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چکیده
رسانگی و انتقال پیام ،اصلیترين کارکرد نثر ،بهويژه نثر تاريخی است؛ به همین سبب در آن بايد از
شگردهای بالغی که دستیابی به اين هدف را به تعويق میاندازد ،کمتر استفاده شود؛ امّا ازآنرو که در
ادبیّات فارسی ،شعر وجه غالب ادبی بهشمارمیرود و نثر تحتتأثیر آن قرار گرفته است ،بهناچار از
شگردهای مختلف ادبی که خاصّ شعر هستند ،نیز بهره جسته است .حتّی نثر تاريخی که وظیفة آن
گزارش مستقیم تاريخ بدون دخالت احساسات شاعرانه است ،نیز از اين امر مستثنا نیست .تاآنجاکه
برخی از مورّخان بهجای آنکه به وظیفة تاريخنگاری خود وفادار بمانند و تنها به بازگوکردن وقايع تاريخی
بپردازند ،پیشة اديبی درپیشگرفتهاند و گويا به دبیر -مورّخ تبديل شدهاند .يکی از شگردهای بالغی
موردتوجّه مورّخان «تمثیل» است .بیشتر پژوهشهای انجامشده دربارة تمثیل به حوزة شعر مربوط
میشود و کمتر به حضور و چگونگی آن در نثر فارسی پرداخته شده است .اين جستار با تکیه بر روش
اسنادی– تحلیلی اين شگرد ادبی را در متون مهمّ نثر تاريخی بررسی میکند تا شیوة تاريخگويی
نويسندگان اين کتب را بسنجد و درنهايت اين نتیجه را بیان خواهد کرد که نويسندگان متنهای
تاريخی از گونههای مختلفی از تمثیل با اهدافی گوناگون بهره میجويند که نهتنها به رسانگی متن آنها
آسیبی نمیرساند ،بلکه در انتقال مفاهیم عینی به ذهن خواننده و بازگويی واقعیّتهای تاريخی به آنان
کمک شايانی میکند.
واژههای کلیدی :نثر تاريخی ،کارکرد نثر ،شگردهای بالغی ،گونههای تمثیل ،تمثیل.
* .رايانامة نويسندة مسئول:

mirhashemi@khu.ac.ir
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 .1مقدّمه
در تعاريفی که برای «نثر» در کتب گوناگون ارائه شده است ،آن را يکی از اقسام
سخنگفتن دانستهاند که معموالً در مقابل شعر قرار میگیرد؛ دهخدا در لغتنامه
مینويسد  :نثر در لغت ،صفتی عربی به معنای پراکنده ،سخن پاشیده و غیرمنظوم است.
برخالف نظم که سخن منظوم و شعر را گويند .حسین خطیبی نیز در کتاب فنّ نثر در
ادب فارسی ،در تعريف نثر میگويد« :نثر کالمی است که وزن و قافیه نداشته باشد ».و
سپس چنین میافزايد که «در آن مفاهیم و معانی با وضوح و روشنی و رسايی و با نظم
فکر و منطقی بیان میشود و تنها وظیفة لفظ در آن ،بیان معناست» (.)29 :1375
بهکاربردن اين تعريف که نثر سخنی است در برابر شعر ،ايجاب میکند که کالم با
نظام و منطق خاصّی بهمنظور انتقال فکر و انديشه بهکارگرفته شود .برای رسیدن به اين
هدف ،در نثر کاربرد تخیّالت شاعرانه و آرايههای ادبی که دريافت انديشه را به تعويق
میاندازد ،جايگاهی ندارد .بااينحال ،توجّه به سیر نثر فارسی نشان میدهد که با گذشت
زمان و فاصلهگرفتن از نثرهای مرسل ،زمینه برای ظهور شگردهای ادبی در نثر فارسی
فراهم و پیدايش نثرهای مملوّ از آرايههای ادبی ،به شکلگیری نثر فنّی منجر میشود؛
چنانکه آثاری چون کلیله و دمنه ،مرزباننامه و ...بر پیشانی نثر فارسی جلوهگر
میشوند .در میان کتبی که به نثر متکلّف نوشته شدهاند ،کتابهای تاريخی نیز
قابلتوجّهاند .تاآنجاکه تاريخ جهانگشای جوينی ،تاريخ وصّاف الحضره و برخی ديگر در
نهايتِ پیچیدگیهای کالمی و با استفادة بسیار زياد از شگردهای ادبی شکل میگیرند و
در بسیاری از مواقع ،کارکرد تاريخی اين کتب در ساية نگارشهای ادبی گم میشود و
گزارههای تاريخی بهدرستی منتقل نمیشوند.
در اين تحقیق کوشیدهايم تا با بررسی برگزيدهای از کتب تاريخی ،دربارة استفاده از
شگرد ادبی «تمثیل» در نثر تاريخی فارسی پژوهش کنیم و به پرسشهای اساسی زير
پاسخ دهیم .1 :استفاده از تمثیل در اين آثار به چه منظوری صورت گرفته و چه تأثیری
بر متن اين کتابها داشته است؟  .2در نثر تاريخی از کدام گونههای تمثیل استفاده
میشود؟
ازآنجاکه اين پژوهش ،تمثیل در نثر تاريخی را بررسی میکند ،قلمرو تحقیق آن به
کتب منثور تاريخی محدود میشود که ازلحاظ ادبی جايگاه وااليی دارند؛ بنابراين از
میان کتب نثر تاريخی به کتابهای تاريخ بیهقی ،ترجمة تاريخ يمینی ،راحةالصّدور و
آیةالسّرور ،تاريخ جهانگشای جوينی و تاريخ وصّاف بسنده کردهايم .روش اين پژوهش،
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بهطورکلّی روشی ساختارگراست که بهصورت اسنادی– تحلیلی عمل میکند .به اين
منظور ،ابتدا چارچوب نظری خود را مشخّص کرده و تعريف مقبول پژوهش را از تمثیل
ارائه دادهايم .سپس براساس اين تعريف مشخّص و محدود ،شواهد و نمونههايی از کتب
تاريخی برای اثبات و تأيید فرضیههای خود آورده و در ادامه بهمنظور تحلیل يافتهها ،به
شرح و بسط و پیوند آنها پرداختهايم.
پژوهشگران بسیاری به انواع و کارکردهای تمثیل توجّه کرده و از آن در متون نثر
فارسی بهتفصیل سخن گفتهاند؛ چنانکه تمثیل در نثر تعلیمی و عرفانی فارسی ،زمینة
پژوهش را برای محقّقان آثاری چون کلیله و دمنه ،مرزباننامه ،کشفاألسرار و ...فراهم
کرده و پژوهشهايی چون «بررسی کارکرد تمثیل در آثار ادبی تعلیمی» ( )1392از
عباسعلی وفايی و سمیّه آقابابايی« ،تمثیل و کلیله و دمنه» ( )1380از وحید باقرزاده
خالصی« ،تحلیل اليههای منطقی استدالل در تمثیلهای مرزباننامه» ( )1395از طاهره
صادقی تحصیلی و «اشکال ،ساختار و کارکرد تمثیل در تفسیر عرفانی میبدی» ()1388
از سوسن جبری ،در اين زمینه انجام شده است .بااينحال بررسی چگونگی تمثیل در
نثر تاريخی فارسی مورد توجّه قرار نگرفته؛ بنابراين الزم دانسته شده است که در
پژوهش حاضر به آن پرداخته شود.


 .2تعریف تمثیل
برای ورود به موضوع اصلی پژوهش ،در ابتدا بايد به اين موضوع بپردازيم که تمثیل
چیست و در کتب بالغی چه تعاريفی برای آن آورده شده است؟ تمثیل از شگردهای
بالغی و هنری پرکاربرد در فرهنگ و ادبهای مختلف جهان است و از گذشتههای دور،
يعنی از روزگار اسطورهها و حماسهها تا روزگار کنونی ،حضور فعّالی داشته و تجلّی و
تبلور آن در هنرهای گوناگون مشهود است .بهتَبَع در بالغت فارسی نیز به اين شگرد
بالغی بسیار توجّه شده است .در مباحث ادبی ،تمثیل حوزة گستردهای دارد و
تقسیمبندیهای گوناگونی از شکل ظاهری تا شیوة درک و دريافت و درونمايه برای آن
درنظرگرفته میشود« .در علم بالغت ،تمثیل ،تصوير يا مجازی تلقّی میشود که گوينده
بهوسیلة آن ،مراد و مقصود اصلی خود را در لباس و هیئت موضوعی ديگر که با موضوع
و فکر اصلی که از طريق قیاس قابلمقايسه و تطبیق باشد ،بیان میکند» (پورنامداريان،
 .)116 :1386در واقع تمثیل با برقراری رابطهای از نوع تشبیه با موضوع اصلی سخن،
مفاهیم را به مخاطبان انتقال میدهد .عبدالقاهر جرجانی (474 – 405ق) که از نخستین
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پايهگذاران علم معانی و بیان است ،درکتاب مهمَ خود ،اسرارالبالغه ،با تکیه بر همین
رابطة تشبیهی میان موضوع اصلی ،بهعنوان مشبه و تمثیل بهعنوان مشبهٌبه ،ديدگاههای
خود را بیان میکند و تشبیه را اعمّ از تمثیل میداند و میگويد :هر تمثیلی تشبیه
است؛ امّا هر تشبیهی تمثیل نیست .درنهايت نیز برای تمثیل سه ويژگی اساسی را
برمیشمرد« :درک آن نیاز به تأويل دارد ،وجهشبه در آن آشکار نیست ،وجهشبه آن
صفتی عقلی و غیرحقیقی است برآمده از امور متعدّد» ( .)78-70 :1389و برای تمثیل با
سه ويژگی مذکور ،آيهای از قرآن را مثال میزند:
(جمعه.)5 :

برای تمثیل با چنین ويژگیهايی میتوان شاهدمثالهای مختلفی از انواعی چون
حکايت ،مَثَلگويی ،ضربالمثل ،افسانة تمثیلی ،اسلوب معادله و ...يافت .حال بايد ديد
که علّت استفاده از تمثیل چیست و تمثیل چه کارکردهايی میتواند داشته باشد؟ تقريباً
میتوان گفت در تمامی کتابهايی که به تمثیل پرداختهاند ،شرح کاربرد تمثیل و فوايد
آن نیز جايگاه مهمّی دارد و چهبسا برخی از بخشهای اين کتب صرفاً براساس تبیین
فوايد کاربرد تمثیل شکل گرفتهاند .جرجانی بهعنوان يکی از بالغیّون که مهمّترين
ديدگاهها دربارة تمثیل را بیان کرده است ،در قسمتهای مختلفی از کتاب خود به
اهمیّت تمثیل میپردازد و میگويد:
آگاه باش که همة خردمندان اتّفاق دارند بر اينکه تمثیل آنجاکه عقب معانی بیايد،
معانیای که بهاختصار در معرض آن قرار بگیرد و از صورت اصلی خود بهصورت آن
منتقل بشود ،برای آن معانی ،جامة شکوه میپوشاند و فضیلت میبخشد .پايگاه و قدر
معانی را باال برده و آتش آن را برمیافروزد و نیروی آن را در تحريک جانها دوچندان
میکند و دلها را بهسوی آن معانی جلب میکند و از اعماق دل بر آن معانی رقّت و
شور و عشق برمیخیزد و طبايع را وادار میکند که بدان مهر ورزند (.)86 :1389

در اکثر کتب بالغی تنها به همین موضوع که تمثیل موجب تأثیرگذاری بیشتر و
نفوذ عمیقتر معانی در ذهن مخاطب میشود ،اشاره شده است؛ امّا میتوان برای تمثیل
فوايد ديگری نیز درنظرگرفت:
 .1ازآنجاکه تمثیل قابلیّت دارد مفاهیم تجريدی را در ذهن فراگیرندگان با هیئتی
قابلفهم بهتصويربکشد ،میتوان از آن در آموزشهای پايهای و اساسی استفاده کرد.
 .2يکی از ويژگیهای تمثیل که بهنظرمیرسد مهمّترين آنها نیز باشد ،اقناعکنندگی
آن است .تمثیل با رابطة تشبیهی که بین صورت و معنا برقرار میکند ،توانايی دارد که
موضوع را برای مخاطب قابلفهم و پذيرش آن را آسانتر کند؛ ازاينرو همواره در
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خطابههای منطقیان يونان ،خطابههای رهبران انقالبها ،بیان عقايد دينی مبلّغان
مذهبی و همچنین آثار ادبی کشورهای مختلف ،از تمثیل استفاده شده است.
 .3مفاهیم معقول گاهی چنان پیچیده هستند که جز از راه تمثیل نمیتوان به بیان
آنها پرداخت؛ ازهمینروست که در بسیاری از کتب بالغی تمثیل را تشبیه معقول به
محسوس دانستهاند؛ برای مثال ،درک نوربودن خداوند جز با تمثیلی که در آية  35سورة
نور بهکارمیرود ،چندان آسان نیست:

؛ بنابراين میتوان گفت از ديگر ويژگیهای
تمثیل ،تفهیم مفاهیم فکری و فلسفی و عرفانی است که انتقال آن برای نويسنده و
درک و فهم آن برای مخاطب بسیار دشوار است .درک مباحث عرفانی بهآسانی صورت
نمیگیرد و در بسیاری از متون عرفانی به اين موضوع اشاره شده است:
ای دريغــا عــرصــة افهام خلــق

سخت تنگ آمــد نــدارد خلق ،حلق
(موالنا)13/3 :1390 ،

در اينجا تمثیل در حکم ابزاری است که با معادلسازی برای هريک از مفاهیم ،به
تجسّمبخشی آن در ذهن مخاطب کمک میکند و موجب انتقال آنها به ذهن وی
میشود .افرادی چون مولوی به اين ويژگی تمثیل آگاه بوده و در جایجای آثار خود به
آن اشاره کرده و از آن بهره بردهاند:
اين مثل چون واسطهست اندر کالم

واسطــه شرط است بهــر فهم عام
(همان)228/5 :

 .4گاهی حیطة بیان برخی از موضوعات به جهان ماورايی اختصاص دارد که يا
نويسنده در ذهن خود به آنها توجّه کرده و يا در قالب مفاهیمی همانند مفاهیم دينی و
مذهبی نسلبهنسل منتقل شده است؛ ازاينرو نوعی از بیان تمثیلی که به «تمثیل رؤيا»
مشهور است ،اين قابلیّت را دارد که به بیان آنها بپردازد .اين در صورتی است که بیان
چنین مفاهیمی جز از طريق معادلسازی يا مشابهسازی امکانپذير نباشد؛ برای مثال،
بیان موقعیت مرگ ،جهان آخرت و ...از مسائلی هستند که جز به زبان تمثیل توصیف
عینی آنها امکانپذير نیست.
 .5آنچه تاکنون دربارة فوايد تمثیل بیان شد ،به نقش آن در ايضاح و آشکارسازی
معانی پنهان و توصیفناپذير تعلّق داشت؛ امّا تمثیل کاربرد ديگری نیز دارد که دقیقاً
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متضادّ فايدة روشنگری آن است .گاهی تمثیل بهعنوان ابزاری برای کتمانکردن و بیان
پوشیدة برخی از اسرار بهکارمیرود؛ برای مثال ،بسیاری از تمثیلها که مسائل سیاسی را
بیان میکنند ،تعمّد دارند که بدون آشکارکردن ،موضوعات را بیان کنند .از علل اين نوع
استفاده از تمثیل ،میتوان به دو مورد اشاره کرد :يکی ترس و احتیاط و ديگری
پنهانکردن موضوعات از افرادی که صالحیّت شنیدن آن را ندارند؛ برای مثال ،کتاب
قلعة حیوانات ،نوشتة جرج اورول ،اثری است تمثیلی که قصد دارد بهصورت پوشیده
مسائل سیاسی را بیان کند .در ادبیّات عرفانی نیز بارها بهمنظور تبیین مفاهیم برای اهل
عرفان و پنهانماندن آنها از افراد فاقد صالحیّت ،با بیان نمادين و تمثیلی روبهرو
میشويم؛ چنانکه موالنا میگويد:
بهــر کتمان مديـح از نامحــل

حـق نهادهست اين حکايات و مثل
(همان)2114 /3 :

 .6يکی ديگر از هدفهای اصلی در تمثیلآوری ،جلوة هنریدادن به واقعیّتهاست؛
برای مثال ،هنگامی که يک نويسنده به جای گزارش صرف تاريخی و سیاسی از واقعیّت،
بافت و صورت ديگری به آن میدهد ،ازيکسو برد زمانی و مکانی گزارش را افزايش
میدهد و از سوی ديگر ،برای مخاطبانی که در زمان همان رويداد زندگی میکنند ،طرح
ديگرگونه و عاری از توضیح واضحات با نوعی آشنايیزدايی و رغبتانگیزی همراه میشود.
در اينجا نويسنده قدم در راه هنریکردن واقعیّتها گذاشته است (شیری.)41 :1389 ،
 .7کارکرد ديگری که میتوان برای تمثیل درنظرگرفت ،سادهکردن مفاهیم با استفاده
از فرهنگ عامّه است .هنگامی که نويسنده از ضربالمثل يا حکايتهای تمثیلی مشهور
بهره میبرد ،قدم در راه سادهکردن مفاهیمی گذاشته است که نمونههايی از آن را در
تعامالت روزمرّه شاهد هستیم.
 .8در آخر اينکه قصّه و تمثل چهار قلمرو از وجود انسان را تحتتأثیر قرار میدهند:
الف .قلمرو شناختی :انتقال دانش و کمک به فرآيند حلّ مسئله؛
ب .قلمرو عاطفی :پااليش عاطفی– هیجانی و امیدآفرينی؛
ج .قلمرو بین فردی :ايجاد پیوستگی و رابطة انسانی– اجتماعی افراد با يکديگر؛
د .قلمرو شخصی :ايجاد بصیرت و بینش ،چراکه فرد خود و مسائل زندگیاش را در
روايت ديگران مالحظه میکند و به درک بهتری از خود و مسائل میرسد (صاحبی:1390 ،
.)14-13
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با اين توضیحات می توان گفت که يکی ديگر از علل کاربرد تمثیل ،اشراف فرد
استفادهکننده از تمثیل بر تأثیر روانی آن است .در واقع میتوان از تمثیل استفاده کرد و
بهتَبَع آن تأثیرات روانی خاصّی را در افراد مختلف انتظار داشت.
 .3کارکرد تمثیل در متون تاریخي
کاربرد گستردة تمثیل در هنر و ادبیّات ،طیّ قرون متمادی ،نشان میدهد که گاهی
بهصورت خودآگاه و از روی منظوری مشخّص و گاه بهصورت ناخودآگاه و تنها براساس
پیروی از شیوهای متداول ،از آن استفاده شده است .اين درحالی است که تأثیرگذاری
تمثیل در هر شرايطی انکارناپذير است .حال بايد ديد که علل استفاده از تمثیل در نثر
تاريخی چیست؟ مگر نه اين است که نثر تاريخی برای ثبت گزارههای عینی تاريخی
نوشته میشود؟ پس چه دلیلی برای کاربرد شگردهای بالغی در آن وجود دارد؟ هنگامی
که متون نثر تاريخیِ فارسی را مطالعه میکنیم ،صرفنظر از دورة شکلگیری و سبک
نثرنويسی رايج و همچنین سبک شخصی پديدآورنده ،درمیيابیم که مورّخان در مواجهه
با رويدادهای عینی و بیرونی بهمنظور ثبت تاريخ ،ناچار به ذهنیکردن اين پديدهها در
قالب يک متن هستند .ازطرفديگر ،اين رويدادها از مجموعهای علّت و معلول ساخته
شدهاند که به روايتمندی گفتار مورّخ در نثر تاريخی میانجامد .همین ويژگی موجب
میشود تا مخاطب احساس کند که با روايتی روبهروست که راوی آن بر ثبت تاريخ
تأکید دارد .اين روايتمندی رويداد تاريخی ،گاهی چنان مورّخ را شیفتة خود میسازد
که او خود را راوی داستانی تاريخی قلمداد میکند و از آبوتابدادنها و جلوه
بخشیدنهای ادبی دريغ نمیورزد؛ چنانکه در مطالعة نثری چون تاريخ بیهقی بارها از
خود پرسیده ايم که آيا اين متن بیان رويداد تاريخی است يا تاريخی نهفته در بیانی
ادبی؟ در خواندن چنین کتبی با دو نوع استفاده از شگردهای بالغی روبهرو میشويم:
 .1شگردهايی که صرفاً برای زيباسازی ساختار نوشته بهکارگرفته شدهاند تا بتوانند
رويدادی تاريخی را در میان عبارات و جمالت فاخر ،شايستگی ماندگاری بخشند .در اين
جمالت ،نويسنده به دنبال جلب مشارکت خواننده در مفهومسازی نیست؛ برای مثال،
وقتی نويسنده از استعاره برای بیان معنايی مجازی بهره میگیرد ،تنها يک معادل
معنايی حقیقی برای آن درنظردارد و خواننده ناگزير از پذيرش همان يک معادل معنايی
است و يا وقتی در ادامة توضیحات خود دربارة موضوعی ،بیتی تضمینی از شاعری
میآورد ،قصد ندارد تا به نظرسنجی از خواننده بپردازد ،بلکه تنها به بیان نظر شخصی
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خويش در بطن آن بیت تضمینی بسنده میکند .همچنین نويسنده به هنگام استفاده از
نثر مسجّع نیز خواننده را مجبور میکند وزن و آهنگی خاص را در مقاطعی مشخّص از
خواندن گزارههای تاريخی درک کند.
 .2شگردهايی که کاربرد آنها زيباسازی ظاهر نوشته نیست ،بلکه بر دريافت معنای
کالم تأکید دارند .نويسندگان متبحّر در پرداختن به تاريخی که روايتمند و دارای
ساختار است ،به جای آنکه تنها ذهنیکردن امور عینی را در دستور کار خويش داشته
باشند ،برای ثباتبخشی به وقايع در ذهن خواننده و کاستن از ملولی وی در خواندن
تاريخ  ،با استفاده از شگردهايی چون تمثیل به عینیکردن امور ذهنی میپردازند و با
حرکت در جهتی خالف جهت اصلی نوشتار تاريخی ،نثر خود را ممتاز و ماندگار
میسازند؛ برای مثال هنگامی که مورّخ در ادامة بیان رويدادی تاريخی ،از تمثیل
استفاده میکند و سخن را به درازا میکشاند ،قصد زيباسازی صورت نوشتار خود را
ندارد که اگر چنین بود ،شگردهای بهتری پیش رو داشت که کالم او را از درافتادن به
اطناب بازمیداشت .نويسندة متن تاريخی در چنین کاربردهايی مقاصد گوناگونی دارد
که در ادامه با بیان مثالهايی از کتب مورد پژوهش به آنها اشاره میکنیم:
الف .در برخی مواقع نويسنده قصد دارد تا خواننده را در ساخت بنای تاريخی
مشارکت دهد و او را در درک و دريافت مفاهیم سهیم سازد .در واقع نويسنده
نمیپسندد که در بازگويی واقعة تاريخی متکلّم وحده باشد ،بلکه با بهکارگیری تمثیل
میکوشد تا خواننده بتواند با برقراری رابطة تشبیهی ،يافتن مشبه و مشبهٌبه و وجه
شباهت ،به فهم کاملتری از موضوع برسد:
سوری مردی متهوّر و ظالم بود ،چون دست او گشاده کردند بر خراسان ،اعیان و رؤسا
را برکند و مالهای بی اندازه ستد و آسیب ستم او به ضعفا رسید وز آنچه ستد از ده
درم پنج سلطان را داد ...خدای ،عزّ و جلّ ،بر وی رحمت کناد که کارش با حاکمی
عدل و رحیم افتاده است؛ مگر سربهسر بجهد که با ستمکاری مردی نیکوصدقه و نماز
بود و آثارهای خوش وی را به طوس هست ...و اين همه هست؛ امّا اعتقاد من همه آن
است که بسیار ازين برابر ستمی که بر ضعیفی کنند ،نیستند و سخت نیکو گفته است
شاعر:
(بیهقی)626/1 :1380،

همین گزارة کوتاه تاريخی ،روايتی است که بیهقی با شخصیّتپردازی ،طرح مسئله،
نقطة اوج و فرود و ساير ارکان روايت ،آن را برای خواننده از رويدادی عینی به امری
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ذهنی بدل میکند« .سوری» ،شخصیّت اصلی اين روايت است؛ مسئلة مطرحشده ستم
بیحدّ اوست بر ضعفا ،نقطة اوج روايت ،بخشش وی و صدقهدادنهای اوست که خواننده
را در قضاوت دربارة عملکرد وی به ترديد میاندازد و روايت را به حالت تعلیق درمیآورد
و درنهايت ،اين روايت کوتاه ،با مرگ شخصیّت و سپردهشدنش به دادگاه عدل الهی
پايان میپذيرد .سپس بیهقی درجهتی خالف آنچه تا بدينجای روايت حرکت کرده
است ،گام برمیدارد؛ يعنی با استفاده از تمثیلی در پوشش يک بیت به عینیکردن
مفهوم اخالقی موجود در روايت میپردازد .سوری را در عملکرد خود و گرفتن مال زور
از مردم به زنی مثال میزند که از خانة همسايهاش انار میدزدد؛ سپس عملکرد او را در
صدقهدادن به ضعفا در ادامة تمثیل زن دزد ،به اين شکل بیان میکند که انار را برای
فردی بیمار میبرد و درنهايت سرنوشت سوری و آمرزش وی را به توقّع زن دزد در فضل
و کرم و بخشش خداوند شبیه میکند .با آوردن اين تمثیل ،بیهقی تالش کرده است تا
بتواند شخصیّت سوری را بهتر در ذهن خواننده مجسّم سازد و او را در دريافت اين گزارة
تاريخی سهیم سازد .در مثال بعد نیز چنین هدفی دنبال میشود:
اگر به جاه و قربت سلطان و شوافع حقوق خدمت ايشان مستظهر میباشی ،فارغ باش
که به سعايتی چون پیمان زنان ،نابسته بگشايد و چون صباحت امردان به سر مويی
نقصان پذيرد و مانند چراغ بر ممرّ باد شمال ثبات نگیرد و چون مسارات در گوش کر
مادرزاد بیفايده نمايد:

(شیرازی)61 :1388 ،

کاربرد تمثیل در نگارههای باستانی ،در اپیزودهای نمايشی ،در سخنرانیهای مذهبی،
در سیاستهای تبلیغاتی و بهطورکلّی در هر زمینهای که بهکارگرفته میشود ،داللتگر ا
نديشه و تفکّری منظّم است؛ چراکه اگر به ابتدای هريک از اين نمونهها بازگرديم و
مکرراً تمثیل بهکاررفته در فالن حماسه ،سخنرانی ،تبلیغ و ...را بررسی کنیم ،شباهتی
که از طريق تمثیل میان مشبه و مشبهٌبه برقرار شده است ،ازمیاننخواهد رفت؛
ازهمینروست که در تاريخ بزرگانی داريم که در بیان جهانبینی خويش دستاويزی
استوارتر از تمثیل نیافتهاند .از افالطون و تمثیل غار گرفته تا ابن سینا و تمثیل حیّ بن
يقظان و مورّخان و تماثیل کوتاه و بلند آنها در قالبهای گوناگون شعری ،روايی و،...
هرجا سخنی در ارتباط عمیق با تفکّر وجود داشته ،گوينده از تمثیل استفاده کرده
است؛ چنانکه در عبارتهای تاريخ وصّاف نیز که از ديريابترين کتب تاريخی است،
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شاهد بهکارگیری تمثیل هستیم .عبداهلل شیرازی در کتاب خود بهمنظور توضیح رفتار،
اخالق يا رويکردی خاص در رويارويی با موضوعات و اشخاص تاريخی ،به تمثیل متوسّل
میشود .چنانکه در شاهد مثال آورده شده است ،دلنبستن به سالطین و چشمنداشتن
در ازای خوشخدمتیها را در قالب تمثیل سايه و ناپايداريش به هنگام پناهبردن به آن
بیان کرده است و مشارکتدادن خواننده ،از جنبة استبدادیبودن متنِ تاريخ وصّاف
کاسته و بر دموکراسی فهم آن افزوده است.
ب .همچنین بايد درنظرداشت که نويسنده تمثیل و شگردهای بالغی مشابه آن را
تنها با انگیزة مشارکتدادن خواننده بهکارنمیبرد ،بلکه مقاصد پوشیدهتری نیز وجود
دارد .نويسندگان متون تاريخی تحت تسلّط ابزار نظارتی خاصّی هستند که با عناوين
مختلفی چون عُرف ،قانون ،شرع ،سیاست و ...از بازگويی تمامی وقايع جلوگیری میکنند
و بیان تمامی گزارههای تاريخی را مجاز نمیدانند .در چنین شرايطی نويسنده دست به
دامان تمثیل و راههای پنهانی آن میشود .يکی از اين کاربردها ،استفاده از حکايتهای
تمثیلی است .واژگان «حکايت» و «محاکات» برآمده از يک ريشه هستند و معنای
شبیهسازی و يادآوری محاکات در حکايت نیز وجود دارد .در نمونهای که آورده خواهد
شد ،بیهقی از میان انواع گوناگون تمثیل ،حکايتی تمثیلی را برمیگزيند تا با زمینة
گستردهای که حکايت برای وی فراهم میکند ،با بیانی پوشیده ،نظر خود را در قالب
حکايت تاريخی قديمیتر بیان کند:
و حسنک قريب هفتسال بر دار بماند؛ چنانکه پاهايش همه فروتراشید و خشک شد،
چنانکه اثر نماند تا به دستوری فروگرفتند و دفن کردند؛ چنانکه کس ندانست سرش
کجاست و تن کجاست .و مادر حسنک زنی بود سخت جگرآور ،چنان شنیدم که دو
سه ماه از او اين حديث نهان داشتند ،چون بشنید جزعی نکرد؛ چنانکه زنان کنند،
بلکه بگريست به درد چنانکه حاضران از درد وی خون گريستند ،پس گفت :بزرگا مردا
که اين پسرم بود که پادشاهی چون محمود اين جهان بدو داد و پادشاهی چون مسعود
آن جهان[ ]...و بوده است در جهان مانند اين که چون عبداهلل زبیر به خالفت بنشست
به مکّه[ ]...و مصعب برادرش به خلیفتی وی بصره و کوفه و سواد بگرفت ،عبدالملک
مروان با لشکر بسیار قصد مُصعب کرد که مردم و آلت و عدّت او داشت و میان ايشان
جنگی بزرگ افتاد و مصعب کشته شد .عبدالملک سوی شام بازگشت و حجاج يوسف
را با لشکری انبوه و ساخته به مکّه فرستاد[]...عبداهلل چون کارش سخت تنگ شد ،از
جنگ بايستاد[ ]...وی نزديک مادر آمد ،اسماء _ و دختر بوبکر صدّيق بود _ و همة
حالها با وی بگفت .اسماء زمانی انديشید ،پس گفت :ای فرزند ،اين خروج که تو بر
بنیامیه کردی ،دين را بود يا دنیا را؟ گفت :به خدای که از بهر دين بود[ ]...گفت :پس
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صبر کن مرگ و کشتن و مثلهکردن؛ چنانکه برادرت مصعب کرد ،که پدرت زبیر عوّام
بوده است و جدّت از سوی من بوبکر صديق ،رضی اهلل عنه ،و نگاه کن که حسین علی،
رضی اهلل عنهما ،چه کرد؛ او کريم بود و به حکم پسر زياد ،عبیداهلل تن در نداد[]...
زبیريان صبر کردند تا همه کشته شدند[ ]...خبر کشتهشدن عبداهلل به مادرش آوردند.
هیچ جزع نکرد و گفت :انّا لِلّه و انّا إلیه راجعون (بیهقی.)294 -292/1 :1380 ،

چنانکه در جایجای تاريخ بیهقی ،تمثیل به شکلهای مختلف ديده میشود ،دور از
انتظار نیست که هنگام شرح ماجرای مرگ حسنک نیز که بنا بر تعبیر معروف خود
بیهقی ،قلم را لختی بر وی میگرياند ،با تمثیل روبهرو شويم .در اين رويداد با يکی از
مهمّترين موضوعات سیاسی و اعتقادی زمانة بیهقی مواجه میشويم .بیهقی به دلیل
اشتغال در يکی از ارکان همین نظام سیاسی ،با وجود اطّالع بر کمبودها و کاستیها،
دسیسهها و کینهتوزیها ،قادر نیست بهطور آشکار از حسنک وزير جانبداری کند و
بهوضوح بر نابخردیهای سلطان مسعود غزنوی خرده گیرد؛ ازاينرو از تمثیل بهره
میگیرد .حسنک را چون زبیر ،مادر حسنک را چون اسماء و بوسهل را چون عبدالملک
مروان میبیند .تا بدين جایِ تمثیل ،بیهقی با رعايت اصول کتمانگری نظر خويش را بر
مخاطب آگاه آشکار کرده است؛ امّا هنگام توضیح دربارة سلطان مسعود غزنوی احتیاط
پیشه میسازد و بیکفايتیهای او را تنها با اين جمله شرح میدهد که وی در روز
بردارکردن حسنک به قصد شکار ،نشاط سه روزه با نديمان و خاصگیان و مطربان
میسازد .گزينشهای بیهقی برای وجه شبهی که برآمده از امور متعدّد است و همچنین
خويشتنداری وی از ابراز عواطفی که اگر بر زبان آورده شوند ،دودمان وی را به باد
خواهند داد ،موجب میشود تا وی از تمثیلی بهره جويد که رنگ تعقّل در آن ،بیش از
کارکرد ادبی و زيبايیشناسانه بهچشممیخورد؛ ازينرو میتوان گفت اگرچه بیهقی با
بهکاربردن تمثیل که در بالغت زمانهاش بیشتر ،يکی از شگردهای شعری محسوب
میشود  ،متن کتاب را از تعاريف مخصوص به نثر تاريخی دور کرده است ،امّا اين کاربرد
با تکیه بر نقشی که تمثیل در روايت بردارکردن حسنک برعهدهگرفته است ،بر عقالنیّت
موجود در فضای نوشتار میافزايد و میتوان گفت که شیوة بیهقی در کاربرد تمثیل ،نثر
تاريخی کتابش را به نظم نزديک کرده است ،نه به شعر .در واقع بیهقی از تمثیل
بهعنوان ابزاری استفاده میکند تا با نهايت درايت به بیان يکی از دشوارترين خطوط
قرمز سیاسی زمانه بپردازد .اين تمثیل نمونهای است از ساير گونههای تمثیلی که بیهقی
در کتاب خود از آنها بهره برده است .با تکیه بر نمونههای اين چنینی میتوان گفت
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بیهقی در بهکاربردن تمثیل به دنبال کالم شاعرانه نبوده؛ چراکه برای نیل به اين
مقصود ،استفاده از استعاره و مجاز مفیدتر است.
ج .گاهی نیز نويسنده خود مايل نیست نظريهپردازی باشد که بهصراحت دربارة
موضوعات تاريخی و رويدادهای پیشآمده سخن گويد؛ لذا در چنین شرايطی تمثیل به
کمک وی میشتابد تا پس از بیانی ادبی در جمالت و عبارات پیشین ،به وظیفة اصلی
خود ،يعنی تاريخنگاری بازگردد .در مثالی که پس از اين آورده خواهد شد ،نويسنده،
خود سازندة تمثیل نیست ،بلکه به مَثَلگويی پرداخته است؛ يعنی آن را از جانب فرد
ديگری بیان کرده و خود تنها در قالب يک راوی تاريخی ظاهر شده است:
او در اثنای محاورت با شیخ ابوالفتح بُستی میگفت :ما در معالجت نوازل اسقام و
مقاسات عوارض امراض بر مثال گوسفنديم که اوّل نوبت که او را جزّار از بهر بريدن
موی بیندازد و دست و پای او محکم ببندد ،در اضطراب آيد و خود را بقلقی هرچه
تمامتر بر زمین میزند و از حیات ناامید شود و دل بر مرگ نهد تا جزّار از کار خويش
فارغ شود و او را مطلق گرداند ،طمأنینتی بدو راه يابد و به روح حیات و برد نجات در
نشاط آيد .دوم نوبت که در دست جزّار افتد ،حالت او میان خوف و رجا واقف شود و
چون خالص يافت ،بدان حالت مستأنس شود و نفرت او از آن صورت نقصان پذيرد ،تا
سیوم نوبت به عادت سابق ،واثق و ايمن باشد ،چون قصاب او را بگیرد و محکم ببندد
به هیچ گونه هراس و خوف بدو راه نیابد و در تضاعیف امن و حالت فراغ و سکون اوداج
او به تیغ قهر بريده شود و جان شیرين او بر باد آيد .ما نیز در اقسام اسقام و نوايب
اوصاب و شوايب اعالل بر امید افاقت و ابالل مغرور و مسرور میباشیم و از دعوت مرگ
تصامم و تغافل میسازيم تا کمند قضا در گردن افتد و بند اجل محکم گردد»
(جرفادقانی.)147-146 :1374 ،

مَثَلگويی يکی از ابزارهايی است که گوينده بهوسیلة آن با تجسّمبخشیدن به
مفهومی انتزاعی ،اين توانمندی را میيابد تا به تعلیم مخاطب بپردازد و به آگاهی ذهنی
و شعور وی از موضوع بیفزايد و چنانچه ادراکی ابتدايی از موضوع در ذهن خواننده يا
شنونده وجود دارد ،آن را تثبیت کند .در اين مَثَلگويی ،جرفادقانی از رويدادی بهره
گرفته است که جزء موضوعات الينفکّ زندگی است و مخاطب بارها آن را از نزديک
نظارهگر بوده است .بهکار بردن اين روايت عامیانه موجب شده است تا خواننده بهصورت
ملموس و مفهومتری ،جايگاه انسانی خود را در مواجهه با مصائب دنیوی ادراک کند؛
بنابراين میتوان گفت که در اينگونه از تمثیل نیز تکیه بر عقالنیّت و دريافت مستقیم و
کامل پیام روايت و انتقال انديشه که وظیفة اصلی نثر است ،ديده میشود و کاربرد
زيبايیشناسانة تمثیل بهتنهايی موردنظر جرفادقانی نبوده است.
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د .تأثیرپذيری از ادبیّات عربی نیز در کاربرد تمثیل ،بهويژه از نوع ضربالمثل ،يکی
ديگر از علل کاربرد آن در متنهای تاريخی است .ضربالمثل در زبان عربی نوعی
حکمت بود که مردم عربزبان بهوسیلة آن به احتجاج میپرداختند و برای مسائل
روزمرّهای که با آن سروکار داشتند ،دلیل میآوردند .ضربالمثلها که زيرساختی
تشبیهی در درون خود دارند ،موجب میشدند تا گفتار گوينده در نهايت ايجاز ،زيبايی و
تأثیرگذاری به گوش شنونده برسد؛ ازينرو کاربرد ضربالمثل در متون عربی بنا بر
سبک زندگی مردم رونق داشت .فارسیزبانان در آشنايی با زبان و ادبیّات عربی ،خود را
در برابر دريای وسیعی از آرايههای لفظی و معنوی يافتند که اوج تخیّل و تفکّر جهان
عرب را به تصوير میکشید و جويندة شاعرانگی متن را به صرافت میانداخت تا از اين
دريای بیکران تحفهای برگیرد .در اين دريای ادبی ،شگردهايی چون ضربالمثل نیز
صرفاً به کالم وجه شاعرانة محض نمیبخشید ،بلکه ماهیّت احتجاجگونة خود را حفظ
کرده ،انتقال میداد .هرچند که ضربالمثلها و حکمتهای عامیانة فارسی نشان از
قدمت اين کاربرد در میان مردم دارد ،امّا استفادة وسیع از آنها ،بهويژه ضربالمثلهای
عربی که به فرهنگ و تاريخ عرب تعلّق دارند ،با هدف تفکّر و تحلیل ،در متنهای فنّی و
متکلّف فارسی به تأثیر از عربی مرسوم شد .گونههای مختلف تمثیل ،اين شرايط را
فراهم میکنند تا نويسنده در پرورش گزارههای تاريخی به تکرار نیفتد و همزمان که بر
بعد معنايی کالم و درک و دريافت مخاطبان تکیه دارد ،از آراستگی ظاهر کلّی نوشتار
نیز غافل نشود.
چنانکه گفته شد ،ضربالمثلها دارای تشبیهی مجازی هستند که در نهايت ايجاز
بهصورت سخنی کوتاه و بهعنوان استشهاد در کالم نويسنده بهکارمیروند .اين جمالتِ
کوتاه ،حقايقی موردتأيید عامّة مردم هر جامعه هستند و ازاينرو از طريق قیاس ،قابلیّت
تمثیلیبودن را پیدا میکنند .در نثرهای تاريخی ،همانند ساير نثرهای فارسی ،از اين
جمالت کوتاه و پرمعنا بهوفور استفاده میشود؛ تاجايیکه میتوان آنها را پرکاربردترين
نوع تمثیل بهکاررفته در نثرهای تاريخی دانست:
و شیران تا گرسنه نباشند شکار نکنند و قصد هیچ جانور نکنند و در امثال عجم چنین
است که از سگ سیر شکار نیايد و گفتهاند« :أَجِع کَلبَک يُتبِعکَ» (جوينی.)207/1 :1389 ،
ترسید که وی را آن رسد که تاش را رسید که آنجا گذشته شد و دل از خراسان
میبر نتوانست داشت ،و خود کرده را درمان نیست و در مثال گفتهاند« :يداکَ اوکَتا و
فوکَ نَفَخ» (بیهقی.)322/1 :1380،
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در ضربالمثلها اين ويژگی نهفته است که همین جمالت کوتاه و متداول در میان
گفتار مردم ،میتواند بهصورت حکايتی بزرگتر درآيد که شبیه به آن را در مَثَلگويی
میتوان مشاهده کرد .در واقع هنگام استفاده از ضربالمثل ،ذهن شنونده میان گفتار
ابتدايی و ضربالمثل تالی ،ارتباطی ازلحاظ شباهت برقرار میسازد .در توضیحی ديگر
بايد گفت که ضربالمَثَلها دو قلمرو از قلمروهای وجودی انسان را تحتتأثیر خود قرار
میدهند:
 .1قلمرو شناختی :در ژرفساخت ضربالمثلها حکايتی نهفته است که نتیجهگیری
از آن موجب حلّ مسئلهای میشود که ضربالمثل برای تبیین آن آورده شده است؛
برای مثال ،جوينی موضوع نیازمند نگاهداشتن زيردستان به فرماندهان را در ضربالمثل
«جوِّع کَلبَک يَتبَعُک» (میدانی )173/1 :1366،بیان میکند .در رويارويی با اين ضربالمثل،
ابتدا ذهن مخاطب فارسیزبان به ترجمة جملة عربی میپردازد و اين نخستین قدم از
فعّالیّت عقالنی برای دريافت مفهوم مدّنظر نويسنده است ،سپس تصويرسازی مربوط به
گرسنگی سگ و تبعیّت از صاحب برای رفع گرسنگی ،در ذهن شکل میگیرد .در پايان
خواننده میان زيردستان و سگ و همچنین فرماندهان و صاحب سگ ارتباط شباهت
برقرار میسازد .با اين سه گام که در هريک از آنها فعّالیّت ذهنی شرط اولیّه است،
ضربالمثل به فرآيند حلّ مسئله کمک میکند.
 .2قلمرو شخصی :ضربالمثلها جمالتی کوتاه هستند که با نهايت ايجازِ معنايی،
زبانزد خاصّ و عام میشوند؛ بنابراين نويسندهای که ضربالمثل را بهکارمیگیرد و
همچنین خواننده يا شنونده ،پس از پشتسرگذاشتن قلمرو شناختی و درک و دريافت
ضربالمثل و ارتباط آن با زندگی شخصی ،اين توانمندی را میيابد که خود و مسائل
زندگی را در روايتی ديگر مالحظه کند تا با نگاهی بیرونی به ادراکی جامع نايل شود.
چنانکه در توضیحات دربارة ضربالمثل نیز مالحظه شد ،تمثیلها بیش از آنکه
کارکردی زيبايیشناسانه داشته باشند ،بر خردورزی تأکید میکنند و اگرچه در تعاريف
بالغی از شگردهای شعری محسوب میشوند ،امّا مورّخانی چون جوينی ،بیهقی و
جرفادقانی توانستهاند با تکیه بر خصوصیّت عقالنیّت ،از آنها در نثر تاريخی استفاده
کنند.
هـ .بهکارگیری تاريخ گذشتگان و نشاندادن تسلّط نويسنده بر ادبیّات و همچنین
حکمتهای عامیانه ،موجب میشود تا کالم پربارتر جلوه کند .مورّخ با علم بر اين
موضوع ،از تاريخ گذشتگان و ادب پیشین در قالب تمثیل بهره میجويد تا عالوه بر نیل

ادب فارسي ،سال  ،9شمارۀ  ،2پاییز و زمستان  ،1398شمارۀ پیاپي 147/ 24

به مقصود خويش از آوردن تمثیل ،جايگاه خود را بهعنوان مورّخ و اطّالع بر احوال
گذشتگان اثبات کند .مخاطبان اين کتب نیز وقتی تسلّط مورّخ بر تاريخ پیشین را
میبینند ،کالم وی را دقیقتر ،مقبولتر و درنهايت خواندنیتر میيابند؛ چنانکه در
تاريخ بیهقی به کرّات از هارونالرّشید و فرزندانش و همچنین بزرگمهر و ديگران در بیان
تمثیلی ياد میشود:
پادشاهان در وقت چنان تقرّبها فراستانند و لیکن بر چنانکس اعتماد نکنند ،که در
اخبار يعقوب لیث چنان خواندم که وی قصد نیشابور کرد تا محمّد بن طاهر بن عبداهلل
بن طاهر را امیر خراسان فروگیرد ،و اعیان روزگار دولت به يعقوب تقرّب کردند[ ]...سه
تن از پیران کهن تر داناتر سوی يعقوب ننگريستند و بدو هیچ تقرّب نکردند و بر در
سرای محمّدطاهر می بودند تا آنگاه که يعقوب لیث در رسید و محمّد طاهر را ببستند.
اين سه تن را بگرفتند و پیش يعقوب آوردند .يعقوب گفت :چرا به من تقرّب نکرديد
چنانکه يارانتان کردند؟ گفتند ]...[ :اگر جوابی حق بدهیم و خشم نگیری ،بگويیم.
گفت :نگیرم بگويید .گفتند ]...[ :ما مردمانیم پیر و کهن و طاهريان را سالهای بسیار
خدمت کرده و در دولت ايشان نیکويیها ديده؛ روا بودی ما را راه کفران نعمت گرفتن و
به مخالفان ايشان تقرّبکردن؟[ ]...يعقوب گفت :به خانهها باز رويد و ايمن باشید که
چون شما آزادمردان را نگاه بايد داشت و ما را به کار آيید[ ]...يعقوب پس از اين جمله
آن قوم را که تقرّب کرده بودند ،فرمود تا فروگرفتند و هرچه داشتند پاک بستدند و
اين سه تن را برکشید (بیهقی.)397-395/1 :1380 ،

حکايتی که بیهقی از طاهريان و يعقوب لیث بیان میکند ،تمثیلی است برای بیان
عاقبت امیريوسف ،برادر سلطان محمود و عموی محمّد و مسعود .در ماجرای به سلطنت
رسیدن محمّد ،ابتدا امیريوسف بنا به درخواست برادرش ،محمود ،به هواداری محمّد
میپردازد و او را بر تخت مینشاند؛ امّا سپس بنا به دستور سلطان مسعود ،امیرمحمّد را
به قلعة کوهتیز برده ،زندانی میکند و در جواب اين بیوفايی به امیرمحمّد ،خود نیز به
سرنوشتی مشابه او دچار و در قلعة درونه زندانی میشود و در همانجا درمیگذرد.
چنانکه پیش از اين گفته شد ،بیهقی با آوردن حکايت تاريخی بهعنوان تمثیلی برای
سرنوشت امیريوسف ،درعینحال که يک رويداد تاريخی را در سلطنت امیرمسعود شرح
میدهد ،تسلّط خويش را بر تاريخ پیشینیان به مخاطب يادآور میشود و مخاطب نیز
حضور ذهن وی و همچنین ارتباطی را که میان اين دو حکايت برقرار کرده است،
میستايد.
و .تغییر در فضای نوشتار ،از ديگر علل کاربرد انواع تمثیل در نثر تاريخی است.
نويسندگان متون تاريخی میدانند که روايت صرف رويدادهای تاريخی ممکن است
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ماللآور و مانع از فهم دقیق موضوعات باشد .گاهی ضربالمثلی کوتاه که کالمی طوالنی
را قطع میکند ،با تغییر لحن گفتار و گاهی حتّی زبان آن ،موجب میشود که مفهوم
جمالت پیشین با ضربهای استوارتر در ذهن خواننده حک شود و گاهی تغییر متن
نوشتار از نثر تاريخی به چند بیت تمثیلی ،موجب میشود تا خوانندهای که هنوز با
مطالب ارتباط برقرار نکرده است ،در فضای ادبیّت کالم مورّخ قرار گیرد و به فهم دقیق و
کاملی از رويداد تاريخی برسد؛ مثال:
دور از خوشی و معموری دور شد ،قصور بعد از سرکشی در پای قصور افتاد ،گلشن
گلخن شد ،صفوف بقاع قاعاً صفصفاً گشت:

(جوينی)357/1 :1389،

در اين جمالت ،جوينی ابتدا چگونگی ويرانی شهر نیشابور را توضیح میدهد ،سپس
برای آنکه تمثیلی آورد ،ابتدا به بخشی از آية قرآن اشاره میکند و نیشابور را در پست و
نابودشدن ،همچون بیابان هموار میداند و آنگاه با آوردن ابیات عربی ،نیشابور قبل از
حمله را همچون پشتهای میداند که حال برای تواضع و فروتنی کمرش را خم کرده و
پست و هموار شده و در حالت سجود دائمی مانده است.
 .4گونههای تمثیلي پرکاربرد در نثر تاریخي
در کتب بالغی ،تمثیل از جوانب گوناگونی چون شکل ظاهری ،موضوع ،شیوة دريافت
صريح يا غیرصريح و ...بررسی شده ،ولی دراينمیان ،توجّه به ظاهر تمثیل محبوبیّت
بیشتری يافته است .در اين دستهبندی ظاهری ،از گونههای مختلفی چون حکايت
تمثیلی ،افسانة تمثیلی ،ضربالمثل ،مَثَلگويی ،اسلوب معادله و داستان وعظآمیز نام
برده شده است .هرچند تمثیل در ادبیّات کهن ،شگردی بالغی با فراوانی بیشتر در شعر
است و شواهد مذکور در کتب بالغی برای تمثیل ،غالباً شعر هستند ،امّا در مطالعة متون
منثور تاريخی پژوهش حاضر نیز اين شیوه را که با ديدگاه ساختارگرايی تناسب بیشتری
دارد ،لحاظ کردهايم .درکتابهای تاريخیِ موردبحث ،افسانههای تمثیلی که معموالً در
میان داستانهای حیوانات ديده میشود ،جايگاهی ندارد؛ امّا ساير گونهها ،از حکايت
تمثیلی تا مَثَلگويی و ضربالمثل و ،...با فراوانی متفاوت ديده میشوند.
به همین منظور بر مبنای تحقیقات انجامگرفته (صالحی ،)1398 ،تعداد گونههای
تمثیل در هريک از متون تاريخی نامبردهشده؛ در جدول شمارة يک ارائه شده است

ادب فارسي ،سال  ،9شمارۀ  ،2پاییز و زمستان  ،1398شمارۀ پیاپي 149/ 24

(همان .)223-78 :شايان ذکر است که در محاسبة اعداد اين جدول ،نمونههای تکراری
موجود در متون مدّ نظر قرار نگرفتهاند .همچنین برای نمايش بهتر درصد هريک از
گونههای تمثیل در هرکدام از اين متون ،نمودار دايرهای هريک از آنها بهتفکیک در
شکل شمارة يک آورده شده است .عالوهبراين ،در شکل شمارة دو ،برای مقايسة فراوانی
هريک از گونههای تمثیل ،نمودار ستونی مرتبط نیز ترسیم شده است.
اثر تاريخی
گونههای تمثیلی

جدول  – 1تعداد انواع تمثیل در پنج اثر منثور تاريخی
تاريخ جهانگشای
راحةالصّدور و
ترجمه تاريخ
تاريخ
جوينی
آیةالسّرور
يمینی
بیهقی

تاريخ
وصاف

حکايت

13

0

0

1

3

مثلگويی

5

12

2

12

6

تمثیل به شیوة اسلوب
معادله

8

24

7

67

52

ضربالمثل

16

11

9

31

21

راهنمای نمودارها
حکایت
مثل گویي
تمثیل به شیوۀ اسلوب معادله
ضرب المثل

شکل  – 1درصد هريک از گونههای تمثیل در پنج اثر منثور تاريخی
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شکل  – 2فراوانی هريک از گونههای تمثیل در پنج اثر منثور تاريخی

دادههای برآمده از متون نثر تاريخی با موضوع تمثیل ،نشان میدهد که در اين
کتابها نوعی تمثیل وجود دارد که ازنظر شکل ظاهری قابلیّت گنجانده شدن در
دستهبندیهای معمول را ندارد ،ولی درعینحال ،میزان حضور آن در متون تاريخی از
ديگر انواع تمثیل بیشتر است و ويژگیهای تمثیل را بهطور کامل داراست؛ شواهد زير از
اين مقوله هستند:
 .1قاآن فرمود تا مودعات خزاينی را که در چندين مدت جهت چنگیزخان از ممالک
شرق و غرب جمع کرده بودند و فذلک آن در بطون دفتر نمیگنجید ،گشاده گردانیدند
و ...جهت فردا از قلیل و نقیر و قطمیر هیچچیز در خزانهها باقی نماند:
(همان)367 :
 .2مدّت سه ماه در اين ماهها ،عطا و هبات او را اندک احتباسی بودی و بر دوام فايض
نه .و در اين موضع ،اثبات اين ابیات ذو وجهین میافتد:

(همان)419 :
 .3بزرگان گفته اند که بايذ غرض از اتّخاذ وزرا و پرورش کفات عدّت بسیار و استظهار
نه کثرت شمار باشذ و استفادت نفع مقصود بوذ نه تحصیل جمع که يکی مراد برآور،
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به از هزار نه ياور و بجثّه و قالب و منظر بیمخبر مغرور نبايذ شذ که درّی خرد و صغیر
بهای کوهی کبیر باشذ:
7

(راوندی)298 :1386 ،

با نظر به آنچه در ابتدای پژوهش در تبیین چیستی تمثیل بیان شد ،میتوان گفت
که در تمامی اين شواهد ،با نوعی از تمثیل روبهرو هستیم که رابطة شباهت میان متن
اصلی و بیت ضمیمهشده وجود دارد و وجه شبه که در آنها پنهان و نیازمند تأويل است
از کنار هم قرارگرفتن امور متعدّد پديد آمده است .توجّه به توضیحاتی که دربارة اسلوب
معادله ،بهعنوان يکی از انواع تمثیل بیان شده است ،ما را بر آن میانگیزد که اين نوع از
تمثیل پرکاربرد را «تمثیل به شیوة اسلوب معادله» بنامیم که نیمی از آن را گزارهای به
نظم و نیمی ديگر را گزارهای به نثر تشکیل میدهد و اگر اين دو نیمه را در تقدير ،دو
جمله درنظربگیريم ،همانند با دو مصراع يک بیت است که به شیوة اسلوب معادله در
برابر يکديگر قرار گرفتهاند و الزم است در پژوهشی مستقل اينگونه از تمثیل که در نثر
تاريخی بیشترين فراوانی را دارد ،دقیقتر بررسی شود .پس از اين تمثیل نويافته،
بهترتیب ،ضرب المثلها ،مثَلگويی و حکايتهای تمثیلی ،گونههای پرکاربرد تمثیل در
نثر تاريخی هستند که نمونههايی از آنها به هنگام توضیح علل کاربرد تمثیل در نثر
تاريخی بیان شد.
 .6نتیجه
پس از بررسی کتابهای تاريخ بیهقی ،ترجمة تاريخ يمینی ،راحةالصّدور و آیةالسّرور
تاريخ جهانگشای جوينی و تاريخ وصّاف ،دربارة تمثیل در نثر تاريخی به اين نتايج دست
يافتیم:
 باتوجّهبه تعاريفی که از کتب مقدّم و مقبول بالغت همچون کتاب اسرارالبالغهی
جرجانی بهدستمیآيد و همچنین باتوجّهبه بررسیهايی که محقّقان متأخّر دربارة
تمثیل انجام دادهاند ،میتوان گفت که معیار موردنیاز برای تشخیص تمثیل که موجب
شناسايی آن از ديگر شگردهای بالغی میشود ،عالوه بر نظم ،غالباً در نثر نیز کاربرد
دارد و با تکیه بر همین معیار ،میتوانیم تمثیل در نثر را نیز بررسی کنیم.
 هرکدام از اين تمثیلها با هدف قوّتبخشیدن بر بعد عقالنی کالم بهکارگرفته
شدهاند و نويسنده به داليل گوناگونی ،ازجمله مشارکتدادن خواننده در فهم مطالب،
پوشیدهگويی به هنگام بیان مسائل سیاسی ،بیمیلی نويسنده به بیان صريح ،تأثیرپذيری
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از ادبیّات عربی ،نشاندادن تسلّط خويش بر تاريخ گذشتگان و تغییر در فضای نوشتار ،از
تمثیل استفاده میکند .باتوجّهبه داليل بیانشده ،میتوان از اين تعبیر استفاده کرد که
کاربرد تمثیل در نثر تاريخی ،نشاندهندة باور نويسنده به دموکراسی فهم است؛ چراکه
در تمامی داليل ذکرشده ردّ پررنگی از تعقّل و خردورزی ديده میشود؛ اين در حالی
است که اگر نويسندهای به کرّات از استعارههای تکمعنايی استفاده کند ،متن خود را
بهسوی استبدادیبودن فهم هدايت کرده است.
 با تکیه بر داده های آماری ،میتوان گفت در تاريخ بیهقی و راحةالصّدور و آیةالسّرور
از ضربالمثل؛ و در ترجمة تاريخ يمینی ،تاريخ جهانگشای جوينی و تاريخ وصّاف ،از
تمثیل به شیوة اسلوب معادله ،بیشتر از ساير گونههای تمثیلی استفاده شده است.
پينوشت
 .1مانند زنی که از باغ همسايه انار میدزدد و با آن به عیادت بیمار میرود و از اين کار توقع اجر دارد.
 .2عزّه :کُثَیِّر عَزَّه و اِسمُه کثیر بن عبدالرّحمن بن األسود بن عامر بن عُوَيمِر الخَزاعی هو شاعرٌ عربی متیم
من أهل المدینة المنوّرة و شعراء الدّولة األُمویة ،اشتهَرَ بِعشقه عزّة بنت جمیل بن حفص بن إياس الغفاریة
الکنانیة( .ابن عساکر)76/50 :1415 ،
 .3همانا من اکنون با تمام شور و شوق زيادم به عزّه  ،پس از آنکه او را ترک کردم و او نیز مرا ترک کرد،
مانند کسی هستم که به ساية ابر در برابر گرمای خورشید امیدوار است .پس او هر بار که زير آن سايه
بنشیند ،آن سايه ازمیانمیرود و از آن سايه هرگز سودی نمیبرد و همانند با اين مثل ،شور و شوق من
به عزّه نیز در حال حاضر بعد از آنکه پیوند ما گسسته است ،سودی برای من ندارد.
 .4آری ،حوادث بد آن را به بندگی کشید؛ پس آن تپّه و پشته ،فروتنی شد که به سجود عادت کرد .حال
آنکه تاآنجاکه به ياد دارم ،چوب خشکش مانند عود تر بود و خاکش مثل مشک سايیده.
 .5شیر هرگز غذای روزانهاش را هم نمیاندوزد؛ درحالیکه مورچه طعام ساالنه را ذخیره میکند.
 .6سرمای طوالنی ،گل سرخ را پوشانده است؛ گويی که ستارههای سعد در زير نحوستها پنهان شدهاند.
بهار و زيبايی آن در برف پنهان شد؛ همانطورکه جوجة طاووسها با رنگ متنوّع در تخم سفیدرنگ
پنهاناند.
 .7خس و خاشاک حتی مقدار اندکش هم چشمها را آزار میدهد و چهبسا که پشهای بتواند فیلی را از
پای درآورد.
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