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نويسندگان پس از او بر اساس نظريات قندزي و و است ترنزديك گذشتهقندزي به بالغت نويسان 
پاية عقايد گذشتگان است.
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  مقدمه  -1
تمثيالت و تشبيهات، از عوامل پر جاذبه است كه نقش بسيار مهمي در « ،در حوزة ادبيات

 »تعاليم و مفاهيم دارد و در هر كشوري بخشي از فرهنگ و ادبيات آن را تشكيل مي دهدانتقال 
. دننگاهي ويژه به اين مقوله دار كالسيك و معاصر، بالغت نويسانو  )64: 1383اسعدي، (

نوع استعاره و يا تشبيه محسوب نموده و گروهي آن را جزو صنايع بديعي از ي آن را ا هعد
به  ناشناس ينويسندة اثرمحمود بن محمد بن احمد قندزي، يكي از بالغت نويسان . ندا هدانست
نوشته اندكي افتادگي دارد، يكي از  كه آغاز و انجام اين دست با توجه به اين .بالغت است نام

اين اثر درباره فنون . تواند مورد تحليل قرار گيرد آثار ارزشمند سدة نهم هجري است كه مي
كه تمثيل،  المحاسن؛ المعايب: است و معايب كالم است كه در دو بحر تنظيم شدهثالثه بالغت 

  .جزو محاسن سخن به شمار آمده است
بالغت نويسان قبل و بعد از ديدگاه قندزي و  تمثيل و مقايسة پژوهش به هدف بررسي اين
  . و تالش شده است به پرسش اصلي زير پاسخ داده شودانجام  وي

 .هايي با بالغت نويسان قبل و بعد وي دارد و شباهت ها قندزي چه تفاوتتمثيل از ديدگاه 

براي رسيدن به اين منظور ابن اثير، جرجاني، سكاكي، تفتازاني، شمس قيس رازي، از ميان 
بالغت نويسان قبل از قندزي و احمد هاشمي، رجايي، شفيعي كدكني، شميسا، وحيديان 

زاده از بين معاصرين انتخاب  كزازي، تجليل، علوي مقدم و اشرف كاميار، همايي، پورنامداريان،
- صورت اسنادي روش پژوهش حاضر به .سپس آراء همه مطالعه و با هم مقايسه شد. شدند

از كتابخانة مجلس شوراي اسالمي اين   تحليلي است كه در آن سعي شده پس از تهية نسخه
اني كه در بند پيشين ذكر شد، مورد تحليل و نسخة نفيس معرفي و تمثيل در آن با بالغت نويس

  .بررسي قرار گيرد
 
  پيشينة تحقيقمروري بر -2

 تالشيدربارة قندزي تاكنون اما تعددي در زمينة تمثيل صورت گرفته، هاي م تاكنون پژوهش
با ، ها و احمدرضا يلمهتوسط نگارندگان اين سطور هاله اژدرنژاد  اي صورت نگرفته، تنها مقاله

بالغت دو فصل نامه در  1395در سال  »الفضل قندزي تطبيقي به اساس -نگاهي تحليلي« عنوان
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كه در آن صورخيال در نسخة بالغت قندزي چاپ شده كاربردي و نقد بالغيِ دانشگاه پيام نور 
   .ه استدبا آراء بالغت نويسان گذشته و معاصر بررسي ش

  
  روش تحقيق -3

اي  هاي تحقيق با روش مطالعة  كتابخانه گردآوري داده .استتحليلي -اسنادي نوع روش تحقيق
در اين  ها برداري و تجزيه و تحليل اطالعات و داده ابزار گردآوري اطالعات فيش. انجام شده

  .م شده استيرستبر اساس كيفي و كمي صورت گرفته و در پايان جدول و نمودار  تحقيق
 
  مباني نظري تحقيق -4
  معرّفي قندزي- 1- 4

نوشتة  هاي ايرانفهرستگان دست نوشته تنها اطّالعاتي كه از مؤلّف اين اثر بجاي مانده از كتاب
مؤلّف اين اثر محمود بن «: نويسد بالغت قندزي چنين مياو دربارة . مصطفي درايتي است

ها،  متأسفانه در كتب تاريخ ادبيات، تذكره. است.) ق 821زنده در (محمد بن احمد قندزي 
چند برگ آغازين نسخه افتاده، نام و نشان  كه دليل آن به. م احوال نام و نشاني از او نيستتراج

نام » اطراد«ر و پ در توضيح صنعت  165مؤلّف در ابتداي نسخه نيست؛ اما نويسنده در برگ 
نثر قندزي در بالغت نثري است ساده و روان كه   ).93: 1390درايتي، ( .»است خودش را آورده

اي در سرودن شعر داشته است؛  خالي از هرگونه تكلّف است و خود شاعر نيز ذوق و قريحه
و در برخي موارد اشكاالت وزني هم در آن ديده  ستاما اشعارش چندان پخته و مستحكم ني

است و  اي عربي زبان آگاه بودهاو از ديوان اشعار بسياري از شاعران خصوصاً شعر. شود مي
هاي متعدد و فراوان آيات و اشعار عربي در  همچنين به قرآن ارادت خاص داشته كه نمونه

  .كند كتاب بالغت وي عالقة وي را به اين زبان مشخّص مي
  
  نسخه معرّفي - 2- 4

و در دو  اين كتاب مفصل در قرن نهم. اين نسخه دربارة فنون ثالثه بالغت و معايب كالم است
  :است بحر تنظيم شده
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 في المحاسن : البحر االول -1

  ).93: 1390درايتي، (في بيان المعايب : البحر الثاني -2
محمد بن عبدالرّحمن بن عمر خطيب دمشق » تلخيص المفتاح«اين اثر تأثير بسياري از كتاب 

از نويسندگان و  قندزيهمچنين  .است پذيرفته و در موارد متعددي هم از آن ياد كرده) ق739(
در كتابخانه مجلس نگهداري  8820اين نسخه به شمارة . ياد كرده استشاعران بسياري 

قندزي در بيان مطالب بيشتر به سكاكي،  .صفحه است 331 آنو تعداد صفحات شود  مي
اثر در اين  .است  جرجاني و تفتازاني نظر داشته كه بيشترين سهم به سكاكي اختصاص يافته

قندزي بيان را  و همچنين شود بندي مي سه دستة فصاحت و جزالت و سالست تقسيمكالم به 
كند كه به دليل گستردگي مبحث  در چهار بخش تشبيه و استعاره و مجاز و كنايه بررسي مي

هاي  حجم بيشتري از اين نسخه به بيان اختصاص يافته است و بديع و عروض و انواع قالب
نويسنده در بخش عروض دربارة انواع بحور . اند بعدي قرار گرفتههاي  شعري به ترتيب در رتبه

  .و عيوب قافيه بحث نموده است
  
  نويسي پيشينة بالغت - 3- 4

بالغت يكي از علوم زبان است، كه به وسيلة آن و در همراهي با نقد ادبي، كالم زيبا از زشت 
 ).47: م1980فريد،(شود  ان ميها بر عرب و عجم نماي در اين بررسي، زيبايي. گردد بازشناسي مي

علم از ديرباز مورد توجه نويسندگان بوده است و چون هر كالم بليغ، فصيح است، اين 
اند با توسعة عوامل هويت  ايرانيان توانسته .آيد مهم ادبي به شمار مي  مباحث  از  فصاحت نيز

هاي مختلف  هاي ايرانـي و عربـي در زمينـه فرهنگي و انديشه ايراني به زبان عربي ميان آموزه
در همين زمينه زبان فارسي به عنوان زبان دوم جهان . زباني و ادبي سازگاري ايجاد نمايند

هجري زبان فارسي در كنار زبان عربي در  اسالم معرفـي گرديـده است و از قرن دوم و سوم
گردد، تا جايي كه در دو قرن دوم و سوم  هاي فرهنگي و تمدني مطرح مي جهان اسالم و عرصه

زيرا زبان عربي زبان دنياي اسالم و زبـان دين آنها به شمار «اي يافت؛  آموزي جايگاه ويژه زبان
هدف . جري در فرهنگ اسالمي پديد آمدم هفن بالغت از قرن سو ).35: 1351امين،(» رفت مي

غايي اين فن در آغاز باز نمودن لطايف ادبي قرآن كريم بود و در مراحل بعد احاديث و 
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ترين بنيانگذار آن در قرن سوم هجري جاحظ بصري با  مهم. روايات و شعر را نيز دربرگرفت
اسرار «با تأليف دو كتاب  عبدالقاهر جرجاني در قرن پنجم. است» البيان و التبين«كتاب نفيس 

در قرن ششم سراج الدين . علم معاني را با بيان مورد بحث قرار داد» البالغه و دالئل االعجاز
معاني، بيان،   صرف، نحو،: را در علوم مختلف» مفتاح العلوم«كتاب  ابويعقوب يوسف سكّاكي

قزويني خالصه كرد  قسمت بالغت اين كار را خطيب. استدالل، شعر و عروض و قافيه نوشت
تلخيص كرد » مختصر«را به نام » مطول«تفتازاني خود، . موسوم شد» تلخيص المفتاح«كه به نام 

پس از وي علماي بالغت هرچند در حد خود، . دسوقي شرح تفتازاني را تحشيه نمود و
ند در اند؛ ليكن كاري اصولي و بنيادي كه بتوا اند و مطالبي را عرضه نموده هايي كرده كوشش

  .اند حرف نو داشته باشد، نكرده» مطول تفتازاني«برابر 
» هنجار گفتار«: هايي نيز در زبان فارسي در نيم قرن اخير در باب بالغت نوشته شده است كتاب

نوشتة سيد نصراهللا تقوي، مطالب مختصر المعاني تفتازاني را به اختصار به فارسي برگردانيده 
در  حسين آهنيغالمو » درراالدب«نيز در  اوليآق. عيناً آورده است نيز هاي عربي را بعضي مثال

هر يك جداگانه، مطالب مقدماتي خود » معالم البالغه«، و محمد خليل رجائي در »معاني بيان«
فشاركي، : ك.ر( »اند اي را نيز ذكر كرده هاي تازه اند و گاه مثال را گرفته در كتاب خود عيناً آورده

سير نظرية بالغت را » صور خيال در شعر فارسي«شفيعي كدكني نيز در كتاب  ).398-394: 1370
بالغت زبان فارسي را در » سيروس شميسا«بعد از ايشان . است  در اسالم و ايران بررسي كرده

هاي قديم و  در ميان كتاب. فارسي قديم و جديد بهره گرفته است  حوزة معاني نوشته از مثال
. شان از بالغت قابل توجه هستند غت اين دو كتاب اخير با توجه به نحوة تلقيجديد علم بال

مختصري در معاني «: هاي ديگري نيز در اين زمينه به فارسي نوشته شده كه از آن جمله كتاب
الدين  از ميرجالل» 2معاني«از جليل تجليل و » معاني و بيان«نوشتة ذبيح اهللا صفا، » و بيان
در كتاب اخير مؤلّف سعي  .هاي قدماست ها مثل كتاب عاريف آنو ت كه تبويب كزازي
هايي از پارسي سره  ها و اصطالحات عربي مستعمل كتب بالغي معادل است در برابر واژه كرده

  . قرار دهد
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  بررسي و تحليل  -5
تشبيه «هاي تشبيه از جهت وجه شبه، است و  از نظر علم بيان، يكي از تقسيم بنديتمثيل 

 ).190: 2003خطيب، ( ».تمثيلي، تشبيهي است كه وجه شبه در آن از امور متعدد گرفته شده باشد
ادريس «. گرفتي اسالمي مورد توجه قرار ها اين موضوع مهم علم بيان از همان نخستين سده

ي با عنوان تمثيل ا هداند كه رسال مي ناقوري در كتاب المصطلح النقدي، جاحظ را نخستين كسي
  ).458: 1394ناقوري،( »نگاشت
است كه در آن از تمثيل سخن گفته شده  منابع قديمياز  نيز قدامه بن جعفر »نقد شعر«كتاب 
  يريد  و هو أن«: دانسته و گفته» ائتالف لفظ و معني«ابن جعفر تمثيل را جزو اوصاف . است

اآلخر و الكالم ينبئان  اليمعني فيضع كالما يدلّ علي معني آخر و ذلك المعني الشاعر اشاره
در . ديدگاه او دربارة تمثيل واضح نيست ).159: تا قدامه ابن جعفر، بي( 1»اليه  أن يشير  عـما أراد

  :و نظرات گوناگوني در زمينة تمثيل وجود دارد ها ميان بالغت نويسان ديدگاه
 تمثيل با تشبيه مترادف است) الف

 اي از تشبيه است تمثيل شاخه) ب

 تمثيل جزو استعاره است) ج

 تمثيل، مثَل يا شبيه مثَل است) د

با توجه به اين تقسيم بندي تمثيل در مورد اول در معناي عام و در سه مورد بعدي در معناي 
 بندي بررسي غت نويسان با توجه به اين تقسيمدر ادامه ديدگاه بال. ندا هخاص به كار رفت

  :شود مي
  
  بالغت نويسان قبل از قندزياز ديدگاه تمثيل  - 1- 5

او اين صنعت را هم معني و مترادف با تشبيه . ابن اثير تمثيل را در معناي عام به كار برده است
  ).12: 1379ابن اثير، (دانسته است 

شود، همان معنايي نيست  كه در همة موارد، روايتي كه در اليه ظاهري بيان مي«البته بايد گفت 
                                                            

و آن عبارت است از اين كه شاعر خواسته باشد به معنايي اشارت كند و سخني بگويد كه بر معنايي ديگر داللت كند، اما . ١
  .، اشاره كنداصلي اومقصود و منظور به ، اوآن معناي ديگر و سخن 
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توان اليه دوم  پس مي. اين معنا در اليه ديگر، ناگفته و پنهان است. ء كندكه راوي قصد دارد القا
كشف اليه . ناميد و ارزش تمثيل و در واقع بنياد آن در همين اليه قرار دارد» حقيقي«را داستان 

كننده  تواند پنهان خواهد؛ زيرا اليه ظاهري روايت، همان قدر مي دوم البته زيركي و خبرگي مي
  ). 123: 1395، ها ؛ نقل از اژدرنژاد و يلمه368: 1374يبل و ويلر، گ( ».كه آشكاركننده آنمعنا باشد 

است؛   تشبيه  هر تمثيلياو از نظر . از تمثيل به طور مفصل سخن گفته است  جرجاني  القاهر عبد
  . از آن است تر ي از تشبيه و خاصا هولي هر تشبيهي تمثيل نيست، از اين رو تمثيل شاخ

تمثيل در معناي خاص، به تعبير اهل منطق، نسبت تشبيه و تمثيل، عموم و خصوص مطلق «
 »آيد هاي تشبيه، تمثيل به شمار مي است، يعني هر تمثيلي تشبيه است؛ اما بعضي از گونه

جرجاني در اسرارالبالغه اين معنا را تصريح . )30: 1396ها، جرجاني، نقل از ازدرنژاد و يلمه(
ورزد كه هر تمثيلي  شمارد و تأكيد مي تشبيه را عام و تمثيل را نسبت بدان خاص مي«كند و  مي

  ).84: 1954جرجاني،. ك.ر( »به ناگزير تشبيه است؛ اما هر تشبيهي الزاماً تمثيل نخواهد بود
  :كند مي او در كتاب اسرارالبالغه تشبيه را به دو دسته تقسيم

اولي را تشبيه . دوم تشبيهي كه نياز به تأويل داردتشبيهي كه وجهش محتاج تأويل نباشد و «
تشبيه اعم از تمثيل است؛ يعني : گويد ناميده و مي) تشبيه تمثيلي(عام و دومي را تمثيل خاص 

ذكر كرده   هر تمثيلي تشبيه است، اما هر تشبيهي تمثيل نيست و براي تشبيه تمثيلي سه ويژگي
  :است

  .وجه شبه در آن آشكار نيست -1
 .آمده از امور متعدد شبه صفتي عقلي و غيرحقيقي است بر وجه -2

  ).71- 78: تا جرجاني، بي(» درك آن نياز به تأويل دارد -3
تشبيهى كه بيشتر شايستة عنوان تمثيل است، تشبيهى است كه جز در كالم « از ديدگاه جرجاني

ن نزديكتر شده كه تشبيه هر قدر به عقلى بود چنان ك جمله يا بيشتر گنجانده نمى شود؛و ي
  ريفاتع. )67: 1350؛ نقل از شفيعي كدكني، 770بدوى طبانه، البيان،(» .باشد، جمله بيشتر خواهد بود

تشبيهي كه «: او معتقد است كه  اين برايكنند،  هاي كوتاه داللت مي بر تمثيل اغلب، جرجاني
بيشتر شايسته عنوان تمثيل است، تشبيهي است كه جز در كالم و يك جمله يا بيشتر، گنجانده 

  ).82: 1366شفيعي كدكني،(» .شود نمي
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األرض مما  ختلطَ به نبات الدنيا كماء أنزلناه من السمĤء فا الحياه مثلُإنّما ««جرجاني در مورد آيه 
األرض زُخرُفها و ازينت و ظنّ أهلها أنّهم قادرونَ عليها  نعام حتّي إذا أخذتالنّاس واأل يأكُلُ

األيات لقوم  أتاها أمرُنا ليالً أو نهاراً فَجعلناها حصيداً كأن لم تغنَ باألمس كذالك نُفصلُ
اي  ملهچه جچنان. اين آيه، ده جمله دارد كه در حكم يك جمله واحدند«: گويد مي 1»ٍيتفكّرونَ

  ).87: تا جرجاني، بي( »شود از هر جايي از اين تشبيه مركّب حذف شود، به تشبيه خلل وارد مي
: 1403( »تمثيل را جزو مباحث مربوط به تشبيه قرار داده است«يوسف سكّاكي در مفتاح العلوم، 

باشد  شبه در آن به هيئتيتشبيه تمثيلي، تشبيهي است كه وجه «او بنابر اعتقاد  ).346-349
  ).67: 1350سكّاكي؛ نقل از شفيعي كدكني، (» ...ي، خواه عقلي باشد و خواه اعتباري صرف غيرحقيق

آنان . ندا هالقاهر جرجاني تمثيل را نوعي تشبيه دانستعبد به تبعيت از  سكّاكيهم تفتازاني و هم 
  انتزاع  امور مختلف  از آن  تشبيهي است كه وجه شبه در ، تمثيل«:  اند آورده اين واژهدر تعريف 

  .البته اين تعريف نيز جامع و دقيق نيست ).51 : 1366شفيعي كدكني،( ».باشد  شده
ه ك  آن تعارات است االملة اسم از جو آن ه«:  استعاره دانسته جزو را تمثيلشمس قيس رازي 

يي اشارتي كند،  كه به معني  خواهد  يعني چون شاعر ؛طريق مثال  هب  اين نوع استعاراتي است
رد و آن را مثال معني مقصود سازد و از معني ويي ديگر كند، بيا لفظي چند كه داللت بر معني

  ).319: 1373،رازي(» .مثال عبارت كند  بدان  خويش
نوع استعارتى اال آن كه اين  در المعجم فى معايير اشعار العجم، تمثيل از جمله استعارات است؛

لفظى چند كه داللت بر  ى اشارتى كند،اخواهد كه به معنى  است به طريق مثال چون شاعر
 ؛يى ديگر كند بيارد و آن را مثال معنى مقصود سازد و از معنى خويش بدان مثال كند معنى
زان ند و دان كن اند وليك زين به نگين زمرد و گيه هر دو همرنگ«: كه ازرقى گفته است چنان

  . )197: 1369رازى،( »به جوال
  

                                                            
 مردمان چه آن از خاك هاي رستني و فروفرستاديم آسمان از را آن كه است آبي داستان همانند دنيا، زندگاني داستان همانا. 1
 و گشت آراسته و برآورد را هايش شكوفه و گل زمين كه آنجا تا] شد انبوه و[ آميخت هم در آن با خورند، مي چارپايان يا
 محصول چون را آن و دررسيد آن به روز يا شب در ما فرمان است، آنان دست در كار مهار كه كردند گمان اهلش] سپس[

 بيان شيوا و روشن وران انديشه براي را] خود[ آيات سان بدين است، نبوده چيز هيچ ديروز كه گويي گردانديم، دروشده
 ).24/يونس(داريم  مي
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  تمثيل از ديدگاه قندزي - 2- 5
به پيروي از بالغت نويسان گذشته  او. قندزي تمثيل را جزو محسنات كالم شمرده است

تمثيل را نوعي تشبيه دانسته و همان تعريف   القاهر جرجاني، تفتازاني و سكّاكيعبدهمچون 
يعني ميان معني «قدما را ارائه داده است، تشبيهي كه وجه آن از امور متعدده منتزع شده باشد؛ 

 او در تفهيم اين صنعت ).پ/78: قندزي، نسخة خطي(» حقيقي و مجازي عالقه بر وجه تشبيه باشد
مثالً اگر مردي ديده شود كه در مسأله به افتا شروع كند و يك بار قصد كند بيان آن «: گويد مي

را و بار ديگر در تردد باشد تشبيه كرده شود صورت تردد آن مفتي به صورت تردد شخصي كه 
ايستاده شود از جهت رفتن به كاري و يك بار ارادت ذهاب كند و پيش نهد قدمي را و بار 

تن نكند و باز پس نهد قدمي ديگر را و در آورده شود صورت مشبه؛ يعني ديگر خواهش رف
به؛ يعني صورت تردد انسان متردد و در پوشانيده شود مر  تردد مفتي در جنس صورت مشبه

به به  از اين رو آن را وصف مشبه ).پ و ر/78(» به بر سبيل استعاره اين مشبه را وصف مشبه
: همان(» ايها الفتي انّي اَراك تُقَدّم رِجالً و تُؤَخّرُ اُخْرى«: گويد مي وداند  مي روش استعاره

  ).همان: ك.ر( ».از نظر قندزي مجاز مركّب نيز تمثيل بر سبيل استعاره است. )پ/79
حمل كردن «از ديدگاه وي تمثيل واقعه  .گويد مي سخننيز  »تمثيل واقعه«در بحث تمثيل از 

و نمونه زير را به عنوان شاهد  )پ/179: قندزي، نسخة خطي(» واقعه چيزي است بر سببي و جهتي
  .آورد مي مثال

 آسمان را شكوه درگه او
 كوه را از غيب حمله او

   

كرد مانند ذره سرگردان 
گشت بر خويشتن وجود گران

  )پ/179(

داند و  مي ي از تشبيها ههم شاختوان گفت كه قندزي تمثيل را  مي ها تعاريف و نمونهبا توجه به 
بنابراين در واقع او تمثيل را به عنوان ؛ داند مي ، اما چون مبناي تمثيل را تشبيههم جزو استعاره

  .يعني تمثيل در معناي خاصاز تشبيه بررسي كرده است؛  بخشي
  نويسان بعد از قندزيتمثيل از ديدگاه بالغت  - 3- 5

گيرد و به انواع  مي امروزه بحث تمثيل در علم بيان، بديع و انواع ادبي مورد بررسي قرار
ي آن چندان كه بايد ها به گونه بالغت نويسانالبته بعضي از . شود مي مختلفي تقسيم
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.اند نپرداخته
كنند؛ احمد هاشمي از اين جدا ميشمارند و آن را از تشبيه  اي تمثيل را از زمرة استعاره مي عده

المجاز المركب باالستعاره الّتمثيليه هو تركيب استعمل في«: گويد دسته است؛ او در اين باره مي
غير ما وضع له، لعالقة المشابهة مع قرينة مانعة من إراده معنا األصلي، بحيث يكون كل من

از نظر هاشمي تمثيل مجاز ).197: 1398هاشمي، (» المشبه والمشبه به هيأة منتزعة من متعدد
توان گفت كه مركبي است با استعارة تمثيليه است و چون استعاره در زمرة تشبيه است مي

.احمد هاشمي هم تمثيل را در معناي خاص در نظر گرفته و آن را جزئي از تشبيه دانسته است
ن دليل در كتب بالغىاى از تشبيه است و به همي تمثيل شاخه«: شفيعى كدكنى معتقد است

همچنين معتقد است كه اين .)68: 1350شفيعي كدكني، ( ».شود وان تشبيه تمثيلى فراوان ديده مىعن
هاى خاص خود را در شعر دورهشاخه از صور خيال شاعرانه، در ادب فارسى، تكامل و اوج 

همچنين«او  .بعد از قرن هفتم و بخصوص در شعر شاعران اسلوب هندى، طى خواهد كرد
ادب شده است و آن را تمثيل  كاربرد مثل را كه ارسال المثل است و ماية اشتباه بعضي از اهل

.از حوزة تعريف تمثيل جدا نموده است ،)84 :1366شفيعي كدكني،(» اند خوانده
همچنين معتقد است كه اين شاخه از صور خيال شاعرانه، در ادب فارسى، تكامل و اوج خاص

هاى بعد از قرن هفتم و بخصوص در شعر شاعران اسلوب هندى، طى در شعر دورهخود را 
.خواهد كرد

از نظر او تمثيل هم حاصل يك. ياد كرده است» استعاره گونه«از تمثيل با نام   سيروس شمسيا
به ذكر است كه فقط مشبه  هم اصل بر اين  تمثيل  در.  به است و مشبه  مشبه  ارتباط دوگانه بين

:شود و از آن متوجه مشبه شويم

 ) موالنا(و عقلدان مي آن مثال نفس خود  نقلماجراي مرد و زن افتاد

را جزو دانش بيان دانسته  او تمثيل ).79: 1378شمسيا،( ».ذكر شود  هم  ممكن است مشبه  گاه  اما
.است

در تشبيه تمثيل، مشبه امري معقول و مركب است كه براي تقرير و اثبات آن«: گويد شميسا مي
48: 1381شميسا، (» .شود بهي مركب و محسوس ذكر مي مشبه(.
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: بررسي نموده و گفته است» مذهب فقهي«و » تشبيه تمثيل«با عناوين وحيديان كاميار تمثيل را 
مذهب . مذهب فقهي در حقيقت استدالل تمثيلي است؛ يعني آوردن مـثال براي اثبات چيزي«

از علماي بديع آن را از ترفندهاي   بعضي  انگيز و شاعرانه است و جزو علم بيان؛ اما فقهي خيال
تمثيل را  ،وحيديان كاميار، بر طبق اين تعريف ).152: 1379ان كاميار، وحيدي(» .اند بديعي دانسته

  .زيرمجموعة استدالل دانسته است
جزو صنايع بديعي به حساب آورده و آن را با ارسال   را  او تمثيل. ديدگاه همايي متفاوت است
اي كه مثل يا شبه  جمله  آن است كه عبارت نظم و نثر را به   تمثيل«المثل مترادف دانسته و گفته 

جا موجب آرايش و تقويت  ، و اين صنعت همهحكيمانه است، بيارايند  مثل و متضمن مطلبي
در نظم يا نثر و خطابه و سخنرانى، اثرش » مثل«شود و گاه باشد كه آوردن يك  بنية سخن مى

در پروراندن مقصود جلب توجه شنونده، بيش از چندين بيت منظوم و چند صفحه مقاله و 
و در جايي ديگر استعارة تمثيليه يا مجاز مركب به استعاره، را  )299: 1363همايي،(» .رساله باشد

  آن  كه  استعارة تمثيليه«: گويد مي آيند، جزو علم بيان قرار داده و مي كه از انواع تمثيل به شمار
خود استعمال  اي است كه در غير معني اصلي جمله  گويند مي  نيز  را مجاز مركب به استعاره

، مانند  شده  انتزاع  شده باشد، به عالقة مشابهت و وجه شبه صورتي است كه از امور متعدد
أراك تقدم رجال و تؤخّر : كنند و دودلي استعمال مي  و ترديد  به معني تحير جملة ذيل كه آن را

مردد و   خود  كار  يعني در نهي؛ ميپاي واپس  بينم كه يك پاي پيـش و يك يعني مي؛-أخري
  ).190 :1370همايي،(» دودل هستي
اى كه مثل يا  آن است كه عبارت نظم يا نثر را به جمله«الدين همايى دربارة تمثيل  ديدگاه جالل

  ).299: 1370همايي، (شبيه مثل و متضمن مطلبى حكيمانه است بيارايند 
 مجازي تلقي  يا  تصوير  تمثيلدر عـلم بـالغت، «: گويد مي پورنامداريان در تعريف تمثيل

 معموالً  اما . است  ديگري  اما مقصودش چيز گويد، گوينده به وسيلة آن چيزي ميشود كه  مي
 ».اند تعريف كرده (Extended metaphor) عنوان استعارة گسترده مهمترين نوع تمثيل را به

دانسته،    يا استعاره  تصويري از نـوع مجازچون پورنامداريان تمثيل را . ) 116 : 1367، پورنامداريان(
  .آن را در حوزة علم بيان جاي داده است

الدين كزّازي همچون بالغت نويسان گذشته، تشبيه را به انواع تشبيه تمثيلي و  جاللمير
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كزّازي، ( ».استعاره مركب يا آميغي را استعاره تمثيلي ناميده است«غيرتمثيلي تقسيم كرده و 
 «: گويد داند و مي تشبيه تمثيل را گونه پرورده و گسترده تشبيه آميغي مي وي ).57: 1368
  .)57: 1389كزّازي، (» .ترين گونه تشبيه است ترين و هنري پرمايه

شود كه به نقش آن در خلق تصاوير و فضاهاي  اهميت و ارزش تشبيه تمثيل زماني آشكار مي
به ياري تشبيه تمثيل، سخنور به آفرينش «: دنويس كزّازي در اين باب مي. شاعرانه دقت كرد

گونه از تشبيه  پندار شاعرانه در اين. گردد هاي پندارين و فضاهاي شاعرانه كامياب مي زمينه
بايد آن چنان پرورده، گسترده و زنده و گويا باشد كه سخنور بتواند آن را بنگارد و پيكر  مي

  .)همان(» .ببخشد
و به معناي  داند مي گذشتگان وجه شبه را منتزع از امور متعددنيز به پيروي از جليل تجليل 

اي صحنه يا تابلويي را از رويدادي يا منظره«از نظر او تشبيه تمثيل،  .اخص تمثيل نظر دارد
تجليل نيز در مباحث استعاره، عنوان تمثيل يا استعاره تمثيليه  ).54: 1365تجليل، (» .دهد مي نشان
اي در غير معني اصلي به عالقه مشابهت به كار رود، آن  هرگاه جمله«: دنويس آورد و مي را مي

: همان(» .كنايه از كار بيهوده انجام دادن ؛را تمثيل يا استعاره تمثيليه گويند مانند تكيه بر آب زدن
توان گفت گاهي مضمون يك حكايت، حالت تمثيل  مي«: گويد در باب مثل و تمثيل مي. )68

: همان( ».اند هاي عالي آن را آورده سعدي در گلستان و مولوي در مثنوي، نمونهدارد، چنان كه 
69.( 

در تشبيه تمثيلي «. به در تشبيه تمثيلي يك مثل استاز نظر محمد خليل رجايي معموالً مشبه
تشبيه تمثيلي  هر. تواند به تنهايي به كار رودبه آن مييك نوع تشبيه مركب وجود دارد كه مشبه

ي ا هرجايي نيز تمثيل را شاخ ).276: 1359رجايي،(» .ب است اما هر تشبيه مركبي تمثيل نيستمرك
  .برد مي داند و آن را در معناي خاص به كار مي از تشبيه

ما «اند و كاربرد جمله در غير معني  زاده نيز نظير اين تعريف را داشته علوي مقدم و اشرف
همچنين از  ).127: 1376، و اشرف زاده علوي مقدم(اند  را استعاره مركب يا تمثيليه دانسته» وضع له

و قندزي وجه شبه در تشبيه ... ديدگاه آنان، به تبعيت از قدمايي چون جرجاني، سكاكي، 
طرف دوم تشبيه «اند  هايي كه آورده تمثيلي از امور متعدد تركيب شده است و در اغلب نمونه

  ).92همان،(» .گونه دارد تمثيل حالت مثل
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  گيري نتيجه
و معاصر مورد گذشته  الح تمثيل از سوي بالغت نويسانهمان گونه كه مالحظه شد، اصط

اغلب به تكرار آراء گذشتگان  نويسندگان و پژوهشگران اين حوزه. بررسي قرار گرفت
تنها ابن اثير به تمثيل در معناي عام توجه  از ميان بالغت نويسان قبل از قندزي. ندا هپرداخت

نظر  آنجرجاني، سكاكي، تفتازاني و قيس رازي به معناي خاص ديگران؛ يعني  داشت و
  .داشتند

، چه تمثيل در معناي خاص. استدربارة تمثيل، غلبه با ديدگاه خاص آن نظرات در ميان انواع 
- 1: بندي به وجود آمد سه تقسيمقبل از قندزي و چه بعد از وي،  در ميان بالغت نويسان

اي از تشبيه  اكثريت آن را شاخه. مثَل يا شبيه مثَل-3جزو استعاره؛ - 2اي از تشبيه؛  شاخه
كمترين بسامد . را داشته استتمثيل جزو استعاره بيشترين موافقان  پس از آن ديدگاهاند،  دانسته

  .اند مربوط به نويسندگاني است كه تمثيل را مثَل يا شبيه مثَل دانسته
آراء قندزي از او نشان داد كه  قبل و بعدبررسي ديدگاه قندزي و مقايسة آن با بالغت نويسان 

بر  و اساس نظريات قندزي و نويسندگان پس از او است تر نزديك گذشتهبه بالغت نويسان 
  . پاية عقايد گذشتگان است

  :م شده استيرستهاي زير،  حاصل اين بررسي در جدول
  

  اي آراء قندزي و بالغت نويسان قبل از او دربارة تمثيل مقايسه) 1(جدول 
اي از  شاخه  مترادف با تشبيه  بالغت نويسان رديف

  تشبيه
تمثيل جزو 
  استعاره

مثَل يا شبيه 
  مثَل

           ابن اثير  1
           جرجاني  2
           سكاكي  3
           تفتازاني  4
           قيس رازي   5
            قندزي  6
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  مقايسه اي آراء قندزي و بالغت نويسان بعد از او دربارة تمثيل) 2(جدول 
تمثيل جزو   اي از تشبيه شاخه  مترادف با تشبيه  بالغت نويسان رديف

  استعاره
مثَل يا شبيه 

  مثَل
            قندزي  1
           احمد هاشمي  2
           رجايي  3
           شفيعي كدكني  4
            شميسا  5
          وحيديان كاميار   6
            همايي  7
           پورنامداريان  8
            كزازي  9
             تجليل  10
علوي مقدم و   11

  زاده اشرف
         

  
  مقايسه اي آراء قندزي و بالغت نويسان قبل و بعد از او دربارة تمثيل) 3(جدول 

  معناي خاص تمثيل  معناي عام تمثيل  بالغت نويسان رديف
  
  
1  

قبل از 
  قندزي

       ابن اثير
       جرجاني
       سكاكي
       تفتازاني

       قيس رازي
       قندزي  قندزي  2

  
  
  

بعد از 
  قندزي

       احمد هاشمي
       رجايي

       شفيعي كدكني
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3  

       شميسا
       وحيديان كاميار

       همايي
       پورنامداريان

       كزازي
       تجليل

       زاده علوي مقدم و اشرف
 

  
  و مĤخذ منابع
  :كتاب- الف
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 .جمهوري اسالمي ايران

  .اميركبير: تهران . المعجم في معايير اشعار العجم ،)1369( ،رازي، شمس الدين -8
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 .چ سوم
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  .دار مكتب العلميه: بيروت .الثانيه  الطبعه. زرزور

  .انتشارات نيل: تهران. صور خيال در شعر فارسى ،)1350( ،شفيعى كدكنى، محمدرضا -11
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  .ميترا: تهران. انواع ادبي ،)1387( ،سيروس ،شميسا -13
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  .للنشر و التوزيع
: يروتب. و تعليق الدكتور محمد عبد المنعم خـفاجي  تحقيق . نقد الشعر ،)تا بي( ،ن جعفر، ابي الفرجقدامة ب -17

 .العلميه دار الكتب
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 .كتابخانه ملي مجلس: تهران .8820شمارة  .اسالمي

  چ نهم .1389نشر مركز، : ، تهران زيباشناسي سخن پارسي بيان. الدين كزّازي، مير جالل -19
   .طرابلس. النقدي المصطلح، )ق1394( ناقوري، ادريس، -20
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 .االسرار نظامي هاي آن در مخزن تمثيل و كاربرد گونه). 1395( ،ها، احمدرضا هاله و يلمه اژدرنژاد،  -24

 ؛بهار .،27شمارة پياپي . نامة تحقيقات تعليمي و غنايي زبان و ادب فارسي دانشگاه آزاد واحد بوشهر فصل
119-138.  

. داستان از كليله و دمنه و مرزبان نامهبررسي تمثيل در دو ). 1396(، ----------------------- - -25
زمستان؛ . 34شمارة . نامة تحقيقات تعليمي و غنايي زبان و ادب فارسي دانشگاه آزاد واحد بوشهر فصل

45-27.  
. ، مجله تحقيقات اسالميبعضي تأليفات معاصرين در اين فن نگاهي به بيان و، )1370(فشاركي، محمد،  -26

  .394-398 سال ششم؛ .2و 1شماره 
. مجله ارغنون. ترجمة حسين پاينده. ، كتاب مقدس به منزله اثري ادبي)1374(گيبل، جان و ويلر، چارلز،  -27

  .392-335؛ 6و  5شماره . بهار و تابستان
  
  
  



An Analytical – Research look into allegory from the 
viewpoint of Ghondozi and the eloquence writers 
before and after him 
Haleh Ajdarnejad1, Ahmadreza Yalamehah2, Mehrdad Chatrai3  
1- PhD student of Persian language and literature, Dehaghan Branch, Islamic Azad
University, Dehaghan, Iran
2- Professor of Persian Language and Literature, Dehaghan Branch, Islamic Azad
University, Dehaghan, Iran
3- Persian Language and Literature, Najaf Abad Branch, Islamic Azad University, Najaf
Abad, Iran

Abstract 
An allegory is a kind of literary genre with a long-standing application; and 
the eloquence writers since the far pasts have presented a variety of different 
opinions about it. One of these eloquence writersis Mahmood-ibn-e- 
Mohammad-ibn-e Ahmad Ghondozi – an Iranian scholarin in the 9th Hijri 
century and he is also the writer of a work called “eloquence”. Therefore, 
the present research tries to study and compare the allegory from the 
viewpoints of Ghondozi and other contemporary and classic eloquence 
writers of before and after he himself. To achieve this, after introducing the 
Ghondozi and his work, allegory was studied from the viewpoints of 
Ghondozi and was compared with the opinions of eloquence writers of 
before and after him; and their differentiation and common moods were 
determined in the table. The result of the present study that has been carried 
out using the documentary-analytical method indicates that Ghondozi’s 
views are closer to those of the past eloquence writers; and  the basis of 
Ghondoizi’s ideas and his subsequent writers is based on the basis of the 
believes of past ones. 
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