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چکیده
کاربرد تمثیل در زبان و ادب فارسی سابقهای طوالنی دارد و در تفهیم مفاهیم عقلی ،ذهن ی
و انتزاعی به مخاطبان بسیار مؤثر و کارآمد است .بررسی ابع اد مختل ت تمثی ل گ ا مهم ی در
شناسایی آثار عطار به ویژه مثنوی مصیبتنامه است .مصیبتنامه ،سفر روح انی س اک
است و عطار در این منظومه به عنوان ی

ف رت

اثر تمثیلی ،بر آن اس ت ت ا ب ا آم وزهه ای عرف انی،

طاکبان حقیقت را با شگردهای خاص سلوک در س یر آف ا ی و انفس ی ،ب ه س ر من زق مقص ود
برساند .در البهالی داستانهای این منظوم ه م واردی نغ ز از ح ای ات تمثیل ی ،مث ل ،تش بیه
تمثیلی ،استعاره تمثیلیه و اسلوب معادکه به چشم میخورد .این مقاکه در پی ی افتن ای ن ن ت ه
است که عطار در این اثر چگونه از تمثیل و انواع آن در طرح مفاهیم عرفانی و اخال ی و تفه یم
بهتر این مضامین برای مخاطبان خود ،بهره گرفته است .پس از بررسیها مش خ

ش د ک ه از

این میان ح ایات تمثیلی از نوع پارابل بیشترین کاربرد و اسلوب معادکه کمترین کاربرد را دارد
چون شاعر در پی آرایش کال نیست بل ه هدف او بیان احواق و دریافتهای عرفانی است .مقاکه
حاضر به شیوه کتابخانهای و از طریق فیشبرداری تهیه شده و به روش توصیفی ـ تحلیل ی و ب ا
استفاده از دادههای مطاکعاتی به برخی از ابهامات و سؤاالت پاسخ داده است.
واژههای کلیدی
شعر عطار ،مصیبتنامه ،تمثیل ،استعاره تمثیلیه ،مثل

* دکتری زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد اراک ،اراک ،ایران( .نویسنده مسؤول)
** دانشیا ر دانشگاه آزاد اسالمی ،گروه زبان و ادبیات فارسی ،واحد اراک ،اراک ،ایران.
*** استادیار دانشگاه آزاد اسالمی ،گروه زبان و ادبیات فارسی ،واحد اراک ،اراک ،ایران.
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مقدمه
شاعران برای مجسم کردن آن چه خود در می ابند و کشف میکنند از روش تمثیل استفاده
میکنند زیرا این تجسم سبب میشود مفاهیم عرفانی راحتتر درک شود و در واقع تمثیـل بـه
موضوع جنبه عینیت میبخشد.
برومند سعید با استناد به شعر صوفیه ،زبان آنان را «زبان بیزبانان» یا «زبان بیزبانی» نامیده
است و اعتقاد دارد که صوفیان به دو دلیل این زبان را برگزیدهاند اول این که اسرار عرفـانی در
زبان معمولی نمیگنجد ،دوم این که از ترس جانشان جرأت نداشتند رازشان را بر زبان آورنـد.
(برومندسعید)54 :1370 ،
عطار شاعری داستانپرداز است و از این جهت در میان شاعران دیگر ممتاز اسـت ،اگرچـه
موالنا هم در مثنوی معنوی خود از این دادن شیوه استفاده میکند اما داستانپـردازیش متفـاوت
است زیرا تمثیلهای عطار در حکایتهای فرعی به صورت ایجاز است و در پایان هر داسـتان
برای مخاطب خود نتیجهگیری میکند ،اما روش موالنا اطناب است و گاه داستان را بـه حالـت
تعلیق رها میکند و حتی در برخی موارد ادامه داستان را در دفتر دیگری دنبال میکند.
اسالمی ندوشن عطار را بیشتر به عنوان یک متفکر مطرح میکند تا شاعر ،و معتقد است که
او روح برافروخته بسیار نیرومندی داشته که در شعرهایش بیشتر به فکر توجه داشته تا ظـواهر
و زینتکاریهای شعری و به همین دلیل که در اشعارش یک دریا معنی وجود دارد« ،هلمـوت
ریتر» مستشرق آلمانی کتاب خود را راجع به عطار «دریای جان» نامیده است( .اسالمیندوشن،
)113 :1383
برخی آثار عطار مانند مصیبتنامه و منطـقالطیـر دارای یـک داسـتان جـامع و کلـی و نیـز
حکایات فرعی زیادی است که به صورت تمثیل مفاهیم عرفانی و اخالقی مد نظر شـاعر را بـه
مخاطب منتقل میکنند .مثنوی مصیبتنامه که سفری روحانی است در وزن رمل مسـدس و در
 7529بیت سروده شده است که در آن سالک فکرت با جهدی مداوم و بـا طـی کـردن عـوالم
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آفاق و انفس ،به معرفت جان خود به عنوان نخسـتین قـدم در معرفـت حـق و کمـال انسـانی
میرسد ،تا بتواند در قدمهای بعدی ،سفر خود را در حق ادامه دهـد کـه البتـه عطـار شـرح و
توضیح آن را منوط به کسب اجازه از پروردگار میداند.
این داستان جامع با درد جستن حقیقت شروع میشـود و در چهـل مقالـه ادامـه مـییابـد.
مراتبی که سالک در این چهل مقاله نزد آنها میرود تا سرانجام بـه کنـه تات خـود پـی ببـرد،
عبارتند از :جبرئیل ،اسرافیل ،میکائیـل ،عزرائیـل ،عـرش ،کرسـی ،لـوح ،قلـم ،بهشـت ،دوزخ،
آسمان ،آفتاب ،ماه ،آتش ،باد ،آب ،خاک ،کوه ،دریـا ،جمـاد ،نبـات ،وحـوش ،طیـور ،حیـوان،
شیطان ،جن ،آدمی ،آدم ،نوح ،خلیـل ،موسـی ،داوود ،عیسـی روحاهلل ،مصـطفی (ص) ،حـس،
خیال ،عقل ،دل ،جان.
خوانندگان این اثر در خالل حکایات و تمثیالت فـراوان و در هـر مرحلـه از چهـل مرتبـه
هزاران نکته باریک و دقیق عرفانی را خواهند آموخت که شاید در هیچ اثر عرفانی دیگر نتـوان
یافت.
در این سفر روحانی و تمثیلی که در عالم واقع رخ نمیدهد ،سالک با راهنمایی پیـر چهـل
مقام را پشت سر میگذارد و سپس به خود؛ یعنی ،همان حقیقتـی کـه بـه دنبـالش بـوده اسـت
میرسد .آری عطار معتقد است تا سالک در خود سفر نکند به کنه تات خـود پـی نمـیبـرد و
وقتی خود را شناخت میبیند که اهل عالم قدس در برابر وجود و تات ارزشمندش فرعی بیش
نیستند:
«تــا ســفر در خــود نیــاری پ ـیش تــو،

کـی بــه کنــه خـود رسـی از خــویش تــو

گــر بــه کنــه خــویش ره یــابی تمــام

قدسـ ـیان را فـــرع خـــود یـ ـابی مـــدام

لیــک تــا در خــود ســفر نبــود تــو را

در حقیقـــت ایـ ـن نظـــر نبـــود تـــو را»
(عطار)198 :1392 ،

در این منظومه راهرو طریق حق ،سیر خود را با عبور از سه قلمرو هستی انجام میدهد کـه
عبارتند از1 :ـ سیر در عالم غیب و عالم علوی 2ـ سیر در قلمرو پیامبران 3ـ سیر در انفس ،کـه
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او نهایتا همه چیز را در خود میبیند .الزم به تکر اسـت کـه در سـیر انفسـی سـالک حرـرت
محمد (ص) خود شخصا راهنمایی سالک را بر عهده میگیرند.
شفیعیکدکنی در مقدمه مصیبتنامه ،عطار را شاعر سفرهای روحانی مینامد و منطقالطیـر
و مصیبتنامه را سفرهای روحانی با قلمروهای متفاوتی می داند که مقصود و پایان هر دو یکی
میشود( .همان)35 :
هدف نگارندگان این مقاله بررسی انواع تمثیل در حکایات فرعی مصیبتنامه است کـه بـه
دلیل اهمیـت تمثیـل و جایگـاه آن در ادبیـات عرفـانی و نیـز نقـش آن در تصویرسـازیهـای
زیباشناسانه یک اثر ،قابل توجه و بررسی است.
پیشینه تحقیق
در زمینه مرامین عرفانی آثار عطـار ،مطالـب فراوانـی نوشـته شـده اسـت و پشوهشـگران
بسیاری بهتر آنها پرداختهاند ،امـا در زیباشناسـی ایـن آثـار و از جملـه کـاربرد تمثیـل در اثـر
مصیبتنامه کمکاری صورت گرفته است.
با بررسی پیشینه تحقیق مشخص شد که:
1ـ بارانی و همکارانش در مقالهای تحت عنوان «مقایسه ساخت دو حکایت تمثیلی از
مثنوی مولوی و مصیبتنامه عطار» به این نتیجه رسیدهاند که حکایتهای تمثیلی مصیبتنامه
یکی از مآخذ مولوی در سرایش مثنوی است ،نیز آنها چگونگی دخل و تصرف مولوی را در
این حکایات بررسیدهاند.
2ـ پایاننامهای با عنوان «بررسی عناصر سبکی در مصیبتنامـه عطـار نیشـابوری» از خـانم
عاطفه صدیقی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه یزد که عناصـر سـبکی مصـیبتنامـه را در سـه
سطح زبانی ،ادبی و فکری بر پایه منابع سبکشناسی به تفکیک معرفی و تحلیل نموده اسـت و
در مبحث ادبی بیشتر به آرایههایی چون تشبیه ،استعاره و کنایه پرداخته است.
3ـ پایاننامهای با عنوان «اسطوره در مصیبتنامه» از آقای جـواد اعتمـادی دانشـگاه عالمـه
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طباطبایی که به بررسی اسطورههای موجود و نقش آنها در شکلگیـری منظومـه مصـیبتنامـه
پرداخته است که هیچکدام از این مقالهها و پایاننامهها ،موضوع مورد بحث در مقاله حاضـر را
بررس ـی نکــرده اســت .کــاربرد تمثی ـل و چگــونگی اســتفاده از آن در شــکلگیــری حکای ـات
مصیبتنامه کاری تازه است و نگارندگان سـعی دارنـد بـا اسـتخراا انـواع تمثیـل از البـهالی
حکایات این منظومه به این موضوع بپردازند.
ارائه محتوای اصلی
الف) تعاریف و کلیات

تمثیل از رایجترین شیوههای بسط اندیشه و تبیین هدف و مقصود غایی گوینده یا نویسنده
است که با استفاده از این روش برای واضح نمودن موضوع ،قانع کردن شـنونده یـا درک بهتـر
مفاهیم اخالقی و عرفانی از یک یا چند مثال یا حکایت کوتاه بهره میگیرد.
تمثیل« :در لغت به معنی مثال آوردن ،تشبیه کردن ،مانند کردن صـورت چیـزی را ،مصـور
کردن ،داستان یا حدیثی را به عنوان مثال بیـان کـردن ،داسـتان آوردن اسـت و در اصـطالح آن
است که عبارت را در نظم و نثر به جملهای که مثل یا شبه مثل و در برگیرنده مطلبی حکیمانـه
است بیارایند( ».داد)87 :1387 ،
پورنامداریان در کتاب خود مینویسد «هر حکایت تمثیلی دارای پیـام و درسـی اخالقـی و
اجتماعی است که مقصود گوینده از آوردن آن حکایت ،همان پیام و نتیجه اسـت .ژان الفـونتن
که دارای تمثیلهای منظوم معروف است نتیجه اخالقی و نکته موجود در حکایـات تمثیلـی را
«روح تمثیل» مینامد که ممکن است در آغاز یا پایان ،به طور جداگانه یا ضـمن حکایـت بیـان
شود( ».پورنامداریان)115 :1376 ،
شمیسا هم تمثیل را حاصل یک ارتباط دوگانه بین مشبه و مشبهبه میداند و مـیگویـد« :در
تمثیل هم اصل بر این است که فقط مشبهبه تکر شود و از آن متوجه مشـبه شـویم ،امـا گـاهی
ممکن است مشبه هم تکر شود :مثل کسانی که فقط به دنیـا چسـبیدهانـد مثـل کسـانی کـه در
رهگذار سیل خانه میسازند( ».شمیسا)87 :1381 ،
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1ـ تمثیل در بالغت قدیم

کتابهای بالغی گذشته در مبحث تمثیل مطالـب کلـی و مختصـری تکـر کـردهانـد و بـه
تفکیک انواع و شاخههای مختلف آن در علوم بالغی نپرداختـهانـد ،بلکـه بیشـتر تمثیـل را در
حوزه بیان «زیرمجموعه تمثیل یا استعاره» در نظر گرفتهاند و از ایـن جهـت مبحـث تمثیـل بـه
گستردگی امروزی آن ،در شاخههای متفاوت مطرح نبوده است.
در کتابهای بالغی قدیم ،اغلب تمثیل کوتاه با تشبیه مساوی است و مباحثی چـون تمثیـل
ادبی (حکایت تمثیلی) در انواع ادبی یا ارسالالمثل و اسلوب معادله را شامل نمیشود.
عبدالقاهر جرجانی تشبیه را عامتر از تمثیل میداند و آن را به دو نوع تمثیلی و غیر تمثیلـی
تقسیم مـیکنـد و مـینویسـد« :هـر تمثیلـی تشـبیه اسـت ولـی هـر تشـبیهی تمثیـل نیسـت».
(شفیعیکدکنی )79 :1366 ،تعریفهای او ،بیشتر بر تمثیلهای کوتاه ـ در حـد یـک جملـه ـ
داللت میکنند ،زیرا در ادامه میافزاید« :تشبیهی که بیشتر شایسته عنوان تمثیل اسـت ،تشـبیهی
است که جز در کالم و یک جمله یا بیشتر ،گنجانده نمیشود( ».همان)82 :
تنها واژهای که در برخی آثار قدیمی به جای تمثیل ادبی (حکایـت تمثیلـی) وارد گردیـده،
«مثال» یا جمع آن «امثال» است .مولوی در مثنوی ،داسـتان مـرد و زن اعرابـی را «مثـال» نفـس
انسانی میداند و سعدی نیز در بوستان ،قصه و حکایتهای خود را «مثال» نامیده که منظـور او
همان تمثیل ادبی است.
«سخنهـای سـعدی مثـال اسـت و پنـد

بــه کــار آی ـدت گــر شــوی کــار بنــد»
(سعدی)96 :1368 ،

«نگفتنـــــد حرفــــی زبـــــان آوران

کـــه سـ ـعدی نگویـ ـد مثـــالی بـــر آن»
(همان)110 :

2ـ تمثیل در بالغت نوین

امروزه عنوان تمثیل هم در علم بیان ،هم در بدیع و هم در انواع ادبی تعریف و شاخههـای
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مختلفی دارد .با این حال برخی از بالغتنویسان به شـاخههـای مختلـف آن چنـدان کـه بایـد
نپرداختهاند .همایی ارسالالمثـل را مسـاوی بـا تمثیـل دانسـته اسـت و برخـی نویسـندگان در
کتابهای خود تیل عنوان تمثیل ،تعاریف مربوط به ارسالالمثل یا اسلوب معادله را نوشـتهانـد
یا این که برخی تمثیل ،تشبیه تمثیل و استعاره تمثیلی را یکی دانستهاند.
حکایت تمثیلی
در باره اهمیت حکایت و داستان باید گفت که ادبیات عامیانه« ،فولکلور» یا ادبیات شفاهی
شامل قصهها ،افسانهها ،اسطورهها و ترانهها است که به صورت غیر مدون از نسـلی بـه نسـلی
دیگر منتقل گردیده و به دلیل برخورداری از تجربیات آموزنده ،نقش مهمی در پـرورش نسـل
بشر در طول تاریخ داشته است .در حکایتهای تمثیلی بین ظاهر حکایت و معنای بـاطنی کـه
هدف اصلی گوینده است ،رابطه معنایی وجود دارد و اجزای آن حکایت هر کدام سمبلی است
که با به هم پیوستن آنها تمثیل پدید میآید .شمیسا در باره فرق تمثیل با سمبل میگویـد« :در
سمبل بحث در واژه است اما در تمثیل بحث در جمالت و کالم است ،مانند شـیر در کلیلـه و
دمنه که سمبل شاهان است ،یا هدهد در منطقالطیر که سمبل شیخ و راهنمـا اسـت( ».شمیسـا،
)227 :1381
مرامین حکایتهای تمثیلی غالبا مرامین عرفانی یا اخالقی است و در مواردی اندک هـم
طرح مسائل سیاسی است که شاعر در زمان خود جرأت بیان مستقیم نداشته است.
جلیل تجلیل مینویسد« :در باب مثل و تمثیل میتوان گفت گاهی مرـمون یـک حکایـت،
حالت تمثیل دارد ،چنان که سعدی در گلسـتان و مولـوی در مثنـوی ،نمونـههـای عـالی آن را
آوردهاند( ».تجلیل)69 :1365 ،
حکایت تمثیلی با نظر به الیگوری در بالغت فرنگی ،در کتابهای بالغی دوره اخیر مطرح شـده
و کسانی چون شمیسا ،شفیعیکدکنی و پورنامداریان از داستانها و حکایـتهـای تمثیلـی بـا عنـوان
الیگوری فرنگی یاد کردهاند .قهرمانان حکایت تمثیلی ممکن است افراد انسانی (تمثیل غیرحیوانی) یا
حیوانات (تمثیل حیوانی) باشند پس از این جهت میتوان به دو نوع تمثیل فابل و پارابل توجه کرد.
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فابل
در فابل یا تمثیل حیوانی؛ یعنی مهمترین نوع تمثیل ،بیشتر دو هدف کلی مورد نظـر اسـت،
تعلیم اصول اخالقی و نکات تربیتی یا عرفانی به همراه نقـد سیاسـی و اجتمـاعی حکومـت و
جامعه ،که از بیم جان و ترس از حاکمان ،اشخاص داستانی را از حیوانات انتخاب میکننـد تـا
کسی بر آنها خرده نگیرد.
شمیسا در مورد تمثیلهای حیوانی مینویسد« :در فابل ،قهرمانـان حکایـت ،جانوراننـد کـه
هرکدام ممثل تیپ و طبقه ای هستند  ...در منطقالطیر هدهد ممثل شیخ و رهبر ،سیمرغ ممثـل
خدا ،بلبل ممثل مردمان عاشقپیشه و  ...است( ».شمیسا)88 :1381 ،
پارابل
در تمثیـل غیرحیـوانی ی ـا پارابــل کــه قهرمــان و شخص ـیت اصــلی آن انســان یـا اش ـیا و
پدیدههاست و ممکن است حیوانات هم حرور داشته باشند ،اما نه آن که اعمال انسانی انجـام
دهند .شمیسا در کتاب بیان خود تیل عنوان پارابل نوشـته اسـت« :روایـت کوتـاهی کـه در آن
شباهتهای جزء به جزء بسیاری با یک اصل اخالقی یا مذهبی یا عرفانی وجـود دارد .از ایـن
رو معموال بر زبان پیامبران ،عارفان و مردان بزرگ شنیده شده است( ».همان)89 :
اگزمپلوم یا داستان ـ مثال
اگزمپلوم هم تمثیل حیوانی (فابل) و هم تمثیل غیرحیوانی (پارابل) را در بر مـیگیـرد و بـه
فابل یا پارابلی گفته میشود که به سبب تکرار بین مردم معروف شده و شنونده به آسـانی پیـام
آن را در مییابد .پارابل تنها در مورد تمثیلهای غیرحیوانی نیست ،ممکن اسـت فـابلی هـم در
موضوع خاص ،داستان ـ مثال باشد .شمیسا مینویسد« :اگزمپلوم داستان تمثیلی کوتاهی اسـت
که شهرت بسیار داشته است و شنونده به محض شنیدن تمـام آن و حتـی قسـمتی از آن فـورا
متوجه مشبه یا منظور باطنی گوینـده و یـک نتیجـه اخالقـی شـود .مثـل داسـتان خرسـی کـه
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میخواست زنبور یا مگس را از چهره دوست و صاحب خود که خوابیده بود دور کند و ...این
داستان فورا ما را به یاد این اصل میاندازد که دشمن دانا به از نادان دوست( ».همان)
خزانلی نیز به تمثیل غیرحیوانی و غیرفابل هم اشاره میکند و مـیگویـد :حکایـتپـردازی
منحصر به پرداختن داستانهای جانوران نیست ،گونههای دیگر آن را در کتب آسمانی از قبیـل
تورات ،انجیل و قرآن مجید میبینیم لیکن عناوین پارابل و اگزمپلوم را برای آنها تکـر نکـرده
است( .خزانلی15 :1370 ،ـ)12
تشبیه تمثیل
«نوعی از تشبیه است که مشبهبه در آن مثل یا حکایت کوتاه اسـت و از آن جـا کـه پنـدار
شاعرانه در تشبیه تمثیل گستردهتر است ،بستر تشبیه از یک مصراع بیشتر میباشد ،بنـا بـر ایـن
تشبیه مرکب هم محسوب میشود چرا که وجه شبه آن از چند چیـز ترکیـب شـده بـا هـم بـر
میآید .تشبیه تمثیل ارزش کالم را باال میبرد و قدرت معانی را در تحریک انسـانهـا چنـدین
برابر میسازد( ».هاشمی)61 :1377 ،
استاد شمیسا میگوید« :در تشبیه تمثیل ،مشبه امری معقول و مرکب است که برای تقریر و
اثبات آن مشبهبهی مرکب و محسوس تکر میشود( ».شمیسا)48 :1381 ،
استاد کزازی هم تشبیه تمثیل را گونه پرورده و گسترده تشبیه آمیغی مـیدانـد و مـیگویـد
پرمایهترین و هنریترین گونه تشبیه است( ».کزازی)57 :1389 ،
اهمیت و ارزش تشبیه تمثیل زمانی آشکار میشـود کـه بـه نقـش آن در خلـق تصـاویر و
فراهای شاعرانه دقت کرد .کزازی در این باب مینویسد« :به یاری تشـبیه تمثیـل ،سـخنور بـه
آفرینش زمینههای پندارین و فراهای شاعرانه کامیاب میگردد .پندار شـاعرانه در ایـنگونـه از
تشبیه میباید آن چنان پرورده ،گسترده و زنده و گویا باشد که سـخنور بتوانـد آن را بنگـارد و
پیکر ببخشد( ».همان)
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اسلوب معادله
از شاخههای دیگر تمثیل که در بدیع مورد بحث قرار مـیگیـرد آرایـهای اسـت کـه اسـتاد
شفیعیکدکنی آن را «اسلوب معادله» مینامد و مناسب برای ابیاتی مـیدانـد کـه بتـوان بـین دو
مصراع آن عالمت تساوی (=) را قرار داد ،مانند:
صورت نسبت در دل ما کینـه کسـی

آیینه هـر چـه دیـد فرامـوش مـیکنـد
(شفیعیکدکنی85 :1366 ،ـ)84

اینگونه ابیات را بیشتر از هر سبکی در شعر گویندگان سبک هندی میبینیم .به هر حال یکـی از
دو مصراع ،امری عقلی و نامحسوس است و ،لذا ابیاتی شـبیه بیـت زیـر را کـه شمیسـا دارای جنبـه
ضربالمثلی و ارسالالمثل میداند بهتر است «اسلوب معادله» بدانیم تا مباحث به هم آمیخته نشود:
«اظهار عجز نزد ستمپیشه ابلهی اسـت

اشک کباب باعث طغیان آتـش اسـت»
(شمیسا)112 :1381 ،

باید توجه کرد که هر چند ممکن است معادلهایی که محسوس و مرکب هسـتند و بیشـتر
در مصراع دوم میآیند ضربالمثل باشند ،اما چون قصد شاعر بیان ضربالمثل نیست بلکه ،در
جست و جوی معادلی محسوس برای سخن خود (مصراع اول) است ،اطـالق عنـوان اسـلوب
معادله بر آن مناسبتر است ،که این آرایه بر پایه تشبیه اسـت و مـیتـوان جـای دو مصـراع را
عوض کرد بدون این که در معنای بیت خللی ایجاد شود.
از ویشگیهای اسلوب معادله عالوه بر مطالب قبلی میتوان به حفـ اسـتقالل نحـوی هـر
مصراع اشاره کرد به عبارتی اگر حرف ربطی بین آن دو بیاید و یک جمله مرکب بسازد ،دیگـر
اسلوب معادله نیست و نیز این که دو طرف معادله از جهت شباهت بایـد قابـل مقابلـه بـا هـم
باشند ،یعنی تقریبا بتوان بین واژگان و اجزای دو مصراع رابطه شباهت برقرار نمود.
شفیعیکدکنی در کتاب شاعر آیینهها مینویسد« :منظور من از اسلوب معادله (یک ساختار)
مخصوص نحوی است ...که دو مصـراع ]یـک بیـت[ کـامال از لحـا نحـوی مسـتقل باشـد».
(شفیعیکدکنی)216 :1366 ،
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در پایان میتوان نتیجه گرفت که هر اسلوب معادلهای یک تمثیـل اسـت امـا هـر تمثیلـی،
اسلوب معادله نیست.
استعاره تمثیلیه مرکب
در این نوع استعاره با مشبهبهی سروکار داریم که جمله است .در این صورت باید به تأمـل
عقلی دریافت که جمله در معنای خود به کار نرفته است و به عالقه شباهت معنای دیگـری را
به تهن میرساند (شمیسا .)75 :1381 ،به استعاره مرکب ،استعاره تمثیلیه هم میگویند اما بهتـر
است که این اصطالح را در مواردی به کار ببریم که جنبه ارسالالمثـل یـا ضـربالمثـل داشـته
باشد و باید توجه داشت که مشبهبه نباید طوالنی باشد یا شکل روایت و حکایت داشـته باشـد
مانند آفتاب را به گل اندودن ،در تعریف دیگر آمده است« :اسـتعاره تمثیلیـه همـان مثـل سـایر
است که در همه زبانها وجود دارد( ».مصاحب)450 :1381 ،
میر جاللالدین کزازی مانند قدما تشبیه را به انواع تمثیل و غیرتمثیل تقسیم کرده و استعاره
مرکب یا آمیغی را استعاره تمثیلی نامیده است( .کزازی)57 :1368 ،
علوی مقدم و اشرفزاده نیز نظیر این تعریف را داشتهاند و کاربرد جمله در غیر معنی «مـا
وضع له» را استعاره مرکب یا تمثیلیه دانستهاند( .علوی مقدم)127 :1376 ،
جلیل تجلیل نیز در مباحث استعاره ،عنوان تمثیل یـا اسـتعاره تمثیلیـه را مـیآورد و مـینویسـد:
«هرگاه جملهای در غیر معنی اصلی به عالقه مشابهت به کـار رود ،آن را تمثیـل یـا اسـتعاره تمثیلیـه
گویند مانند تکیه بر آب زدن کنایه از کار بیهوده انجام دادن( ».تجلیل)68 :1365 ،
اینک به تکر نمونههایی از انواع تمثیل در حکایات مصیبتنامه میپردازیم:
ب) انواع تمثیل در حکایتهای مصیبتنامه
1ـ حکایات تمثیلی
 1ـ  1ـ حکایت 1/21

در این حکایت تمثیلی شاعر از کشتی سخن میگوید که گرفتار توفان شده است ،سپس به
شیوه تمثیل بار دو نفر از سرنشینان کشتی را با هم مقایسه میکند .یکـی از آن دو کـه حـریص
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بود باری سنگین از جنس آهن داشت و شخص دیگر بارش از پر قو و بسیار سبک بود .وقتـی
دریا توفانی شد مردی که بارش از آهن بود آن را بر پشت خود بست و با خراب شدن کشـتی،
با بارش به ته دریا رفت و غرق شد ،اما آن که بارش از پر قو بود بر آن نشست و شاد و خـرم
به ساحل رسید .حکایت اینگونه شروع میشود:
«کشــتی افتـــاد در غرقـــاب ســـخت

بــود در کشــتی حریصــی شــوربخت

نقــدش آهــن بــود خــرواری مگــر

بــود بــا او همنشــین مــردی دگــر»
(همان)300 :

در پایان این حکایت عطار به موضوع اصلی مدنظر خود گریـزی مـیکنـد و نتیجـهگیـری
میکند که اگر در زندگی هم سبکبار باشیم شاد و خرم به هدف واقعـی خـود مـیرسـیم امـا
چنانچه بار خود را با گناهان و خطاها سنگین کنیم خودمان سبب غرق شدنمان مـیشـویم .در
واقع در این تمثیل شاعر مردم دنیا را همانند سرنشینان کشتی تصور کـرده اسـت و حـوادث و
پیشامدها را هم مانند توفانی که غرقابی است هر آن کس که سبکبارتر باشد از توفان حـوادث
رهایی مییابد و به راحتی از دریای دنیا عبور میکند و هرکس که بار سنگین گناه را بـر دوش
دارد نه تنها نجات نمییابد بلکه به خاطر آن گرانباری محکوم به فنا و نابودی میشود و هرگز
کشتی ایمانش به ساحل نمیرسد.
همانطور که قبال اشاره شد عطار در بیان حکایات تمثیلی به کـار بـردن ایجـاز اسـت کـه
خیلی سریع مخاطب را به نتیجه راهنمایی میکند .لذا بعد از ابیات حکایت اینگونه میگوید:
«ای شــده عمــری گــران بــار گنــاه

می نترسـی پـیش و پـس آبـی سـیاه؟

بــا دل ـی چــون آهــن و بــاری گــران

کــی رســـد کشـــتی ایمـــان بـــاکران

گـــر ز دریـــا راه ســـاحل بایـــدت

بـــار چـــون پـــر حواصـــل بایـ ـدت

ورنــه در غرقــاب خــون افتــاده گیــر

از گــرانبــاری نگــون افتــاده گیــر»

ا

(همان301 :ـ)300
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عطار در یکی دیگر از حکایات تمثیلی این نکته را بیان میکند که عاشق واقعی باید بـدون
چون و چـرا و از جـان و دل فرمـان معشـوق را بشـنود و اطاعـت کنـد .او معتقـد اسـت کـه
فرمانبرداری از خداوند برترین مقام انسـان در میـان زمـین و آسـمان اسـت و در ایـن زمینـه
حکایتی از محمود و ایاز میآورد که میگوید ایاز جام لعل گرانبها و زیبایی در دست داشـت.
محمود به وی گفت :جام را بر زمین بزن و ایاز اطاعت کرد .جام قیمتی صد پاره شد ،فغـان از
حاضران برخاست که چرا این کار را کردی و جام بیقیمت را شکستی؟ و ایاز میگویـد وقتـی
سخن معشوق در جان انسان تأثیر میگذارد سخن از جام چه معنی دارد من بـه قـول معشـوق
توجه میکردم.
«بــود جــامی لعــل در دســت ایــاس

قیمـــت او برتـــر از حـــد و قیـــاس

شاه گفتش «بر زمین زن پیش خـویش»

بر زمین زد تا که شـد صـد پـاره پـیش

 ...گفــت فرمــان بــردن ای ـن شــه مــرا

برتـــر از مـــاهی بـــود تـــا مـــه مـــرا

تــو بــه ســوی جــام مــیکــردی نگــاه

لیک من از جان بـه سـوی قـول شـاه

بنــده آن بهتــر کــه بــر فرمــان رود

جام چبود چـون سـخن در جـان رود»

ا

(همان)386 :
پس اگر سخن حررت حق در جان انسان نفوت کند تمام دنیا و تعلقات آن و زیبـاییهـای
ظاهریش در برابر چشم فرد بیارزش میشود و از جان و دل مطیع فرمان او میشود.
1ـ3ـ حکایت3/10

در حکایت تمثیلی دیگری از نوع پارابل عطار میخواهد این نکته را بیان کند که در هر دو
عالم نور «وجه اهلل» را میبیند و اصال در جزءجزء جهان نور حررت حق هویـدا اسـت .او بـا
آوردن تمثیل زیبایی از حررت یوسف (ع) و زلیخا خیلی زیبا این نکتـه را بـه مخاطـب خـود
تفهیم میکند .داستان از این قرار است که وقت زلیخا مورد بـیمهـری حرـرت یوسـف قـرار
میگیرد خانهای ترتیب میدهد که در شش جهت آن تصـویر خـودش نقاشـی شـده باشـد تـا
یوسف از دیدن آن تصاویر همهجانبه شیفته زلیخا گردد و ادامه آن:
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«عاقبت چون حیله سـاخت آن دلربـای

کـــرد یوســـف را درون خانـــه جـــای

یوســف از هــر ســو کــه افکنــدی نظــر

نقـــش آن دلـــداده دیـــدی ،پـــیش در

شــش جهــاتش صــورت آن روی بــود

ای عجب یک صورت از شش سوی بـود

یوســـف صـــدیق جـــان پـــاک تـــو

در درون خانـــــه پـــــر خـــــاک تـــــو

چــون نگــه مــیکــرد از هــر ســوی او

مــی ندیــد از شــش جهــت جــز روی او

دیــــد در هــــر ترهای انــــوار حــــق

مــوا مــیزد جــزو جــزو ،اســرار حــق

الجــرم گــر مــاهی و گــر مــاه دیــد

هـــر دو عـــالم نـــور «وجـــه اهلل» دیـــد»
(همان)229 :

شیخ در یک بیت زیبا جان پاک انسان را تشبیه به حررت یوسف (ع) میکند که در خانـه
خاکی جسم قرار گرفته است و هرچه قدر این جان پاکتر و بیآالیشتـر باشـد انـوار الهـی را
بهتر مشاهده میکند و از اسرار حق بیشتر آگـاه مـیشـود و در هـر دو عـالم نـور وجـه اهلل را
میبیند .آری یوسف صدیق جان پاک تو...
1ـ4ـ حکایت 7/5

عطار در حکایت تمثیلی دیگری از نوع پارابل که قهرمـان اصـلی آن سـن

آسـیابی اسـت از

زبان آن و با استفاده از آرایه تشخیص یک سری مسـائل را در بـاره آداب تصـوف و مشخصـات
صوفیان بیان میکند .این نکته که صوفی دائم در سفر و گردش است اما در اعتقاداتش ثابـتقـدم
میباشد و در آنها خللی ایجاد نمیشـود .درشـتی و سـختیهـا را تحمـل مـیکنـد و بـا حـالتی
متواضعانه پاسخگوی دیگران میشود مرد کار است و لحظهای بیکار نمـینشـیند .داسـتان از ایـن
قرار است که ابوسعید مهینه روزی به آسیابی میرود و میبیند که سن

آن بیش از حد مـیگـردد

پس از یک ساعت که در آن جا میماند ،برمیگردد و به شاگردان خود میگوید این سن

آسیاب

استاد نیکی است ،اما هر کسی نمیتواند از آن درس فرابگیرد زیرا نهانی به من گفت که این زمـان
یک صوفی در جهان وجود دارد و نیز گفت پیر تو در صوفیگری من هستم.
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اینک برخی از ابیات این حکایت:
«زان که با من گفت این سـاعت نهـان

کاین زمـان صـوفی مـنم انـدر جهـان

در تصــوف گــر تــو رنجــی مــیبــری

مــن بســم پیــر تــو در صــوفیگــری

روز و شــب در خــود کــنم دای ـم ســفر

پــای بــر جــایم و لــیکن در گـــذر

گر چه مـیجنـبم ،نمـیجنـبم ز جـای

من روم از پا به سـر ،از سـر بـه پـای

مــیســتانم بــس درشــت از هــر کسـی

می دهم بـس نـرم و مـیگـردم بسـی

گــر همــه عــالم شــود زیــر و زبــر

نیست جـز سرگشـتگی کـارم دگـر»...
(همان)199 :

در این تمثیل زیبا شاعر بین کارهایی که یک صوفی انجام میدهـد بـا حرکـات یـک سـن

در

آسیاب و عملکرد آن رابطه شباهتی برقرار کرده است تا از این جهت مفاهیم عرفانی مـد نظـر را بـه
مخاطب منتقل کند .حتی با بعری از فعلها و کلمات بازی زیبایی انجـام داده اسـت ماننـد جنبیـدن
اولی که به معنی حرکت کردن است و جنبیدن دومی ثبات عقیـده داشـتن کـه بـرای انسـان صـوفی
مطرح شده است .یا درشتی و نرمی گندم و آرد در آسیاب با رفتار خشن و متواضعانه افراد و....
1ـ5ـ حکایت 7/21

در این حکایت تمثیلی شاعر این نکته را بیان میکند که هـر چیـزی در دنیـا توجـه انسـان را
جلب کند و آدمی به آن عشق بورزد وقتی میمیرد هم بر همـان عشـق جـان مـیدهـد و در روز
قیامت با همان محشور میشود ،اگر به خداوند عشق بورزد بـا عشـق بـه او مـیمیـرد و محشـور
میشود و اگر با عشق به دنیا و مافیها بمیرد نیز با همان میمیرد و محشور میشود .داستان از ایـن
قرار است که روزی بهلول با هارونالرشـید بـه گورسـتانی رفـت .جمجمـه مـردهای را دیـد کـه
پرندهای در آن تخم گذاشته بود هارون از آن جمجمه سؤال کرد و بهلـول گفـت جریـان معلـوم
است صاحب این جمجمه در زمان حیات به کبوتربازی عالقه داشته و بعد از مرگ هنوز هم ایـن
دوستی وجود دارد و این عشق را با خود به آن جهان برده است .هوسهای انسان همواره همـراه
اوست حتی اگر کله او پس از مرگ تبدیل به خاکستر شود .در زیر به برخی ابیات اشاره میشود:
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«کــــرد هــــارونش از کلــ ـه ســــؤال

گفت بهلولش که پنهـان نیسـت حـال

مـــرد چـــون در دوســـتی ایـ ـن بمـــرد

چون بشد بـا خـویش هـم ایـن ببـرد

چون نرفته ست این هوس از سر برونش

بیرــه مــرغ اســت در کلــه کنــونش

هــم دمــاغش پــر کبوتربــازی اســت

خاک گشـته همچنـان در بـازی اسـت

آن هوس ـ گـر کلـه خاکسـتر شـود ـ

مــی نــدانم تــا هنــوز از ســر شــود»
(همان)303 :

بعد شاعر نتیجهگیری میکند که انسان نباید به دنیا و آرزوهای دنیایی دل ببندد وگرنه مرگ
دشواری در پی خواهد داشت:
«هــر چـــه در دنیــا خیالـــت آن بـــود

تــــا ابــــد راه وصــــالت آن بــــود

کـــار بـــر خـــود از امـــل کـــردی دراز

بند کـن ،پـیش از اجـل ،از خـویش بـاز

ور نــه در مــردن نــه آســان بــا شــدت

هــر نفــس مرگ ـی دگــر ســان باشــدت»
(همان)

1ـ6ـ حکایت 3/1

در این حکایت تمثیلی قصد عطار بیان این نکته است که باید دنیا و آن چه در آن اسـت را
مرده تلقی کرد و بر آنها چهار تکبیر خواند یعنی کامال آنها را رها کرد در فقه اهل سـنت ،در
نماز میت چهار تکبیر باید خواند به همین دلیل در ادب فارسی کهن ،همه جا ،چهار تکبیر زدن
مطرح است شاعر برای بیان این نکته تمثیل زیبایی میآورد و آن این که شخصی دیوانهای وارد
گورستان شد بیشتر از ده جنازه پیش آوردند .تا نماز یکی را میخواند ،یکی دیگر مـیآوردنـد.
بعد آن دیوانه با خود گفت این چه کاری است که یکییکی بر آنها نمـاز بخـوانم خیلـی کـار
طوالنی میشود باید اکنون تدبیری برای همه بیندیشیم.
سپس شاعر از این نتیجهگیری میکند که هـر چـه در دو جهـان غیـر از خـدا وجـود دارد
مرداری بیش نیست و باید بر همه تکبیر خواند و آنها را فراموش کرد و مرده تلقی کرد وگرنه
دنیا به زودی تو را به مردار بدل خواهد کرد و از خود ،مردارتر میکند:
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« ...مرد مجنـون گفـت :بـر مـرده نمـاز

چنــد بایــد کــرد؟ کاریســت ایــن دراز

کی تـوان بـر یـک بـه یـک تکبیـر کـرد

جملـــه را بایـــد کنـــون تـــدبیر کـــرد

هرچــه در هــر دو جهــان دون خداســت

بــر همــه تکبیــر بایــد کــرد راســت

بـــر در هـــر مـــردهای نتـــوان نشســـت

چار تکبیری بکـن بـر هـر چـه هسـت»
(همان)237 :

1ـ7ـ حکایت4/7

در این حکایت تمثیلی عطار موضوعی اجتماعی را مطرح میکند و آن این که در اثـر ظلـم
و بیعدالتی شاهان ،مردم وضع جسمانی خوبی نداشتند و در رفـاه نبودنـد .سـتم آنهـا باعـث
میشد که غذا (زندگی مردم) چرب و نرم نباشد و شیرینی خود را از دسـت بدهـد .بهلـول در
این حکایت نماد مردمی است که بیمار و در رنج است و از شاه میخواهد به او کمک کند:
«نــاگهی بهلــول را خشــکی بخاســت

رفت پیش شاه و از وی دنبه خواست

 ...گفت"شلغم پـاره بایـد کـرد خـرد «

پــاره کــرد آن خــادمیش و پ ـیش بــرد

انــدکی چــون نــان و آن شــلغم بخــورد

بر زمین افکنـد و مشـتی غـم بخـورد

شــاه را گفتــا کــه"تــا گشــتی تــو شــاه

چربــی از دنبــه برفــت ایــن جایگــاه

بــی حــالوت شــد طعــام از قهــر تــو

مــی ببایــد شــد بــرون از شــهر تــو»
(همان)211 :

پس عطار عالوه بر اینکه موضوعات عرفانی را در قالب تمثیل بیان میکند گـاه بـه مسـائل
اجتماعی مثل ظلم و بیعدالتی حاکمان و یا تعصبات کورکورانه هم اشاره میکند.
1ـ8ـ حکایت7/7

حکایت اینگونه شروع میشود:
«یافـــت پیرییـــک درم سـ ـیم ســـیاه

گفــت بــر بایــد گرفــت ایــن را ز راه

هــر کــه او محتــااتــر خواهــد فتــاد

ایـ ـن درم اکنـــون بـــدو خـــواهیم داد»
(همان)212 :
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در این حکایت تمثیلی باز موضوع بااگیری شاهان و حاکمان جامعه مطرح میشود کـه بـا
این که پادشاه هستند تمام ثروت خود را با ستم به مردم به دست میآورند و در واقع همچـون
گدایانی هستند که محتااتر از آنان وجود ندارد .داستان از ایـن قـرار اسـت کـه پیرییـک پـول
اندکی پیدا میکند و میخواهد آن را به کسی بدهد که از همه محتااتر است هر چه میگـردد
کسی را محتااتر از پادشاه نمییابد و در جواب پادشاه که میگوید چرا این درم سیاه را به من
میدهی؟ پیر میگوید زیرا کسی را محتااتر از تو نیافتم برای این کـه تـو از همـه جـا و همـه
درها گدایی میکنی و هیچ مسجد و بازاری نیست که در آن بـرای تـو پـول جمـع نکننـد بـه
خودت بیا آیا تو از این شهرت و معروفیت احساس نن

نمیکنی؟

« ...پیــر رفــت و پــیش او بنهــادیم

شاه شـد در خشـم و گفـتش ای لئـیم

چون منـی را کـی بـدین باشـد نیـاز؟

گفــت ای خســرو مکــن قصــه دراز

زان کــه مــن بــر کــس نیفکنــدم نظــر

در همـــه عـــالم ز تـــو محتـــااتـــر

هیچ مسجد نیسـت و بـازار ،ای سـلیم

کــز بــرای تــو نمــیخواهنــد ســیم

 ...از همــه درهــا گــدایی مــیکنــی

تـــا زمـــانی پادشـــاهی مـــیکنـــی

نیسـت

نیسـت؟»

با خود آی آخر دلت از سـن

خود تو را زین نامداری نن
ا

(همان)212 :
1ـ9ـ حکایت 6/21

در این حکایت تمثیلی که از نوع پارابل است عطار این نکته را گوشزد میکند کـه دنیـا جایگـاه
اصلی انسانها نیست ،دنیا محل گذر است .همه دنیا همانند پلـی اسـت و هـیچ کـس بـر روی پـل
ساکن نمیشود بلکه از روی آن عبور میکند و میرود .این حکایت در مورد مالقات هـارونالرشـید
با بهلول است .بهلول که از شراب عشق سرمست است بر پلی نشسته و هارون از آن جا مـیگـذرد.
به او میگوید چرا روی پل نشستهای؟ از این جا بر خیز و بهلول به او جواب میدهد که:
«گفت این بـا خویشـتن گـو ای امیـر

تا چـرا بـر پـل بمانـدی جـای گیـر؟»
ا

(همان)302 :
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یعنی این سؤال را از خودت بپرس اگر پل جای ماندن و ساکن شدن نیست پس چرا بر پل
دنیا جای گیر شدهای و این همه به قدرت و مقام و سلطنت خود دل خوش کردهای؟ دل بستن
به دنیا درست مانند آن است که بر روی پل خانهای بسازی و ساکن شوی در حالی که پل فقط
محل گذر است:
«جمله دنیا پـل اسـت و قنطـره سـت

بر پلت بنگر که چنـدین منظـره سـت

گــر بســی بــر پــل کنــی ایــوان و در

هست آبی زان سوی پـل سـر بـه سـر

 ...تــا تــوانی زی ـر پــل ســاکن مبــاش

چون شکست آورد پـل ،ایمـن مبـاش

از مجــــره آســــمان دارد شکســــت

زود بگــذر تــا نگــردی پســت پســت»
(همان303ـ)302

1ـ10ـ حکایت5/21

نیز در حکایتی که قبل از این آمده است باز هم عطار به صـورت اضـافهتشـبیهی جهـان را
پلی دانسته که جای منزل کردن نیست دنیا محل آماده کردن توشهای برای آخرت است:
«ای دل آخــر مــیببایــد مــرد زار

کـــار کـــن کـــامروز داری روزگـــار

بــر پــل دنیــا چــه منــزل مــیکنــی

خیز اگـر رهتوشـه حاصـل مـیکنـی»
(همان)302 :

در اشعار عطار پل به گونهای نماد یا رمز ناپایداری دنیا است و محل گـذر نـه دل بسـتن و
ماندن ،پس تا فرصت باقی است باید برای جهان آخرت توشهای فراهم کرد.
1ـ11ـ حکایت1/6

گاهی نیز عطار با هنرمندی خاصی پل دنیـا را در مقابـل پـل صـراط جهـان آخـرت قـرار
میدهد .او با تمثیل بسیار زیبایی از نوع پارابل به الب ارسالن که نماد پادشاهان قدرتمند اسـت
میگوید اگر بر پل دنیا به داد مظلومان رسیدی و حقشان را دادی از روی پـل صـراط هـم بـه
راحتی عبور میکنی .ایجازی که در حکایات تمثیلی عطار به کار رفته تأثیر آنهـا را دو چنـدان
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میکند و هنرمندی این شاعر را در خلق این تصاویر پیش چشم خواننده مجسم میکند.
حکایت از این قرار است که یک روز وقتی ملکشاه از شکار بر میگردد به دهی میرسد و
چند نفر از غالمان او گاو پیرزنی را که در آن حوالی است تبح مـیکننـد و مـیخورنـد .وقتـی
پیرزن از موضوع خبردار میشود خیلی ناراحت میشود زیرا تنهـا وسـیله گـذران زنـدگی او و
بچههای یتیمش همان گاو بوده است .شتابان به سمت پلی میرود کـه در مسـیر الـب ارسـالن
است وقتی شاه به آن جا میرسد پیرزن به او میگوید:
«گر بر ایـن سـر پـل بـدادی داد مـن

رســــتی از درد دل و فریــــاد مــــن

ور نــه آن پ ـیش ســر پــل وان صــراط

داد خــواهم ،ای ـن زمــان کــن احتیــاط

 ...هان و هان دادم بـرین پـل ده تمـام

تــا بــر آن پــل بــر نمــانی بــر دوام»
(همان)202 :

شاه که از گریههای پیرزن و یتیمان بسیار متـأثر و دچـار وحشـت و تـرس مـیشـود از آن
پیرزن میترسد و میگوید:
«گفـــت ای مـــادر مگـــردان دل ز شـــاه

هرچه میخواهی بر این سر پل بخواه

تــا بــه پــل بیــرون بــرم بــا تــو جــواب

کــان ســر پــل را نــدارم ه ـیچ تــاب

حال چیست ای زال؟ گفت او حال خویش

دادش او هفتاد گاو از مـال خـویش»
(همان)

پس عطار با این تمثیل زیبا میگوید اگر ما از پل دنیا به سالمتی عبـور کـردیم و بـه آن دل
نبستیم و دنیا هدف و مقصود اصلی ما در زندگی نشد ،در آن صورت است که میتوانیم از پل
صراط هم بگذریم.
1ـ12ـ حکایت2/9

در یک حکایت تمثیلی از نوع پارابل عطار به این نکته اشاره میکند که اگر انسان بخواهـد
به نیکنامی برسد باید همه کارها را تمام و کمال انجام دهد حتی در این راه جان خـود را فـدا
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کند :حکایت با این ابیات شروع میشود:
«بــــود دزدی ،دزدی بســــیار کــــرد

تــا خلیفــهش عاقبــت بــر دار کــرد

مــیگذشــت آن جایگــه شــبلی مگــر

چشــم افتــادش بــر آن زیــر و زبــر

اشـــک بـــر رویـــش ز کـــار آوریـــد

نعـــرهای زد پـــیش دار او دویـــد

بوســـهای بـــر پـــای او داد و برفـــت

پـ ـیش او دســـتار بنهـــاد و برفـــت

ســــر ایــ ـن پرســ ـید از وی ســــایلی

گفت بوده ست او بـه دزدی کـاملی

از کمـــــال او دزدی بســـ ـیار کـــــرد

تا که جان را در سـر ایـن کـار کـرد

هــر کــه او در کــار خــود باشــد تمــام

جــان خــود در کــار بــازد والســالم

گر چه دزدی جاهل و غافـل بـده سـت

لیک اندر کار خود کامل بـده سـت»
(همان)223 :

داستان از این قرار است که خلیفه شخصی را که بسـیار دزدی مـیکـرد بـه دار آویخـت و
وقتی شبلی از آن جا گذشت فریادی کشید به کنار دار رفت و پای آن دزد را بوسـید و دسـتار
خود را به نشان ادای احترام و اظهار کوچکی در برابر او کنارش گذاشت و رفت .زمانی که سر
این کار را از او سؤال کردند شبلی گفت :او در دزدی کردن کامل بوده است و به کمال رسـیده
است به همین دلیل جان خود را در این راه از دست داد پس او در کار خود مرد بوده است .در
پایان میگوید مرد باید در کار و فن خود تمام و کامل باشد و چه خواص باشد چه عام:
«مرد باید خـواه خـاص و خـواه عـام

کــو بــود در فــن و کــار خــود تمــام

ترهای گــــر نیـــکنــــامی بایـــدت

در همـــه کـــاری تمـــامی بایـــدت»
(همان)

عطار با این حکایت نشان میدهد که رسیدن به کمال و کامل بـودن در امـری چـه انـدازه
ارزشمند است و برای این که عمق موضوع را نشان بدهد از موضوع دزدی شروع میکنـد کـه
حرام و منفور و نادرست است تا مخاطبان او نسبت به کنه مطلب معرفت حاصل کنند.
1ـ13ـ حکایت4/9

در این حکایت تمثیلی عطار به این نکته اشاره میکند که عشـق بسـیار ارزشـمند اسـت و
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همه ترات جهان آشکار و نهان در حال عشق ورزیدن هستند .عاشق واقعی باید ابتدا سختیهـا
و سوز و گداز عشق را تحمل کند تا بعد از آن مورد لطف و عنایت حق قرار بگیرد و هـرکس
درونش عشق نباشد خر و احمق است .حکایت در مـورد مجلـس سـخنرانی واعـ باکرامـت
غزنین است .افرادی که چیزی را گم میکردند به آن مجلس میآمدند و با کمک مردم ،گمشده
خود را می افتند .روزی شخصی خر خود را گم میکند و از مردم کمک میخواهد ،امـا چـون
مردم چیزی نمیگویند واع شروع به سخنرانی میکند و از عشق و ارزشـمندی عشـق سـخن
میگوید و این که اساس جهان بر عشق است .بعد از مردم سؤال میکند آیا در ایـن جـا کسـی
هست که به راز عشق پی نبرده است؟ شخص بیخبری که سادهلوح بود از جا بلنـد شـد و بـا
خود گفت عشق ورزیدن خوب نیست و یا بیاهمیت است .به واعـ گفـت مـن تـا کنـون در
عمرم عاشق نبودهام .امام هم به شخصی که خرش گم شده بود گفت :برو افساری بیاور و ایـن
شخص را با خود ببر ،که همانا خر گمشده توست و حتی از خر هم کمتر است ،در ادامه شاعر
باز هم به شیوه ایجاز به نتیجهگیری از حکایت میپردازد:
«مرد را بیعشـق ،کـاری چـون بـود؟

این چنین خر بیفسـاری چـون بـود؟

هر که عاشـق نیسـت او را خـر شـمر

خــر بس ـی باشــد ،ز خــر کمتــر شــمر

عاشــقی در چســتی و چــاالکی اســت

هر که عاشق نیست کرمی خاکی است

عشـــق را گـــاهی نـــوازش باشـــدت

گــاه چــون شــمعی گــدازش باشــدت

تـــا نخـــواهی دیـــد در اول گـــداز

نیســت در آخــر تــو را ممکــن نــواز»
(همان)

1ـ14ـ حکایت 13/00

در این حکایت تمثیلی عطار از کودکی سخن میگوید که در حال گـذر از مسـیری گریـه
میکند .پیر کاملی علت گریه را سؤال میکند و کودک جواب میدهد علت گریه این است کـه
باید تمام درسهایی را که در طول هفته استاد داده است ،برایش توضیح دهم و چون نمیتوانم
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درس را راحت و روان توضیح دهم میترسم و چوب تنبیه استاد هـم خیلـی سـخت اسـت و
دردناک عطار سریع از این موضوع نتیجهگیری میکنـد امـا نتیجـه را جـدای از حکایـت تکـر
نمیکند و به صورت تمثیل در ادامه از زبان آن پیر که انسان کامل و عـارفی اسـت مـیگویـد:
حال من هم همانند حال این کودک است در خوشی غفلت روزگاری میگذرانم و درسهـایی
که به من دادهاند تمرین نکردهام و فردا که کنایه از روز قیامت است وقتی باید بـه سـوی حـق
بروم نمیتوانم خوب جواب پس بدهم و چوب تنبیه خدا هم سخت است و من این سختیهـا
را در پیش دارم .شاعر نیز در این حکایت نیز به بیان ایجاز از تمثیل استفاده کرده است و استاد
سمبل حررت حق است که هرگاه در روز قیامت در محررش قـرار بگیـریم بایـد از آن چـه
انجام دادهایم سخن بگوییم و جواب پس بدهیم و کودک نماد انسان سالکی که باید پاسخگوی
آن چه انجام داده باشد و چوب استاد منظور مجازات خداوند در روز قیامت است .به برخی از
این ابیات اشاره میکنیم:
«کودکی میرفـت و در ره مـیگریسـت

کاملی گفتش که این گریه ز چیسـت؟

گفــت بــر اســتاد بایــد خوانــد درس

چــون نــدارم ی ـاد مــیگــریم ز تــرس

هر چه در یـک هفتـه گفـت اسـتاد بـاز

ایـ ـن زمـــانم جملـــه بایـ ـد داد بـــاز

 ...گفت :حال و کار مـن یـکیـک همـه

هست همچون حال این کـودک همـه

خــوش بخفتــه ،نــرم و نــاکرده ســبق

مــی ببایــد رفــت ،فــردا پــیش حــق

نیســت درســم نـــرم ،ســختم اوفتـــاد

زان که در پـیش اسـت چـوب اسـتاد»
(همان)456 :

2ـ تشبیه
2ـ1ـ حکایت3/13

همانطور که گفتیم تمثیل انواعی دارد و تشبیه نوع دیگری از آن است که در حکایت زیـر
شاعر از آن بهره برده است .در این حکایت با تمثیلی زیبا سائلی از خفاش میپرسد چرا روزها
که خورشید در آسمان است تو بیخبر از آنی و روز روشنت همه بـه شـب تیـره تبـدیل شـده
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است .سعی کن خورشید را ببینی و بـا آن ترهای خلـوتنشـین شـوی .خفـاش بـه او جـواب
میدهد خورشید مجازی و ماه به چه درد میخورد؟ تو یک شب بیدار باش تا خورشید واقعـی
را در شب آشکارا ببینی ای کسی که غافلی ،روز من هر شب است کـه آفتـاب (ینـزل اهلل) در
شب میتابد و چون آن آفتاب در شب پدید میآید همه مردم جهان را مشغول خواب میکند و
من تا روز بیدارم و گرد آن خورشید میپرم که منظور از آفتاب شب حررت حق است:
«مـن نخفـتم جملـه شـب تـا بــه روز

گــرد آن خورشــید مــن پــرم ز ســوز

چون به شب نقد اسـت خورشـید الـه

آن چنان خورشـید دیـدن نیسـت راه»
(همان)254 :

در ادامه این بیت به صورت تشبیه و تمثیل آمده است:
«گر چو بازان همتـی آری بـه دسـت

دســت ســلطانت بــود جــای نشســت»

در گذشته باز را چنان تربیت میکردند که بر دست و ساعد سلطان مینشسته و جـای او را
دست و بازوی شاهان میشناختهاند و مولوی هم در بیتی به آن اشاره میکند:
«بشنیدم از هـوای تـو آواز طبـل بـاز

باز آمدم که ساعد سـلطانم آرزوسـت»
(مولوی)80 :1352 ،

عطار در ادامه حکایت میگوید:
«ور چــو پشــه باشــی از دونهمتــی

همچــو پشــه باشــی از بــیحرمتــی

الجــرم چــون پشــه نقصــان باشــدت

بــود ،بــا نــابود ،یکســان باشــدت»
(عطار)255 :1392 ،

عطار از انسانها میخواهد همانند باز بلندهمت باشـد تـا بـه جایگـاه رفیعـی در عرفـان و
معرفت دست بیابد و همانند پشه نباشد که دونهمت و بیحرمت است و نیز این که انسانهای
دونهمت مانند پشه بودن و نبودنشان فرقی ندارد.
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3ـ اضافه سمبلیک
3ـ1ـ حکایت14/0

چون در تمثیل از سمبل استفاده میشود به عنوان نمونه این مورد را که یک اضـافه سـمبلیک
است تکر میکنیم .در این حکایت سائلی در یک جلسه میپرسـد چـرا در بصـره حسـن بصـری
مهتر و سرور دیگران است و به این مقام رسیده است؟ که به او جواب میدهنـد چـون مـردم تـا
روز مرگشان به علم او نیازمند هستند و او از همه دنیا و مافیها بینیاز است ،در هر دو جهان مهتر
است .بعد از این حکایت ،عطار از «کاله فقر» سخن میگوید که به نـوعی مـیتـوان آن را اضـافه
سمبلیک دانست چون کاله نشانه سلطنت و مقام بوده است و شاعر فقر را مقامی واال میداند کـه
سالک باید برای رسیدن به آن از خود و هر دو جهان به طور کامل دل بکند:
«گــر کــاله فقــر خــواهی ســر ببــر

وز خود و هر دو جهان یک سـر ببـر»
(همان)157 :

4ـ فابل
4ـ1ـ حکایت 2/2

عطار در این حکایت تمثیلی که از نوع فابل است و قهرمانان اصـلی آن حیوانـات هسـتند،
داستان کشتی را مطرح میکند که در دریا غرق میشود تختهای از آن باقی میماند که یک گربه
و موش برای نجات خود بر روی آن قرار میگیرند و هر دو از هول و ترس دریـا حیـرت زده
بر روی تخته تکان نمیخورند نه موش از گربه میترسد و نه گربه قصد موش میکنـد؛ هـدف
عطار از این حکایت بیان هول و ترس انسانها در روز قیامت است که آن جا از شـدت تـرس
مرزی بین من و ما باقی نمیماند و این است که در قرآن کریم آمده است در روز قیامت بـرادر
از برادر خود فرار میکند و حتی از نزدیکترین بستگان خود میگریزد« .یـوم یفـر المـرء مـن
اخیه» (عبس )34/
ویشگی خاص عطار در بیان تمثیالت در حکایات فرعی مصیبتنامه ،به کار بـردن «ایجـاز»
است که گویی نوعی اعجاز در بیان اوسـت و ایـن روش بـه او اختصـاص دارد در حـالی کـه
روش سنایی و مولوی متفاوت است .سنایی به روش اطناب از تمثیل استفاده میکند و مولـوی
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گاه یک مفهوم عرفانی را به شکلهای مختلفی و در حکایات متفاوتی بیان میکند.
حکایت اینگونه شروع میشود:
«کشـــــتی آورد در دریــــا شکســـــت

تختــهای زان جملــه بــر بــاال نشســت

گربـــه و موشـ ـی بـــر آن تختـــه بمانـــد

کارشــان بــا یــکدیگــر پختــه بمانــد

نـــه ز گربـــه بـــیم بـــود آن مـــوش را

مغشــوش را»

نــه بــه مــوش آهنــ

(عطار)176 :1392 ،
عطار در ادامه حکایت اینگونه نتیجهگیری میکند که:
«در قیامـــت نیـــز ایـــن غوغـــا بـــود

یعنــی آن جــا نــه تــو و نــه مــا بــود

هیبــت ایــن راه کــاری مشــکل اســت

صد جهان زین سهم پـر خـون دل اسـت

هــر کــه او نزدیـکتــر حیـرانتــر اســت

کــار دوران ،پــارهای آســانتــر اســت»
(همان)

هم چنین در بیت آخر مصراع «هر که او نزدیکتر حیرانتـر اسـت» ضـربالمثـل گونـهای
است چون در گذشته هرکس به پادشاه نزدیکتر بوده در خطر بیشتری قرار داشته و حیـرت او
نیز بیشتر از سایرین بوده است.
4ـ2ـ حکایت9/12

«یـک کلیچــه یافـت آن سـ

در رهـی

آن کلیچـــه بـــر زمـ ـین افکنـــد سـ ـ

مـــاه دیـــد از ســـوی دیگـــر نـــاگهی
تــا بگیــرد مــاه بــر گــردون بــه تــک»
(همان)245 :

حکایتی که ابیات آغازینش تکر شد از نوع فابل است؛ یعنی یک تمثیل حیوانی اسـت ،شـاعر
در این تمثیل زیبا میخواهد این نکته را بیان کند که «درد» در عرفان بسـیار ارزشـمند اسـت و آن
چه سبب سلوک انسان میشود درد طلب داشتن است .از نظر عطار هیچ عشقی بدون وجـود درد
کامل نمیشود و اصال راز خلیفه انسان همین درد است کـه فرشـتگان بـا آن همـه عبـادت از آن

بررسی جنبههای زیباشناسی تمثیل در حکایتهای مصیبتنامه عطار 55

بهرهای ندارند .درد طلب سبب ایجاد حیرت و سرگشتگی میشود و انگیـزه سـلوک را در انسـان
قوی میکند .در نتیجه در حکایت آمده است که سـگی در یـک مسـیری کلوچـهای پیـدا کـرد از
طرفی دیگر هم نگاهش به ماه افتاد هیجانزده شد و کلوچه را رهـا کـرد تـا شـاید بتوانـد مـاه را
بگیرد ،اما تالشش بیثمر ماند ،پس دوباره آمد که کلوچه را بردارد که آن را هم نیافت و حیـران و
سرگردان میرفت و میآمد ،اما هیچکدام را به دست نیاورد .عطار در ادامه میگوید کـه ایـن درد،
سبب زندگی واقعی تو میشود و تو را از خویشتن خویش دور میکند و تو را راهنمایی میکند:
«تـــا چنـــین دردی نیایـــد در دلـــت

زنــــدگی هرگــــز نگــــردد حاصــــلت

درد مـــیبایـ ـد تـــو را در هـــر دمـ ـی

انــــدکی نــــه ،عــــالمی در عــــالمی

تـــا مگـــر ایـ ـن درد ،ره پیشـــت بـــرد

از وجــود خــویش بــیخویشــت بــرد»
(همان)

دیگر حکایات این مقاله نیز در مورد درد عشق و حیرت و سرگشتگی است که سالک قبل
از رسیدن به حقیقت به آن دچار میشود .رسیدن به مقام حیرت آن قدر در عرفان اهمیت دارد
که در منطقالطیر یک وادی به شمار آورده شده است.
5ـ ارسالالمثل یا ضربالمثل
5ـ1ـ حکایت6/16

شاعر در ایـن حکایـت کـه بیشـتر بـه صـورت جمـالت حکیمانـه و قصـار اسـت بـه دو
ضربالمثل اشاره میکند .هدف او از به کار بردن این ابیات و مطالب این است کـه بـه شـکل
تمثیل بگوید مرد واقعی کسی نیست که در دنیا شاد زندگی بکند بلکه کسی است کـه بـه دنیـا
دل نبندد و وابسته به آن نشود و به هنگام مردن آزاد و راحت بتواند از این دنیا بـرود .حکایـت
اینگونه شروع میشود:
«کاملی گفته ست دانی مـرد کیسـت؟

نیست مرد آنک او تواند شـاد زیسـت

مــرد آن باشــد کــه جــانی شــادمان

خــوش توانــد مــرد آزاد از جهــان»
(همان)272 :
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در ادامه به دو ضربالمثل اشاره میکند که همانطور که قبال گفته شد ایـن هـم یـک نـوع
تمثیل است و کسی همانند جاللالدین همایی تمثیل و ارسال المثل را یکی میداند:
«ای دریـــن چنبـــر همـــه تـــاب آمـــده

همچـــو شـــاگرد رســـن تـــاب آمـــده

چـــون گـــذر بـــر چنبـــر آمـــد جـــاودان

چنـــد درگیـ ـری رســـن گـــرد جهـــان؟»
(همان)

در بیت اول میگوید مبادا مانند شاگرد ریسمان ساز باشـی کـه هـیچ پیشـرفتی در کـارش
ندارد چند قدم به جلو میرود دوباره به عقب بر میگردد و در این جا «چون گذر بر چنبر آمد
جاودان» ضربالمثلی بسیار قدیمی است که به معنای ریسمان را گـذر از چنبـر نـاگزیر اسـت
حاال که اینگونه است چرا میخواهی این قدر حوزه دارایی و مالکیت خود را گسترش دهـی؟
نیز در بیت بعدی انبیا را مثال میزند و میگوید مخواه که تو برتر از آنان باشی که بـاز مصـراع
دوم ضربالمثل است؛ یعنی از حد خودت فراتر نرو.
«انبی ـا چــون ای ـن چن ـین کردنــد کــار

تـــو دکـــان بـــاالی اســـتادان مـــدار»
(همان)

5ـ2ـ حکایت 6/38

در دو بیت حکایت مطرح شده ضربالمثل آمده است .داستان در مورد مجنونی اسـت کـه
گاهگاهی از دشت به سوی شهر میآمد و وقتی عیوب وعدم اخالص مردم را مـیدیـد حیـرت
زده میشد و اشاره هم به داستان حررت سلیمان و زنبیل بافی ایشان مـیکنـد و در ادامـه بـه
کسانی که در کارشان غل و غش دارند و مخلص نیستند میگوید:
«مـــیمـــزن از دبـ ـه و زنبیـ ـل الف

گـــر ســـلیمانی ،بـــرو ،زنبیـ ـل بـــاف

کار کن ،مخلص شو از غش و عیوب

زان کــه بــر دبــه نیایــد درز خــوب

تـــو شـــترمرغ رهـ ـی نـــه بنـــدهای

دبــ ـه در پــــای شــــتر افکنــــدهای»
(همان)427 :
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«بر دبه نیاید درز خوب» ضربالمثلی است برای این کـه آدم بایـد کـارش را مخلصـانه و
درست انجام دهد و «دبه در پای شتر افکندن» ضربالمثل یا کنایهای بوده نظیر دبه در پای فیل
افکندن که هر دو به معنای فتنهانگیزی است .البته در این حکایت ،تمثیل به شکل ارسـالالمثـل
آمده است.
5ـ3ـ حکایت 6/17

شاعر بعد از حکایت دزدی که به خانه مرد درویشی میرود و چیـزی بـرای بـردن نمـییابـد
چند نکته را مطرح میکند و سپس در پایان این قسمت از مقام حیرت و حسرت سخن میگویـد
و این که نادانی شخص ،همه حیرانی اوست و همه حیرانی او افسردگی اوست و همه افسـردگی
او از مردهگیست بعد به این بیت اشاره میکند که مصراع دوم آن حالت ضربالمثل دارد:
«مــرده را گــر زنــدگی دیــن دهنــد

دختــر جمشــید ،بــیکــابین دهنــد»
(همان)280 :

این ضربالمثل در مورد انجام کاری دشوار و غیرممکن بـه کـار مـیرود کـه کسـی بـه آسـانی
نمیتواند به آن دست بیابد و کال به مسأله عنایت الهی و بیعلت بودن آن اشاره مـیکنـد؛یعنی ،اگـر
کسی در چنین موقعیتی ،از زندگی دین؛یعنی ایمان راستین بهرهمند شود این جز بـه خـاطر لطـف و
عنایت الهی نخواهد بود .میبدی در این باره تمثیلی دارد« :سلطان که دختـر بـه گـدایی دهـد گـدا را
کاوین به سزای دختر سلطان نبود هم از خزانه خود کاوین به گدا فرستد تـا کـاوین کریمـه خـود از
خزینه وی بدهد .بنده که طاعت وی میکند به توفیق و عصمت اهلل تعالی میکند».
(میبدی311 :1344 ،ـ)310
بنا بر این عطار و میبـدی طاعـت و عبـادت بنـده را تـوفیقی و عنـایتی از جانـب حرـرت حـق
میدانند.
5ـ4ـ حکایت 2/0

این حکایت در مورد فرعون است که وقتی داشت غرق میشد نیمی از شهادتین را گفت و
از دنیا رفت و خداوند کریم به روح االمین فرمودند اگر او تمام شهادتین را بـر زبـان مـیآورد
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چهارصد سال گناه کافری او را میبخشیدم:
«چــون همـی شــد غرقــه فرعــون آن زمــان

از لـــشن پـــر کـــرد جبـــریلش دهـــان

نیمــــه قــــول شــــهادت گفتــــه بــــود

در دگـــر نیمـــه ز عـــالم رفتـــه بـــود

از کــــرم گفتــ ـی کــــه ای روح االمــ ـین

گــر تمــام ایــن قــول گفتــی آن لعــین

چارصـــــد ســـــالش گنـــــاه کـــــافری

کردمــــی محــــو از کمــــال قــــادری»
(عطار)130 :1392 ،

بعد از آن عطار با کاربرد «اضافه سمبلیک» نفس خود را همچون فرعونی میدانـد کـه جـز
شهادت دادن هیچ توشهای ندارد و دچار کبر فرعونی است و از خداوند مـیخواهـد کـه او را
عفو کند و از درگاه خود ناامیدش نکند و مورد لطف قرار دهد:
«پس مرا فرعون نفسـی هسـت نیـز

کــو نــدارد جــز شــهادت هــیچچیــز

پیش از مرگ این شهادت گفته است

بر شهادت خاسته است و خفتـه اسـت

محـــو گـــردان کبـــر فرعـــونی او

بــاز خــر جــان راز صــد لــونی او»
(همان)

هم عطار و هم مولوی شاید از این جهت نفس را همچون فرعون میدانند که اگر بـه آن و
خواستههایش پرداخته شود مانند فرعون سرکش و آشوبگر میشود ،چنان که در داستان آن مرد
مارگیر که در مثنوی آمده صیاد توسط ماری که میگیرد؛ خورده میشـود ،مـار تعبیـر از نفسـی
است که خاموش است و بعد اگر بال و پرش دادی طغیانگـر مـیشـود و اولـین کسـی را کـه
میبلعد صاحب خودش است .بعد از این ابیات شاعر از یک ضربالمثل به شکل تمثیلی زیبـا
استفاده میکند و آن این بیت است:
«چون بـه گـیالن ازل ،پـیش از گنـاه،

از گنــــاه آمــــد گلــــیم دل ســــیاه

من به دست خود سپیدش چون کـنم؟

وز در تـــو ناامیـــدش کـــی کـــنم؟

گلــیم

تــو ســپیدش کــن ،مــویم ،ای کــریم»

 ...گــر ســیاه آمــد مــرا رنــ

(همان)
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در این قسمت «چون به گیالن ازل »...ضربالمثل قدیمی است که؛ یعنی رن
در گیالن اینگونه انتخاب کردهاند .استاد شفیعیکدکنی میفرمایند چون رن

گلـیم مـا را

گلیمهای ایرانـی

در تغییرناپذیری و ثابت بودن شـهرت زیـادی داشـته شـاعر خواسـته اسـت تـا تغییرناپـذیری
سرنوشت را با این تمثیل زیبا بیان کند( .همان)499 :
نیز در توضیح این ابیات شفیعیکدکنی به رباعی زیر اشاره مـیکنـد کـه اسـتاد ریـاحی در
تعلیقات مرصاد العباد این رباعی را از فردوس المرشدیه نقل کرده است:
«تــا در دل مــا تعبیــه جــان کردنــد

صد درد و بـال ز عشـق پنهـان کردنـد

صد جهد همی کنم ولی سودی نیست

گلیم ما بـه گـیالن کردنـد»

کاین رن

(دایه)344 :1365 ،
در بیت بعد نیز سیه گلیمی کنایه از بدبخت بودن است و تعبیری است بسیار رایج در ادب
قدیم و ضربالمثلی بوده که (گازر نکند گلیم ادبیر سفید) و ظاهرا معتقد بودند کـه اگـر گلـیم
بخت کسی را سیاه بافتند سرنوشتش تغییرناپذیر است و همانطور بدبخت میماند .بعـد شـاعر
از خداوند طلب لطف و رحمت میکند و از او انعام میخواهد و این کـه در آن دنیـا او را بـه
حال خود رها نکند:
«از در خویشـــم مگـــردان ناامیـــد

از ســر لطفــی ،ســیاهی کــن ســفید

در ره بـــــیم و امیـــــد افتـــــادهام

در ســ ـیاه و در ســــفید افتــــادهام»...
(همان)130 :

6ـ استعاره تمثیلیه
6ـ1ـ حکایت 13/0

استعاره تمثیلیه یکی دیگر از انواع تمثیل است .در حکایت دیگری عطـار بـا تکـر داسـتان
بقراط و گیاهخواری او درون غار از عمر کوتاه و گذر عمر سخن میگوید که باید این عمـر را
به دور از وابستگی به هر صاحب قدرتی و در نهایت وارستگی گذراند و اگـر انسـان صـاحب
قناعت باشد نفس خود را به انـدک دنیـا راضـی مـیکنـد و هرگـز آزادگـی خـود را از دسـت
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نمیدهد .در پایان این حکایت ،یک استعاره تمثیلیه آمده است:
«چون چنین میبگـذرد عمـری کـه هسـت

چیست جز باد از چنین عمری به دست»
(همان)150 :

که در این بیت مصراع دوم یک استعاره تمثیلیه است باد به دست داشتن کنایه از انجام کار
بیحاصل و بینتیجه است .در استعاره تمثیلیه همانطور که قبال گفته شد «اگر جملهای در غیر
معنی اصلی به عالقه مشابهت به کار رود آن را تمثیل یا استعاره تمثیلیه گویند( ».حسینی
کازرونی)121 :1394 ،
7ـ اسلوب معادله
همانطور که در قسمت تعاریف و کلیات مقاله آرایه اسلوب معادله را توضیح دادیـم ،ایـن
آرایه نوعی از تمثیلیه دانسته شده است که واضع این عنوان استاد شفیعیکدکنی اسـت ،امـا بـا
بررسیهای صورت گرفته در منظومه مصیبتنامه چندان بـه کـار نرفتـه اسـت و اگـر اسـلوب
معادلهای دیده میشود بیشتر در بخش آغازین مقالهها است و در حکایات فرعـی منظومـه کـه
مورد بررسی و تحلیل در این مقاله هستند کمتر دیده شده است و به نظر میرسد علت آن این
باشد که عطار برای بیان مطلب عرفانی مورد نظر خود میخواهد به زبان سـاده و روشـن آن را
ادا کند و به دنبال پیچ و خم دادن به مطالب نیست .استاد زرینکوب در این خصوص میگوید:
«این که سادگی بیانش موجب انتقاد ادیبانه بر وی شده است میتوان گفت شعری اسـت ورای
شاعری ...در این اشـعار چیـزی کـه اهمیـت دارد صـنعت ترـاد و تناسـب نیسـت ،احـوال و
دریافتهای عرفانی است ...بدون پیرایه و صنعت( ».زرینکوب259 :1367 ،ــ )258اکنـون بـه
اختصار به چند مورد اشاره میشود:
7ـ1ـ حکایت 58/7

در بیت زیر آرایه اسلوب معادله به کار رفته است چون میتوان گفت بین هر دو مصراع
رابطه تشبیه برقرار است و بین دو مصراع تناظر و تقابل وجود دارد:
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«هــم زمــان عــیش را ســوری نمانــد

هــم چـــراغ عمـــر را نـــوری نمانـــد»
(همان)278 :

روزگار عیش و شادمانیم تمام شده و شادی برایم باقی نمانده همانطور که چراغ عمرم
دارد خاموش میشود و نوری برای آن باقی نمانده است.
7ـ2ـ حکایت 5/40

در این حکایت باز به یک مورد اسلوب معادله در بیت زیر بر میخوریم که شـاعر بـا یـک
استفهام انکاری تقابل عقل را با جان و روح مطرح کرده اسـت همـانطـور کـه عقـل بـا جـان
نمیتواند بسازد و یکی مادی و یکی غیرمادی و روحانی است ،پس با الشه براقی هم نمیتوان
تاخت و تاز کرد.
«عقــل بــا جــان کسـی توانــد ســاختن؟

بـــا براقـــی الشـــه نتـــوان تـــاختن»
(همان)45 :

اما موردی که در زیر به آن اشاره میشود از صفحه آغازین کتاب است:
«چـــون درون نطفـــهای جـــانی نهـــد

آفتــــــابی در ســــــپندانی نهــــــد»
(همان)120 :

نطفه و سپندان در تقابل با یکدیگر و جان و آفتاب نیز در تقابل با یکدیگر هسـتند ،جـان
را با همه عظمت و بزرگیش و اسرارش درون یک نطفه قرار میدهد همـانطـور کـه در درون
یک دانه خردل آفتابی را جای میدهد .یا در بیت زیر اسلوب معادله دیده میشود که ادامه بیت
باال در صفحات بعد منظومه است:
«جــام زر بــر دســت نــرگس مــینه ـی

نقـــرهای را میـ ـر مجلـــس مـــینهـ ـی
(همان)125 :

جام زر با نقرهای و دست نرگس با میر مجلس در تقابل و تناظر هستند و میتوان بین آنها
واژه «همانطور که» را به کار برد یا جای دو مصراع را عوض کرد بدون این که در معنی خللی
ایجاد شود که این عالمت آرایه اسلوب معادله است.
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نتیجه
با توجه به دادههای تحقیق میتوان نتیجه گرفت:
1ـ عطار نیشابوری اگر چه میان سخنسنجان به عنوان یک عارف شاعر مشهور اسـت ،امـا
باید اقرار کرد که زبان او از جهت تصویرسازی و خلق فراهای شاعرانه و نیز کاربرد تمثیل در
حد اعجاز است و جایگاه ویشهای دارد.
2ـ از آن جا که شیخ کمال اندیشه خود را بـا تصویرسـازی و کـاربرد تمثیـل در اشـعارش
متجلی کرده است ،شناخت او و افکارش بدون آگاهی یافتن از این تصویرها و تمثیلهای زیبـا
که لطف و جذابیت خاصی دارند ،ممکن نیست.
3ـ اگر چه عطار همانند مولوی در قیـد حـرف و صـوت و گفتـار نیسـت و مقصـودش از
سرایش شعر ،بیان همه تأمالت درونی و مبانی عرفانی و اخالقی است ،اما از آرایش کـالم نیـز
غافل نبـوده اسـت .او از لحـا ایجـاد تنـوع در حـوزههـای خیـال شـاعرانه و هـم از جهـت
تصویرسازیها ،شاعری بس ممتاز است .آن چه که سبب افـزایش هنـر عطـار و قـدرت او در
سرایش منظومههایش میشود بیان تجربههای عرفانی و دشوار به صورت محسوس و از طریـق
همین تمثیالت است که سبب میشود امور انتزاعی و مفاهیم مجرد را عینیت بخشد.
4ـ زبان و سبک بیان عطار در تمثیل و تصویرسـازی در بـاب مفـاهیم عرفـانی ،بـر سـادهگـویی
استوار است و از کالمی بیپیرایه استفاده کرده است ،زبان نرم و گفتار دلانگیز او که از دلـی سـوخته
و عاشق و آشنا به معارف بر میآید ،به نحو بهتری حقایق عرفانی را به دل مخاطب القا میکند.
5ـ تمثیل در اثر سترگ مصیبتنامه جایگاه ویشهای دارد و ارشاد و اندرزهایی کـه در کـالم
تعلیمی او وجود دارد ،سیرت صوفی و واقعی را به تصویر میکشد.
6ـ بر خالف داستانهـای تمثیلـی در مثنـوی موالنـا ،عطـار در بیـان حکایـتهـای فرعـی
منظومههای خود شیوه «ایجاز» را به کار برده است تا با کوتاه شدن مطلب ،خواننده آن را بهتـر
متوجه شود و نتیجه آن در البهالی مطالب گم نشود و همین نکته سبب شـده اسـت کـه زبـان
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عطار در بیان تمثیالت نسبت به شاعران دیگر به نوعی ،دارای برتری و اعجاز باشد.
7ـ در مصیبتنامه انواع تمثیل از جمله :تشبیه تمثیل ،استعاره تمثیلیه ،حکایتهـای تمثیلـی
از نوع فابل و پارابل به کار رفته است ،اما اسلوب معادله چندان به کار نرفته است و اگر مـوارد
اندکی دیده میشود بیشتر در قسمتهای آغازین مقالهها است.
8ـ بر خالف کتاب منطقالطیر که حکایات تمثیلی از نوع فابل زیاد در آن به کار رفته است،
غالب حکایات تمثیلی مصیبتنامه از نوع غیرحیوانی است .قهرمان حکایاتش را اغلب مردمـان
عادی و ساده کوی و برزن تشکیل میدهند و نیز گدایان و صـوفیانی کـه غالبـا از طبقـه پـایین
جامعه هستند .از میان ایـن قهرمانـان ،گـروه دیگـر آشـفتهحـاالن و دیوانگـان هسـتند و آنهـا
اعتراضاتی را که عاقالن حسابگر جرأت اظهارشان را ندارند بیان میکنند.
9ـ عطار عالوه بر طرح مفاهیم عرفانی و اخالقی در تمثیلها به مسائل اجتمـاعی از جملـه
ظلم و بیعدالتی حاکمان ،رفتار جباران ،بااگیری حاکمان و تعصبهای کورکورانه فرقهای هم
توجه کرده و آنها را مطرح کرده است و بارها نمونههای عالی و اخالقی همچـون بلنـدنظری،
سخاوت ،عبرتپذیری ،توکل و تسلیم در برابر حق را تعلیم میدهد.
10ـ با توجه به تمثیلهایی که بررسی شد ،گاه در حکایات تمثیلی خواننـده خـود بایـد بـه
موضوع اصلی مد نظر شاعر پی ببرد و گاه شـاعر در پایـان حکایـات بیـتهـایی را بـه شـکل
نتیجهگیری تکر میکند که فهم آن موضوع عرفانی را آسانتر میکند و این شـیوهای اسـت کـه
بیشتر مختص عطار است.
11ـ حکایات فرعی که در کنار داستان جامع این منظومه آمدهاند غالبـا کوتـاه امـا همـواره
آموزنده و پر از نکتههایی هستند که در واقع سر قصه محسوب میشوند و تمثیل مدعایی است
که شاعر میخواهد در آن باب رفع شبهه کند یا سخن بگوید و همـین سـاختار تمثیـل ،از کـش
فهمی عامیانه مردم و عدم درک موضوع جلوگیری میکند.
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