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 دهکیچ
و اثرگذاری بر مخاطباانی   های معرفتی ترین متونی هستند که به منظور انتقال آموزه متون عرفانی از مهم

رسد در راستای تحقا  ایان    اند. از این رو به نظر می آگاهی و تربیت باطنی دارند، تنظیم شده که دغدغۀ

ساخن در ایان دسات آثاار،      ۀ. با توجه به شایو است شدههدف، از شگردهای خاصی در بیان بهره گرفته 

باه و  باه مههاوخ خطا   ، ضمن نگاهتوان متون عرفانی را در شمار متون خطابی دانست. در این پژوهش می

 رد ا یا گ یماورد اساتهاده قارار ما     یخطاب ۀویه در شکچون تمثیل و استعاره ا   ییآن، ابزارها یخیر تاریس

ه باا  کا  یور و نسابت کماذ  یع بالغیباب صنا در یعبدالقاهر جرجان یآرا ،ن رهگذری. از ا است شده یبررس

 ۀباه مثابا   یموضوع، متاون عرفاان  . با توجه به این است گرفتهدارد، مورد توجه قرار  یخطابه و ابزار خطاب

و فاار  از   یا خطاباه  یا وهین متاون، شا  یبحث و استدالل در ا ۀوی؛ زیرا شاست شدهبررسی  یخطاب یمتن

و  یف عرفاان یها و لطا ر ساختن آموزهیدر باورپذ یرون متونْ یوار است و ا یاضیو ر یمنطق یها ل استدال

باه هماین دلیال،    . بندناد  مای ار کا ل و استعاره را به ین تمثچو یین راه ابزارهایاقناع مخاطب دارند و در ا

 دانست. یرا از سنخ متون خطاب یتوان متون عرفان یم
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 مقدمه. 1

م. داشاتن  یت آن داشته باشیاز ماه یحیصح کدرنخست  الزخ است یک متن،فهم  یبرا

چاه   ،فهام آن  یه بارا کا دهاد   یبه ما نشاان ما   ،ت متنیت ماهخح و شنایصح کن دریا

ماا باا    یوقت ،مثالبرای  م؛ینکز ید پرهیبا ییها م و از چه راهیریار گکد به یرا با ییها وهیش

اسات   یا ما با آن متهاوت از نوع مواجهاه ۀ نوع مواجه ،میشو یمواجه م یاضیرۀ مسئل یک

مخصوص به خاود   ییها راه ،ده شدنیفهم یبرا ،ن دویداخ از اکم. هر یشعر دار یکه با ک

ح یفهم صاح  یها وهیآن ش براساسدارند تا  یتیچه ماه ید متون عرفانید دیدارند. حال با

 ار شود.کآش ها تنم گونه نیا

ۀ نا یه در زمکا  ییها از منابع و سنت یریگ ه با بهرهکقصد ما آن است  ،پژوهشن یدر ا

 یخطاب یتیماه ،یت متون عرفانیماهکه م یوجود دارد، نشان ده یپژوه و متن یشناس زبان

 یابیا ارز یخطاب ییها نمونهۀ ها را به مثاب د آنیبا ،ل متونین قبیاست و هنگاخ مواجهه با ا

 .کرد و فهمید

 خطابهمههوخ  .6

 یخیسرآغاز تار. 1ا6

 اقنااع و اصول اقناع  بهه کدانست  یو دانش هنرتوان خطابه را  یم ،و ساده یلک یهیتعر در

 یهاا  لین مههاوخ دچاار جارح و تعاد    یا ،نونکالبته از آغاز تا .(282: 6001)النن،  پردازد یم

 ειρεινاز مصادر   یونانیدر زبان ه کاست  یا واژه (rhetotic) خطابه .است شده یگوناگون

(eirein) استهاده ۀ سابق .(691: 1981شه، یوا) است شدهخبر دادن و گهتن ا گرفته  یبه معن ا

در الد، یش از ما یپا  حدود قرن پنجمِ ونان باستانِیدر ه کگردد  یمباز ین واژه به زمانیاز ا

ساارنگون شااد و  (Thrasybulus) بلوزیوماات تراسااک، ح(Syracuse) وزکراین ساایساارزم

خود  یها ییبه دست آوردن دارا یبرامردخ  ،انین میل گرفت. در اکش یدمکراسومت کح

تاا بتوانناد اماوال    زناد  یبه دفااع از خاود برخ  نند و ک یدعوۀ اقام ها در دادگاهر بودند یناگز

باا اباداع    ،(Tisias) اسیسا یت و شاگردش، (Corax) سکوراکابند. یخود را بازۀ رفت ازدست

ان خطابه گذار بنیاناس را از یسیس و تکوراک .ردندکاز مردخ یدر برآوردن ن یفن خطابه، سع

ه آناان باه   کا باود  ننده کفن سخن متقاعد، خطابه هکچنان .(90: 6010)ورثینگتون،  اند خوانده

 .سازندخود متقاعد  ییداراۀ تا بتوانند دادگاه را در اعاد دادند یمردخ آموزش م
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 انسوفسطاییۀ ویش ؛خطابه. 6ا6

دوخ قرن ۀ میدر ن یا ه عدهکر شد ین راه، چنان فراگیاز امخاطبان و اقناع  یسخنورتوجه به 

 ییه تواناا کا ردناد  کت یترب یو شاگردانپرداختند ن فن یم ایرسماً به تعل ،الدیاز مش یپنجم پ

خواناده   ییه سوفساطا کا ن آموزگاران ید. انداشته باش یشهاه یها بحثف را در یغلبه بر حر

ف و یا اقنااع حر به مهاارت در  فقط قت را فروگذاشتند و یخود جانب حق یها در آموزه ،شدند

و  یساخنور باه فناون    یافراط یان توجهییسوفسطا .(106: 1932ه، یبر)فنون آن نظر داشتند 

در فقاط  ه کا ان ییرد سوفسطایکن روین مخاطبان داشتند. ایختن حس تحسیبرانگ یچگونگ

بباازد و باه   نزد آنان رنگ قت یحق باعث شد ،گران بودندیآن به د یباور خود و القااثبات  یپ

را باه اثباات    یمخالف از هر امرۀ قادر بودند دو جنب افراد نیه اک؛ چراآورند یرو ییگرا ینسب

ار کا باور ناراست به  و هماثبات باور راست  یبراهم ه کبود  یفن، انآن یخطابه برا و رسانند

قات در اماور بااور    یه باه پاسداشات حق  ک آنان ،بین ترتیبد .(80: 1111)کرفرد،  شد یگرفته م

باا  دانساتند،   یقات ما  یحقۀ چهرساختن ار کآش یبرا یها را راه ها و استدالل داشتند و بحث

چون  یلسوفانیف. ساختندشان جدا یموضع خود را از او کردند مخالهت و مبارزه سوفسطاییان 

 .دانست داران این جریان طالیه توان یافالطون و ارسطو را م سقراط و

 خطابه از منظر افالطون . 9ا6

 (rhetorike/ techne rhetorike)« فن خطابه»در آثار افالطون از اصطالح نخستین بار، 

ر را یا ن تعبیا ا ،بساتند  یار ما کن فن را به یه اک آنان یحت یش از ویو پ است شدهاستهاده 

، اسیا گرگۀ در محااور افالطاون   .(62: 6000)واکار،   نبرده بودناد خویش به کار ۀ حرف یبرا

 یدگاه منها ید ،دکن یمطرح مو پولوس  اس ویرگگ ان سقراط ویه مک ییهاوگو گهتضمن 

نباود  ، انتقااد او از خطاباه  ن یتر . مهماست ساختهار ک، آشگویند میبان یبه آنچه خطخود را 

تاه را  کن نیا ا. قات اسات  یم ح  و حقیحراز آنان  ییپروا یبان و بیدر خطقت یحقۀ دغدغ

ب را یا او خط .(613: 1921افالطاون،  )دیاد  اس یسقراط به گرگ یها توان در خالل پاسخ یم

قات  یاثبات آنچاه حق  در راستایخود  یسخنورمهارت  بستنکار بهه از ک ستدان یم یفرد

ۀ ه افالطون دربارک یگرید جایگاهصدد اقناع مخاطب است. ندارد و صرفاً در کیست، باین

 بانیخط سستموضع در آنجا نیز افالطون است.  دروسیفاۀ المکد، میگو یخطابه سخن م

ه آن را در کبل ،نکردهار کخطابه را ان یلک ن بار بهیالبته ا سازد؛ آشکار میقت یحقرا در برابر 
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صورت  یکنده در کر و پرایثک اتیدن جزئی؛ دمعتبر شمرده است ،یژگیدو و داشتنِ صورتِ

اگار   ،افالطاون ۀ دیا باه عق  .(623: 1921افالطاون،  ) امر واحد یکدر ات یدن جزئیو د ،واحد

سات،  اوماورد پساند و توجاه    ۀ ویه شا کا  یکتکالیبا د ،ها را داشته باشد یگژیو نیخطابه ا

 نخواهد داشت. یتهاوت

 دگاه ارسطویخطابه از د .2ا6

ن باره یافالطون در ا دگاهی، با داست گرفتهخطابه در نظر  یه ارسطو براک یگاه و ارزشیجا

 یآن را ابازار ، اسات  مرتبه دانسته هم یکتکالیبا ده خطابه را کضمن آن ارسطو. تهاوت دارد

 است کقابل درده را ندارند ا  یچیپ یها برهانه قدرت فهم ک ا آنانعامه   یه براکخوانده 

ن یتار  حیاگر ما صح یتح، از مستمعان یبعض» خصوصِاو، درۀ دیعق به .(a 1992 :1981 ارسطو،)

 براسااس ه ک یم بود، چون احتجاجیشان نخواهیم، قادر به اقناع ایاطالعات را در دست داشته باش

 :هماان ) «تاوان آماوزش داد   یاز مردخ را نما  یرد، مستلزخ آموزش است و بعضیاطالعات انجاخ پذ

1999 a).  و  هاا  وهیباه شا   هکبل ، ندادمورد توجه قرار داده را خطابه  یوجه اقناعفقط ارسطو

نقاش آن  »: داشات  ارد، نظار ذگا  یار ما یخاص در اخت یها تیدر موقعن فن یاه ک یاناتکام

 ه توساط کا اسات   ییهاا  شاف روش که کبل ،ستیافتن در اقناع شنوندگان نی  ی]خطابه[ فقط توف

 «دیا نائال گرد  یقین تاوف یدهد، به چن یان مکام یط هر مطلب مشخصیه شراکبتوان تاآنجاها  آن

قدرت و  مثلداند  میها  ییتواناگر ید مانند یانکامرا  یهنر سخنور ارسطو .(b 1999 :همان)

ار بست و هم باا  کآن را به  یتوان به درست یه هم مک ا   لتیفض یالبته به استثناا  ثروت

 ار شد.یبس یها انیساز ز نهی، زمها از آن درست ناۀ استهاد

شاده  جااد  یا رای آندگاه افالطون بیدۀ ه به واسطک ییرا از انزوا  د خطابهیوشکارسطو 

اساتدالل   یه بارا کا را  یگااه یگااه جا  چیاما ه ،ندکا یرا احآن  یبود، خارج سازد و به نوع

 در نظر نگرفت. خطابه ین ا قائل بود، برایقیقت و یا در مواجهه با حق یبرهان

ان خطاباه و شاعر قائال    یا م یرز، ما دارده از خطاباه  کا  یریا ه ارساطو در تقر کازآنجا

روشانگر خواهاد باود.     ،بحاث  یریا گین دو مههاوخ در پ یان ایز می، توجه به تمااست شده

رح طا ه مکا  ییهاا  رد بحاث یکا ن رویا ن رو در ایاقناع است؛ از ا ،رد خطابهکارکن یتر مهم

فان خطاباه خواناده و     عنصار ن یتار  یارسطو اقناع را اصلاقناع است.  یدر راستا ،شود یم

ارساطو   .(a 1992 :هماان ) مربوط است ین امر اصلیه به اکدانسته  یاتیگر را جزئیمباحث د
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(1988 :1233 a) راهنرها ا و از جمله هنر شاعر ا    ۀ هم یخود، عنصر اصل یکدر بحث پوئت 

 خاص خود یها یگ ژیها و و تهاوت یه البته در هر هنرک است، دانسته (mimesis) اتکمحا

ه باا آنچاه   کا دارد  ی، مههاوخ خاصا  ردهکنه مطرح ین زمیه ارسطو در اک یاتکمحا. را دارد

آنچاه ارساطو در   ن دارد. یادیاست، تهاوت بن ت دانستهیدسته سوخ از واقع یدیتقل ،افالطون

کاالرک،  ) اباد ی یمه از حواس درکاست  یاتکمحرۀ هم ،داشتهر ونظم اتکر خود از محایتعب

 شود. یشعر مۀ ال وارد عرصیه خکنجاست یا؛ (16: 1166

بخشد، عنصر  یآنچه شعر را انسجاخ مه کاست این ، کردهه ارسطو مطرح ک یگریدۀ تکن

 ر داشات و آنْ ونظرا م یگریدۀ ه در خطابه الزخ است مالحظک یحالاست، در یکدراماتفعل 

ناه  ین زمیا آنچاه در ا  موضوع و مخاطاب و ۀ با مالحظاست گوناگون بحث  یها نش پارهیچ

عاالوه بار    . آن اسات  یر منطقا یبخش خطابه، س ه عنصر انسجاخک ین معنی؛ بدمد استارآک

ن یا ،یاز منظر منطق ،عات خمس به دست دادهاه ارسطو از صنک یا یبند طبقه براساس ،نیا

اسات و   «لیا تخ»شعر  یاصلۀ ماد هستند.خاص خود ی ژگیجداگانه با و یعتاصن یکهر  ،دو

لماات  کب از الهاا  و  کا مر یالیا الخ خکا ». شاعر را  روند به شمار می رشع یه از اجزایوزن و قاف

ه باا  کا است  یعلم یاما خطابه صناعت ،(292: 1202، مظهر) اند خوانده «یو مقه یموزون و مساو

. (219 هماان: ) ردکا ان اقنااع  کر است، تا حد امونظه مک یگران را به قبول امریتوان د یآن م

 .1است لیشعر، تخاصل محوری اقناع و  ،خطابه یاصل محور ،بین ترتیبد

 و خطابهن سرویس. 9ا6

پارداز   هیا نظر و بیا خط لساوف و یف، خ(ق. 29 )خ (Marcus Tullius Cicero) نسارو یس

ر د .گااه خطاباه داشات   یجا یاعتالدر  یه پس از ارسطو نقش مهمکبود  یسانکاز  ،یروم

ن یا. است شدهبرقرار  یو خردمند یسخنوران یم یقیارتباط وث،  به خطابه سرونیرد سیکرو

وند یپ نداشتنِ همواره به سببِه کگاه خطابه صورت گرفت یم جاکیتح یدر راستاتالش او 

 (eloquence) یساخنور بدون هنر   یخردمند (6: 6002) سیسرون.  شد یبا خرد، تخطئه م

 اعتقاد داشات  (9)همان:  نسرویس .است ده خواندهیفا ینابخردانه را ب یده و سخنوریفا مکرا 

                                                           

گنجاد   بحث منطقی دقیقی است که در مجال این نوشتار نمی ؛های خاص این دو صنعت به تهصیل ویژگیبیان . 1

 ترین ویژگی این دو صنعت است. ای به اصلی اشارهفقط  ،و آنچه بیان شد
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 یساخنور ح و با هنر یان فصیمت و خرد برخوردار است، نتواند با بکاز ح هک یسکچنانچه 

و  یاهآگا  یگاران و ارتقاا  یش باه د یمت خاو کدر انتقال ح ،گران منتقل سازدیآن را به د

 ؛گران اسات ید ساختنمتقاعد  در یو یتوانن به سبب نایو اگران ناتوان است، یشناخت د

در  نسارو یه سکا  یمهم یارهاکاز است.  یسخنوراز هنر  یه در گرو برخوردارک یریتأث

ه ک ییها یگ ژیار بندد و وکد به یب بایه خطکاست  ییها ن روشییتبباب خطابه انجاخ داد، 

و و ذوق و لطافات طباع    د صاحب دانشیب بایخط؛ خود الزخ است واجد آن باشد ،بیخط

و  هاا ازیان امتیبه خطابه و بوی گرگون یتوجه د. (69ا12: 1123)سیسرون،  باشد یقوۀ حافظ

 یگسترده از آن در راستاۀ و استهاد یدر قرون وسط یرد خطابیکسبب تهوق رو ،  آنیدقا

 .شد ینیو د یالمکاغراض 

 گادامرۀ شیخطابه در اند .2ا6

 یناو، اعتباار   یلیرد و با تحلکگر بار بحث خطابه را مطرح یه دکلسوفان عصر حاضر یاز ف

علاوخ  ۀ حاوز  در مباحاث معتقاد باود   گاادامر  د، هانس گئورگ گادامر بود. یتازه بدان بخش

)بروناز،   مطرح اسات  یاضیه در مباحث رکرا انتظار داشت  ینیقیتوان دقت و  ی، نمیانسان

در اعتقااد داشات   گادامر  نه بود.یزمن یدر ا یارتکد ردیکرومخالف  یودر واقع  .(92: 6006

د یا نبا، عرصاه ن یا و در ا میا ار دارکسرو (probable) محتملما با امر  یعلوخ انسانۀ حوز

 ،میانگار یم ینیقیرا  یهرگاه امر اوۀ دیرد. به عقکمالحظه را آن  یاضیر یقت به معنایحق

اخاتالف  ۀ سات. نقطا  ها  گر احتمالیتر از د یرفتنیه پذکم ینک یرا مطرح م یدر واقع احتمال

. ارساطو هماواره برهاان را بار     اسات  جا برخاسته نیهماز  خطابهۀ نیدر زم ارسطو گادامر و

گاه  چینسبت خطابه داشت، خطابه نزد او ه یرد مثبتیکچند رودانست و هر یمابه ارجح خط

اساتن  که نقاد ارساطو موجاب    کا گادامر بر آن بود  ؛ لذاه برهان داشتکنیافت را  یاعتبار

 .است شدهخطابه  یوجاهت علم

: 6003)گاادامر  گادامر، توجه خاص به زبان است.  یفلسهدگاه یمهم د یها از مشخصه

 شه ویه اندکدانست و بر آن بود  یمبا زبان و در زبان  یانسان را با هستۀ مواجهاساساً  (10

ار یبسا  ینقش ،زبان در نگاه گادامرخته با زبان است. ی، آمیتجربه و تعامالت انسان با هست

)هماان،   فهم به طور فعاال حضاور داشات   ۀ داشت و در چرخ یدادقرار ییها فراتر از نشانه

؛ خوانندهاثر و  یوگو گهتحاصل است  (event) یرخداد ،منظر گادامرفهم از . (232: 6002
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ا اثر منساوب  یخواننده و  به فهم دارد و آن را صرفاً به یکیتکالید ینگاهوی ب ین ترتیبد

گر یدیکا باا   ،گار ید ییو خواننده با اف  معناخود خاص  ییه متن با اف  معناکبل ،ندک ینم

 .(923)همان:  ستها ن اف یامتزاج اشوند و فهم، حاصل  یرو م هروب

 یمعهود در علاوخ تجربا  روش ه کن پرداخت، آن بود ه گادامر بداک یگریمهم دۀ تکن

رخ  یه در علوخ انسانک ی  همچون فهمیحقا یبرخزیرا  ست؛ی  نیحقاۀ هم کار درکراه

 .دنیخاص درآ یارچوب روشهه در چک ندستیر نیپذرارکمنظم و ت یفراینددهد،  یم

 یریباورپذ با ،اثبات ادعا یجا به یعلوخ انسان در حوزۀه کرد کرا مطرح  ن نظریگادامر ا

 اسات  یمطلاوب امار   ،ر ساختنیز اقناع و باورپذیم در خطابه نیتر گهت شیم و پیهست رو روبه

فهام و در  ۀ گاه خطاباه را در مقولا  یرد گادامر به خطابه، جایکرو ،بین ترتیبد. (231)همان: 

 د.یبدان بخش یعلم یر داد و اعتبار و شأنییتغ یانسانعلوخ ۀ حوز

 خطابه یاصل یها شاخص. 9

، اقناع مخاطاب  های اصلی خطابه به شمار رفته ای که همواره از شاخص ویژگین یتر مهم

در بایاد  ه کا اسات   ینش خاصا ی، نظم و چگریمهم د یژگیو .(b 1999: 1981ارسطو، )است 

ب الزخ اسات  یا خط ،نسارو یان سیا ت شود. به بیدن به مقصد رعایموضوع و رس یریگیپ

م یو پاس از تنظا  بنهاد  مناسب خاود   یرا در جا یخود را سامان دهد و هر بحث یها افتهی

 .(61 :1981سون، یکد) ندکان یب ییویکبه ن ،حیصح

و از اند  گرایان از آن بهره جسته خطابهه همواره ک ییها از روش یکی: میمستقریان غیب

ان مطلاب  یا م در بیرمساتق یغ یهاا  روش یریگ ارک است، به شمار رفته ز بهیاصول خطابه ن

 ،ه در خطاباه کا اناد   د داشاته کین امر تأیان بر ایگرا گر خطابهیو د نسرویاست. ارسطو و س

ان آن مطلاب  یب یتر چگونگ مهمۀ تکست و نین یافکم، یدار ان آن رایدانستن آنچه قصد ب

مورد نظر  یوتر معنایکنۀ شتر بر مخاطب و افادیب یرگذاریتأث. (b 1209: 1981 ارسطو،) است

ان یا ب یه بارا کا اسات   یازاتیا ، امتیرش منظاور اصال  یپاذ  یاو برا یو آماده ساختن ذهن

ات یاشعار و روا ل و استعاره ویمانند تمث ییاز ابزارها یریگ . بهرهاست شدهر کم ذیمستقریغ

 ست.ن راستایشود، در هم یار گرفته مکه در خطابه به کن دست یاز ا یامورمشهور و 

و هاا   برهاان تاوان از   ی، همواره نما  شهیمطلب و طرح یک اندبیان در  :فهم بودن عامه

ت یا تهااوت ررف  ،مثاال  یبرا ؛دارد یل گوناگونین امر دالیا بهره برد. ی  منطقیاصول دق
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 ۀتر گهته شاد، خطاباه باه واساط     شیه پکچنانآنان و نوع مطلب.  یها یافراد و آگاه کدر

ست، ینکردنی  درکمردخ ۀ هم یه براک یاب برهانیریو د کنداشتن احتجاجات خشدر بر 

رد یکا ن رویه در اک ییها روش یاریز به یه عامه نکرد یگ یش میمطلب پبیان در  یا وهیش

اساتهاده از   ل یاا یا توسال باه تمث  نموناه،   ی. بارا هساتند  قادر به فهم آن ،روند یار مکبه 

ه کن دست یاز ا یامور سخن و یدر طرح موضوع اصل ینیچ مقدمهرگذار و یتأث یها عبارت

 فهم بودن آن مؤثرند. در عامه یشوند، همگ یار گرفته مکدر خطابه به 

مطرح است، التذاذ و  یرد خطابیکه در خطابه و روک یات مهمکاز ن :یرگذاریثأالتذاذ و ت

ار کا ه در خطاباه باه   کا  یگونااگون  یها وهیش. (b 1209: 1981 ارسطو،) آن است یرگذاریتأث

ح و یفص ،از اصول خطابه یکینمونه،  یبرا است؛ یرگذارین تأثیساز ا نهیشود، زم یگرفته م

ثر اسات.  مخاطبان مؤ رشیختن احساس پذین امر خود در برانگیغ سخن گهتن است؛ ایبل

ن یا در ا ی... همگا ر ویناپذ ر شواهد و مستندات مناقشهکذ ها و مثلاستهاده از  ،گر سویاز د

 دارند. ینه نقش مهمیزم

ن یقا یباه  شان  دربارهها را استوار ساخت و  توان آن یه با برهان نمکوجود دارند  یامور

 یم. اما رنا ییگو یا محتمل می ین امور، امور رنیبه ا ،افت. در علم منط یدست  یمنطق

ه در کا  ییها تیمحدودسبب به  ،ست. در واقعینهوده بودنشان یب یمعنان امور به یبودن ا

ن دسات  یقا یم باه  یتاوان  یها وجود دارد، در مواجهه با غالب امور نم انسان یدستگاه معرفت

ضارورت  م. یاداماه دها   یهاا باه زنادگ    ن احتماال یاز هما  یریا گ م با بهرهیریم و ناگزیابی

شدن   رفتهیپذ یه براکرد کته کن نیشمندان را متوجه ایاند ،ن امور محتملیاز ا یریگ بهره

ن یسات. باد  یجاز خطاباه ن   یزیچ راهکارن یا جست؛ یراهکارد یبا ،یقو یها احتمالن یا

ه آنان ک ینحو به ،مخاطبان است یر ساختن امور محتمل برایار باورپذک، خطابه سازِبیترت

ل ین یبرانند. کفصل و  ن امور حلیاز ا یریگ خود را با بهره یشه و زندگیبتوانند مسائل اند

اناد   پرداختاه  ییها وهیها و شراهکار یجوو ن عرصه به جستیپردازان ا هینظر ،ن هدفیبه ا

 م پرداخت.یها خواه ه در ادامه بدانک

 خطابه ی. ابزارها2

صارفاً باه   رود،  یار ما که در خطابه به ک ییها وهیاز ش یبرخ (b 1999: 1981)ارسطو از نظر 

باه  رسایدن   یبارا ها  آن ازتواند  یمگران یمانند دز یب نیه خطکبل ،اختصاص نداردابه طخ
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است  ییها وهیگر، شیدۀ اسناد و شواهد. اما دستاز  یریگ ؛ مانند بهرهردیگ یاریمقصود خود 

 یاصلتوجه و تأمل  بهره برد.ها  آن ش ازیمنظور خو یند و در راستاکد ابداع یب بایه خطک

 است. یخطاب یها ن دسته از ابزاریارسطو بر ا

ب یا خط یتیشخص یژگیوبه را نخست ۀ ویش ؛است کردهاشاره  یاقناعۀ ویسه شبه  یو

ن ی. دوما به او جلب شاود مخاطب  اعتماده کد یسخن بگو یقیطر ه بهکنیا .دهد ینسبت م

ارهاار   ،وهین شا یساوم  مورد نظر خود است.  یوه، قرار دادن مخاطب در چهارچوب ذهنیش

 .(a 1992: 1111)ارساطو:   اقناع مخاطب اسات  یدر سخن خود در راستا یلیدال ا شبهیل یدل

داشتن اطالعات  ،مثال ی؛ برااست کردهب مطرح یخط یرا برا یمختله یها یگ ژیوارسطو 

ه مخاطبان کد یسخن بگو ید به نحویب بایخط .(b 1991)هماان:   مورد نظرۀ ع در حوزیوس

 ،ماورد نظار  ۀ د در حاوز یا ب بایخط .(b 1920)هماان:  خواهد  میرا سعادتشان  ینند وکباور 

از  یکه ارسطو در هر کاست  ییها وهیشاز  یها برخ نیا. (b 1929)همان: ند کسب کدانش 

 (epideictic) یشا ینماو  (forensic) یدادگااه  و (deliberative) یا مشاوره انواع خطابۀ

 .است کردهه یرا توص ها آن یریگ ارک به

ز اشااره  یا اسات ن  کمشاتر   انواع خطابهۀ در همه کاقناع  یلک یها کسب بهاما ارسطو 

ارساطو   .(a 1919)هماان:   اسات  دادهل را مورد توجاه خااص قارار    یان تمثیو از آن م کرده

 یاک استدالل اسات ا نزد  ۀ یه پاکعت آن به استقرا ا  یه طبکخوانده  یا وهیرا ش یآور مثال

در نظار   یلا ک یبناد  ه ارساطو برشامرده، دو دساته   ک ییها انواع مثال یتوان برا یاست. م

 ب است.یخطۀ ه برساختک یا و دسته دارد یخیتارۀ ع گذشتیشه در وقایه رک ییآنها؛ گرفت

را  یب با توجه به بحث، مطلبیندارد و خط یخیت تاریواقع ،ب استیخطۀ ه برساختک یمثال

 برد. یمناسب را از آن مۀ و بهرگوید  می

ه کا اسات   ییردهاکارکازها و یاز امت یکیادآور یل در خطابه، ین توجه ارسطو به تمثیا

ه مخاطاب  کا اسات   یدر ماوارد  اباه طخ یریارگک ت بهیو آن قابل کردهخطابه لحا   یبرا

 .را ندارد ی  برهانیده و دقیچیپ یها ل استدال کدر ییتوانا

ارسطو به اساتعاره   ،ن مبحثیدر اشود.  یسخن مربوط م یرگذاریزان تأثین مطلب به میا

ت و یو جذاب کرا عامل وضوح سبآن ، فراوان استعارهرد کارکضمن اشاره به  او. است پرداخته

به  یالبته و .(a 1209)همان:  ستینجادش یز جز استعاره قادر به ایچ چیه هکدانسته تشخص 
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سابب  را  ین همااهنگ یا انبود و ورزیده توجه  ،با آنچه بر آن داللت دارد لزوخ انطباق استعاره

 .(a 1209: 1981 ،همان) است برشمردهآن  یمدآارکو نااستعاره  یربط یبار شدن کآش

 نمونه، یا براب یخطبرای خاص  یها یگ ژیوبرشمردن ضمن  (69ا12: 1123) نسرویس

به  ا یقوۀ ، ذوق و لطافت طبع، حافظشناسانه روان یع، آگاهیاز دانش وس یلزوخ برخوردار

مباود  کدر مواجهاه باا    یاستعاره را در آغاز روش نرویس. است کردهتوجه ز ین یمسائل زبان

ار گرفته شاد.  کسخن به  ییبایدر راه ز کاند که اندکخوانده  مورد نظر یان معنیواژه در ب

ناادر،  لماات  ک؛ اساتهاده از  است کردهلمات اشاره کۀ لیش گهتار به وسیآراۀ ویبه سه ش یو

 (123، 129، 120اا 199: 1123)سیسرون  .(11: 6001شوبالد، ) استعاره، استهاده از یابداع واژگان

 یرا بارا  یگار یرد مهم دکارکولی  داده،الخ نسبت کجاز در یاستهاده از استعاره را گاه به ا

ه کا آن یذهان مخاطاب با   زیارا   ؛مخاطاب اسات   یبخش بودن برا لذتآن برشمرده و آن 

 .)همان( شود یت میه مورد نظر است، هداک یگرید یسرگردان شود، به معنا

ن دو ی؛ اداردت یار اهمیبس ،ل و استعاره در خطابهیبه نقش تمثسرون یتوجه ارسطو و س

اقناع مخاطاب بهاره    یل و استعاره در راستایتوان از تمث یه چگونه مکنشان دادند متهکر 

 چناان ل و اساتعاره  یخصوص تمثدرنیز  ،یعبدالقاهر جرجان ،یرانیاشناس  زبان دیدگاهبرد. 

کردنای اسات    سهیمعاصر مقا یها لیبا تحل ،نظران صاحبه به اعتراف کع و موف  بوده یبد

 .(623ا622: 1931 ،یصهو ؛ 691 و 62 :1982 ب،یابود)

 یالقاهر جرجان ل از منظر عبدی. استعاره و تمث9

اثبات اعجاز با هدف بالغت، ۀ شمندان مسلمان حوزیاز اند ه.ق( 231)خ  یعبدالقاهر جرجان

بارها  اوه ک یاتکن نیتر از مهم. ی طرح ساختمهم ، مباحثیبالغ یها وهیاز منظر شقرآن 

ۀ تا کالبتاه ن  اسات؛  حیصران یل بر بیرجحان استعاره و تمث، کردهمطرح  االعجاز لیدالدر 

لطاف  و  ییباا یزش یوه را موجب افازا ین شیاستهاده از ا ی. ون رجحان استیل ایدل ،مهم

 .(113: 1928، ی)جرجاان د یا افزا یز ما یا نالخ را که وزن و وقار کهمچنان  است؛ سخن خوانده

ل یا تمثۀ ویدر ش ی، اثبات معنداشتهبه آن  یا ژهید و توجه وکی، تأیه جرجانک یگریل دیدل

ه با توجه به کم ینک یم یادآوریته را کدو ن، مسئلهن یش از پرداختن به ایو استعاره است. پ

در مباحاث   یه جرجاان کا اسات   یا ژهیا د وکیا تأنخست، ۀ تکرند: نکذموضوع بحث، قابل 

 یسات یه به چکش از آنیب ،در طرح مباحث یوآنکه گر ید .دارد یفصاحت و بالغت بر معن
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ن حوزه متداول است یا یها تابکشتر یه در بک بپردازد ا چنانها  آن فیو تعر یع بالغیصنا

 یفرایناد ه چه کنیدهد، پرداخته است؛ ا یع رخ مین صنایاربرد اکآنچه در پس ل یا به تحل

 .شود میالخ ک یاستوارت و یمزه موجب کرد یگ یصورت م یبالغ یاربردهاکدر 

ه در کمربوط است  یاثبات معن فرایند، به مقصودۀ در افادل یاستعاره و تمثبرتری علت 

 یبارا  اسات؛  یتن اثبایفاقد چن ،حیان صریب هک یحالدر ،هدد یل رخ میا تمثیاستعاره ۀ ویش

وه، تنهاا بار داشاتن صاهت     ین شا یا . ا1بود یریم، شییگو یم پهلوان یکدر وصف نمونه، 

چراکاه   ؛شاجاعت او ن یاست بر ا یتید و تثبییتأه کبل ،ندک یداللت نمدر قهرمان شجاعت 

ان یب یجا ن مطلب، بهیان ایب یباشد. اما اگر برارا نداشته صهت شجاعت  ،ریمحال است ش

ر یمانناد شا   یم او را مارد یگهت یم و میردک یاستهاده م یهیم تشبیان مستقیاز ب ،یاستعار

شاد   یمطرح ما  یصهت تشجاعت به مثابرفت و  یت سخن از دست میافتم، اثبات و قطعی

را  یاثبات معنا ن یا یجرجان .(111: همان)ر بودن و نبودنش بود، نه وجوبش ه سخن بر سک

و باه   یاز راه ذهن اطبمتقاعد ساختن مخ ینوعدهد،  یم رخ میمستقریان غیبۀ ویه در شک

 یتیقاابل چناین   ،حیساخن صار  ه ک یصورتدر ؛است گرفتهدر نظر  یف و بالغیرر یا وهیش

د یا راه ترد، یبا اثبات معن یعنی ؛مشابه استعاره دارد یردکارکن نظر، یاز اهم ل یتمث. ندارد

مخاطاب   یخااص بارا   یموضاوع ۀ نیه در زمک یند و با تصورک یرا بر مخاطب مسدود م

 یدر بررسا  (102اا 106: 1982)ب یا ابود .(هماان ) رساند یمن یقی ینوع، او را به ندک یجاد میا

 ،ن رساندن مخاطبیقیبه  یِچگونگ یرد آن در راستاکعملۀ و نحو یل از منظر جرجانیتمث

را  یذهنا  یل امار یتمث ،مثال یادارد؛ بر یشناخت روانرنگ  شترْیه بک کردهمطرح  یلیدال

ز یا و ن یتا امر ذهن تر است راغب ،مجسم یصورت و معنا کو روح به در سازد یم یشینما

حاس   یناوع   یمخاطب از طرشود  یمجسم در مخاطب سبب م یریجاد تصویل با ایتمث

 ه اصاالً کا نیابد، و سارانجاخ ا یتر در شده، منظور مخاطب را آسانجادیر ایبا تصوت یمیصم

 ند.ک یجاد میا یتازه از آگاه یالتن و حیقی خودْ ،لیتمثراه از  یبصر کرف عمل درصِ

ل است، به یو تمث ه در آن استعارهکرا  یالمک یت اصلیمز (963و  962: 1928) یجرجان

 .است نده مربوط دانستهیورد نظر گوم یاثبات معن  یطر

                                                           

 است. ای است که جرجانی ذکر کرده هبرگرفته از نمون  ،مثال. 1
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لها  در   ی، انتقاال معنا  کارده استعاره مطارح  ۀ نیدر زم یه جرجانک یات مهمکگر نیاز د

ز یا باه چ  یزیا سام چ انتقاال ا »استعاره را  (b 1293: 1988)ارسطو استعاره است و نه انتقال له . 

ه کا ن اسات  یا اساتعاره ا »است:  ف استعاره آوردهیدر تعر (61: 1981) یجرجان است. خوانده «گرید

ر آن یا ن واژه را در غیا شااعر ا ریا غی... و شاعر شناخته شده باشد یدر هنگاخ وضع لغت اصل یا واژه

ه کا  یفرایندتوجه به با  یجرجان .«را به آن له  منتقل ساازد  ین معنیرد و ایار گکه ب یاصل یمعن

 .نه خود له  است، له  دانسته یابد، معنی یآنچه را در استعاره انتقال مدهد،  یدر استعاره رخ م

 یمتن عرفان. 2

دن باه  یرا در راه رسا   آن یو دقاا  یعرفاان  کسالو ۀ ویه شا کهستند  یآثار یمتون عرفان

 یلا کۀ شود، معموالً در ساه حاوز   ین متون مطرح میآنچه در ا. نندک یان میب یمعرفت اله

ۀ . دسات د مرباوط اسات  یا صاول عقا و ا یبه مسائل نظر ،ن مباحثیاز ا یا د؛ دستهقرار دار

ان یا ا بیا تنباه و   یشود و در راساتا  یم نقلعارفان  ازه کاست  یاشهات و حاالتکم ،گرید

باه   یاز متون عرفاان  یشترید سهم بیه شاکگر یدۀ . دستاستان مطرح یگاه بلند صوفیجا

ه ک ییها آموزه، همچون است کسلو یبرا یعمل یهاراهکاربیان است،  تهفایآن اختصاص 

 .شود یان میب خلوص خلوت و توبه ودر 

عرفان در ه کاینم، ین توجه داشته باشبحث بدا یریگیه الزخ است در پک یگریدۀ تکن

 چهاارچوب ه در کا  یم؛ اماور یرو هسات  ر روباه یناپاذ  برهاان  یوربا اما  ،یعرفان یباورهاو 

 شده،رر بدان اشاره کم یاندر متون عرفه ک یا تهکشوند. ن یمطرح نم یبرهان یها استدالل

 (13: 1986)وی مولا  .است عرفانۀ در حوز یاستدالل یها وهیمد دانستن استدالل و شآارکنا

 :است ار بستهکنه به ین زمیدر امشهور  یلیتمث

 د و نشااانیااتقلصااد هاازاران اهاال   

 د و استداللشااانیااه بااه راان، تقلکاا

 طان دونیزد آن شااایاااانگ یا شااابهه

 ن باااودیان چاااوبیاساااتدالل پاااای

 لیاااسااات و دلیود قبْاا ن عصااا چااهیااا
 

 بشاااانیآس یاااکناااد در قعااار،  کاف 

 م اساات و جملااه پاارل و بالشااان  یقااا

 وران، ساارنگونکاان جملااه یاادرفتنااد ا

 ..ن باود. کای تم ین ساخت با  یچوب یپا

 لیاانااا جلیدادشااان ب کاایآن عصااا 
 

آیاد، از سانخ    سخن به میان میها  آن بیشتر مهاهیمی که در عرفان و متون عرفانی از

در متون عرفانی به این ، راهی به درکشان نیست. های عقلی مهاهیمی است که با استدالل
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در این باره آورده است:  (281: 1982)چنان که هجویری  ،است شدهموضوع توجه و تصریح 

 .« به معنی جوازاال ؟چیزی که حقیقت آن اندر عقول ثبات نیابد، زبان از آن چگونه عبارت کند»

تاا هام   شود به شکلی هنرمندانه و آگاهانه استهاده  زبانْاز در متون عرفانی الزخ است 

و شاود  بیاان   زباان در ررف به نوعی که امری متعالی و روحانی است بتواند  ،محتوای آن

زیرا اگار گویناده    نوع بیان داشته باشد؛ۀ توانایی درک آن معارف را به واسطهم مخاطب، 

هام از فهام آن   نتواند برای معنای دیریاب عرفانی از زبان مناسب استهاده کند، مخاطاب  

گاو   ساخن  :است کردهبه زیبایی اشاره  (31: 1933)چنانکه شمس تبریزی ماند.  میمعانی باز

 .سخن خود را به شکلی خُرد کند تا مخاطب دریابد یم،الزخ است در بیان این مهاه

بایاد  ن دست، مورد نظر اسات،  یاز ا یمیه مهاهک یمواردو  ین رو در متون عرفانیاز ا

هایی که در متون  با توجه به شیوه رد.یقرار گمطمح نظر  یر از استدالل برهانیغ یردیکرو

تر آمد،  شیه پک یمطالبنیز شده و ها و مهاهیم عرفانی به کار گرفته  عرفانی در بیان آموزه

ن یا ا یرا محتوایز ؛است مورد توجهاقناع مخاطب ۀ ، مسئلیرسد در متون عرفان یبه نظر م

ان معارف یو ب یعرفان یها از نشر آموزه یرینده، گزیگو یاز طرف و ندریناپذ ها برهان آموزه

و هام  هام درک  ه کا ساازد  مطرح  یقیبه طرسخن خود را الزخ است ؛ از همین رو ندارد

ر سازد تاا مخاطاب   یباورپذخود را  یر است ادعایناگزعارف  ،گر سخنیبه د .شودپذیرفته 

 رد.یرا بپذشود و سخنش قانع 

 یمتون عرفان در یخطاب یها یژگیو .1ا2

 یجا یخطابۀ ل گونیذ راها  آن توان یه مک خورد یبه چشم م یدر متون عرفان ییها یژگیو

 رد:کر اشاره یتوان به موارد ز یها م یژگین ویاۀ از جمل داد؛

 یعنا یر بودن است؛ یناپذ انیشوند، ب یممطرح  یه در متون عرفانک یمیمهاه یها  یژگیاز و

عاالم  فراتار از   ییها را به ساحتیزشدنی نیست؛  وصف ین حوزه به آسانیت مطالب ایماه

 قاصر است:ها  آن انیرد و زبان از بدا وس و مشهود تعل مماده و امور مل

 اشاتر اسات   یکست آن یآن دو اشتر ن

 شاااه نارساااانیهم یلهااا  در معنااا

 

 

 پار اسات   باس  یتنگ آمد لها ، معنا   

 لل لسااانکاامباار گهاات: قااد   یزآن پ

 

 (906: 1986، ولویم)

هاا از   ای کاه گویناده در انتقاال آن آماوزه     ناپذیر بودن مهاهیم عرفانی و دشواری بیان
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ن تصاریح  در بسیاری از متون این حاوزه بادا   ای است که زبان پیش رو دارد، نکتهرهگذر 

 است: آمده گلشن رازدر که  چنان ؛است شده

 تیاااانها یناااادارد عااااالم معناااا  
 

 تیاااناااد مااار او را لهااا  غایجاااا بک 
 

 (16: 1981، ی)شبستر
دشاواری بیاان مهااهیم    ، بارها به تنگنای ساخن در برابار معنای و    مقاالت شمسدر 

 .(128: 1933شمس تبریزی، ) است شدهانی در قالب زبان اشاره عرف

شود.  الب زبان مطرح قدر ر است یناگزحال  به هر یرکشه و تهیهر اند ،گریاز طرف د

در  ،یمعنۀ ژیگاه ویه از جاکو آنجا رد کن امر توجه یبه ا ش،یها پ قرن (102: 1928) یجرجان

 .ساختن مطلب را به اشاره مطرح ی، االخ سخن گهتکنظم 

ای که در مسیر متعالی زیساتن باه آن    از رهگذر معرفت و فرزانگی ،بسیاری از عارفان

اماا از طرفای، باه     ،جستند تن دوری میمیل به خاموشی داشتند و از گه ،دست یافته بودند

گهتناد و   ساخن مای  ها برای خود قائل بودند،  رسالتی که در راهنمایی دیگر انسانۀ واسط

ن ماورد نظرشاا   تعالوه بر رفتار و مشی خود، زبان نیز یاریگر انتقاال معرفا  کوشیدند  می

چناان   ؛گرفتند که مؤثر باشاد  ای را به کار می شیوهآنان ، باشد. با توجه به محدودیت زبان

 د:یرنگ تمثیل بهره میۀ شیواز  (16: 1981) شبستریشیخ محمود به تعبیر که 

  جاااا تنااازلنیناااد اکچاااون  یمعاااان

 دایااه شااد از ذوق پکااآن معنااا هاار

 یر معنااینااد تهساا کچااو اهاال دل  
 

 ضاااارورت باشااااد آن را از تمثاااال  

 ابااااد او رای یر لهظاااایااااجااااا تعبک

 یر معنااایاااناااد تعبک یباااه مانناااد
 

مطرح  یدیگر کوتاه، نکتۀعالوه بر اینکه ررف زبان برای معانی عرفانی تنگ است و 

هر  های ای عرفانی در شمار مهاهیم و تجربهه آموزه ؛ اینکه به طور کلی مهاهیم وشود می

هاا باه ساختی درک     اند کاه عماوخ انساان     ها نیستند و سنخی خاص از معانی انسانۀ روز

ها و حقیقت  کنند. از همین رهگذر است که در متون عرفانی، مخاطب برای درک آموزه می

ناه از  ، وگراسات  شاده نده فراخوا خودسخن، به تهذیب درون و پرورش ابعاد روحانی وجود 

 .(82: 1933شمس تبریزی، ) درک معنی بازخواهد ماند

یعنای دیریااب باودن     ود بر دومین ویژگی مهاهیم عرفانی،ای ب مقدمه ،آنچه گهته شد

در متاون  دشوار است. ها  آن فهمرد و یگ یصورت نم یبه آسان یمباحث عرفان کدرها.  آن

 :است شدهته اشاره کن نیبه ابارها  یعرفان
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 ای دریغاااا عرصاااۀ افهااااخ خلااا    
 

 سخت تناگ آماد نادارد خلا ، حلا       
 

(921: 1986، مولوی)   

فهم مضامین عرفانی توجه در خالل سخنان خود بارها به  (12: 1933) شمس تبریزی

اند و افراد بارای   مهاهیمی دیریاب ،های عرفانی که آموزه ورزیدهاین نکته اشاره کرده و به 

 ناآگااهی از حقیقات ایان   ۀ چنان که افاراد باه واساط    ؛رو هستند هدشواری روبدرک آن با 

 .داشته باشندها  آن از ینادرست ، ممکن است برداشتسخنان

مان یاه شده، یعارفانه توص یها ن آموزهیآنچه در راه شناخت راست ،که گهته شد چنان

ب یتهذ (298و  293 :1986) یمولو .استجان  از دل و ینهسان یها دورتکزدودن و  یواقع

 گوید: داند و می مین معارف یراستدرک نهس را راه 

 یلاایکه رهیااپااس چااو آهاان گرچااه ت 

 نااه گااردد پاار صااور    ییتااا دلاات آ  

 جاااان ماااردخ هسااات مانناااد هاااوا 

 د آفتااااابیااااد او ز دیاااامااااانع آ
 

 یقلین، صااکاا یقلین، صااکاا یقلیصاا 

 باار... میساا یحاایاناادر او هاار سااو مل 

 ساما  ی خت، شاد پارده  یرد آمچون به گَ

 و نااب  یشد صاف ،ه گَردش رفتک چون
 

اب یریر بودن و دیناپذ انیبۀ به واسط،  یم عرفانیان مهاهیدر راه ب ییها یهرچند دشوار

چنانچاه   پوشاد. له  ۀ و جامانتقال یابد م و معارف، ین مهاهیالزخ است ا وجود دارد،بودن 

د و باه  ابیالزخ است در غالب الها  سامان  ییشه و معنای، هر اندردهکز اشاره یعبدالقاهر ن

ه باه  کا است  یان اموریب یبرا یراه ،لیتمث ه استعاره وکست نجایمخاطب عرضه شود. ا

ر بودن و در دسترس نباودن  یناپذ انیب و یگهت و دشوارها سخن  توان از آن یصراحت نم

 ییها وهیو ش دارد تا از فنون ینده را بر آن میند، گوکر را افاده ونظم یقاً معنایه دقک یالهار

ان یا در گااخ بعاد و پاس از ب   تاا   ندکان یب یکیرا به نخویش  یوشد معناکب رد ویگ کمک

ناه  ین زمیا ه در اکا  هستند یعیل از صنایاستعاره و و تمثابد. یآن را درز ی، مخاطب نمطلب

 ،الخک یراهر یان معناینه میجاد قریمخاطب از راه ا ندشو یسبب مو  ندار داریاربرد بسک

ند. ک کدرتر  حیوتر و صحیکنرا و آن ابد ین نظر دارد، راه بدانده یه گوک یگرید یبه معنا

باه  کاه  ، ار بساته کا باه   شیمطالب خو یجا یجان امر را در یتنها ا نه (390)همان:  یمولو

 است: کردهست، اشاره اوآنچه منظور  کوه در راه درین شیرد اکارکبه  یروشن

  الخکا سات انادر    واسطهن مثل چون یا
 

  شاارط اساات بهاار فهاام عاااخ واسااطه 
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در متاون عرفاانی   های گوناگون ادبی  کارگیری شیوه هدفی که در پس بهاز همین رو 

تمثیال،  ۀ که از رهگاذر کااربرد شایو    است؛ چنانمضمون  تر و بهترِ بیان دقی  وجود دارد،

شامس تبریازی   . شودتر به مخاطب منتقل  تر و آسان مهاهیم مورد نظر به شکلی ملموس

، بان آگاه بودبه جایگاه مهم تمثیل در آموزش و انتقال نکات تربیتی به مخاط (931: 1933)

و تمثیال در ساخن    کارکرد بهبه صراحت  ،تمثیل های وی عالوه بر استهاده از انواع شیوه

 .است کردهجسته، اشاره  های خود می آوری انواع مثلهدفی که در 

در وی  .است ل برشمردهیاستعاره و تمث یرا برا یمهم یها یگ ژیو (991: 1928) یجرجان

باه   ،ه با داللت لها  تنهاا  کاست  یالمک؛ نوع اول، است کردهم یتقسالخ را به دو دسته ک

داللات لها  تنهاا،    ۀ باه واساط  ه کا است  یالمک ،گرینوع د و میابی ینده راه میمقصود گو

شاده، الزخ   ارگرفتاه ک بهۀ واژ یلغو یو عالوه بر معناشود  نمیار کنده آشیگو یمقصود اصل

ل، یا . استعاره و تمثاست نده در آن نههتهیگو یه غرض اصلکدریافت را  یاست داللت دوم

ی توجه خاص یه جرجانک ،الخکدر ل یرد استعاره و تمثکارکن یا. است یالمکن یمحور چن

ار مهم و سودمند است. ینده و چه مخاطب ا بسیگو یا چه برا یدر متون عرفان، بدان دارد

الخ و کا  یان معنیم کیکی، تهبوده یاز معنمراد وی وتر مخاطب از آنچه یکن کدربرای او 

 یمقصاود از معنا  »اسات:   ن امر فراخواناده یجه به او مخاطب را به تو شدهقائل  یمعن یمعن

م. و یابیا  یه بادون واساطه باه آن ارتبااط ما     کراهر له  است و همان است  یهمان معن ،الخک

 یما را به معناا  یسپس آن معن م ویفهم یرا م ییه از له  معناکن است یا یمعن یمقصود از معن

از ضرورت توجه باه داللات    ،گرید یدر موضع یجرجان. (996: هماان ) «دهد یسوق م یگرید

 یداللت نخست بارا  یگ و به لزوخ روشنگر بودن و بسنددر امر بالغت سخن گهته  یمعان

تار   وتر و آساان یکا ن امر را در فهام ن یا یاست. و دوخ پرداخته یمعنا دن مخاطب بهیرسان

زان و یو در م یمتون عرفانفهم ن امر در یه اکچنان. (921: همان) است مخاطب، مهم دانسته

ان یدر ب یمولومثال،  یبرا ز مورد توجه است؛ینمهاهیم عرفانی از مخاطب  کدر یچگونگ

 یلا یو عواقب تعرض به آناان، تمث ها  آن خدا و توجه و محافظت ح  از یایگاه بلند اولیجا

: 1986) ی، مولوان این مطلبیابد. در بیدر یکیرا به نالمش کتا مخاطب جان ار برده کبه 

ردناد و  کار کشا  یلیش بچه فیاز خویه در رفع نکبهره برده  یگرسنگان لیتمث از (929ا629

 ن آزاردهندگان است:یمکه مادر از دور در کافتند یدرن



 609/)بررسی وجوه خطابی در ساختار متون عرفانی، با تأکید بر استعاره و تمثیل(به مثابۀ خطابه  یمتن عرفان 

 لیااااقااااوخ جل یهللا ااهللا ا یااااکل

 نیف و باس سام  یند و لطا فیبس ضع

 پسااار یناااد اا ا اطهاااال حااا یااااول

 ایاان اولیاانااد اا گهاات اطهااال ماان  

 میتااایامتحاااان خاااوار و   یاز بااارا
 

 ل...یاانباشااد خوردتااان فرزنااد پ   تااا 

 ن...یما کماادر هسات طالاب در     یکل

 باااس بااااخبر... یو حاضااار یبیغاااا

 اکیااااو ار کاااافاااارد از  یبااا یدر غر

 م...یار و ناادیاااناادر ساارل ماان   یااکل
 

ل، مطلاب  یتمث یارینده به یار است؛ گویبس یدر متون عرفان ،ن دستیاز ا ییها نمونه

مخاطاب را باه   دهاد و   یبه مخاطاب انتقاال ما    یو استوار یش را به روشنیمورد نظر خو

 خواند. یرش آن فرامیش، به پذیالخ خوکل نوع یتمث ییوایشۀ واسط

 نتیجه. 3

گیاری   دارد. عطار با بهره ای گسترده ، در بیشتر متون عرفانی کاربردسخن گهتن این شیوۀ

با . است کردههای عرفانی را از رهگذر تمثیل بیان  بیان، بسیاری از آموزهۀ وسیع از این شیو

تواناد موضاوع    ی گونااگون مای  بیان در متون عرفانۀ ردیابی دقی  این شیوتوجه به آنکه 

کاارگیری ایان شایوه در     از بههایی  باشد، مواردی که ذکر شد، تنها نمونه یدیگر پژوهش

 بود. متون عرفانی برای پیگیری بحث

باه  ماان  یبا افقط ست و یر نیپذ نند، برهانک یان میه آنچه بکاند  ردهکعارفان بارها اشاره 

ار یل بسیاز استعاره و تمث ،یه در متون عرفانکتوان همراهشان شد. ضمن آن یسخنان آنان م

ت آن یا همواره چند عنصار در ماه ولی  داشته، یبینشفرازوخ پریتار ،خطابه .است شدهاستهاده 

آن اقنااع  ۀ جا یب( نت ر اسات؛ یناپاذ  امار محتمال و برهاان   ۀ نندک انیثابت بوده است: الف( ب

بهاره  همچون تمثیل و اساتعاره   یخطاباز فنون  ،به مقصودرسیدن  یج( برا مخاطب است؛

 دانست.از سنخ خطابه را سخن عارفان  توان یمشده  مطالب مطرحۀ شود. با مالحظ یبرده م

 منابع
 ،، تهاران یو فرهااد ساساان   یفرزان سجود ۀ، ترجمیجرجان ۀیال در نظریصور خ ،(1982) مالکب، یابود

 .وزارت ارشاد یقات هنریتحقز مطالعات و کمر

 .متکح ،ل محسن افنان، تهرانیسه ۀترجم ،هنر شعر ،(1988) ارسطو

 .اقبال ،، تهرانکیده ملیپرخ ، ترجمۀفن خطابه ،(1981ارسطو، )

پنجم و ستیب ، چاپخانۀیحسن لطهو محمد یانیاوکرضا  ترجمۀ ،آثار افالطون مجموعۀ ،(1921افالطون، )

 .افست( یت سهامک)شر وریشهر
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