مریدان آموزش

 تحلیل و بررسی مورد كاربرد و گستردگی انواع، ازنظر عطار مصیبتنامۀ در توصیفی و روایی

 .است گرفته قرار

 تحقیق روش -6

 عطار مصیبتنامۀ در تمثیل انواع تحلیلی، - توصیفی روش بر تکیه با مقاله این در

 متون در آن كاركرد و تمثیل انواع پیرامون توضیحاتی ابتدا منظور بدین. است شده بررسی

 در عطار هنرمندی گوناگون ابعاد تحقیق، اصلی بخش در سپس و شده ارائه ادبی
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 منابع به رجوع با نیز هاداده. است شده تبیین آرایه این تعلیمی ظرفیتهای از برداریبهره

 .است شده گردآوری پژوهشی مقاالت و ایكتابخانه

 تحقیق پیشینۀ -3

 سیرالعباد و عطار مصیبتنامۀ روایی ساختار تطبیقی بررسی» عنوان تحت ایمقاله در 

 سیرالعباد كه است آمده( 4343) همکارش و پیامنی بهناز از «رؤیا تمثیل مثابهبه سنایی

 - اسالمی اندیشگانی فضای در كه هستند روحانی سفرهای از عطار مصیبتنامۀ و سنایی

 از همگی و دارد وجود خویشاوندی و مشابهت روایتها، نوع این میان و اند،شده خلق عرفانی

 با خود پایاننامۀ در( 4343) علیزاده همچنین. میکنند تبعیت واحدی ساختاری الگوی

 این به «نیشابوری عطار مصیبتنامۀ و الطیرمنطق مثنویهای در تمثیل تحلیل» عنوان

 با و است معلوم روشنیبه عطار حکایتهای در نهفته و درونی مفهوم كه یافته دست نتیجه

 است ایگونه به عطار تمثیلی حکایتهای عبارات، و حوادث توالی و عناصر ترتیب به توجه

 همچنین. میکند راهنمایی حکایتها بطن در نهفته مفاهیم به را مخاطب موارد اكثر در كه

 حکایت دو ساخت مقایسۀ» عنوان تحت ایمقاله در( 4396) همکارش و بارانی محمد

 تمثیلی حکایتهای كه اندرسیده نتیجه این به «عطار مصیبتنامۀ و مولوی مثنوی از تمثیلی

 .است مثنوی در مولوی مآخذ از یکی عطار مصیبتنامۀ

 افسانۀ( 4311) كازرونی حسینی سیداحمد از «عطار بیان در طنز و تمثیل» مقالۀ

 حکایتهای بیان برای خوبی مجال عطار، نزد است، حیوان یک آن قهرمان كه را، تمثیلی

. دارد عرفانی ایسابقه فارسی، شعر در حکیم لقمان میراث این چنانکه میداند، آموزنده

 تحلیل و بررسی» عنوان با ایمقاله در( 4341) فردقاسمی حسین و سیدی سیدحسین

 نیشابوری عطار كه اندكرده بیان «نیشابوری عطار اسرارنامۀ در تمثیل اخالقی كاركردهای

 گوناگون مسائل تشریح و تبیین به تمثیل، اخالقی قابلیتهای بر تکیه با اسرارنامه، در

 در اختالل از جلوگیری برای عطار ایشان نظر از. است پرداخته عرفانی و دینی، اخالقی،

. است كرده استفاده زودیاب و ساده عمدتاً تمثیلهای از خود، عام مخاطبان درک فرآیند

 و انتزاعی غالباً كه اخالقی، مسائل ترین¬عمده به بخشی¬عینیت در تمثیلها این

 حکایتهای» مقالۀ نیز عرفانی حکایتهای درمورد. است بوده اثرگذار هستند، نامحسوس

 كتاب و( 4391) عباسی اهللحبیب از «صوفیانه منثور گفتمان در آنها نقش و عرفانی

  .است شده نوشته( 4394) رضوان قدسیه از عرفانی حکایتهای داستانی ساختار

 آن انواع و تمثیل -6

 یا گوینده غایی مقصود و هدف تبیین و اندیشه بسط هایشیوه رایجترین از تمثیل

 یا شنونده كردن قانع موضوع، نمودن واضح برای روش این از استفاده با كه است نویسنده

 .میگیرد بهره كوتاه حکایت یا مثال چند یا یک از عرفانی و اخالقی مفاهیم بهتر درک
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 از ای¬دسته. است استعاره و تشبیه از ایشاخه تمثیل بالغت علم عالمان نظر از

 با كوتاه تمثیل اغلب قدیم، بالغی كتابهای در. اند¬گفته استعاره نوعی را آن قدیم، بالغیون

 یا ادبی انواع در( تمثیلی حکایت) ادبی تمثیل چون مباحثی و است مساوی تشبیه

 .نمیشود شامل را معادله اسلوب و المثلارسال

 و تمثیلی نوع دو به را آن و میداند تمثیل از عامتر را تشبیه جرجانی عبدالقاهر

 تمثیل تشبیهی هر ولی است تشبیه تمثیلی هر: »مینویسد و میکند تقسیم غیرتمثیلی

 ایقاعده بیان برای روایتی گاه هر واقع در(. 14 ص: كدكنیشفیعی ها،آینه شاعر) «نیست

 قاعده آن تشریح آن از هدف و میرود كاربه( آنها مانند و اجتماعی دینی، اخالقی، حقوقی،)

 بر نیز زرینکوب نظر(. 451 ص: احمدی متن، تأویل و ساختار) آیدمی پدید تمثیل باشد

 مخاطب ایبر ستا غیرحسی كه را یمرا میباید كه ستا حسی تصویر تمثیل كه ستا ینا

 یک هرگز تصویر ینا ءجزءجز كه نیست شک و نماید ادراک قابل و یکدنز حسی مرا به

 رمنظو ،مرا عمجمو از كه ستا آن كل فقط نمیکند؛ عرضه را سغیرمحسو مرا از ءجز

 با نماد تفاوت دربارۀ.(    154 ص: زرینکوب كوزه، در بحر) میکند ءلقاا كلی یتصویر

 و باشد منظور خودش هم كه گویند عملی یا چیزی به نیز سمبل یا نماد گفت باید تمثیل

 دنما یونگ(. 461ص: گلی فارسی، بالغت) خودش عینی وجود از فراتر مفاهیمی مظهر هم

 در شناآ یچیز ۀنمایند كه ستا یتصویر حتی یا منا ح،صطالا: میکند معرفی ینگونها را

 مثلها) ستا ضمنی و پنهانی معناهایی یا معنا ۀنمایند آن از مهمتر و ماست روزۀهر ندگیز

 كه ستا ینا بانیز هر در هادنما گیهاییژو مترینمه از یکی(. 45 ص: پارسا نو، نگاهی از

. میکنند داللت سنامحسو و لمعقو رموا بر كه هستند ملموسی و سمحسو عناصر هادنما

 هشدپیشتعییناز حیاطر كه ستا عاطفی و حیرو تتجربیا بتازبا یندنما رثاآ قعوا در

 یک با نمیتوان را یندنما رثاآ. میگیرد فاصله رناهشیا عالم با باشد چنین گرا ایرز ارد؛ند

 ندیشۀا و وربا به توجه با دن،بو بعدیچند و مبهاا لیلدبه دنما ایرز ؛یافتدر لعملراستود

 از واژه آن كه میشود ارتکر رنقدآ ایرهستعاا گاهی. میگیرد دخو به ایزهتا شکل هنرمند

 زیمجا یتصویرها سایر از را دنما نچهآ. میشود تبدیل دنما به و شده رجخا رهستعاا حد

 و نپنها نیمۀ به كه هست قرینه یک رهستعاا در كه ستا ینا میکند، متمایز رهستعاا مثل

 ص: فتوحی تصویر، بالغت) است قرینه این فاقد نماد اما میکند؛ رهشاا تصویر وفمحذ

463(. 

 تمثیل مانند ستا ممکن هم دنما كه ستا ینا میسازد هم شبیه را تمثیل و دنما نچهآ

 طرفی از و( ستا هشد هیدا یک به تبدیل كه ریمکر رۀستعاا) باشد شتهدا رهستعاا در یشهر

. میکند اربرقر پیوند نامرئی و مرئی نجها نمیا یعنی ؛ستا نامرئی حکایت تصویرگر دو، هر

 ینا قعیتوا. میکند متمایز هم از را نهاآ كه دارد دجوو دو ینا نمیا ییوتهاتفا بااینحال
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 یک انعنوبه را تمثیل میتوان سختیبه اما دارد؛ یتردهگستر معنایی وِقلمر دنما كه ستا

 كلمه یک در تمثیل كه ستا ینا در یگرد وتتفا. گرفت نظردر حدوا لمبد ۀیدا یا ممفهو

 یک یا یتروا یک قالب در صشخاا و ملاعو و ادثحو از ایمجموعه بلکه نمیگیرد، شکل

 است انتزاعی مفهوم و مپیا یک و ندیشها یک از یتصویر كه میکنند زیبا نقش جمله

 (.114 ص: همان)

 مصیبت نامه در آن انواع و روایی تمثیل -9-6

. نداحمطر بغر بالغت در و نددار ستانیدا شکل كه هستند لهاییتمثی روایی تمثیل

 میتوان را تمثیل: »میگوید و میداند روایی ادبیات جزو را لهاتمثی اینگونه كدكنی شفیعی

 روایی ادبیات حوزۀ در بیشتر آن و برد كاربه میخوانند الیگوری فرنگی بالغت در آنچه برای

 به الیگوری كلی حالت در(. 95 ص: كدكنی شفیعی فارسی، شعر در خیال صور) «است

 كنایی یا رمزی تمثیلی داستانهای درمورد را آن گرچه میشود؛ اطالق «داستانی تمثیل»

 یتروا بیاد حصطالا در ریلیگوا یا ستانیدا تمثیل قعوا در. اندبرده كاربه نیز

 و رتصو نهما اول الیۀ. ستا یافته تشکیل معنایی الیۀ دو از كه ستا اییافتهشگستر

 ستا یثانو یمعنا آن، دوم الیۀ و میشود ادثحو و صشخاا شامل كه ستا نستادا شکل

 ص: فتوحی تصویر، بالغت) میکند اپید دنمو آن در هنویسند و شاعر نپنها ندیشۀا كه

 ءلقاا دارد قصد راوی كه نیست معنایی نهما میشود ظاهر اول الیۀ در كه یتیروا(. 195

 و صلیا نستادا كه گفت میتوان ازاینرو ؛ستا نپنها دوم الیۀ در صلیا یمعنا بلکه ؛كند

 نپنها یمعنا كشف و ستا الیه همین در تمثیل ارزش و ستا نهفته دوم الیۀ در حقیقی

 نبیا كاملتر شکل را تمثیل كه است جهت این به. میخواهد خبرگی و یركیز الیه ینا در

 تأویل و ساختار) آفریندمی هم ایزهتا معانی ،صلیا یمعنا حفظ بروهعال ایرز میدانند؛ بیاد

 (.455 ص: احمدی متن،

 ینا الیگیدو از رمنظو. رینگااننساا و الیگیدو: دارد ساسیا یژگیو دو ستانیدا تمثیل

 در آن یمعنا و دارد یثانو یمعنا كه ستا یتیروا یا نستادا ،حکایت ،تمثیل كه ستا

 رتصو ،ساخترو شامل نیوبیر الیۀ. ستا نهفته آن نیدرو الیۀ در بلکه نیست قصه رتصو

 نکتۀ و نپنها یمعنا یا یرساختز شامل نیدرو الیۀ و ستا آن عناصر و صشخاا و ستانیدا

 و شیاا ص،شخاا ،تصویرها از ستا ایمجموعه ساخترو الیۀ. ستا نستادا فهد یا خالقیا

. میدهند شکل را نپنها یمعنا منظم رتصوبه و میشود نبیا یتروا قالب در كه لعماا

 پیام یک و است نهفته آن زیرساخت در كه است وضعیت یک گویای روایت روساخت

 ص: فتوحی تصویر، بالغت) دارد خود در را عرفانی تجربۀ یک یا فلسفی اندیشۀ یا اخالقی

 و جانوران به بخشیشخصیت یعنی ری،نگااننساا ،ستانیدا تمثیل دوم یژگیو(. 154

 عنو ینا در. دارد دجوو فلسفی و خالقیا لهایتمثی از ریبسیا در كه ستا بیجان یهاهپدید
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 ص: همان) میشود بیان انسانی شخصیت قالب در خصایل و مفاهیم ،عیانتزا رموا تمثیل

 ، فابل نوع سه در است حکایت آن دوم طرف كه تمثیل نوع این اروپا ادبیات در(. 162

 .است گرفته قرار بررسی مورد  رمزی تمثیل و  پارابل
 

 فابل -9-9-6

 انحیو آن شخصیتهای معموالً كه است كوتاهی و ساده داستان فابل ادبی اصطالح در

 ایبر نیز گاهی فابل لبتها. ستا خالقیا حقیقتی و صلا تعلیم و موختنآ آن فهد و

 جهانی یهارهسطوا ،فسانههاا ده،لعاارقخا قایعو یا و طبیعی داتموجو به طمربو داستانهای

: تقوی فارسی، ادب در حیوانات حکایتهای) میرود ركابه ساختگی و غیندرو نهایستادا و

 اصخو هم و امعو دنز در هم كه ستا بیاد اعنوا جمله از تنااحیو یتهایحکا(. 41 ص

 و تریندبررپركا گفت میتوان قعوا در و ستا داده صختصاا دخو به را ایهیژو هجایگا

 قشر جهت همین به. هستند تنااحیو یتهایحکا همین نهاستادا اعنوا ترینهپرشنوند

 از دخو مسائل و مطالب یلقاا ایبر انمنتقد و دازاننظریهپر ن،فیلسوفا ن،فارعا از ریبسیا

 محسوب لستدالا و نبیا اربزا نوعی یتهاحکا ینا ایرز ؛نداگرفته هبهر نستادا عنو ینا

 بهنسبت عطار واقع در. است پارابل از كمتر بسیار فابل بسامد مصیبت نامه در. میشوند

 شخصیتهای تا است داده نشان خود از بیشتری تمایل انسانی شخصیتهای از استفاده

 حضور انسانی شخصیت معموالً هم مصیبت نامه فابل حکایتهای در حتی چنانچه. حیوانی

 .میشود پرداخته مصیبت نامه در فابل از هایینمونه به بخش این در. دارد

 مارافسا و مار و عیسی حکایت( الف

 كه است حکایتی است، حیوانی شخصیت دارای مصیبت نامه در كه حکایتهایی از یکی

 اطاعت راز است، شده اسیر و رام مارافسایی توسط كه ماری از( ع) عیسی حضرت آن در

 خود افتادن دام در دلیل را مارافسا توسط حق نام بردن مار،. میپرسد را او وچرایبیچون

 از كه برسد چه میریختم، را او خون ایلحظه در بود، این از غیر اگر میگوید و میکند بیان

 .كنم اطاعت او

 او دام در شالالدم حالالق نالالام بالاله چالالون

 

 او نالالام فالالدای مالالن جالالان چالالو صالالد 

 (4455 بیت: )مصیبت نامه                     

 نیز مار البته. اندرفته كاربه هم كنار در حیوانی و انسانی شخصیت حکایت این در

 با حیوانات گفتن سخن. است حق مجذوب هم و گفته سخن هم و یافته انسانی شخصیت

 ت،حکایا ینا در. است آمده گوناگون كتابهای در و مختلف حکایتهای در صوفیه و اولیا

 میشوند هكشید تصویر به ایگونه به هكو و ختدر مانند طبیعت مظاهر و داتجما ت،نااحیو

 عنوانبه مار از حکایت این در عطار. هستند یمعنو و حانیرو رشعو و درک دارای گویی كه
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 معموالً. میدهد اطاعت و اسارت به تن حق نام شنیدن با كه میکند یاد نشدنیرام جانوری

 تباهی، شومی، پلیدی، دشمنی، ابلیس، شهوت، اماره، نفس سمبل صوفیه متون در را مار

 سعادتی مثنوی، در مار رمزپردازی) اندداده قرار آنها مانند و نابودی گری،¬حیله سیاهی،

 درعینحال و ترین¬چندسویه و ترین¬پیچیده از یکی جانور این(. 434 ص: جبلی

 با پیچیده و آلود¬رمز نماد این. دنیاست هایاسطوره و ادبیات در هارمز پركاربردترین

 تلفیق ای¬اسطوره و مذهبی باورهای با عرفانی داستانهای از بسیاری در گسترده مفاهیم

 .است شده

 طوفانی دریای و گربه و موش حکایت( ب

 ازبین و قیامت روز هراس و هول دادن نشان برای مصیبت نامه از دیگر حکایتی در 

 استفاده (سنتی رقیب دو عنوانبه) گربه و موش شخصیت دو از موجودات، تفاوتهای رفتن

 و میشوند وحشت و ترس دچار كشتی شکستن هنگام و میبرند سربه دریا در كه است شده

 :است موش شکار پی در گربه نه و میترسد گربه از موش نه شرایط آن در

 عجالالب ای دریالالا هالالول از تالالن دو هالالر

 ساِلالالیر یالالالارای و نالالاله جنالالالبش زَهالالالرۀ
 بالالالود غوغالالالا ایالالالن نیالالالز قیامالالالت در

 

 لالالالبخشالالالک مانالالالده بالالالاز تحیالالالر در 

 غیالر  ناله  و عالین  نه گشته بیخود دو هر

 بالالود مالالا نالاله و تالالو نالاله آنجالالا یعنالالی

 (4141 -4141 ابیات: )مصیبت نامه    

 از آن شخصیت دو هر كه است مصیبت نامه تمثیلی حکایات معدود جزو حکایت این

 حکایت، این در مهم عناصر از یکی. میرود شماربه محض فابل گونۀ از و است حیوانات

 است هاییبنمایه از یکی كشتی شکستن و دریا در طوفان كلی طوربه. است طوفان وقوع

 یا و شخصیتها تحول و تغییر برای آورحیرت چالشی عنوانبه صوفیه متون در معموالً كه

 سرگردانی معنای به لغت در حیرت. »میرود كاربه آنها باطن حقیقت و راز شدن آشکار

 ابن العرب،لسان) «میگوید حائر ماء میچرخند خود دور كه گردابهایی به عرب و است

 مالزم طوفانی دریای و حیرت صوفیه متون در گاهی همچنین(. 113 ص: 1 جلد منظور،

 را او آنگه تفکر، راه از درآید عارف دل به كه است بدیهه حیرت. »اندشده ذكر یکدیگر

 بقلی شطحیات، شرح) «بازنداند هیچ تا افتد معرفت و نکرات طوفان در كند، متحیر

 (.191 ص: شیرازی

 دیوانه و گرگ حکایت( پ

 و آوردمی روی خداوند از شکایت به گرسنگی غایت از دیوانه شخصی دیگر حکایتی در

 سر بر را گرسنه گرگی ناگاه خداوند هست؟ جهان در ترگرسنه من از موجودی آیا میپرسد

 خود شکایت از و شده پشیمان دیوانه مرد. دارد را او به حمله قصد كه میکند حاضر او راه

 :میکند اقرار و كرده توبه
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 مالن  تالو  از نخالواهم  جالان  جالز  بعدازین

 

 مالالن تالالو از نخالالواهم نالالان تالالوانم تالالا 

 (4314 بیت: )مصیبت نامه                     

 جان از عارف میشود موجب ریاضت و گرسنگی كه است این حکایت این عرفانی پیام

 را گرگ عرفانی، ادبیات در. باشد او وصل طالب و خداوند یاد به تنها و شده بیزار نیز خود

 قرار طمعورزی و جهالت قهّار، دشمن نفس، گرفتار مردمِ آز، و حرص حسادت، نماد

 اینکه محض به و مینشیند كمین در پیوسته و دارد را خصلتها همین نیز نفس. اندداده

 میتواند، كه جایی تا و میکند حمله میبیند، بیخبری خواب در را انسان وجود نگهبانان

 و عطار سنایی، آثار بر تکیه با عرفانی متون در نفس جانوری نمادهای) میسازد نابود

 (.461 ص: دیگران و رحیمی مولوی،

 :دید میتوان عطار آثار در نیز را «نفس گرگ» تركیب

 كالن  زبالون  را نفسالت  گالرگ  حیلالت  به

 روبالالالاه همچالالالو مالالالانی چالالالاه در اگالالالر

 

 كالالالن سالالالرنگون را او چالالالاه، از بالالالرآی 

 چالالالاه باُلالالن در نفسالالالت گالالالرگ بالالالدرّد

 (1194 و 1192 ابیات: اسرارنامه)     

 پرسالت سگ و است بدرگ گرگ نفس،

 

 كالالنم چالالون عاقالالل القالالدسروح همچالالو 

 (152 ص: عطار دیوان)                    

 سپید مرغ و جنید حکایت( ت

 فرو آسمان از سپید مرغی جنید مرگ از پس( 4126-4649 ابیات) دیگر حکایتی در

 میکنید، زاری جنید مرگ بر چرا میگوید او جنازۀ پیرامون كنندگانزاری بر و آیدمی

 نیز او قالب حتی میکردید، رها را او قالب شما اگر. است پیوسته خداوند به او درحالیکه

 از ایفرستاده و سبکبالی نماد حکایت این در مرغ. آمددرمی پرواز به پرندگان ما مانند

 از مصیبت نامه فابلهای میان در( درصد 51) پرندگان بسامد مجموع در. است آسمان سوی

 انسان روح سرگذشت از نمادی خود، نهایی تحلیل در پرندگان.  است بیشتر جانوران سایر

 ویژگیهای با پرندگان نمادین مفاهیم و معانی. میکنند بازگو را مادی دنیای و تن قفس در

 دستبه پرندگان پرواز از كه نمادهایی همچنین. دارد ناگسستنی پیوندی آنها طبیعی

 به حکایت این در عطار. است ملکوت و ملک دنیای و زمین و آسمان ارتباط بیانگر آید،می

 پرواز قابلیت حتی و خداوند به جنید روح وصال دادن نشان برای حیوان این از زیبایی

 ه،پرند یندنما معانی مهمترین از یکی سالمیا نعرفا در چراكه میکند؛ استفاده او جسم

 یبهسو كه هشد رتصو اریبالد ذات رتصوبه روح كه معنا بدین ؛ستا ننساا نجا یا روح

  .میکند وازپر ،ستاو صلیا موطن كه کفالا عالم

  بلبل و ثوری سفیان حکایت( ث

 و انسان، اصلی شخصیتهای از یکی ،مصیبت نامه تمثیلی حکایتهای از بسیاری در
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 كه است بلبلی و ثوری سفیان به مربوط حکایات این از یکی. است حیوان دیگر شخصیت

 تا مینشیند مرد این مزار سر بر آنقدر او وفاداری حق به بلبل و میکند آزاد قفس از را آن

 :میدهد جان نیز خودش

 او خالالاک از نشالالد غایالالب زمالالان یالالک

 بالداد  انسالان  دست ز مرغی چنان چون

 

 او پالالالالاک جالالالالان نیالالالالز برآمالالالالد تالالالالا 

 بالالداد جالالان و چکیالالد منقالالارش ز خالون 

 (4999 و 4994 ابیات: )مصیبت نامه   

 یکدنز طتباار در هپرند ینا هادنما فرهنگ در. نداهنامید عشق ۀپرند ادبا غالب را بلبل

 چنانچه(. 423 ص: گربران و شوالیه نمادها، فرهنگ) است هشد ادقلمد گمر و عشق با

 نسبت. است كرده همراه عاشقانه مرگ با را بلبل سرنوشت حکایت دراین نیز عطار میبینید

 هایآموزه پایۀ بر. نامید نیز «تنازلی تمثیل» میتوان حیوانات به را انسانی ویژگیهای دادن

 جنبۀ سگ برای مهربانی صفت كاربرد ایتالیایی، حکیم و فیلسوف ، آكویناس توماس

 مهربان صفت كاربرد آن درمقابل. میخواند تنازلی تمثیل را تمثیل اینگونه او. دارد تمثیلی

 (.161 ص: توكلی دریا، اشارتهای از) است «ارتقایی تمثیل» خداوند برای

  كبوتر و باز و موسی حکایت( ج

 موسی حضرت آستین به شکاری باز چنگ از كبوتری مصیبت نامه از دیگر حکایتی در

 :میگوید حضرت این به «باز» و میبرد پناه( ع)

 مالدار  پنهالان  مالنش  از اوسالت  من رزق

 

 گالالذار مالالن بالالا مالالن روزی كالالن لطالالف 

 (5441 بیت: )مصیبت نامه                     

 كند، اجابت را گرسنه باز یا بخشد رهایی را خواستهامان كبوتر است حیران كه موسی

. كند قبول طعام عنوانبه را خویش ران از ایپاره كبوتر گوشت جای به كه میخواهد باز از

 الهی آزمون را ماجرا این و میشوند فرشته دو به تبدیل پرنده دو ناگهان موسی گفتۀ این با

 .میکنند معرفی

 ایالالمبالالوده فرشالالته دو هالالر مالالا گفالالت

 زمالالان ایالالن فرسالالتاد حالالق را مالالا لیالالک
 داشالالالالتن امانالالالالت در تالالالالو شالالالالفقت

 

 ایالالمآسالالوده خفالالت و خالالورد از ابالالد تالالا 

 آسالالالمان اهالالالل معلالالالومِ كنالالالد تالالالا

 داشالالالالتن دیانالالالالت در تالالالالو رحمالالالالت

 (5419-5416 ابیات: )مصیبت نامه      

 فرشتگان نماد خاص طوربه پرندگان اسالم در كه است شده تصریح نمادها فرهنگ در

 مأخوذ فرشتگان برای پر و بال تصور(. 441 ص: گربران و شوالیه نمادها، فرهنگ) هستند

 وَ ثُل اث   و مَثْن ى أ جْنِحَۀٍ أُولِی رُسُلًا الْمَل ائِک ۀِ جَاعِلِ وَالْأ رْضِ السََّمَاوَاتِ ف اطِرِ لِل َّهِ الْحَمْدُ» آیۀ از

 حکایت این در. است( 4/  فاطر) «ق دِیرٌ ش یْءٍ كُلَِّ عَل ی الل َّهَ إِن َّ یَش اءُ مَا الْخ لْقِ فِی یَزِیدُ رُبَاعَ

 و جنید حکایت در. اندشده مأمور موسی آزمایش به و درآمده پرنده قالب در فرشتگان نیز
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 .دارد همخوانی فرشته با پرنده تصویر نیز سپید مرغ

  سگ از میزبانی و عارف حکایت( چ

 در مهمانی كه میشود الهام عارف شخصی به( 1141-1191 ابیات) دیگر حکایتی در
 ظاهر او خانۀ در بر گرسنه سگی مدتی از بعد. كن او از پذیرایی آمادۀ را خود و داری راه

 بود سگی همان تو مهمان كه آیدمی ندا. میماند مهمان منتظر و میراند را او مرد و میشود
 او به سگ. میکند بخشش طلب آن از و میرود سگ دنبالبه مرد. راندی خود از را آن كه

 در. باشی داشته حقبین دیدگان باید هستی، خداوند ازسوی مهمان دنبالبه اگر میگوید
. است شده استفاده بسیار نماد عنوانبه یا و تمثیلی داستانهای در سگ از فارسی ادبیات

 نفس نماد و نجاست و تندخویی مظهر نیز گاه و حقشناسی و وفاداری مظهر را سگ گاه
. است عرفانی، متون در ویژهبه دوگانه، ایچهره دارای حیوان این واقع در. انددانسته اماره
 بوده گرفته پادشاه از كه را خود طعام بهلول( 1251-1214 ابیات) نیز دیگر حکایتی در

 :میدهد پاسخ چنین او و میکنند سرزنش خاطر بدین را او. میدهد سگان به است،
 پوست جمله ای خموش بهلولش گفت
 سالالنگ بالاله نبردنالالدی او سالالویبالاله سالالر
 

 اوسالالت آنِ كالالاین سالالگان بداننالالدی گالالر 
 ننالالالگ ز بخوردنالالالدی گالالالر اهلل یعلالالالم

 (1251 و 1253 ابیات: )مصیبت نامه   

 را جاه و حشمت صاحبان بهلول قول از و میدهد وارستگی درس گونه بدین عطار
 به را وقت حاكمیت سوء از ناشی بیعدالتی و میشمرد خوارمایه را آنها و میکوبد درهم
  .میگذارد نمایش

 كُلیچه و سگ حکایت( ح

. دارد حضور اصلی شخصیت عنوانبه سگ نیز( 1941-1924 ابیات) دیگری حکایت در
 حیوان نیز شخصیت آن و دارد شخصیت یک تنها كه است حکایاتی معدود از حکایت این
 تنهانه و میکند رها را كلیچه ماه، گرفتن طمع به داشته، دست در ایكلیچه كه سگی. است
  .میدهد ازدست نیز را كلیچه كند، شکار نمیتواند را ماه
 مانالالالالالده حیالالالالالران راه میالالالالالان در
 

 مانالالده آن نالاله و ایالالن نالاله شالالده گالالم 
 (1941 بیت: همان)                      

 پرندگان از پس سگ. است خواهزیاده نفس نماد حکایت این در سگ گفت میتوان
 .است مصیبت نامه فابلهای در( درصد 13) تکرار بیشترین دارای

     مرده سگ و عیسی حکایت( خ

 راه در را سگی جسد( ع) عیسی حضرت( 5914-5911 ابیات) نیز دیگر حکایتی در
 :میگوید بااینحال. میرسد مشام به آن از بدی بوی و مانده باز دهانش كه میبیند
 اوسالت  آنِ سالگ  ایالن  گفت را همرهی

 
 اوست دندان در كه بین سپیدی وآن 

 (5914 بیت: همان)                       
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. است دیگران عیب جای به دیگران حسن دیدن و خطاپوشی بر حکایت این تأكید

 به است، نجاست و پلیدی نماد كه مرده سگ از حکایت این در( ع) عیسی چنانچه

 .میکند اشاره او سپید دندانهای

 و دارند حضور جانوری شخصیتهای مصیبت نامه از تمثیلی حکایت 11 در مجموع در

 این نمادگشایی از. دارند حضور حکایات این در مختلف هایگونه از جانور 41 حدود در

 حکایات از عرفانی پیچیدۀ مفاهیم بهتر انتقال برای عطار كه آیدبرمی چنین شخصیتها

 .است برده بهره جانورمحور تمثیلی

 پارابل -6-9-6

 گوزبا آن در كه ستانیدا و ستا مذهبی بهایكتا به صمخصو یتهایحکا انواع از پارابل

 و مذهبی صلا ،بلراپا در نستادا حطر میکند، تبیین را ینید و مذهبی حقیقتی میشود،

 تعلیم قعیوا ادثحو با مقایسه طریقاز ارههمو و میسازد رشکاآ را معا حقیقت یا خالقیا

 و تجزیه جتماعیا منظا یک آن در و هستند ننساا صیتهاشخ غلبا بلراپا در. میدهد

 و خالقیا یتأكیدها. است دخو عقاید تحلیل متوجه بیشتر مخاطب بلکه نمیشود، تحلیل

 حکایتهای) میکند آن دینقا قعیتوا متوجه نستادا شکل از بیش را هنذ ،بلراپا حانیرو

 مستقیم رتبهصو رزندا و پند تحکایا عنو ینا در(. 41 ص: تقوی فارسی، ادب در حیوانات

 و دارد یبیشتر تأثیر كه ستا جهت ینا از. نمیکند آزرده را مخاطب و نیست خطابی و

 نوعی را بلراپا نساختما شمیسا. میماند هنذ در و ستا عترمطبو ستانیدا ماهیت ظلحابه

 یمرا به كه ستا ریشعا و صلا یعنی لمعقو یمرا ،مشبه كه میداند تمثیلی تشبیه

 تشبیه از ضغر ظلحا بدین و میشود تشبیه دارد، هكوتا ربسیا یتیروا جنبۀ كه سمحسو

 كلی تعریف یک در بلراپا ینابنابر(. 131 ص: شمیسا بیان،) است بهمشبه تحکیم و تقریر

 همیشه و میشود گوزبا ینید و مذهبی حقیقت یک تبیین ایبر كه ستا ستانیدا از رتعبا

 در. میسازد رشکاآ را معا حقیقت یا خالقیا درس یا مذهبی صلا یک نستادا حطر از

 موقعیتی بیانگر فابل درحالیکه هستند؛ وقوع قابل حوادث و انسانی بیشتر شخصیتها پارابل

 در عطار(. 12ص: كازرونی حسینی تمثیلی، ادبیات و تمثیل) است وقوع غیرقابل و خیالی

 در درحالیکه است؛ كرده پارابل از تمثیل، انواع میان از را استفاده بیشترین مصیبت نامه

 عارفان، و اولیا پیامبران، را حکایات این قهرمانان. است برده بهره فابل از بیشتر الطیرمنطق

 مأمون، ملکشاه، مانند سیاسی شخصیتهای و پیرزن، و دیوانه مانند عادی شخصیتهای

 .میدهند تشکیل غزنوی محمود و الرشید،هارون

 پیرزن و ملکشاه حکایت( الف

 منبع تنها كه را، تهیدست پیرزنی گاو ملکشاه غالمان مصیبت نامه از حکایتی در

 نیز شاه و میرود پادشاه نزد شکایت به پیرزن. میخورند و كشته است، بوده وی درآمد



 43/ عطار نامۀ مصیبت در تمثیل گوناگونی و گستردگی

 عنوانبه نیز حیوان از گرچه حکایت این در. میبخشد او به گاو آن درازای گاو هفتاد

 فقط و ندارد گونهانسان و فعال حضور شخصیت این اما است، شده یاد فرعی شخصیتی

 نیز ایرانی داستانهای در چنانچه است؛ تهیدست افراد دارایی تنها و درآمد منبع نماد

 در جانوران فرهنگنامۀ) میرود كاربه حاصلخیزی و باروری ثروت، نماد عنوانبه گاو معموالً

 (.999    ص: عبداللهی فارسی، ادب

 فرودستان آه از حذر به را فرادستان و شده بیان ستم و ظلم نکوهش در حکایت این

 :است نموده سفارش

 پیالالرزن دعالالای تالالا دانالالد چالاله كالالس

 كنالالالد سالالالحرگاهی در زالالالالی آنچالالاله

 

 تیالالرزن  سالالحرگه  وقالالت  بالالود  چالالون 

 كنالالالالد مالالالالاهی رسالالالالتمی مینالالالالدانم

 (4912 و 4964 ابیات: )مصیبت نامه   

 آثار در و كند نگاه اجتماعی مصلح و منتقد چشم به عطار به است ممکن كسی كمتر

 انسانی اندیشۀ و عرفان درک اما باشد؛ سیاسی و انتقادی آرای دنبالبه وی غنایی و عرفانی

 ازاینرو نمیگذارد؛ باقی وی جهانبینی و شخصیت جامعیت در تردیدی او، مردمگرایانۀ و

 بر مبتنی و آمیزصلح زندگی و انسان رستگاری از وقتی او كه مینماید طبیعی بسیار

 مانعی مثابهبه را ظالمانه استبداد و سالتمگرایانه قدرت میگوید، سخن آگاهی و معنویت

 و حکایتها از استفاده با مصیبت نامه از متعددی حکایتهای در عطار. میکند نکوهش عمده

 عنوانبه پارابل از واقع در و میپردازد اجتماعی و سیاسی اوضاع نقد به تمثیلی شخصیتهای

 .میجوید بهره انتقاد ابزار

  اعدامی مرد و محمود سلطان حکایت( ب

 دلش شاه و میکند بخشش طلب محمود سلطان از دار، چوبۀ پای در مردی حکایتی در

 به را او میخواهد محمود از مرد. میدهد رهایی اعدام از پرداخته، را او دیۀ و آمده رحم به

 شخصیت دو حکایت این در. باشد او خدمت در عمر پایان تا دهد اجازه و بپذیرد غالمی

 محمود لطف نظر اینجا در كه است خداوند لطف نظر اهمیت آن پیام و دارند حضور انسانی

 .است شده همانند آن به

 درمیرسالالد نظالالر یالالک لطفالالت بالاله گالالر

 

 درمیرسالالالد دگالالالر جالالالانی دمالالالت هالالالر 

 (4524 بیت: همان)                      

 است؛ فارسی ادبیات و تاریخ در دوگانه شخصیتهای مشهورترین از یکی غزنوی محمود

 این. است متفاوت آمده ادبی آثار در آنچه با تاریخ در او واقعی چهرۀ كه ایگونه به

 به نزدیک حدی تا و مثبت تقریباً شخصیتی ،مصیبت نامه ویژهبه عطار، آثار در شخصیت

 عرفانی و روحانی ایرابطه نیز ایاز، محبوبش، غالم با او رابطۀ كه است مسلکانعارف

 شخصیتهای از یکی همواره نام، ذكر بدون یا ذكر با پادشاهان، واقع در. است شده توصیف
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 معموالً مذكور اثر در جامعه از طبقه این. هستند عطار مصیبتنامۀ در هاپارابل پركاربرد

 .میشوند گمراهی از پس آگاهی و تحول دچار یا و میگیرند قرار انتقاد مورد

 پادشاه دختر و عاشق جوان حکایت( پ

 شدن فراهم برای دختر و میشود پادشاه زیبای دختر دلباختۀ جوانی حکایت این در

 :میگذارد دشوار و محال شرطی وصال،

 بریخالالالت ره در ارزنالالالم جالالالوال یالالالک
 پالالاک دانالاله یالالکیالالک و برگیالالر پالالی زود
 كنالی  ارزن پالر  شالیوه  ایالن  جوال چون

 

 بریخالت  ناگاله  خالود  بالود  قصالدی  به نه 

 خالالاک ز بالالرچین همالاله سالالوزن سالالر از

 كنالالی گالالردن در دسالالت آنگالاله مالالن بالالا

 (1191-1192 ابیات: همان)          

 از عطار. میبرد ایبهره دختر وصال از نه و بیندازند سبد در میتواند را ارزنی دانۀ نه مرد

 وجوییجست دهد؛ نشان را عشق طالب همیشگی وجویجست دارد قصد حکایت این

مصیبت  و الهینامه تا گرفته الطیرمنطق از خود، گوناگون آثار در عطار! بیحاصل و بردوام

 و شیخ داستان. است مندعالقه عاشقانه توصیفات و ماجراها به كه است داده نشان نامه

مصیبت  در عاشقانه حکایت هاده و الهینامه در بکتاش و رابعه و الطیر،منطق در صنعان

 آوردن از عطار مقصود كه كرد فراموش نباید اما. است مندیعالقه این گویای نامه

 میتوان. است خود متعالی افکار و آرا بیان و عرفانی پیامهای انتقال عاشقانه، ماجراهای

 مفاهیم كردن بازگو برای دستاویزی را عاشقانه داستانهای در نمادین شخصیتهای وی گفت

 .است داده قرار عارفانه

 كودک دو و شبلی حکایت( ت

. اندشده درگیر گردو یک سر بر كه میبیند را كودک دو راه در شبلی حکایت این در

 مغز بدون را گردو اما كند تقسیم آنها میان را مغزش تا میشکند را گردو اختالف حل برای

 .میبود صاحبنظر باید عدالت اجرای برای كه است این حکایت پیام! مییابد

 مکالالن خالالامی صالالاحبنظر اینالاله چالالون

 

 مکالالالن قساّلالالامی دعالالالوی ازیالالالن بعالالالد 

 (3416 بیت: همان)                      

 تأكید عدالت اجرای بر ،(413 ص: 1 ج) است آمده هم االولیاتذكره در كه حکایت این

 نظربه آسان آن وفصلحل ظاهراً كه است ایسربسته امر نماد حکایت این در «گردو. »دارد

 بصارت و فراست صاحب عطار كه است این از. نیست اینطور همیشه درحالیکه میرسد؛

 .میداند گشاییگره و عدالت اجرای لوازم از را بودن

 تره و شاهزاده حکایت( ث

. بخرد تره زر، جونیم اندازۀ به میخواهد خود غالم از پدر نزد ایشاهزاده حکایتی در 

 :میگوید و میدهد قرار سرزنش مورد را او پدر



 45/ عطار نامۀ مصیبت در تمثیل گوناگونی و گستردگی

 اسالالت اندیشالاله جالالونالالیم كالالز را شالالاه

 

 اسالالت پیشالاله فروشالالیتالالره بالالرو گالالو 

 (111 بیت: )مصیبت نامه                       

 مصیبت نامه در بارها عطار. میکند سفارش را پادشاه بیحدومرز سخاوت حکایت این

 از كه آنگاه وی. است نموده سفارش بخشش و بذل و سخاوت به را حاكمان و پادشاهان

 و مهارت با دلیل همین به صریح، كالمش و است تیز زبانش میکند، شکایت ملوک ستم

 توصیه حکومت سران به و مینماید آنها پیشکاران و حکام نثار را كالمش زهر تمام، استادی

 و خساست با درماندگان و ضعیفان بر و نساخته ورشعله را آز و حرص آتش كه مینماید

 .نکنند ستم آنها اموال به تعدی

 بالالالالود بالالالالس بالالالالازو زور را پادشالالالالاه

 

 بالالالود بالالالس تالالالرازو زرپاشالالالش دسالالالت 

 (113 بیت: همان)                         

 او خانۀ سارق و خضرویه احمد حکایت( ج

 میرود خضرویه احمد خانۀ به شبهنگام دزدی مصیبت نامه شانزدهم باب از حکایتی در

 صدا را او خضرویه میکند، رفتن قصد ناامیدی با كه هنگامی. نمییابد بردن برای چیزی و

 و نماز به و كرده چنین نیز دزد. میکند نماز آوردن جابه و غسل انجام به دعوت و كرده

 را آن و میرسد خضرویه احمد دست به زر ایكیسه حین این در. میشود مشغول استغفار

 .میکند توبه دزدی از و شده درونی انقالب دچار دزد. میکند تقدیم دزد به

 سالالقط دزد مالالن كالاله گفتالالا را شالالیخ

 بشالالتافتم حالالق بهالالر كالالز شالالبی یالالک
 مالالالردنم روز بالالاله تالالالا كالالالردم توبالالاله

 

 غلالالالط ره جهالالالالت از بالالالودم كالالالرده 

 [...] یالالافتم نیالالابم عمالالری در آنچالاله

 بالالردنم  فرمالالان  كالاله اال كالالار  نیسالالت

 (3325 و 3321-3324 ابیات: همان)

 جایگاه و اهمیت آمده، نیز( 144 و 142: 4ج) االولیاتذكره در كه حکایت این پیام

 ناهمگون شخصیت دو دادن قرار با حکایت این در عطار. است خداوند از اطاعت واالی

 ناهمخوانی آیرونی براینکهعالوه دو، آن از غیرمنتظره واكنشهای و كنش و هم درمقابل

 بیشتری اثرگذاری و عمق با را خود موردنظر مفهوم پارابل، از استفاده با میکند، ایجاد

 .میکند منتقل

 رمزی مثیل -3-9-6

 هگویند صلیا ضغر و فهد كه نستدا حکایاتی و نهاستادا باید را تمثیل از ییگرد عنو

 رمزی تمثیل فارسی در]...[  را تمثیل عنو ینا. ستا هنشد نبیا ضحوا رطوبه آن در

 كه است مسلم(. 411 ص: پورنامداریان فارسی، ادب در رمزی داستانهای و رمز) انددانسته

 مپیا و فکر ینا گرا میشود، نبیا ستا مپیا و فکر ویحا كه یتیروا یا نستادا تمثیل در

 تفسیر و تخیل و ندیشها فعالیت به جحتیاا آن كشف و باشد نپنها حکایت در دموجو
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 نبیا یمزر تمثیل نستادا در نچهآ ینابنابر. گویند رمزی تمثیل را آن ،باشد شتهدا نستادا

 صلیا عناصر از نمکا و نماز مبهاا. ستا نگما و سحد بر مبتنی و نیست گاهانهآ د،میشو

 دنكر لنباد با كه میشود جهامو سشهاییپر با زغاآ نهما از هننداخو. ستا یمزر نهایستادا

 مهادا دخو ركا به راز و معما از ایهاله در نستادا و نمییابد آن ایبر پاسخی نستادا

 به و نمیکند متن در ممکتو معنی به ایرهشاا هیچ دخو هنویسند نوشته عنو ینا در. میدهد

 از قبل یعنی آورد؛می روی حقیقت نكتما به عمداً هنویسند قعوا در. نمیپردازد متن تفسیر

 ؛ستا هگاآ دارد، را آن نكتما قصد كه ایندیشها و معنی قعیتوا از ،تمثیل به ختنداپر

 در نچو. ستا هنویسند تخیل و تعقل وینیر ،هنیذ فعالیت نتیجۀ تمثیل خلق ینابنابر

. باشد معین معنی یک ۀنمایند باید عالمت یا مزر هر میشود، نپنها پیامی و ندیشها تمثیل

 ،باشد شتهدا كافی قتد معانی و شخصیتها یجا به مزهار بنتخاا در تمثیل ۀنویسند گرا

 توجه با(. 114 ص: همان) نمیگردد گمراه ممکتو معنی یافتدر و مزهار كشف در هننداخو

 و كرده اعالم صراحت با را تمثیل پیام خود، تماثیل پایان یا آغاز در همواره عطار اینکه به

 رمزی تمثیل مصیبت نامه در گفت باید میکند، رمزگشایی دیگر عناصر یا شخصیتها از

 .ندارد وجود

 مصیبت نامه در آن انواع و توصیفی تمثیل -6-6

 دارای و نمیرود فراتر جمله چند یا یک از حجم و جمالت تعداد نظر از توصیفی تمثیل

 مصیبت نامه در. است معادله اسلوب و المثل،ارسال تمثیلی، استعارۀ تمثیلی، تشبیه انواع

 از تمثیلی حکایتهای با مقایسه در البته كه میشود دیده بالغی فنون این از نغز مواردی

 .میشود اشاره آنها از هایینمونه به. است برخوردار كمتری بسامد

 تمثیلی تشبیه -9-6-6

 تشبیه او نظر از. است كرده تقسیم غیرتمثیلی و تمثیلی گونۀ دو به را تشبیه جرجانی

 مشبه و آیدمی دستبه توضیح و تأویل نوعی با شبهوجه آن در كه است تشبیهی تمثیلی

(. 52 ص: جرجانی اسرارالبالغه،) است محسوس و مسلم بهمشبه و غیرمحسوس و معقول

 را ادعایی گوینده آن در كه است تمثیل پایۀ بر مركب تشبیهی تمثیلی تشبیه واقع در

 در شبهوجه همچنین. میرساند اثبات به را آن و میپندارد بدیهی و مسلم امری شکلبه

 تشبیه ادات است معتقد شمیسا. است شده منتزع متعدد امور از مركب تشبیه مانند تمثیل

(. 421 ص: شمیسا بیان،) بیاید تأویل در و باشد محذوف میتواند تمثیلی تشبیه در

 زیباشناسی) میداند تشبیه گونۀ هنریترین و ترینپرمایه را تمثیل تشبیه كزازی الدینجالل

 (.51 ص: كزازی پارسی، سخن

 دیگر رسوالن كه میکند تشبیه آفتاب به را اسالم پیامبر خود، كتاب آغاز در عطار

 بیت و مشبه حکم در اول بیت. آیدنمی چشم به آنها نور كه هستند چراغ مانند او درمقابل



 41/ عطار نامۀ مصیبت در تمثیل گوناگونی و گستردگی

 .است تمثیلی تشبیه این برای بهمشبه حکم در دوم

 پیغالالامبری مصالالطفی چالالون بالالود تالالا

 خالالالالالالاوری آفتالالالالالالاب فالالالالالالروغ در

 

 دیگالالالری؟ او سالالالایۀ در بالالالود چالالالون 

 رهبالالری؟ چراغالالی آخالالر كنالالد چالالون

 (395 و 391 ابیات: )مصیبت نامه        

 شده تشبیه ریسمان هایرشته تاباندن به امور در رویمیانه و اعتدال دیگر جایی در

 مشبه حکم در اول بیت. میشود یکدیگر از آنها گسستن موجب بگذرد، حد از اگر كه است

 تشبیه موفق و بارز هاینمونه از یکی تشبیه این. است بهمشبه حکم در بعدی بیت دو و

 .است مصیبت نامه در تمثیلی

 دور میبالالاش نالاله و آی نزدیالالک بالاله نالاله

 تالالاب افتالالاد معتالالدل را رسالالن چالالون
 در بالالاله انالالالدازه ز تالالالابش دهالالالی ور

 

 خیراالمالالالور بالالالود تالالالا رو وسالالالط در 

 طنالاب  یالک  گالردد  رشالته  صالد  بود گر

 یکالالالالالدگر از او پیونالالالالالد بگسالالالالاللد

 (3941-3945 ابیات: همان)            

 یادآور دوم بیت. است گرفته شکل تمثیل تشبیه كوتاهی و زیبایی به بیت دو این در

  . میکرد تمنا بیگانه ز داشت خود آنچه»: كه است شیراز حافظ از مشهور مصرع این

 را تالالو مالالردن تشالالنگی كالالز بالالین نیالالک

 بالالالود تنگالالالی شالالالکر از را كسالالالی گالالالر

 

 را تالالو بالالردن مالالا نالالامِ از اسالالت بهتالالر 

 بالالود ننگالالی قالالوی خواهالالد شالالکر یالالک

 (1114و1119 ابیات: همان)            

. است بهمشبه حکم در پایانی بیت و مشبه حکم در تمثیلی تشبیه این در اول بیت دو

 خلق را تمثیلی تشبیه این ریسمان هایرشته تابیدن فرایند از استفاده با دیگر باری عطار

 .است كرده

 تمالام  جانالان  در محالو  گالردد  چالو  جان

 دُوی رنالالالگ بالالالود صالالالورت در گرچالالاله
 شالالالود پیالالالدا ریسالالالمان تالالالار دو گالالالر

 

 بالالردوام  بگیالالرد  جانالالان  همالاله  جالالان 

 معنالالالوی ولالالالیکن نبالالالود یکالالالی جالالالز

 شالود  یکسالان  اشتالابی  هم بر تو چون

 (5229-5226 ابیات: همان)          

. است بهمشبه پایانی بیت و مشبه نخست بیت دو قبل، مورد مانند نیز تشبیه این در

 رخش به را آن و میداند الهی امانت بار حامل را آدمی روح تمثیلی تشبیه این در عطار

 .دارد را رستم حمل قدرت او تنها كه میکند تشبیه رستم

 میکشالالالالد هالالالالم او سالالالالرَّ امانالالالالت آن

 پالالاک سالالرَّ آن میالالان در نبالالودی گالالر
 میکشالالالد رسالالالتم رخالالالش را روسالالالتم

 

 میکشالالالد عالالالالم مغالالالز عالالالالم قشالالالر 

 خالالاک؟ و آب امانالالت آن كشالالیدی كالالی

 میکشالالد مالالردم كالاله پنالالداری نالاله تالالا

 (1234-1231 ابیات: همان)            
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 دریا از جزوی نهایت در كه اندشده تشبیه دریا هایقطره به قرآن هایآیه ابیات این در

 .است بهمشبه دوم بیت و مشبه اول بیت. آن غیر نه و هستند

 كالالالم یالالک حقیقالالت در قالالرآن هسالالت

 بالالود عمالالان یالالک قطالالره هالالزاران صالالد

 

 تمالالام شالالد منالالزل چالالو آمالالد عالالدد بالالی 

 بالالالود بالالاران  بگالالذرد  عمالالان  ز چالالون 

 (1261-1262 ابیات: همان)            

 مصرع و آمده بهمشبه تفصیلی توضیح در( سوم مصرع جزبه) ابیات این از مصرع سه

 كه است كرده تشبیه چراغی به را آدمی پرسودای دماغ عطار. است بهمشبه حکم در سوم

. دهد نشان را آن و كند روشن را راه دارند بیهوده انتظار و گرفته قرار شدید طوفان و باد در

 عقل چراغ كه است شده تشبیه شدیدی باد به بشر دورودراز آرزوهای و نخوت باد واقع در

 .میکند خاموش را او

 پالالیش بالالاد باشالالد كالاله را چراغالالی هالالر

 میبالالری دمالالاغی پرسالالودا تالالو چالالون

 

 پالالالیش؟ آزاد راه بالالالرد توانالالالد چالالالون 

 بالالالریمالالالی چراغالالالی ره در صرصالالالری

 (4559 و 4554ابیات: همان)            

 قدرت و برده باال نامهمصیبت  در را خود كالم ارزش تمثیلی تشبیه از استفاده با عطار

 و تصاویر تمثیلی تشبیه یاری به وی. است ساخته دوچندان مخاطب تحریک در را معانی

 گویا و گسترده زنده، صورتبه را خود موردنظر مفاهیم و نموده خلق را شاعرانه فضاهای

 .است كرده عرضه

 تمثیلی استعارۀ -6-6-6

 تشبیه جای به گردد، بیان بهمشبه فقط و شود حذف مشبه تمثیلی تشبیه در گاه هر

 اما. میگویند هم مركب استعارۀ تمثیلی استعارۀ به. داشت خواهیم تمثیلی استعارۀ تمثیلی،

 جنبۀ مركب استعارۀ كه ببریم كاربه موردی در را تمثیلی استعارۀ اصطالح است بهتر

: شمیسا بیان،) باشد تمثیلی تشبیه از مأخوذ یعنی باشد؛ داشته المثلضرب یا المثلارسال

 دارای عبارت كنایه در كه گفت باید نیز كنایه با تمثیلی استعارۀ تفاوت دربارۀ(. 124 ص

 در اما است؛ دوم معنای گوینده منظور اما هستند، كاربردی هم معنا دو هر و معناست دو

 در مثالً. نیست كاربردی نخست معنای هستیم، روروبه معنا دو با بااینکه تمثیلی استعارۀ

 استعارۀ در اما باشد باز میتواند نیز امر واقعیت در خانه درِ «است باز فالنی خانۀ درِ» كنایۀ

 تمثیلیه استعارۀ و تمثیل تشبیه) زد گره آب بر نمیتوان حقیقتاً «زدن آب بر گره» تمثیلی

 مصیبت نامه در بالغی فن این بسامد(. 11 و 16 صص: جمکرانی رضایی بالغی، كتب در

 .میشود محدود مورد دو به نگارندگان وجویجست اساس بر و است كم بسیار

 این. است «دادن انجام محال و بیهوده كار» از تمثیلی استعارۀ راندن خشک بر كشتی

 تعلیقات) «الیبس علی تجری ال السفینه أنَّ: »است رفته نیز عربی به فارسی از عبارت



 44/ عطار نامۀ مصیبت در تمثیل گوناگونی و گستردگی

 شده سروده خداوند به خطاب در كه بیت این(. 141 ص: كدكنی شفیعی ،مصیبت نامه

 خداوند بهنسبت آنها عشق و شوق دربرابر را دریا، جمله از طبیعت، مظاهر تمامی است،

 را خود طبیعی خاصیت و كاركرد آنها كه است ایاندازه تا بیقراری این. میداند بیقرار

 .میدهند ازدست

 مانالد  خشالک لالب  شالد  آب از چون بحر

 

 رانالد  خشالک  بالر  همه شوقت از كشتی 

 (431 بیت: )مصیبت نامه                       

 كه است «بودن ناكام و بیبهره» معنای در تمثیلی ایاستعاره نیز «داشتن دست به باد»

 .است شده تشبیه آن به رفته عمرِ از آدمی حاصل اینجا در

 بگالالذردمالالی شالالش پالالنج روزی عمالالر

 هست كه عمری بگذردمی چنین چون

 

 بگذردمی خوش خواه ناخوش خواه 
 دست؟ به عمری چنین از باد جز چیست

 (936 و 935 ابیات: همان)             

 المثلارسال -3-6-6

 مثل» كه است این تعاریف جامعترین از یکی. اندداده ارائه متعددی تعاریف مثل دربارۀ

 و لفظ روانی سبببه كه حکیمانه مضمون یا تشبیه بر مشتمل و مختصر ایستجمله

 با یا و تغییر بدون را آن همگان و باشد یافته عام شهرت تركیب لطف و معنی روشنی

 كه هاییجمله تعریف این بر بنا(. 51 ص: بهمنیار مثل،) «برند كاربه محاوره در تغییر اندک

 نامشهور اما باشند تركیب لطف و معنی روشنی و لفظ اختصار محسنات و مزایا دارای

 تفاوت دربارۀ. است مثل اصلی شروط از عامه بین شهرت چه میشوند، خارج مثل از باشند،

 بهمشبه به معقول مشبه نیز المثلارسال در گفت باید المثلارسال با تمثیلی تشبیه

 نمیشود ذكر نیز تشبیه ادات و دارد المثلضرب جنبۀ بهمشبه اما میشود تشبیه محسوس

 توصیفی تمثیلهای انواع میان در ،مصیبت نامه در عطار(. 441 و 443صص: شمیسا بیان،)

 از پس بالغی فن این كه طوری به است؛ كرده را استفاده بیشترین المثلارسال از كوتاه، و

مصیبت  المثلهایضرب اتفاق به قریب. میگیرد جای بسامد ازلحاظ دوم ردیف در پارابل

 .میروند كاربه نیز امروزه و هستند رایج و مشهور بسیار نامه

 است فارسی زبان مثلهای پركاربردترین و مشهورترین از یکی ذیل بیت از دوم مصرع

    .است رفته كاربه بسیاری آثار در كه

 زود كِشالالت بایالالد كالاله گفتالالا سالالائلش

 

 درود؟ چالالون هرگالالز ناكِشالالته هالالیچکس 

 (4131 بیت: )مصیبت نامه                     

 ناراست، ظاهر با» معنی به است رایج مثلهای از یکی نیز «گفتن راست و نشستن كژ»

 در نیز «گفتن كژ و نشستن راست» یعنی عبارت این برعکس. «آوردن زبان بر را حقیقت

 میکند سؤال الرشیدهارون از عابدی زبان از عطار حکایت این در. دارد كاربرد فارسی زبان
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 .بدهد را خود ملک از نیمی آب، شربتی دربرابر است حاضر آیا

 شالاه  مُلالک  خواهالد  نیمه یک كسی گر

 تالالالو؟ خاسالالالت برتالالالوانی آن سالالالرِ از

 

 راه بالاله آرد آب شالالربت یالالک تالالرا تالالا 

 تالو  راسالت  ایالن  بگالو  مالن  بالا  نشین كژ

 (4411و4413 ابیات: همان)            

 ناپایدار و ارزشبی حکایت این نتیجۀ. است مثبت سؤال این به الرشیدهارون پاسخ

 .است دنیوی امکانات و مناصب بودن

 اذعان وی. میخواند فرا جاودانه دردی تحمل به را حقیقت طالب عطار دیگر مثلی در

 اینکه به برسد چه نمیکند؛ تضمین را مقصود به رسیدن نیز بسیار تالش و جهد كه میدارد

. میبرد بهره ذیل مثل از مفهوم این ساختن روشن برای شاعر. بردارد تالش از دست فرد

 را كدخدا سراغ نمیدادند، را دِه به را فالنی: میگویند امروزه كه است المثلیضرب همان این

 .میگرفت

 یالالافتن زر جالالوِ یالالک رویالالت نیسالالت

 نیسالالالت راه دِه در هالالالیچ را او آنکالالاله

 

 یالالافتن؟  گالالوهر گالالنج  تالالوانی چالالون 

 نیسالالت آگالالاه او جویالالد گالالر دِهالالیمالاله

 (1144و1142 ابیات: همان)            

 «نیست انجیر مرغکی هر لقمۀ» المثلضرب به دارد اشاره ذیل ابیات از چهارم مصرع

 به و میرود كاربه «است كج نوكش میخورد، انجیر كه مرغی» صورتبه نیز امروزه كه

         عطار. باشی داشته را آن ظرفیت و توانایی باید كاری انجام برای كه است این معنای

 او مانند نمیتواند باشد، طائی حاتم برادر كسی اینکه صرف به میکند اذعان عبارات این در

 .باشد شده نهادینه او وجود در باید صفات این بلکه. باشد سخاوتمند و بخشنده

 محکمالالی ایالالن كنالالد طفلالالی در آنکالاله

 خالالورد شالالیر حالالاتم همچالالو بالالرادر گالالر

 

 حالالالاتمی؟ هرگالالالز كالالالرد توانالالالد كالالالی 

 خالالورد انجیالالر او سالالتمرغالالی كجالالا هالالر

 (1414و1412 ابیات: )مصیبت نامه      

 گور سوی به خود پای با» برده كاربه مصیبت نامه در عطار كه مثلهایی از دیگر یکی

 در. است «رفتن پیش تباهی و نابودی سمتبه خود اختیار با» معنای به كه است «آمدن

 دختر. است شده پادشاه زیبای دختر دلباختۀ كه میکند صحبت جوانی از عطار بیت این

 پیام. میداند خود نزد را او و میفرستد او سویبه را خادمی میشود، آگاه امر این از كه

 را عشق نیروی و قدرت نمیتواند كسی هر كه است این تمثیلی حکایت این در عطار مدنظر

 .است رفتن مرگ استقبال به نوعی به شدن عاشق و كند تحمل

 بالالرد پالالیش را جالالوان وان خالالادم رفالالت

 

 بالرد  خالویش  پالای  به هم گورش سوی 

 (6191 بیت: همان)                        

 خود گوش از را پنبه. »میکند دعوت خاموشی به را خود مصیبت نامه خاتمۀ در عطار
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 گوش در گذاشتن پنبه آیین به ظاهراً و است نصایح به دادن گوش معنای به «كردن بیرون

 .میکند اشاره سکوت و خاموشی به «نهادن دهان در را پنبه» همچنین. دارد اشاره مردگان

 گالالوش  ز بالالركش  یکبالالارگی  را پنبالاله 

 

 خمالوش  بنشالین  و محکالم  نِه دهن در 

 (1125 بیت: همان)                      

 ظاهراً میدهد نشان كه میکند استفاده «دارد گوش دیوار» المثلضرب از نیز ادامه در

 .است قدیمی و كهن بسیار مثل این

 خمالالوش وانگالاله كالالن دیالالوار در روی

 

 گالالالوش نیالالالز دارد دیالالالوار آن زانکالالاله 

 (1144 بیت: همان)                      

 واقع در كه میداند افسرده و حیران شخصی را خود مصیبت نامه هفدهم باب در عطار

 مفهوم انتقال برای مثل این از و نمیبیند دین حقیقت درک الیق را خود وی. نمیداند هیچ

 در است مثلی «دادن كابین بدون را جمشید دختر. »است كرده استفاده خود موردنظر

 معرفی دشوار كاری را دین حقیقت درک عطار. دادن انجام را دشوار كاری آسانی، با معنای

 .نمیشود پذیرامکان آسانی به كه میکند

 دهنالالالد دیالالالن زنالالالدگی گالالالر را مالالالرده

 

 دهنالالد كالالابین بالالی جمشالالید دختالالر 

 (3543 بیت: همان)                      

 درست درصورت شدن رسوا» معنای در است المثلیضرب «نیامدن خوب درز دبه بر »

 كنایه «افکندن پیل پای در دبه» مانند نیز «افکندن شتر پای در دبه. »«كاری ندادن انجام

 سفارش خالصانه و درست كار انجام به را مخاطب ابیات این در عطار. است انگیزیفتنه از

 .میکند

 عیالوب  و غالش  از شالو  مخلالص  كن كار

 ایبنالالالده نالالاله رهالالالی شالالالترمرغ تالالالو

 

 خالالالوب درز نیایالالالد دبالالاله بالالالر زانکالالاله 

 ایافکنالالالالده شالالالالتر پالالالالای در دبالالالاله

 (6653 و 6651 ابیات: همان)          

 به قدم چند اگر كه شده تشبیه تاب ریسمان شاگرد به دنیادوست فرد ذیل ابیات در

. شد نمیتوان متصور او برای پیشرفتی هیچ و میرود عقب به نیز قدم چند برمیدارد، جلو

 كاربه نیز رودكی شعر در چنانچه است؛ قدیمی بسیار كه است معروفی مثل سوم مصرع

 .است رفته

 آمالالده تالالاب همالاله چنبالالر دریالالن ای

 جالالاودان آمالالد چنبالالر بالالر گالالذر چالالون

 

 آمالالالده تالالالاب رسالالالن شالالالاگرد همچالالالو 

 جهالالان گالالرد رسالالن درگیالالری چنالالد

 (3311 و3314 ابیات: همان)          

 از فراتر» معنای به كه میکند اشاره دیگر المثلیضرب به نیز ابیات این ادامۀ در عطار

 :است «رفتن خود حد
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 كالالار كردنالالد اینچنالالین چالالون انبیالالا

 

 مالالالدار اسالالالتادان بالالالاالی دكالالالان تالالالو 

 (3315 بیت: همان)                      

 .است كرده نکوهش را پرستی مال و دنیادوستی المثلضرب این كاربرد با نیز بیت این

 معادله اسلوب -6-6-6

 میگوید چیزی اول مصراع در شاعر» آن در كه است تمثیل انواع از یکی معادله اسلوب

 به تبدیل قابل شباهت رهگذر از معادله این سوی دو اما دیگر، چیزی دوم مصراع در و

 شفیعی بار نخستین(. 91 ص: كدكنی شفیعی فارسی، شعر در خیال صور) «یکدیگرند

 تمثیل عنوانبه كه مواردی تمام» او نظر از. برد كاربه و ساخت را اصطالح این كدكنی

 از كامالً مصراع دو كه است این معادله اسلوب. نیست معادله اسلوب مصداق میشود آورده

 هم به معنا حتی را دیگری چیز یا شرط یا ربط حرف هیچ. باشند مستقل نحوی نظر

 و معادله اسلوب تفاوت دربارۀ(. 63 ص: كدكنی شفیعی ها،آینه شاعر) نکند مرتبط

 رد برای است، داشته شهرت پیش از كه المثلیضرب المثلارسال در گفت باید المثلارسال

 خلق شاعر را دوم طرف معادله اسلوب در درحالیکه میشود؛ آورده چیزی علت یا اثبات یا

 شهرت درصورت میتواند معادله اسلوب نماند ناگفته. است نبوده مشهور قبل از و میکند

 .ندارد چندانی كاربرد مصیبت نامه در آرایه این. شود مثل به تبدیل یافتن،

 را روح و مادی را عقل و میکند مطرح را جان و عقل تقابل ذیل بیت در شاعر    

 نیز را جان كرد، مقایسه الشه با را براق نمیتوان همانطوركه است معتقد و میداند غیرمادی

 معادل ازاینرو دارد؛ عقل از باالتری مقام جان شاعر نظر در. نمود مقایسه عقل با نمیتوان

 .است زده رقم را معادله اینچنین و است داده قرار «الشه» را عقل معادل و «براق» را جان

 سالالاختن؟ توانالالد كالالی جالالان بالالا عقالالل

 

 تالالالاختن نتالالالوان الشالالاله براقالالالی بالالالا 

 (1265 بیت: )مصیبت نامه                     

 را طال ارزشمندی و میداند آدمی عزت موجب را سکوت و خاموشی ابیات این در عطار

 سیم و زر بر. اندكردهمی تقسیم ناطق و صامت به را اموال قدما. »میداند او خاموشی از

 ،مصیبت نامه تعلیقات) «ناطق مواشی و مواكب بر و است میشده اطالق صامت عنوان

 (.161 ص: كدكنی شفیعی

 سالت آمالده  ثابالت  اسالت  خاموش كه هر

 

 ستآمده صامت كه بین زر عزت 

 (1119 بیت: )مصیبت نامه              

  نتیجه -8

 رویکردی منطقی، استدالل نظام همچنین و بالغی صنعتی بهعنوان تمثیل از استفاده

 آغاز «غزنوی سنایی حکیم» اشعار از رویکرد این. است ایران عرفانی ادبیات در اساسی

 موالنا» آثار در نهایت در و پیموده تکامل راه «نیشابوری عطار حکیم» اشعار در شده،
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 از خود حکایات در عطار. است رسیده اوج به «معنوی مثنوی» خصوصاً «بلخی الدینجالل

 تمثیلی، استعارۀ تمثیلی، تشبیه فابل، پارابل، شامل توصیفی و روایی تمثیل انواع

 نوع از مصیبت نامه در او تمثیالت غالب اما میکند، استفاده معادله اسلوب و المثل،ضرب

 اسلوب و تمثیلی استعارۀ تمثیلی، تشبیه المثل،ضرب فابل،. است( غیرحیوانی) پارابل

 .میگیرند جای بعد ردیفهای در ترتیب به معادله

 تمثیل حوزۀ از خارج مصیبت نامه حکایتهای اغلب میرسد، نظربه آنچه برخالف

 و تأیید را عطار موردنظر پیام شخصیت، چند یا دو قالب در معموالً حکایتها این. هستند

 با فقط بلکه نمیشود ارائه تمثیل قالب در داستان حکایات این در واقع در. میکنند تکرار

 پیام آنها مانند و عرفانی مذهبی، تاریخی، مشهور معموالً شخصیتهای میان وگوگفت كمک

 عمیق مفاهیم تمثیلی، حکایتهای از خود تأویالت در عطار اما. میدهند انتقال را موردنظر

 عرفانی، مبانی و مطالب دشواری. میکند طرح را بشری حکمت پیچیدۀ معانی و عرفانی

 به توجه پوشی،پرده و اسرار كتمان مفاهیم، سختی و خشکی دلیلبه مخاطب گریزندگی

 گیریبهره مطالب، بودن تقریری خوانندگان، ذهن در مطالب ماندگاری عام، مخاطب پسند

 شده تمثیل انواع از عطار گیریبهره سبب اینها مانند مواردی و قرآنی گوییقصه روش از

 افزوده كالم گیرایی و شیوایی به مصیبت نامه در تمثیلی حکایات از استفاده با عطار. است

 از استفاده ساختار. است برانگیخته مخاطب در شیوه بدین را تعلیق حس و كنجکاوی و

 و ایجاز با و بینجامد ابهام به كه است ایمعنوی و لفظی آرایش از دور به تمثیالت این

 اختصار و ایجاز شیوۀ عطار همچنین. افزایدمی مخاطب در تنبه كردن دوچندان به اختصار

 فراموشی باعث و نشود ایجاد چندانی فاصلۀ حکایت بخشهای بین كه گرفته درپیش را

 در را اخالقی و تعلیمی نکات است كوشیده عطار نهایت در. نگردد مخاطب توسط نتیجه

 دهد. پرورش تمثیل سایۀ
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