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 چکیده

از  در آن بايد سبببه همین  ؛ويژه نثر تاريخی است به ،ترين کارکرد نثراصلی ،رسانگی و انتقال پیام
رو که در آنا ازامّ ؛دشواستفاده کمتر  ،داندازکه دستیابی به اين هدف را به تعويق میشگردهای بالغی 

ر از ناچا  به است، گرفته قرار آنتأثیر  نثر تحترود و میشمار وجه غالب ادبی به فارسی، شعر ادبیّات
ة آن نیز بهره جسته است. حتّی نثر تاريخی که وظیف ،هستندشعر  شگردهای مختلف ادبی که خاصّ

که ا نیست. تاآنجااز اين امر مستثن نیز ،بدون دخالت احساسات شاعرانه استگزارش مستقیم تاريخ 
کردن وقايع تاريخی و تنها به بازگو خود وفادار بمانند نگاری تاريخ ةجای آنکه به وظیف ان بهمورّخبرخی از 

بالغی اند. يکی از شگردهای هتبديل شد مورّخ -دبیراند و گويا به گرفته پیشی دراديب ةبپردازند، پیش
شعر مربوط  ةبه حوز تمثیل ةدربار شده های انجام پژوهشبیشتر  ت.اس« تمثیل»مورّخان  توجّهمورد
است. اين جستار با تکیه بر روش  آن در نثر فارسی پرداخته شده حضور و چگونگیشود و کمتر به  می

گويی تاريخ ةد تا شیوکنمیبررسی  نثر تاريخی در متون مهمّرا اين شگرد ادبی تحلیلی  –اسنادی
های که نويسندگان متنکرد خواهد را بیان نهايت اين نتیجه را بسنجد و درنويسندگان اين کتب 

ها  تنها به رسانگی متن آن جويند که نهبهره می گوناگون یبا اهداف های مختلفی از تمثیلتاريخی از گونه
آنان  های تاريخی بهواقعیّتبلکه در انتقال مفاهیم عینی به ذهن خواننده و بازگويی  د،رسانآسیبی نمی

 د.کن کمک شايانی می
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 مقدّمه. 1
شده است، آن را يکی از اقسام در کتب گوناگون ارائه  «نثر»در تعاريفی که برای 

 نامهلغتدر  دهخدا گیرد؛اند که معموالً در مقابل شعر قرار میگفتن دانسته سخن
 است. : نثر در لغت، صفتی عربی به معنای پراکنده، سخن پاشیده و غیرمنظومنويسد می
نثر در  فنّدر کتاب  نیز حسین خطیبی. خالف نظم که سخن منظوم و شعر را گويندبر
و  «نثر کالمی است که وزن و قافیه نداشته باشد.: »گويد نثر می تعريف در ب فارسی،اد

در آن مفاهیم و معانی با وضوح و روشنی و رسايی و با نظم » افزايد کهمی چنین سپس

 .(29: 1375) «ستبیان معنا ن،لفظ در آ ةشود و تنها وظیففکر و منطقی بیان می
کند که کالم با ايجاب می ر،کاربردن اين تعريف که نثر سخنی است در برابر شع به

اين گرفته شود. برای رسیدن به کار انديشه بهمنظور انتقال فکر و  ی بهنظام و منطق خاصّ
های ادبی که دريافت انديشه را به تعويق کاربرد تخیّالت شاعرانه و آرايهدر نثر  ،هدف

که با گذشت  دهدنشان میبه سیر نثر فارسی  توجّهحال،  اينبا د.د، جايگاهی نداراندازمی

شگردهای ادبی در نثر فارسی  زمینه برای ظهور گرفتن از نثرهای مرسل، زمان و فاصله
 ؛دشومیمنجر  فنّیگیری نثر های ادبی، به شکلاز آرايه پیدايش نثرهای مملوّ وفراهم 

گر ... بر پیشانی نثر فارسی جلوهو نامه مرزبان، ه و دمنهلکلیچون  یآثار که نچنا
های تاريخی نیز ، کتاباند در میان کتبی که به نثر متکلّف نوشته شده شوند. می

و برخی ديگر در  وصّاف الحضرهی جوينی، تاريخ تاريخ جهانگشاکه جاآناند. تا توجّه قابل

گیرند و شکل می بسیار زياد از شگردهای ادبی ةهای کالمی و با استفادپیچیدگی نهايتِ
شود و های ادبی گم مینگارش ةکارکرد تاريخی اين کتب در ساي ع،در بسیاری از مواق

  شوند.درستی منتقل نمی های تاريخی بهرهگزا
استفاده از دربارة  تاريخی، کتبای از ايم تا با بررسی برگزيدهکوشیده تحقیقدر اين 

های اساسی زير و به پرسش پژوهش کنیمنثر تاريخی فارسی در « تمثیل»شگرد ادبی 

چه تأثیری به چه منظوری صورت گرفته و در اين آثار استفاده از تمثیل . 1 دهیم:پاسخ 
های تمثیل استفاده در نثر تاريخی از کدام گونه .2 ها داشته است؟بر متن اين کتاب

 شود؟می
، قلمرو تحقیق آن به کند بررسی میدر نثر تاريخی را  که اين پژوهش، تمثیلآنجااز

از  بنابراين ؛دارندلحاظ ادبی جايگاه وااليی شود که ازکتب منثور تاريخی محدود می

و  الصّدورحةرا، تاريخ يمینی ةترجم ،تاريخ بیهقیهای میان کتب نثر تاريخی به کتاب
روش اين پژوهش، ايم. بسنده کرده تاريخ وصّاف و ی جوينیتاريخ جهانگشا ،السّرورةیآ
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به اين  کند.عمل میتحلیلی –اسنادیصورت  ساختارگراست که به روشی کلّیطور به
 و تعريف مقبول پژوهش را از تمثیل کرده مشخّصابتدا چارچوب نظری خود را  ر،منظو

هايی از کتب و محدود، شواهد و نمونه مشخّصاساس اين تعريف ايم. سپس برارائه داده
ها، به منظور تحلیل يافته های خود آورده و در ادامه بهاثبات و تأيید فرضیه برایتاريخی 

  ايم.ا پرداختهه شرح و بسط و پیوند آن
 نثردر متون  آنو از  دهکر توجّهانواع و کارکردهای تمثیل  پژوهشگران بسیاری به

 ةزمین ،فارسی و عرفانی در نثر تعلیمی که تمثیل چنان ؛اندتفصیل سخن گفته به فارسی

فراهم  و... األسرار کشف، نامه مرزبان ،کلیله و دمنهپژوهش را برای محقّقان آثاری چون 
از  (1392) «بررسی کارکرد تمثیل در آثار ادبی تعلیمی»چون  هايی پژوهش کرده و

وحید باقرزاده از  (1380) «کلیله و دمنهتمثیل و »ی، عباسعلی وفايی و سمیّه آقاباباي
طاهره  از (1395« )نامهمرزبانهای های منطقی استدالل در تمثیلتحلیل اليه» ،خالصی

 (1388) «ساختار و کارکرد تمثیل در تفسیر عرفانی میبدی شکال،ا» و صادقی تحصیلی

چگونگی تمثیل در بررسی  حال  اين. بااست شده ی، در اين زمینه انجامجبرسوسن از 
در  الزم دانسته شده است کهبنابراين  قرار نگرفته؛ توجّهمورد  نثر تاريخی فارسی

  .پرداخته شودپژوهش حاضر به آن 
 

 تعریف تمثیل  .2
در ابتدا بايد به اين موضوع بپردازيم که تمثیل  ،موضوع اصلی پژوهشبرای ورود به 

تمثیل از شگردهای  چیست و در کتب بالغی چه تعاريفی برای آن آورده شده است؟
 ،های دورگذشته از های مختلف جهان است وپرکاربرد در فرهنگ و ادب و هنری بالغی

و تجلّی و حضور فعّالی داشته  ،ها تا روزگار کنونیها و حماسهيعنی از روزگار اسطوره
 اين شگردبه ع در بالغت فارسی نیز بَتَ بهتبلور آن در هنرهای گوناگون مشهود است. 

و  داردای گستردهة حوز شده است. در مباحث ادبی، تمثیل توجّهبسیار  بالغی
مايه برای آن و دروندرک و دريافت  ةهای گوناگونی از شکل ظاهری تا شیوبندی تقسیم
شود که گوينده ی میدر علم بالغت، تمثیل، تصوير يا مجازی تلقّ» شود.گرفته میدرنظر

آن، مراد و مقصود اصلی خود را در لباس و هیئت موضوعی ديگر که با موضوع  ةوسیل به
 )پورنامداريان،« کندبیان می د،مقايسه و تطبیق باش و فکر اصلی که از طريق قیاس قابل

ای از نوع تشبیه با موضوع اصلی سخن، با برقراری رابطه در واقع تمثیل .(116: 1386
از نخستین که ( ق474 – 405عبدالقاهر جرجانی )دهد. انتقال مین به مخاطبا را مفاهیم
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، با تکیه بر همین البالغهاسرار خود، درکتاب مهمَ ت،گذاران علم معانی و بیان اسپايه
های  ديدگاه ،به مشبهٌعنوان  به شبه و تمثیلعنوان م به ،موضوع اصلی میانتشبیهی  ةرابط

هر تمثیلی تشبیه  :گويدداند و میاز تمثیل می و تشبیه را اعمّ کند بیان می خود را
سه ويژگی اساسی را  درنهايت نیز برای تمثیل ا هر تشبیهی تمثیل نیست.امّ ؛است
شبه آن  شبه در آن آشکار نیست، وجه وجهدرک آن نیاز به تأويل دارد، » شمرد:برمی

و برای تمثیل با  .(78-70: 1389) «متعدّدحقیقی است برآمده از امور صفتی عقلی و غیر

 زند:ای از قرآن را مثال می آيه مذکور،سه ويژگی 

 .(5 جمعه:) 

 های مختلفی از انواعی چونتوان شاهدمثالهايی میبرای تمثیل با چنین ويژگی
... يافت. حال بايد ديد اسلوب معادله وتمثیلی،  ةالمثل، افسانگويی، ضربحکايت، مَثَل

تقريباً  ؟تواند داشته باشدکه علّت استفاده از تمثیل چیست و تمثیل چه کارکردهايی می

اند، شرح کاربرد تمثیل و فوايد پرداخته تمثیلهايی که به در تمامی کتاب توان گفتمی
اساس تبیین های اين کتب صرفاً بربسا برخی از بخش ی دارد و چهآن نیز جايگاه مهمّ

ترين ّ ون که مهمعنوان يکی از بالغیّ اند. جرجانی بهفوايد کاربرد تمثیل شکل گرفته
های مختلفی از کتاب خود به در قسمت را بیان کرده است، تمثیلدربارة  ها ديدگاه

  گويد:پردازد و میمی تمثیلت اهمیّ
که عقب معانی بیايد، فاق دارند بر اينکه تمثیل آنجاخردمندان اتّ ةآگاه باش که هم

صورت آن  اختصار در معرض آن قرار بگیرد و از صورت اصلی خود به که به ای معانی
پايگاه و قدر بخشد. پوشاند و فضیلت میشکوه می ةجام ،آن معانیمنتقل بشود، برای 

ها دوچندان افروزد و نیروی آن را در تحريک جانمیمعانی را باال برده و آتش آن را بر
کند و از اعماق دل بر آن معانی رقّت و سوی آن معانی جلب می ها را بهکند و دلمی

  .(86 :1389) کند که بدان مهر ورزندمی خیزد و طبايع را وادارشور و عشق برمی
اری بیشتر و به همین موضوع که تمثیل موجب تأثیرگذدر اکثر کتب بالغی تنها 

 توان برای تمثیلا میامّ ؛اشاره شده است ،شودتر معانی در ذهن مخاطب مینفوذ عمیق
 گرفت:نیز درنظر ديگری فوايد
را در ذهن فراگیرندگان با هیئتی  تجريدیمفاهیم  ت داردقابلیّکه تمثیل آنجااز .1
 .کرداستفاده  و اساسی ایهای پايهدر آموزش از آن توانمی ،بکشدتصوير فهم به قابل

کنندگی ها نیز باشد، اقناع ن آنتري مهمّرسد مینظر های تمثیل که بهويژگیيکی از  .2
کند، توانايی دارد که تشبیهی که بین صورت و معنا برقرار می ةاست. تمثیل با رابط آن

رو همواره در  اينتر کند؛ ازفهم و پذيرش آن را آسان موضوع را برای مخاطب قابل
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غان ها، بیان عقايد دينی مبلّانقالب رهبرانهای های منطقیان يونان، خطابهخطابه
 .از تمثیل استفاده شده است ،مذهبی و همچنین آثار ادبی کشورهای مختلف

توان به بیان چنان پیچیده هستند که جز از راه تمثیل نمی مفاهیم معقول گاهی .3
روست که در بسیاری از کتب بالغی تمثیل را تشبیه معقول به  همین؛ ازا پرداخته نآ

 ةسور 35 ةبودن خداوند جز با تمثیلی که در آي، درک نوربرای مثال ؛اندمحسوس دانسته

رود، چندان آسان نیست: میکار نور به

 های ويژگیتوان گفت از ديگر بنابراين می؛ 

مفاهیم فکری و فلسفی و عرفانی است که انتقال آن برای نويسنده و  تفهیم ،تمثیل
 آسانی صورت درک و فهم آن برای مخاطب بسیار دشوار است. درک مباحث عرفانی به

 گیرد و در بسیاری از متون عرفانی به اين موضوع اشاره شده است:نمی
 

 قــافهام خل ةــرصــا عــای دريغ
 

دارد خلق، حلقــد نــسخت تنگ آم   
(3/13: 1390 ،موالنا)  

، به سازی برای هريک از مفاهیمدر حکم ابزاری است که با معادل تمثیلدر اينجا 
ها به ذهن وی  و موجب انتقال آن کند میبخشی آن در ذهن مخاطب کمک متجسّ
به  خود آثار جای تمثیل آگاه بوده و در جای ويژگید. افرادی چون مولوی به اين شو می

 :اند از آن بهره برده آن اشاره کرده و
 

 ست اندر کالم      اين مثل چون واسطه
 

ر فهم عامــه شرط است بهــواسط   
(5/228 :)همان  

بیان برخی از موضوعات به جهان ماورايی اختصاص دارد که يا ة گاهی حیط .4
کرده و يا در قالب مفاهیمی همانند مفاهیم دينی و  توجّهها  نويسنده در ذهن خود به آن

« تمثیل رؤيا»رو نوعی از بیان تمثیلی که به  اين؛ ازنسل منتقل شده است به مذهبی نسل

ها بپردازد. اين در صورتی است که بیان  ت را دارد که به بیان آنمشهور است، اين قابلیّ
 ،برای مثال نباشد؛پذير سازی امکانسازی يا مشابهچنین مفاهیمی جز از طريق معادل

توصیف  سائلی هستند که جز به زبان تمثیل... از مو ، جهان آخرتمرگبیان موقعیت 
 .ذير نیستپ ها امکان آن عینی

سازی آن در ايضاح و آشکاربه نقش  ،بیان شد فوايد تمثیل ةدربارکنون تاآنچه  .5

 کاربرد ديگری نیز دارد که دقیقاً ا تمثیلامّ ؛تعلّق داشت ناپذير معانی پنهان و توصیف
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و بیان  کردن ابزاری برای کتمان عنوان بهروشنگری آن است. گاهی تمثیل  ةفايد متضادّ
که مسائل سیاسی را ها بسیاری از تمثیل ،برای مثال رود؛ کارمی بهبرخی از اسرار  ةپوشید

ند. از علل اين نوع کنموضوعات را بیان  ،کردنکنند، تعمّد دارند که بدون آشکار بیان می
يکی ترس و احتیاط و ديگری  توان به دو مورد اشاره کرد:می ،استفاده از تمثیل

، کتاب برای مثال ؛ندارندآن را  کردن موضوعات از افرادی که صالحیّت شنیدن پنهان
صورت پوشیده  اثری است تمثیلی که قصد دارد به ،جرج اورول ةنوشت ،حیوانات ةقلع

تبیین مفاهیم برای اهل منظور  بهعرفانی نیز بارها  ادبیّاتد. در را بیان کنمسائل سیاسی 

رو  روبهو تمثیلی با بیان نمادين  ،تاز افراد فاقد صالحیّ ها ماندن آن پنهانعرفان و 
 گويد:که موالنا می چنان شويم؛ می

 
 

 بهــر کتمان مديـح از نامحــل         
 

ست اين حکايات و مثل هحـق نهاد   
(2114/ 3)همان:   

 

؛ هاستواقعیّتدادن به  هنری جلوةآوری، های اصلی در تمثیليکی ديگر از هدف .6
، واقعیّتهنگامی که يک نويسنده به جای گزارش صرف تاريخی و سیاسی از  ،برای مثال

را افزايش  گزارشسو برد زمانی و مکانی يکدهد، ازبافت و صورت ديگری به آن می
طرح  ،کنندبرای مخاطبانی که در زمان همان رويداد زندگی می ،دهد و از سوی ديگر می

شود.  همراه می انگیزیرغبت و زدايیآشنايی نوعی با واضحات توضیح از عاری و ديگرگونه
 .(41: 1389)شیری، ها گذاشته است واقعیّتکردن  در اينجا نويسنده قدم در راه هنری

کردن مفاهیم با استفاده  گرفت، سادهدرنظرتمثیل  توان برایی که میکارکرد ديگر .7
های تمثیلی مشهور حکايتالمثل يا  ه است. هنگامی که نويسنده از ضرباز فرهنگ عامّ

هايی از آن را در کردن مفاهیمی گذاشته است که نمونه قدم در راه ساده ،بردبهره می

 ه شاهد هستیم.تعامالت روزمرّ

 دهند:تأثیر قرار می ه و تمثل چهار قلمرو از وجود انسان را تحتقصّ در آخر اينکه .8

 مسئله؛ قلمرو شناختی: انتقال دانش و کمک به فرآيند حلّالف. 
 ؛هیجانی و امیدآفرينی –قلمرو عاطفی: پااليش عاطفیب. 
 ؛اجتماعی افراد با يکديگر –انسانی ةقلمرو بین فردی: ايجاد پیوستگی و رابطج. 

اش را در قلمرو شخصی: ايجاد بصیرت و بینش، چراکه فرد خود و مسائل زندگید. 
: 1390 ،)صاحبی رسدمسائل می کند و به درک بهتری از خود وروايت ديگران مالحظه می

13-14). 
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توان گفت که يکی ديگر از علل کاربرد تمثیل، اشراف فرد با اين توضیحات می
توان از تمثیل استفاده کرد و کننده از تمثیل بر تأثیر روانی آن است. در واقع می استفاده

  داشت. انتظاردر افراد مختلف را ی ع آن تأثیرات روانی خاصّبَتَ به
 

 در متون تاریخي . کارکرد تمثیل3
گاهی دهد که نشان می ،قرون متمادی طیّ ،ادبیّاتدر هنر و  تمثیلکاربرد گستردة 

اساس صورت ناخودآگاه و تنها بر و گاه به مشخّصصورت خودآگاه و از روی منظوری  به
تأثیرگذاری حالی است که . اين درشده استاز آن استفاده  ،ای متداولپیروی از شیوه

حال بايد ديد که علل استفاده از تمثیل در نثر  است. ناپذيرتمثیل در هر شرايطی انکار

های عینی تاريخی ثبت گزاره برایتاريخی چیست؟ مگر نه اين است که نثر تاريخی 
هنگامی  وجود دارد؟در آن ؟ پس چه دلیلی برای کاربرد شگردهای بالغی شود نوشته می

گیری و سبک شکل رةنظر از دو صرف ،کنیمفارسی را مطالعه می خیِکه متون نثر تاري
ن در مواجهه يابیم که مورّخا، درمینويسی رايج و همچنین سبک شخصی پديدآورندهنثر

ها در کردن اين پديده ناچار به ذهنی ،منظور ثبت تاريخ با رويدادهای عینی و بیرونی به
ای علّت و معلول ساخته اين رويدادها از مجموعه ،ديگر طرفقالب يک متن هستند. از

انجامد. همین ويژگی موجب مندی گفتار مورّخ در نثر تاريخی میاند که به روايتشده
ست که راوی آن بر ثبت تاريخ رود که با روايتی روبهکنشود تا مخاطب احساس می

 سازدخود می ةا شیفتگاهی چنان مورّخ ر ،مندی رويداد تاريخیتأکید دارد. اين روايت
 ها و جلوهدادن وتاب کند و از آبتاريخی قلمداد می یکه او خود را راوی داستان

بارها از  تاريخ بیهقینثری چون  ةکه در مطالع چنان ؛ورزدهای ادبی دريغ نمیبخشیدن

 بیانیايم که آيا اين متن بیان رويداد تاريخی است يا تاريخی نهفته در خود پرسیده
 شويم:رو میبا دو نوع استفاده از شگردهای بالغی روبه در خواندن چنین کتبی ادبی؟
تا بتوانند  اند شدهگرفته کار زيباسازی ساختار نوشته به برایشگردهايی که صرفاً  .1

بخشند. در اين شايستگی ماندگاری  ،تاريخی را در میان عبارات و جمالت فاخر یرويداد
 ،مثالبرای  ؛سازی نیستنويسنده به دنبال جلب مشارکت خواننده در مفهوم ،جمالت

دل ، تنها يک معاگیردمی بیان معنايی مجازی بهره برایوقتی نويسنده از استعاره 
دارد و خواننده ناگزير از پذيرش همان يک معادل معنايی معنايی حقیقی برای آن درنظر

بیتی تضمینی از شاعری  ،موضوعی بارةدر توضیحات خود ةو يا وقتی در ادام است
بلکه تنها به بیان نظر شخصی  ،قصد ندارد تا به نظرسنجی از خواننده بپردازد ،آورد می
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به هنگام استفاده از همچنین نويسنده  کند.خويش در بطن آن بیت تضمینی بسنده می
از  مشخّصعی در مقاطرا  وزن و آهنگی خاصکند  میمجبور نثر مسجّع نیز خواننده را 

 د.درک کن های تاريخیگزاره خواندن

 نایبلکه بر دريافت مع ،ظاهر نوشته نیست سازیزيبا ها شگردهايی که کاربرد آن .2
مند و دارای نويسندگان متبحّر در پرداختن به تاريخی که روايت. کالم تأکید دارند

کار خويش داشته را در دستور کردن امور عینی  به جای آنکه تنها ذهنی ،ساختار است
وقايع در ذهن خواننده و کاستن از ملولی وی در خواندن به بخشی  برای ثبات ،باشند

پردازند و با میکردن امور ذهنی  ، با استفاده از شگردهايی چون تمثیل به عینیتاريخ
نثر خود را ممتاز و ماندگار  ،حرکت در جهتی خالف جهت اصلی نوشتار تاريخی

از تمثیل  ،تاريخی یرويداد ة بیاندر ادام مورّخمثال هنگامی که  برای ؛سازند می
صورت نوشتار خود را سازی قصد زيبا ،دانکشکند و سخن را به درازا میاستفاده می

او را از درافتادن به  شگردهای بهتری پیش رو داشت که کالم ،ندارد که اگر چنین بود

مقاصد گوناگونی دارد  متن تاريخی در چنین کاربردهايی ة. نويسندداشتمیاطناب باز
 :کنیم اشاره میا ه نآهايی از کتب مورد پژوهش به که در ادامه با بیان مثال

قصد دارد تا خواننده را در ساخت بنای تاريخی در برخی مواقع نويسنده  الف.

ويسنده مشارکت دهد و او را در درک و دريافت مفاهیم سهیم سازد. در واقع ن
کارگیری تمثیل  بلکه با به ،وحده باشد  تاريخی متکلّم ةدر بازگويی واقع پسندد که نمی

و وجه  به مشبهٌتشبیهی، يافتن مشبه و  ةتا خواننده بتواند با برقراری رابطکوشد می
 تری از موضوع برسد:به فهم کامل ،شباهت

چون دست او گشاده کردند بر خراسان، اعیان و رؤسا  ،سوری مردی متهوّر و ظالم بود
ده آنچه ستد از  اندازه ستد و آسیب ستم او به ضعفا رسید وزهای بیرا برکند و مال

می بر وی رحمت کناد که کارش با حاک ،عزّ و جلّدرم پنج سلطان را داد... خدای، 
صدقه و نماز دی نیکوسر بجهد که با ستمکاری مر بهعدل و رحیم افتاده است؛ مگر سر

ا اعتقاد من همه آن امّ ؛... و اين همه هستو آثارهای خوش وی را به طوس هست بود
نیستند و سخت نیکو گفته است  ،است که بسیار ازين برابر ستمی که بر ضعیفی کنند

 ر:شاع

  
 ( 1/626: 1380)بیهقی،               

له، ئطرح مسپردازی، تکوتاه تاريخی، روايتی است که بیهقی با شخصیّ ةهمین گزار
 یعینی به امر یاز رويدادآن را برای خواننده  ،ارکان روايت و ساير اوج و فرود ةنقط
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شده ستم  مطرح ةلئمس ؛ت اصلی اين روايت استشخصیّ ،«سوری»د. کنذهنی بدل می
که خواننده  های اوستدادن بخشش وی و صدقه ،اوج روايت ةحدّ اوست بر ضعفا، نقطبی

 وردآحالت تعلیق درمی را بهو روايت  اندازدوی به ترديد میعملکرد  ةقضاوت دربار دررا 
شدنش به دادگاه عدل الهی  و سپرده شخصیّتبا مرگ  ،کوتاه روايتاين  ،نهايتو در

جای روايت حرکت کرده جهتی خالف آنچه تا بدين. سپس بیهقی درپذيردپايان می
کردن  به عینی بیتيعنی با استفاده از تمثیلی در پوشش يک  ؛دارداست، گام برمی

را در عملکرد خود و گرفتن مال زور  سوریپردازد. مفهوم اخالقی موجود در روايت می

در  را سپس عملکرد او ؛دزددانار میاش همسايه ةکه از خان زندمثال میاز مردم به زنی 
کند که انار را برای به اين شکل بیان می ،دزدزن  تمثیل ةدادن به ضعفا در ادام صدقه

را به توقّع زن دزد در فضل نهايت سرنوشت سوری و آمرزش وی برد و درمی فردی بیمار
کرده است تا با آوردن اين تمثیل، بیهقی تالش د. کنشبیه میو کرم و بخشش خداوند 

 ةبتواند شخصیّت سوری را بهتر در ذهن خواننده مجسّم سازد و او را در دريافت اين گزار

 شود:مثال بعد نیز چنین هدفی دنبال میتاريخی سهیم سازد. در 
باشی، فارغ باش اگر به جاه و قربت سلطان و شوافع حقوق خدمت ايشان مستظهر می

نابسته بگشايد و چون صباحت امردان به سر مويی که به سعايتی چون پیمان زنان، 
نقصان پذيرد و مانند چراغ بر ممرّ باد شمال ثبات نگیرد و چون مسارات در گوش کر 

 فايده نمايد:مادرزاد بی
 

 

(61: 1388)شیرازی،   

های مذهبی، سخنرانی در نمايشی، اپیزودهای در باستانی، هاینگاره در تمثیل کاربرد
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ها بازگرديم و  چراکه اگر به ابتدای هريک از اين نمونه ؛م استنديشه و تفکّری منظّ
شباهتی  ،یمرا بررسی کنرفته در فالن حماسه، سخنرانی، تبلیغ و... کار تمثیل به مکرراً

؛ نخواهد رفت ، ازمیانبرقرار شده است به مشبهٌکه از طريق تمثیل میان مشبه و 
بینی خويش دستاويزی روست که در تاريخ بزرگانی داريم که در بیان جهان همیناز

یّ بن و تمثیل ح ابن سینااند. از افالطون و تمثیل غار گرفته تا استوارتر از تمثیل نیافته
 ،گون شعری، روايی و...های گوناا در قالبه نيقظان و مورّخان و تماثیل کوتاه و بلند آ

گوينده از تمثیل استفاده کرده  ،هرجا سخنی در ارتباط عمیق با تفکّر وجود داشته

 ،ترين کتب تاريخی استکه از ديريابنیز  تاريخ وصّافهای ه در عبارتک چنان ؛است
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توضیح رفتار،  منظور به ر کتاب خوداهلل شیرازی دعبدکارگیری تمثیل هستیم.  شاهد به
به تمثیل متوسّل  ،تاريخی و اشخاص يا رويکردی خاص در رويارويی با موضوعات اخالق

داشتن ن نبستن به سالطین و چشم دل است، که در شاهد مثال آورده شده چنان .شودمی
 بردن به آن سايه و ناپايداريش به هنگام پناهقالب تمثیل ها را در خدمتی در ازای خوش

 تاريخ وصّاف متنِبودن  استبدادی ةاز جنب ،خوانندهدادن  مشارکتو  کرده است بیان
 کاسته و بر دموکراسی فهم آن افزوده است.

تمثیل و شگردهای بالغی مشابه آن را همچنین بايد درنظرداشت که نويسنده  .ب    

تری نیز وجود بلکه مقاصد پوشیده برد، کارنمی به دادن خواننده مشارکت با انگیزةتنها 
ی هستند که با عناوين ابزار نظارتی خاصّ تسلّطدارد. نويسندگان متون تاريخی تحت 

ند کن... از بازگويی تمامی وقايع جلوگیری میی چون عُرف، قانون، شرع، سیاست ومختلف
نويسنده دست به در چنین شرايطی  دانند.های تاريخی را مجاز نمیو بیان تمامی گزاره

های ها، استفاده از حکايتشود. يکی از اين کاربردهای پنهانی آن مییل و راهدامان تمث

برآمده از يک ريشه هستند و معنای  «محاکات»و  «حکايت» گانواژتمثیلی است. 
ای که آورده خواهد در نمونه محاکات در حکايت نیز وجود دارد. سازی و يادآوریشبیه

 ةگزيند تا با زمینتمثیل، حکايتی تمثیلی را برمیاز میان انواع گوناگون بیهقی  ،شد
کند، با بیانی پوشیده، نظر خود را در قالب که حکايت برای وی فراهم می ای گسترده

 تر بیان کند:حکايت تاريخی قديمی
 ،که پاهايش همه فروتراشید و خشک شد چنان ؛سال بر دار بماند و حسنک قريب هفت

که کس ندانست سرش  چنان ؛دستوری فروگرفتند و دفن کردندکه اثر نماند تا به  چنان
کجاست و تن کجاست. و مادر حسنک زنی بود سخت جگرآور، چنان شنیدم که دو 

که زنان کنند،  چنان ؛او اين حديث نهان داشتند، چون بشنید جزعی نکرد سه ماه از
بزرگا مردا  :بلکه بگريست به درد چنانکه حاضران از درد وی خون گريستند، پس گفت

که اين پسرم بود که پادشاهی چون محمود اين جهان بدو داد و پادشاهی چون مسعود 
و بوده است در جهان مانند اين که چون عبداهلل زبیر به خالفت بنشست  [...]آن جهان

عبدالملک ، به خلیفتی وی بصره و کوفه و سواد بگرفت و مصعب برادرش ]...[هبه مکّ
ايشان  ت او داشت و میانصعب کرد که مردم و آلت و عدّار قصد مُمروان با لشکر بسی

جنگی بزرگ افتاد و مصعب کشته شد. عبدالملک سوی شام بازگشت و حجاج يوسف 
از  ،عبداهلل چون کارش سخت تنگ شد]...[ه فرستادرا با لشکری انبوه و ساخته به مکّ

 ةو هم _يق بود وبکر صدّو دختر ب _وی نزديک مادر آمد، اسماء  ]...[جنگ بايستاد
اين خروج که تو بر  ،پس گفت: ای فرزند ،ها با وی بگفت. اسماء زمانی انديشیدحال
گفت: پس  ]...[به خدای که از بهر دين بود :دين را بود يا دنیا را؟ گفت ،امیه کردیبنی
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 درت زبیر عوّامپکه برادرت مصعب کرد، که  چنان ؛کردن صبر کن مرگ و کشتن و مثله
 حسین علی، که کن نگاه و ،عنه اهلل رضی ،صديق بوبکر من سوی از تجدّ و است بوده

 ]...[او کريم بود و به حکم پسر زياد، عبیداهلل تن در نداد ؛چه کرد ،رضی اهلل عنهما
شدن عبداهلل به مادرش آوردند.  خبر کشته ]...[زبیريان صبر کردند تا همه کشته شدند

 .(294 -1/292 :1380)بیهقی،  لیه راجعونإه و انّا لّانّا لِفت: هیچ جزع نکرد و گ
، دور از شود ديده میهای مختلف تمثیل به شکل تاريخ بیهقی،جای  در جای که چنان

خود  بر تعبیر معروف که بنا نیز ماجرای مرگ حسنکانتظار نیست که هنگام شرح 
رويداد با يکی از اين . در شويم رو بهروتمثیل  با، گرياندمیقلم را لختی بر وی  بیهقی،

بیهقی به دلیل  شويم.مواجه میبیهقی  ةترين موضوعات سیاسی و اعتقادی زمانمهمّ
ها، و کاستی بودهاهمین نظام سیاسی، با وجود اطّالع بر کم در يکی از ارکان اشتغال
د و کنداری  جانباز حسنک وزير  طور آشکار قادر نیست به ،هاتوزیها و کینهدسیسه

از تمثیل بهره رو ينااز خرده گیرد؛های سلطان مسعود غزنوی وضوح بر نابخردی به
حسنک را چون زبیر، مادر حسنک را چون اسماء و بوسهل را چون عبدالملک  .گیرد می

گری نظر خويش را بر بیهقی با رعايت اصول کتمان ،تمثیل . تا بدين جایِبیندمروان می
سلطان مسعود غزنوی احتیاط  دربارةامّا هنگام توضیح  ؛است مخاطب آگاه آشکار کرده

دهد که وی در روز  را تنها با اين جمله شرح می اوهای کفايتیسازد و بیپیشه می
نشاط سه روزه با نديمان و خاصگیان و مطربان  ،بردارکردن حسنک به قصد شکار

و همچنین است  متعدّدوجه شبهی که برآمده از امور های بیهقی برای گزينش سازد. می
دودمان وی را به باد  ،داری وی از ابراز عواطفی که اگر بر زبان آورده شوندخويشتن

بیش از  ،جويد که رنگ تعقّل در آناز تمثیلی بهره وی شود تا موجب می ،خواهند داد
توان گفت اگرچه بیهقی با میرو  ازين ؛خوردمی چشم شناسانه بهکارکرد ادبی و زيبايی

محسوب يکی از شگردهای شعری  بیشتر، اشکاربردن تمثیل که در بالغت زمانه به

امّا اين کاربرد ، ، متن کتاب را از تعاريف مخصوص به نثر تاريخی دور کرده استشود می
 بر عقالنیّت، است گرفته عهدهمثیل در روايت بردارکردن حسنک بربا تکیه بر نقشی که ت

نثر بیهقی در کاربرد تمثیل،  ةتوان گفت که شیوو می افزايدمیموجود در فضای نوشتار 
در واقع بیهقی از تمثیل  به شعر. نه ،را به نظم نزديک کرده است کتابش تاريخی

کند تا با نهايت درايت به بیان يکی از دشوارترين خطوط عنوان ابزاری استفاده می به

ثیلی که بیهقی های تمگونهای است از ساير دازد. اين تمثیل نمونهقرمز سیاسی زمانه بپر
توان گفت  ی اين چنینی میهاا بهره برده است. با تکیه بر نمونهه ندر کتاب خود از آ
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چراکه برای نیل به اين  ؛نبودهشاعرانه کاربردن تمثیل به دنبال کالم  بیهقی در به
 استفاده از استعاره و مجاز مفیدتر است. ،مقصود

 ةصراحت دربار پردازی باشد که بهگاهی نیز نويسنده خود مايل نیست نظريهج. 

لذا در چنین شرايطی تمثیل به  ؛گويدآمده سخن موضوعات تاريخی و رويدادهای پیش
اصلی  ةدر جمالت و عبارات پیشین، به وظیف بیانی ادبیشتابد تا پس از میوی کمک 

، نويسنده ،که پس از اين آورده خواهد شد مثالیدر . بازگردد نگاری تاريخيعنی  ،خود
آن را از جانب فرد  يعنی ؛است گويی پرداختهبلکه به مَثَل ،یستتمثیل ن ةخود سازند

 :ديگری بیان کرده و خود تنها در قالب يک راوی تاريخی ظاهر شده است
گفت: ما در معالجت نوازل اسقام و ستی میابوالفتح بُاو در اثنای محاورت با شیخ 

مقاسات عوارض امراض بر مثال گوسفنديم که اوّل نوبت که او را جزّار از بهر بريدن 
در اضطراب آيد و خود را بقلقی هرچه  ،موی بیندازد و دست و پای او محکم ببندد

نهد تا جزّار از کار خويش  امید شود و دل بر مرگزند و از حیات ناتر بر زمین میتمام
روح حیات و برد نجات در ه فارغ شود و او را مطلق گرداند، طمأنینتی بدو راه يابد و ب

حالت او میان خوف و رجا واقف شود و  ،نشاط آيد. دوم نوبت که در دست جزّار افتد
بدان حالت مستأنس شود و نفرت او از آن صورت نقصان پذيرد، تا  ،چون خالص يافت

واثق و ايمن باشد، چون قصاب او را بگیرد و محکم ببندد  ،عادت سابقه وم نوبت بسی
گونه هراس و خوف بدو راه نیابد و در تضاعیف امن و حالت فراغ و سکون اوداج هیچه ب

او به تیغ قهر بريده شود و جان شیرين او بر باد آيد. ما نیز در اقسام اسقام و نوايب 
باشیم و از دعوت مرگ امید افاقت و ابالل مغرور و مسرور میاوصاب و شوايب اعالل بر 

« گردن افتد و بند اجل محکم گردد رسازيم تا کمند قضا دتصامم و تغافل می
 .(147-146: 1374)جرفادقانی، 

بخشیدن به  آن با تجسّم ةوسیل گويی يکی از ابزارهايی است که گوينده بهمَثَل
يابد تا به تعلیم مخاطب بپردازد و به آگاهی ذهنی را میمفهومی انتزاعی، اين توانمندی 

و شعور وی از موضوع بیفزايد و چنانچه ادراکی ابتدايی از موضوع در ذهن خواننده يا 

گويی، جرفادقانی از رويدادی بهره د. در اين مَثَلکنآن را تثبیت  ،شنونده وجود دارد
مخاطب بارها آن را از نزديک گرفته است که جزء موضوعات الينفکّ زندگی است و 

صورت  بردن اين روايت عامیانه موجب شده است تا خواننده بهکار گر بوده است. بهنظاره
؛ دکندنیوی ادراک  مصائبتری، جايگاه انسانی خود را در مواجهه با ملموس و مفهوم

ت مستقیم و گونه از تمثیل نیز تکیه بر عقالنیّت و درياف توان گفت که در اينبنابراين می

و کاربرد  شود ديده میاصلی نثر است،  ةو انتقال انديشه که وظیفکامل پیام روايت 
 نظر جرفادقانی نبوده است.تنهايی مورد تمثیل به ةشناسانزيبايی
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يکی  ،المثل از نوع ضربويژه  به ،عربی نیز در کاربرد تمثیل ادبیّاتتأثیرپذيری از  د.

در زبان عربی نوعی  المثل ضرب های تاريخی است.در متن آنديگر از علل کاربرد 

پرداختند و برای مسائل آن به احتجاج می ةوسیل زبان به حکمت بود که مردم عرب
 یها که زيرساختالمثل آوردند. ضربدلیل می ،ای که با آن سروکار داشتندهروزمرّ

زيبايی و  ت ايجاز،تا گفتار گوينده در نهاي شدندموجب می ،تشبیهی در درون خود دارند
بر  المثل در متون عربی بنا رو کاربرد ضربازين ؛تأثیرگذاری به گوش شنونده برسد

خود را  ،عربی ادبیّاتزبانان در آشنايی با زبان و  فارسی سبک زندگی مردم رونق داشت.

های لفظی و معنوی يافتند که اوج تخیّل و تفکّر جهان در برابر دريای وسیعی از آرايه
انداخت تا از اين شاعرانگی متن را به صرافت می ندةکشید و جويمیتصوير   عرب را به
 نیز المثل شگردهايی چون ضرب ،در اين دريای ادبیای برگیرد. کران تحفهدريای بی

خود را حفظ  ةگونبلکه ماهیّت احتجاج بخشید، نة محض نمیشاعرابه کالم وجه  صرفاً
فارسی نشان از  ةهای عامیانها و حکمتالمثل هرچند که ضربداد. انتقال می ،کرده

های المثل ويژه ضرب ها، به آناز  وسیع ةامّا استفاد ،دارددر میان مردم قدمت اين کاربرد 
های فنّی و در متن ل،یبا هدف تفکّر و تحل ق دارند،تعلّعربی که به فرهنگ و تاريخ عرب 

اين شرايط را  ،های مختلف تمثیلگونه. شدمرسوم به تأثیر از عربی متکلّف فارسی 
زمان که بر  به تکرار نیفتد و هم های تاريخیگزارهدر پرورش  تا نويسنده کنند میفراهم 
از آراستگی ظاهر کلّی نوشتار  ،ن تکیه داردعنايی کالم و درک و دريافت مخاطبابعد م

 . نیز غافل نشود
تشبیهی مجازی هستند که در نهايت ايجاز  ها دارایالمثل ضرب ،گفته شد که چنان

 روند. اين جمالتِمیکار عنوان استشهاد در کالم نويسنده به کوتاه و به یصورت سخن به
قابلیّت  ،رو از طريق قیاس ينااز و جامعه هستند هرمردم  ةتأيید عامّ، حقايقی موردکوتاه

از اين  ،ساير نثرهای فارسیهمانند  ،های تاريخیکنند. در نثربودن را پیدا می تمثیلی

ها را پرکاربردترين  توان آنکه می جايی؛ تاشودوفور استفاده می جمالت کوتاه و پرمعنا به
  تاريخی دانست: نثرهای کاررفته در نوع تمثیل به

و شیران تا گرسنه نباشند شکار نکنند و قصد هیچ جانور نکنند و در امثال عجم چنین 
  .(1/207 :1389 )جوينی، «عکَتبِيُ کلبَکَ جِعأَ» اند:گفته و نیايد شکار سیر سگ از که است
که وی را آن رسد که تاش را رسید که آنجا گذشته شد و دل از خراسان  دترسی
تا و يداکَ اوکَ»اند:  نتوانست داشت، و خود کرده را درمان نیست و در مثال گفتهبر می

 .(1/322 :1380)بیهقی، «فوکَ نَفَخ
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در میان  و متداول ها اين ويژگی نهفته است که همین جمالت کوتاهالمثلدر ضرب
گويی تر درآيد که شبیه به آن را در مَثَلصورت حکايتی بزرگ تواند بهگفتار مردم، می

المثل، ذهن شنونده میان گفتار  . در واقع هنگام استفاده از ضربدکرتوان مشاهده می
سازد. در توضیحی ديگر  میلحاظ شباهت برقرار طی از، ارتباالمثل تالیابتدايی و ضرب

تأثیر خود قرار  ها دو قلمرو از قلمروهای وجودی انسان را تحتالمَثَل بايد گفت که ضرب
 دهند:می

گیری ها حکايتی نهفته است که نتیجهالمثل ساخت ضربقلمرو شناختی: در ژرف .1

 ؛آورده شده است برای تبیین آن المثل د که ضربشوای میلهئاز آن موجب حلّ مس
المثل دستان به فرماندهان را در ضربداشتن زير موضوع نیازمند نگاه جوينی ،برای مثال

 ،لالمثکند. در رويارويی با اين ضرببیان می (1/173: 1366)میدانی، «لبَک يَتبَعُککَ جوِّع»
اين نخستین قدم از پردازد و عربی می ةجمل ةزبان به ترجم ابتدا ذهن مخاطب فارسی

سپس تصويرسازی مربوط به ، الیّت عقالنی برای دريافت مفهوم مدّنظر نويسنده استفعّ

گیرد. در پايان در ذهن شکل می ،برای رفع گرسنگی گرسنگی سگ و تبعیّت از صاحب
فرماندهان و صاحب سگ ارتباط شباهت خواننده میان زيردستان و سگ و همچنین 

 ،ت ذهنی شرط اولیّه استالیّها فعّ اين سه گام که در هريک از آنسازد. با برقرار می
 د.کن له کمک میئالمثل به فرآيند حلّ مسضرب

 ،معنايی ها جمالتی کوتاه هستند که با نهايت ايجازِالمثل قلمرو شخصی: ضرب .2

و  گیرد کارمی را به المثل ضرب ای که نويسندهبنابراين  ؛ندشوو عام می زبانزد خاصّ
رک و دريافت گذاشتن قلمرو شناختی و دسر شت، پس از پهمچنین خواننده يا شنونده

يابد که خود و مسائل را می توانمندیاين  ،زندگی شخصیبا المثل و ارتباط آن  ضرب
زندگی را در روايتی ديگر مالحظه کند تا با نگاهی بیرونی به ادراکی جامع نايل شود. 

ها بیش از آنکه المثل نیز مالحظه شد، تمثیل ضرب ةدرباره در توضیحات ک چنان

ند و اگرچه در تعاريف کن بر خردورزی تأکید می ،شناسانه داشته باشندکارکردی زيبايی
و  نی چون جوينی، بیهقی، امّا مورّخاشوندبالغی از شگردهای شعری محسوب می

ا در نثر تاريخی استفاده ه ناز آ ،عقالنیّت خصوصیّت اند با تکیه برتوانستهجرفادقانی 
 ند.کن

و همچنین  ادبیّاتدادن تسلّط نويسنده بر  ارگیری تاريخ گذشتگان و نشانکبهـ. ه

د. مورّخ با علم بر اين کنشود تا کالم پربارتر جلوه موجب می ،های عامیانهحکمت
جويد تا عالوه بر نیل از تاريخ گذشتگان و ادب پیشین در قالب تمثیل بهره می ،موضوع
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 عنوان مورّخ و اطّالع بر احوال بهرا جايگاه خود  ،به مقصود خويش از آوردن تمثیل
مخاطبان اين کتب نیز وقتی تسلّط مورّخ بر تاريخ پیشین را د. کنگذشتگان اثبات 

در  که چنان ؛يابندتر میتر و درنهايت خواندنیتر، مقبولکالم وی را دقیق ،بینند می
شید و فرزندانش و همچنین بزرگمهر و ديگران در بیان الرّ به کرّات از هارون بیهقی يختار

 ود:شمی يادتمثیلی 
که در کس اعتماد نکنند، ها فراستانند و لیکن بر چنانپادشاهان در وقت چنان تقرّب

د بن طاهر بن عبداهلل قصد نیشابور کرد تا محمّ اخبار يعقوب لیث چنان خواندم که وی
سه  [...]بن طاهر را امیر خراسان فروگیرد، و اعیان روزگار دولت به يعقوب تقرّب کردند

تر داناتر سوی يعقوب ننگريستند و بدو هیچ تقرّب نکردند و بر در تن از پیران کهن
بودند تا آنگاه که يعقوب لیث در رسید و محمّد طاهر را ببستند. دطاهر میسرای محمّ

و پیش يعقوب آوردند. يعقوب گفت: چرا به من تقرّب نکرديد  اين سه تن را بگرفتند
م. یيبگو ،اگر جوابی حق بدهیم و خشم نگیری]...[  که يارانتان کردند؟ گفتند: انچن

های بسیار ما مردمانیم پیر و کهن و طاهريان را سال ]...[ید. گفتند: ينگیرم بگو :گفت
ا بودی ما را راه کفران نعمت گرفتن و رو ؛یها ديدهيخدمت کرده و در دولت ايشان نیکو

ها باز رويد و ايمن باشید که يعقوب گفت: به خانه ]...[کردن؟ به مخالفان ايشان تقرّب
پس از اين جمله يعقوب  ]...[یديچون شما آزادمردان را نگاه بايد داشت و ما را به کار آ

اک بستدند و داشتند پفرمود تا فروگرفتند و هرچه  ،ب کرده بودندآن قوم را که تقرّ
 .(397-1/395 :1380)بیهقی،  اين سه تن را برکشید

کند، تمثیلی است برای بیان حکايتی که بیهقی از طاهريان و يعقوب لیث بیان می

برادر سلطان محمود و عموی محمّد و مسعود. در ماجرای به سلطنت  ،عاقبت امیريوسف
ی محمّد اربه هواد ،محمود ،برادرش خواسته دررسیدن محمّد، ابتدا امیريوسف بنا ب

دستور سلطان مسعود، امیرمحمّد را  بهامّا سپس بنا  ؛نشاندپردازد و او را بر تخت میمی
خود نیز به  ،وفايی به امیرمحمّدکند و در جواب اين بیزندانی می ،تیز برده کوه ةبه قلع

 گذرد.درمی جاهمان و در شود میزندانی  درونه ةسرنوشتی مشابه او دچار و در قلع

عنوان تمثیلی برای  بیهقی با آوردن حکايت تاريخی به ،که پیش از اين گفته شد چنان
سلطنت امیرمسعود شرح  در را حال که يک رويداد تاريخی سرنوشت امیريوسف، درعین

شود و مخاطب نیز بر تاريخ پیشینیان به مخاطب يادآور می را تسلّط خويش ،دهدمی
 ،که میان اين دو حکايت برقرار کرده است را و همچنین ارتباطی حضور ذهن وی

 ستايد. می

از ديگر علل کاربرد انواع تمثیل در نثر تاريخی است.  ،تغییر در فضای نوشتار و.

 ممکن استکه روايت صرف رويدادهای تاريخی  دانند مینويسندگان متون تاريخی 
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 طوالنی یکوتاه که کالم یالمثل گاهی ضرب. آور و مانع از فهم دقیق موضوعات باشدمالل
شود که مفهوم موجب می ،ی زبان آنبا تغییر لحن گفتار و گاهی حتّ کند، قطع می را

ای استوارتر در ذهن خواننده حک شود و گاهی تغییر متن جمالت پیشین با ضربه
هنوز با ای که شود تا خوانندهموجب می ،تاريخی به چند بیت تمثیلیاز نثر نوشتار 

ق و و به فهم دقی قرار گیردت کالم مورّخ در فضای ادبیّ ،مطالب ارتباط برقرار نکرده است
 ؛ مثال: کاملی از رويداد تاريخی برسد

دور از خوشی و معموری دور شد، قصور بعد از سرکشی در پای قصور افتاد، گلشن 
 :گلخن شد، صفوف بقاع قاعاً صفصفاً گشت

 

 

 
(1/357: 1389)جوينی،  

سپس  ،دهدمیتوضیح را ابتدا چگونگی ويرانی شهر نیشابور الت، جوينی در اين جم    
را در پست و  نیشابورکند و قرآن اشاره می ةابتدا به بخشی از آي ،برای آنکه تمثیلی آورد

نیشابور قبل از  ،با آوردن ابیات عربی گاه آنداند و همچون بیابان هموار می ،نابودشدن
برای تواضع و فروتنی کمرش را خم کرده و  حالداند که ای میحمله را همچون پشته

 و در حالت سجود دائمی مانده است. هشدو هموار  ستپ
 

 های تمثیلي پرکاربرد در نثر تاریخيگونه .4
دريافت  ةتمثیل از جوانب گوناگونی چون شکل ظاهری، موضوع، شیو ،در کتب بالغی

محبوبیّت تمثیل ظاهر  به توجّه ،میان ايندر لیو ،شده بررسی... صريح يا غیرصريح و
حکايت  های مختلفی چوناز گونه ،ظاهریبندی دستهدر اين است. بیشتری يافته 

نام آمیز گويی، اسلوب معادله و داستان وعظلثَالمثل، مَ تمثیلی، ضرب ةتمثیلی، افسان
، شگردی بالغی با فراوانی بیشتر در شعر کهن ادبیّاتهرچند تمثیل در شده است.  برده

متون  ةدر مطالع امّا ،غالباً شعر هستندبرای تمثیل، در کتب بالغی  مذکورو شواهد  است
ساختارگرايی تناسب بیشتری را که با ديدگاه  نیز اين شیوه پژوهش حاضر تاريخی منثور

های تمثیلی که معموالً در افسانه ،بحثمورد های تاريخیِکتابدريم. اهلحاظ کرد ،رددا
از حکايت ها، امّا ساير گونه ؛جايگاهی ندارد ،دشو ديده میهای حیوانات داستانمیان 

 .دنشو ديده میبا فراوانی متفاوت المثل و...،  گويی و ضربتمثیلی تا مَثَل

های تعداد گونه، (1398)صالحی، گرفته  به همین منظور بر مبنای تحقیقات انجام
 يک ارائه شده است ةجدول شمارشده؛ در  برده يک از متون تاريخی نامهرتمثیل در 
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های تکراری  نمونه ،اعداد اين جدول ةذکر است که در محاسب شايان. (223-78: همان)
 يک ازهردرصد همچنین برای نمايش بهتر  .نداگرفتهقرار ننظر  مدّ موجود در متون

در  تفکیک بهيک از آنها هرای از اين متون، نمودار دايره کدامهای تمثیل در هرگونه
ة فراوانی مقايس برایدو،  ةدر شکل شماراين، بر آورده شده است. عالوه يک ةشکل شمار

 های تمثیل، نمودار ستونی مرتبط نیز ترسیم شده است.يک از گونههر
 

 تعداد انواع تمثیل در پنج اثر منثور تاريخی  – 1جدول 
 اثر تاريخی              

 های تمثیلی گونه

تاريخ 
 بیهقی

ترجمه تاريخ 
 يمینی

دور و الصّ ةحرا
 رورالسّ ةیآ

تاريخ جهانگشای 
 جوينی

تاريخ 
 وصاف

 3 1 0 0 13 حکايت

 6 12 2 12 5 گويی مثل

اسلوب  ةتمثیل به شیو

 معادله
8 24 7 67 52 

 21 31 9 11 16 المثل ضرب
 

 

  

   

 های تمثیل در پنج اثر منثور تاريخیيک از گونهدرصد هر – 1شکل 

 
 

 راهنمای نمودارها

 حکایت       

 مثل گویي      

 اسلوب معادله ۀتمثیل به شیو      

 ضرب المثل      
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 های تمثیل در پنج اثر منثور تاريخیيک از گونهفراوانی هر – 2شکل 

 

که در اين  دهدنشان می ،تمثیلموضوع از متون نثر تاريخی با  برآمدههای داده
در گنجانده شدن ازنظر شکل ظاهری قابلیّت  که وجود داردنوعی تمثیل ها کتاب

میزان حضور آن در متون تاريخی از  ،حال درعین لیو ،نداردمعمول را های  بندی دسته
شواهد زير از  ؛استطور کامل دار های تمثیل را بهو ويژگیاست ديگر انواع تمثیل بیشتر 

 هستند: اين مقوله
قاآن فرمود تا مودعات خزاينی را که در چندين مدت جهت چنگیزخان از ممالک   .1

گنجید، گشاده گردانیدند بودند و فذلک آن در بطون دفتر نمی شرق و غرب جمع کرده
 نماند: ها باقیچیز در خزانه جهت فردا از قلیل و نقیر و قطمیر هیچو... 

  

(367)همان:   
 

ها، عطا و هبات او را اندک احتباسی بودی و بر دوام فايض مدّت سه ماه در اين ماه .2
 افتد:نه. و در اين موضع، اثبات اين ابیات ذو وجهین می

 

 
 

 

 
(419)همان:   

 

اند که بايذ غرض از اتّخاذ وزرا و پرورش کفات عدّت بسیار و استظهار بزرگان گفته  .3
 ،کثرت شمار باشذ و استفادت نفع مقصود بوذ نه تحصیل جمع که يکی مراد برآورنه 

 تاریخ وصّاف
تاریخ جهانگشای 

 جویني

الصدور و حةرا

السروریةآ  

ترجمه تاریخ 

 تاریخ بیهقي یمیني
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0 

 راهنمای نمودار

 حکایت       

 مثل گویي      

 تمثیل به شیوه اسلوب معادله      

 ضرب المثل      
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مخبر مغرور نبايذ شذ که درّی خرد و صغیر به از هزار نه ياور و بجثّه و قالب و منظر بی
 بهای کوهی کبیر باشذ:

 

 7  

(298: 1386)راوندی،   

توان گفت می ،دشبیان تمثیل  ی پژوهش در تبیین چیستیدر ابتدا نظر به آنچهبا 
شباهت میان متن  ةرابط که رو هستیم با نوعی از تمثیل روبه ،در تمامی اين شواهدکه 

 تأويل است نیازمندپنهان و  ها در آن که وجه شبه و وجود داردشده  اصلی و بیت ضمیمه

اسلوب  رةبه توضیحاتی که دربا توجّه پديد آمده است. متعدّداز کنار هم قرارگرفتن امور 
انگیزد که اين نوع از ما را بر آن می ،استبیان شده  عنوان يکی از انواع تمثیل به ،معادله

ای به آن را گزارهکه نیمی از بنامیم « اسلوب معادله ةتمثیل به شیو»را تمثیل پرکاربرد 
دو  ،و اگر اين دو نیمه را در تقدير دهدتشکیل میبه نثر  ایگزارهی ديگر را و نیمنظم 

در  اسلوب معادله ةهمانند با دو مصراع يک بیت است که به شیو ،جمله درنظربگیريم

که در نثر تمثیل از گونه  اينمستقل در پژوهشی الزم است و  اندبرابر يکديگر قرار گرفته
 اين تمثیل نويافته،پس از . شودبررسی  ترفراوانی را دارد، دقیقتاريخی بیشترين 

های پرکاربرد تمثیل در گونه ،های تمثیلیو حکايت گويی، مثَلهاضرب المثل ،ترتیب به
به هنگام توضیح علل کاربرد تمثیل در نثر  ها هايی از آننمونهکه نثر تاريخی هستند 

 .دشبیان تاريخی 
 

 نتیجه. 6
 السّرورةیالصّدور و آةحرا، تاريخ يمینی ةترجم ،تاريخ بیهقی هایبررسی کتابپس از 

نتايج دست اين به تمثیل در نثر تاريخی  بارةدر ،تاريخ وصّاف و تاريخ جهانگشای جوينی
 :يافتیم

 ی هالبالغاسرارمقبول بالغت همچون کتاب  کتب مقدّم وبه تعاريفی که از  توجّهبا 

 دربارةن متأخّر قاهايی که محقّبه بررسی توجّهو همچنین باآيد می دست جرجانی به
موجب  کهتشخیص تمثیل موردنیاز برای  معیارتوان گفت که می ،اندتمثیل انجام داده

نثر نیز کاربرد  در غالباً ،عالوه بر نظم ،دشومیشگردهای بالغی شناسايی آن از ديگر 
 .یمبررسی کن در نثر را نیز تمثیل توانیم می ،دارد و با تکیه بر همین معیار

 کارگرفته  بخشیدن بر بعد عقالنی کالم به ها با هدف قوّتهرکدام از اين تمثیل
 ،دادن خواننده در فهم مطالب مشارکت ازجمله ،اند و نويسنده به داليل گوناگونی شده

تأثیرپذيری  ،نويسنده به بیان صريح میلی بی ،گويی به هنگام بیان مسائل سیاسیپوشیده
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از  ،تغییر در فضای نوشتار و دادن تسلّط خويش بر تاريخ گذشتگان ، نشانعربی ادبیّاتاز 
توان از اين تعبیر استفاده کرد که می ،شده به داليل بیان توجّهکند. باتمثیل استفاده می

ه چراک ؛نويسنده به دموکراسی فهم است باور ةدهند نشاندر نثر تاريخی، تمثیل  کاربرد
اين در حالی  ؛شود ديده می ورزیدر تمامی داليل ذکرشده ردّ پررنگی از تعقّل و خرد

متن خود را  ،کندمعنايی استفاده  های تکای به کرّات از استعارهاست که اگر نويسنده
  .کرده استبودن فهم هدايت  سوی استبدادی به

 السّروریةالصّدور و آحةراو  تاريخ بیهقیتوان گفت در با تکیه بر داده های آماری، می 

، از تاريخ وصّافو  تاريخ جهانگشای جوينی، ترجمة تاريخ يمینیالمثل؛ و در  از ضرب
 های تمثیلی استفاده شده است.تمثیل به شیوة اسلوب معادله، بیشتر از ساير گونه

 

 نوشتپي
 دارد.ود و از اين کار توقع اجر ربه عیادت بیمار می دزدد و با آنمانند زنی که از باغ همسايه انار می .1

زاعی هو شاعرٌ عربی متیم ر الخَيمِوَه کثیر بن عبدالرّحمن بن األسود بن عامر بن عُسمُعزّه: کُثَیِّر عَزَّه و اِ .2
 ةیبنت جمیل بن حفص بن إياس الغفار ة، اشتهَرَ بِعشقه عزّةیاألُمو ةلوالدّ ءو شعرا ةالمنوّر ةینمن أهل المد

 (50/76: 1415)ابن عساکر،  .ةنیالکنا

 ،، پس از آنکه او را ترک کردم و او نیز مرا ترک کردزّهعهمانا من اکنون با تمام شور و شوق زيادم به  .3
او هر بار که زير آن سايه ابر در برابر گرمای خورشید امیدوار است. پس  ةکسی هستم که به ساي انندم

ق من شور و شو ،اين مثل با برد و همانندسايه هرگز سودی نمیرود و از آن می میان، آن سايه ازبنشیند
 سودی برای من ندارد. ،در حال حاضر بعد از آنکه پیوند ما گسسته است به عزّه نیز

حوادث بد آن را به بندگی کشید؛ پس آن تپّه و پشته، فروتنی شد که به سجود عادت کرد. حال  ،آری .4
 کش مانند عود تر بود و خاکش مثل مشک سايیده.چوب خش ،ه تاآنجاکه به ياد دارمنکآ

 کند.که مورچه طعام ساالنه را ذخیره میدرحالی ؛اندوزداش را هم نمیهرگز غذای روزانه شیر .5

اند.  ها پنهان شدههای سعد در زير نحوستگل سرخ را پوشانده است؛ گويی که ستاره ،سرمای طوالنی .6
ها با رنگ متنوّع در تخم سفیدرنگ طاووس ةطورکه جوج همان؛ بهار و زيبايی آن در برف پنهان شد

 ند.ا پنهان

ای بتواند فیلی را از بسا که پشه دهد و چهها را آزار میخس و خاشاک حتی مقدار اندکش هم چشم .7
 پای درآورد.

 

 منابع
 ای، تهران، بنیاد نشر قرآن.(، ترجمة مهدی الهی قمشه1376قرآن کريم )

 دارالفکر. بیروت، ،1، چ50ج چاپ علی شیری، ،دمشق ةینتاريخ مدق(، 1415) ابن عساکر

 ، تهران، هیرمند.2، چ1پژوه، ج منوچهر دانش چاپ، تاريخ بیهقی(، 1380بیهقی، ابوالفضل )



 153/ 24 پیاپي شمارۀ ،1398 زمستان و پاییز ،2 شمارۀ ،9 سال فارسي، ادب

-24ص ،59، شرشد آموزش و ادب فارسی، «کلیله و دمنهتمثیل و »(، 1380) باقرزاده خالصی، وحید
29. 

 ، تهران، علمی و فرهنگی.6، چهای رمزی در ادب فارسیرمز و داستان(، 1386پورنامداريان، تقی )
اشکال، ساختار و کارکرد تمثیل در تفسیر »(، 1388تقوی، )محمّد و  دیمحمّعباسقلی  ،جبری، سوسن

 .42-17ص ،164، ش42، سال جستارهای ادبی، «عرفانی میبدی
 ، ترجمة جلیل تجلیل، تهران، دانشگاه تهران.البالغهاسرار(، 1389جرجانی، عبدالقاهر )

 ، تهران، علمی و فرهنگی.3، چترجمة تاريخ يمینی(، 1374جرفادقانی، ابوالشرف ناصح بن ظفر )

 ، تهران، علم.2، چتاريخ جهانگشا(، 1389جوينی، عالءالدّين عطاملک )
 وّار.، تهران، ز2، چفن نثر در ادب فارسی(، 1375خطیبی، حسین )

 اساطیر.  ،، تهرانالسّرور در تاريخ آل سلجوقةیالصّدور و آةحرا(، 1386علی )راوندی، محمّد بن 
 ، تهران، اطّالعات.21، چشرح جامع مثنوی معنوی(، 1390کريم ) زمانی،

 نژاد، تهران، دانشگاه تهران.، چاپ علیرضا حاجیانتاريخ وصّاف(، 1388شیرازی، عبداهلل )
-34، ص20، ش11، سالنامه کاوش، «تمثیل و تصويری نو از کارکردهای آن»(، 1389شیری، قهرمان )

54 . 
 ، تهران، ارجمند.2، چقصّه درمانی(، 1390صاحبی، علی )

های منطقی تحلیل اليه»(، 1395دريکوند، )عصمت شکیب و  خسرویمحمّد  ،صادقی تحصیلی، طاهره
 .79-51ص ،40ش ،40سال  ،ات فارسیپژوهش زبان و ادبیّ، «نامههای مرزباناستدالل در تمثیل

مرتضی دسیّاستاد راهنما: دکتری،  رسالة، بررسی تمثیل در متون تاريخی(، 1398صالحی، الهام، )
 میرهاشمی، دانشگاه خوارزمی، دانشکده زبان و ادبیات فارسی.

 قدس رضوی.، مشهد، آستان مجمع األمثال(، 1366احمد بن محمّد ) میدانی،
، «بررسی کارکرد تمثیل در آثار ادبیات تعلیمی»(، 1392وفايی، عباسعلی و آقا بابايی، سمیه )

  .46-23ص ،18 ش ،5سال  ،نامه ادبیات تعلیمی پژوهش

 
 


