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چکیده
اصطالح «بالغت» در ادب اسالمی و معادل آن در سنّت ادبی غـرب ،یعنـی اصـطالح «رتوریـ »
( ،)Rhetoricتا به امروز سه مفهوم اصلی داشته است :نخستین مفهوم ،دریافـت ارسـطویی از بالغـت
اســت کــه بیآــتر آن را بــا فطابــه و فنــون و ابــبار ابنــا مخا ــب مــرتب م ـیســازدد دی،ــر ،مفهــوم
زیبایی شنافتی یا ادبی است که بالغت را بـا شـعر و فنـون و ابـبار تخییـن یونـ مـیدهـ د و سـرانمام
رویکرد ج ی به بالغت که سعی دارد دامنۀ شمول این علم را فراتـر بـردد بـه وونـهای کـه دو مفهـوم
یآین را توامّان شامن شود« .تمثین» ازجمله ش،ردهای بالغی است که در ول تاریخ بالغـت ،تمـامی
رویکردها به آن توجه داشتهان  .بهعبارتدی،ر ،ظرفیتهـای زیبـاییشـنافتی و ابنـاعی تمثیـن موجـب
ش ه است در آثار بالغتن،اران با دریافتهای مختلف از مفهوم بالغت رو به رو شویم .ه ف از ایـن
ژوهش ،بازفوانی تعاریف و دی واههای مختلف بالغتن،اران درمورد تمثین و تبیین بـ رت بالغـی
آن در رتو رویکردهای ووناوون به بالغت است.
کلیدواژه :بالغت ،رتوری  ،تمثین.
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 .8مقدمه
تمثین یکی از نخستین و مهمترین صنایع ادبی است که در کهنترین منـابع بالغـت
اسالمی و غرب و حتی رویکردهای معاصر نق ادبی بسیار موردتوجه برارورفته اسـتد
امّا از مطالعۀ کتابهای بالغی و آرای بالغتن،ـاران در ایـن بـاب درمـییـابیم کـه دو
رویکرد کامالً متفاوت در تعاریف و تحلینها دربـارة ایـن شـ،رد بالغـی وجـود دارد.
بهعبارتدی،ر ،هر ان یآمن بر اساس تعریفی که از بالغت م نظر دارد و وظیفهای کـه
برای آن بهعنوان ی

علم بائن است ،ن،رشی فاص به تمثین داردد بـه ـوریکـه ایـن

افتالف دی واه در مفهوم بالغت ،در تعاریف و تحلیـنهـایی کـه از تمثیـن بـه دسـت
سال نهم ـ پاییز و زمستان  7931ـ شمارة هجدهم

دادهان  ،بابن ی،یری است .دستهای از بالغـتن،ـاران ،تنهـا بـه جنبـۀ زیبـاییشـنافتی و
تخییلی تمثین توجه داشته و معتق ن تمثین مبتنی است بـر یـافتن مآـابهت تخییلـی کـه
بهرهبردن از آن به هر متنی ادبیت و شعریت میبخآ  ،امّا برفی دی،ر باتوجهبه کـاربرد
تمثین در وفتمانهای ووناوون غیر از وفتمان ادبی ،همچون فلسفه و عرفـان ،بـر وجـه
ابناعی و عقلی تمثین تأکی کردهان  .ازهمینرو ،الزم است یش از ردافتن بـه مفهـوم
تمثین و رویکردهای مختلف بالغتن،اران به آن ،مختصـری در بـاب بالغـت و تطـوّر
مفهوم آن در سنّت اسالمی و غربی سخن ب،وییم ،سپس بهعنوان نمونه آرای ووناوون
را دربارة تمثین بهعنوان ی

ش،رد بالغی در تاریخ تطوّر بالغت ،مـورد بررسـی بـرار

دهیم.
 .2پیشینة مطالعات
فتوحی ( )2830در ژوهآی با عنوان «تمثین (ماهیـت ،ابسـام ،کـارکرد)» ،تمثیـن را
یکی از اصـطالحات رسـابقه ،وسـترده و مـبهم در بالغـت فارسـی معرفـی مـیکنـ و
میکوش با بررسی یآینۀ این مقوله در ادبیـات دینـی و اسـطورههـا ،تعـاریف بالغیـان
ب یم و ج ی را بکاود و از ریق بیان تفاوتهای تمثین با اسـتعاره و نمـاد ،بلمروهـای
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آن را مآخص کن د امّا به ب رت بالغـی تمثیـن و علـت ایـن توجهـات و افـتالف آرا
اشارهای نمیکن .
در ژوهآی دی،ر با عنوان «تحلین بالغی تمثین بر اساس آرای بالغیـان متقـ ّم و
متأفّر» ،باباصفری و دی،ران ( )2830کوشی هان تعاریف مختلـف ایـن اصـطالح را در
بالغت اسالمی ،بهویژه در آرای جرجانی ،سکاکی و فطیب ببوینـی بررسـی نماینـ و
در این کار بیآتر به منابع عربی توجّه دارن  .سپس به شباهتها و تفاوتهـای تمثیـن بـا
برفی مصطلحات بالغی دی،ر ،همچون تآبیه ،اسـتعاره ،اسـتعارة تمثیلیـه و مثـن اشـاره
میکنن د امّـا بـه ارزش زیبـایی شـنافتی تمثیـن و ارایـی توجـه بـه ایـن شـ،رد بالغـی
نمی ردازن .
عالوه بر این دو مقاله که محور اصلی آنها تمثین است ،در مقاالت و ژوهشهای
دانآ،اهی رشمار دی،ری به زبانهای فارسی ،عربی و ان،لیسی ،ذین موضـو اصـلی،
دربارة تمثین ،مباحثی وبی ه و مفی آم ه استد مثالً رسالۀ دکتـری برهـانی ( )2801بـا
عنوان «تمثین روایی (آلی،وری) در غبلیّات شمس تبریبی» و نیب رسالۀ دکتری فالحـی
( )2833با عنوان «رمب و تمثین در منظومـههـای عاشـقانه تمثیلـی» از ایـن جملـهانـ کـه
هری

در بخآی از ژوهش فود ،آرای بالغیـان در بـاب تمثیـن را موردبررسـی بـرار

دادهان د امّا وجه افتراق و مآخصۀ نوآورانۀ ژوهش حاضر نسبت بـه کارهـای رشـمار
مرتب  ،در ان مورد اسـت :نخسـت آنکـه ،سـعی دارد بـا یـ

ن،ـاه کـنن،ـر ،آرای

متفاوت بالغتن،اران در باب تمثین را بر اساس ن،رش بنیادین آنهـا بـه فـود بالغـت
دستهبن ی کن  .دی،ر آنکه ،با تببین مفاهیم وونـاوون بالغـت در سـنّت ادبـی غـرب و
شرق ،راه،آای ژوهشهای بع ی در حوزة تحلین ش،ردهای ووناوون بالغی باش .

 .۳مفهوم بالغت در غرب
در سنّت ادبی غـرب ،معنـای واۀة « »Rhetoricکـه معـادل واۀة بالغـت در سـنّت
اسالمی برار میویرد ،میان سه مفهوم اساسی در نوسان است:
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 .2مفهوم ارسطویید که بالغت را به بلمرو ابنا و اببارهای آن محـ ود مـیکنـ و
به متن فطابی مربوط میشود .ارسطو معتق بود «شیوههـای ابنـا ( persuasion of
 )modesتنها اجبای تآکیندهن ة بالغت (رتوری

) است و مابقی مباحـْ صـرفاً در

زمرۀ متفرّعات این فنّ برار میویرد» (ارسطو .)8:1929،بالغت یا رتوری
در مقابن وئتی

در این معنا

( )poeticsبرار میویرد که به فطاب حکایی مخیّن ،یعنی منحصراً

شعر توجّه دارد .از لحاظ تاریخی ،این برداشت کالسی

از رتوری

ریآه در م رسـۀ

یشسقرا یانی دارد که به سوفیسـتهـا شـهرت داشـتن  .یونـ بالغـت بـا فطابـه از
نظریههای ارسطو در کتاب فطابه ،کـوئین تیلیـان در تربیـت فطیـب و سیسـرون در
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دربارة فطیب سراآمه میویرد (فتوحی .)29:2831،با انتآار این نظریهها و تعلیماتِ
این سه تن در دنیای باستان ،بهت ریج بوانین فطابه در غرب ،به بوانین بالغت تب ین
ش و تکیـه و تمرکـب بالغیـون و ادیبـان غربـی ،هماننـ نظریـه ـردازان فـن فطابـه در
اکتآاف و توضیح صنایع و فنون بالغی بـر ابنـا و ترغیـب متوجّـه وردیـ و ابنـا در
بالغت نیب همانن فطابه ،محور تمام نظریهها و رویکردهایی برار ورفـت کـه یرامـون
ان،یبش و تأثیر آثار ادبـی ارائـه مـیشـ  .از همـین روسـت کـه کـ کنی معتقـ اسـت
تحتتأثیر نظریۀ فطابه ،بیآترین تعریـفهـایی کـه از بالغـت صـورت ورفـت ،حـول
محور «فراین ابنا و ترغیب» میارف د یعنی اور از بعضی تعریفهای فرعـی بالغـت
صرفنظر کنیم ،میتوانیم مسئلۀ «ابنا » را بهعنوان حـ مآـترت تمـامی تعریـفهـایی
ببـــول کنـــیم کـــه در سراســـر ارو ـــا و دنیـــای اســـالم رایـــج بـــوده اســـت (شـــفیعی
ک کنی .)03:28۸1،تأثیر و سیطرة ارسطو در بالغتی که حاصن یون با فطابـه اسـت و
آن را رتوری

مینامن  ،انکارنآ نی استد زیرا او بود که بـرای نخسـتین بـار ،صـنایع

ادبی را در فن فطابه (و نه در فن شعر) بررسی کرد و معتق بـود کـه ابنـا  ،مهـمتـرین
ه فِ به کارویری آنها به شمار مـیآیـ  .او فطابـه را فنّـی معرفـی کـرد کـه از همـۀ
اببارهای زبانی بهمنظور ابنا و بهمقتضای مورد ،بهره میویرد .بنابراین ،برای بازشناسی
اببارهـای زبـانی ،از صـناعات مختلفـی کـه ممکـن اسـت فطیـب از آنهـا بـرای
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تأثیروذاشتن بر مخا ب استفاده کن  ،مانن تمثین ،تآبیه ،استعاره ،اغـراق ،جنـاس و
غیره بحْ کرد و درمورد هری

توضیحاتی مبسوط ارائه داد .ازآنماییکه این معنای

بالغت ،حاصن یون آن با فطابه است و بـر اهمیـت ابنـا در کـالم تأکیـ دارد ،الزم
است ان کی دربارة سافت فطابه توضیح دهـیم .فـن فطابـۀ ارسـطو شـامن سـه بخـش
است »Invention« :یا هسته است اللی و ابناعی کـالمد « »Arrangementیـا بحـْ
در بـاب نحـوه ردافـت موضـو و ترتیـب اجبای کالمد « »Styleیا شیوه بیان مطلـب
(عمارتی مق م .)11:280۸،بالغت در مفهوم ارسطویی آن بیآتر به رکن نخسـت یعنـی
«هسته است اللی و ابنـاعی کـالم» برتـری مـیداد و بــیش از همــه در آثـار افال ـون و
ارسطو بازیافتنی است.
 .1مفهوم ادبید که بالغت را نه بحْ در محتوای کالم کـه بحـْ در شـیوة بیـان و
صورتهای فنّی میدان  .ه فِ ایـن نـو فـاص از بالغـت ،بیآـتر بررسـی جنبـههـای
تبئینی و تخییلی زبان بود و اغلـب بـه شـعر و صـور فیـال توجـه داشـت و بـه معـانی و
مقاص ـ ِ کــالم و مقتضــای حــال ،کمتــر اهمیــت مــیداد .فنــون و ــرق زیباســازی و
مخیّـنکــردن کــالم در ایــن شــافه از بالغــت ،موضــو اصــلی تحقیــق بــود (احمـ ی،
.)۸1:2800
تا یش از برن اول میالدی ،رکن نخست فطابـه ،یعنـی «هسـتۀ اسـت اللی و ابنـاعی
کالم» مهمترین رکن آن محسوب میش د امّا از این زمان بـه بعـ  ،رفتـهرفتـه نقـش آن
کمرنگ و رکن دی،ر فطابه ،یعنـی «شـیوة بیـان مطلـب» اهمیـت یافـت .ایـن ترییـر در
ن،رش ،حتی بر تعاریف فن فطابه تأثیر وذاشت .انانکه میبینیم درحالیکه تا یش از
برن اول میالدی ،فن فطابه کوشش برای ابنا مخا ـب تعریـف مـیشـ  ،در تعـاریف
س از این زمان ،سعی شـ ه نقـش ابنـا را کـم اهمیـتتـر جلـوه دهنـ  .بـه ـورمثـال
کوئینتیلیان 1در درسنامۀ رورش فطیب ،بهروشنی اظهار میدارد که ابنا مخا ب با
استفاده از اببارهای دی،ری همچون رشوه و ول نیب مـیتوانـ انمـام ویـرد و ضـرورتاً
1-Quintilian
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نیازی به سخنوری نیست .لذا وی فن فطابه را «هنر نیکو سخنوفتن» تعریف مـیکنـ د
تعریفی که تقریباً تا اوافر دوران باستان بر ذهنیت فطیبان و آموزواران فطابـه سـیطره
دارد و برای شیوة بیان ،اهمیتی بیش از است الل و ابنا در کـالم بائـن اسـت (عمـارتی
مق م .)00:280۸ ،از این زمان به بع  ،توجه بیآتر به عنصر « »styleیا شیوة بیان مطلـب
موجــب ش ـ درسنامــههــای بالغــی مســتقلی ن،اشــته شــود کــه صــرفاً بــه ایــن عنصــر
می ردافتن  ،مثن رسالههای دمتریوس و لون،ینوس .از همین زمـان اسـت کـه رویکـرد
دوم به بالغت که سعی دارد آن را از فطابه ج ا کن  ،ظهور مییاب  .بنـابراین ،بـا رشـ
فن فطابه در نظر و عمن ،به جنبۀ تبئینـی و زیبـاییشـنافتی بیآـتر توجـه شـ  .دیـ واه
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کوئینتیلیان دربارة فطابه اهمیـت فــوقالعــادهای یــ ا کـرد و بیآـتر درسنامـههـای
فطابه س از او بـه تبعیـت از کتاب وی تـألیف ش تا آنما که درسنامـههـای فطابــه
رفتهرفتـه بـه درسنامـههـای بالغـت بــ ل شـ و درنهایـت بــهتــ ریج رتوریــ
معنـای فطابـه بـه رتوریـ

در

در معنـای بالغت ترییر کرد.

 .8مفهوم ج ی د که بالغت را علمی فراویـر مآـتمن بـر تخییـن و ابنـا توامّـان بـا
یک ی،ر میدان  .از منظر بالغت ج ی  ،این اصطالح ،وسـترة وسـیعی دارد و هـر نـو
کالمی را شامن میشود که بهمنظور تأثیروذاری بر مخا ب به وجود میآی و آشکارا
نظر به شنون های فاص یا عام دارد .بر این اساس ،تعریف بالغت انـان وسـترش یـ ا
میکن کـه تقریبـ ًا کـن حـوزة وفتـار انسـان را دربرمـیویـرد .اـارلب بـازرمن 1کـه از
برجستهترین محققان بالغت ج یـ اسـت ،بالغـت را مطالعـۀ ا،ـون،ی کـاربرد زبـان
بهمعنای وسیع آن برای تحقّق اه اف فعالیتهای انسـانی مـیدانـ و وسـترة بالغـت را
انان وسیع میبین که از آن بـهعنـوان اصـطالحی بـرای ایـهوـذاری حـوزة مطالعـاتی
وستردهای بهره میجوی که شامن تمام فعالیتهای زبانی و غیرزبانی میشود (احم ی
و ورنام اریان .)07:2801،بنابراین میتوان وفت بالغـت در معنـای ج یـ آن ،یعنـی
ارتباط مؤثر در فرآین کاربرد نمادها برای سازمان هی تمربه و انتقال آن به دی،ران که
1.Charles Bazerman.
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با مآخصههـای بـارز «علـم ارتبا ـات» یعنـی «تأثیروـذاری» و «متقاع سـازی» یونـ ی
استوار ی ا مـیکنـ (صـالحیمازنـ رانی و زکـینژادیـان .)11۸:2801،در ایـن معنـا از
بالغت ،مآخصۀ بارز دو رویکرد ب یمی ،یعنی «ابنا » و «تخیین» ی

جا ورد مـیآیـ

و بـر اسـاس آن ،هروــاه مـا از اببارهـای ابنــاعی و اسـت اللی یـا بیــانی و تخییلـی بــرای
تأثیروذاری بر مخا ب استفاده کنیم ،وارد حوزة بالغت ش هایم.

 .۴مفهوم بالغت در سنّت اسالمی
در تاریخ بالغت اسالمی ،سه رویکرد اصـلی در بـاب مفهـوم بالغـت وجـود دارد.
رویکرد نخست ،به «بیان» و بالغت ابنا توجـه دارد و میـرا دار اصـلی آن جـاح (د
1۸۸ق) اسـت .رویکـرد دی،ــر ،بـر «بـ یع» و توجـه بــه بالغـت تخییــن اسـتوار اســت و
برجستهترین اهرة مرتب با آن ابن معتب (د 101ق) است که کتابی با همین نـام ن،اشـته
است و سرانمام رویکرد حـازم بر ـاجنی (د 130ق) کـه بالغـت را در مفهـومی عـام،

جامع فنون ابنا و تخیین میدان و رویکرد فویش را در منهاج البلرـاء و سـراج ابدبـا
بس و شرح داده است.
یش از ی ایش اصـطالح «بالغـت» در سـنّت ادبـی اسـالمی ،مصـطلحات بسـیاری
دربارة ا،ون،ی بـهوجودآمـ ن و فهـم و دریافـت سـخن «بلیـ » تولیـ شـ ه بـودد امّـا
محققان ادب عرب برآنان کـه بـا ظهـور دو اصـطالح «بـ یع» و «بیـان» در بـرن سـوم
همری ،بالغت بهعنوان ی

علم مستقن ظهور یافت .لذا سراآمههای علم بالغـت در

سنّت اسالمی را بای در دو علم اصلی جستوجو کرد .نویسن ة البالغه العربیـه أصـولها
وامت اداتها نیب سراآمههای بالغت را دو منبع اصلی دافلی و فارجی میدان د نخست
مالحظاتی که به ور مستقیم مرتب با موضو بالغـت ،یعنـی مـتن ادبـی اسـت کـه در
نهایت به ظهور «ب یع» منمر میشود و دی،ر ،مالحظات زبانی ،دینـی یـا معرفتـی کلـی
دی،ر که ریآههای مباحْ بالغی را میتوان در آنها یافت و در «بیان» متبلور میشـود
(العمری .)79:2000 ،مراد از منبع دافلی ،تأمالت مستقیم در مـتن شـعری (نقـ شـعر و
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بهکارورفتن آن) است که در عصر جـاهلی ظهـور یافـت و در عصـر اسـالمی و امـوی
وسترش ی ا کرد ،تا اینکه مباحثه میان ب ما و نوورایان به ممموعـهای از صـور رسـی
که «ب یع» ،یعنی نو و ب ون نمونه و مثال ببلی نامی ه ش  .نخسـتین تـألیف دربـارة صـور
بالغی از آن ابن معتب است .در این روش ،توجه به شعر (و واه نثر) در کآف صـناعات
بالغی و رح مسائن ووناوون دربارة این صنایع ،بارز بود .امّـا مـراد از منبـع فـارجی،
تأمالت و مالحظات وروههای مختلفی است که از اواین عصر عباسی ،در ثبت نکتههـا
و مالحظات ووناوون در زمینۀ بالغت ،مآارکت جستن  ،ماننـ اهـن لرـت ،فالسـفه و
اهن کالم .در این میان ،متکلّمان و در یآـا یش آنهـا معتبلـه ،در ایـهوـذاری بواعـ
سال نهم ـ پاییز و زمستان  7931ـ شمارة هجدهم

بالغت و بس مباحْ آن رتالشتر بودنـ  ،بـهوونـهای کـه جـاح ایـن تـالش را در
کتاب البیان و التبیین به تصویر کآی ه است .متکلّمان به بیان و بالغت ،بهدلین ارتباط با
فطابه و مناظره –که موردتوجه آنان بود -می ردافتن  .ایـن ایفـه کـه از اوافـر بـرن
اول همری به فربههایی تقسیم ش ن و به وفتووو و جـ ل دربـارة نظریـات عقیـ تی
یک ی،ر ،از ببین ارجاء و جبر و افتیار ردافتن  ،کمکم درص د برآم ن تا بـا بررسـی
علن موفقیت مناظرهور و فطیب و آموفتن آنها ،فـود یـروز ممـادالت و مباحثـات
شون د لذا به بالغت ،آرای ابوام وونـاوون در بـاب آن و مباحـْ مـرتب بـا آن توجـه
بسیار نآان دادن (ضیف.)31:2838 ،
با این مق مه میتوان وفت ان یآمن ان بالغی مسلمان ،هن،ـام بحـْ از بالغـت بـه
یکی از این سه معنا نظر داشتن :
بالغت شعری؛ بدیع :اصطالح «ب یع» که ابـن معتـب از آن در بـرن سـوم همـری
برای ناموذاری کتـاب مسـتقلی در ایـن بـاب اسـتفاده مـیکنـ « ،وار بـ یمیتـرین
تأمالت در حوزة وفتمان ادبی ،بهویژه شـعر ،از جاهلیـت تـا بـرن سـوم همـری اسـت»
(العمری .)۸7:1997،ب ین ترتیب که ـیش از بـهکـارورفتن ایـن اصـطالح در وفتمـان
بالغی ،ب یع بر شعر نویی ا الق میشـ کـه شـعرای متمـ ّد و نـوورای عصـر عباسـی
میسرودن  .به نظر میرس فود این شعرا نخستین کسانی بودن که این اصـطالح را بـر
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شعر تازهای که به واسطۀ زیبایی بیان و نوآوری ،از نمونههای وذشـته متمـایب مـیشـ ،
ا الق کردن د امّا س از اینکه شاعران و نقّادان ادبی در محاسن کالم و وجوه جمال و
زیبایی آن ان یآه کرده ،آن را در نظم و نثر جستوجو کردنـ تـا در اشـعار فـراوان از
آن بهره ویرن  .ابن معتب ،فلیفۀ شاعر ،در سال  170بمری ،در کتابی مستقن موسـوم بـه
الب یع به تعریف و توضیح جوانب ب یع ردافت .وی میووی « :ب یع ،نامی اسـت کـه
بر فنونی از شعر نهادهان و شاعران و ناب ان و جمعی از ناب ان ادب آموفته از شاعران،
از این فنون دم میزنن  ،امّا عالمان لرت و شعر کهن از این رسم بـیفبرنـ و ایـبی از
آن نمی دانن » (ابن المعتب .)۸3:2031 ،همچنین به یآـروبودن فـود بـهعنـوان نخسـتین
جامع فنون ب یع و اولین مؤلف در این زمینه افتخار مـیکنـ و مـیوویـ « :هـی کـس
یش از من ،فنون ب یع را وردآوری نکرده اسـت و در ایـن کـار بـر مـن یآـی نمسـته
است و من آن را در سـال  170وـردآوری کـردم» (همـان) .ایـن «وـردآوری» ،اعـالم
ی ایش علم ج ی ی در کنار علوم لرت و فقه است که ی برنهای دوم و سوم ظـاهر
ش ن .
اصطالح ب یع ،بیش از اهار برن انـان بلمـرو نفـوذ وسـتردهای داشـت کـه تمـام
صورتهای بیان و جنبههای زبانی آن را البته بهاستثنای مباحثی اـون جای،ـاه سـخن و
مقاص کالم –یعنی وجوه کاربردشنافتی آن -را در بر میورفت .این وضـع تـا ظهـور
کتاب مفتـاح العلـوم سـکاکی (د 111ق) ادامـه داشـت کـه در آن سـلطه و توسـع ایـن
اصطالح کاسته و به حاشیه ران ه میشود .لذا ما با دو مفهوم برای اصطالح ب یع مواجـه
هستیم :مفهوم کلی که تمام صورتهای بیان زبانی را در برمیویرد و مفهوم جبئـی آن
نبد سکاکی که صوری را شامن میشود که در تعریـف معـانی و بیـان نمـیونمـ  .آن
وونه که از مباحْ الب یع ی است ،ابـن معتـب اساسـاً بـه بالغـت شـعر ،بـهویـژه اجـبای
دافلی وفتمان ادبی ،ب ون توجه به جای،ـاه سـخن و مخا بـان اهتمـام داشـته اسـت .از
همین روست که در این کتاب ،هی سـخنی از جای،ـاه و احـوال مخا بـان اثـر ادبـی و
بهتبع ،اهمیت آن دو به میان نیام ه است .بعضی از دانآمن ان ،ب یع و نقـش آن را تنهـا
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در صور موسیقایی میدانن و معتق ن « :ب یع ،عروض و بافیه ،علومی هستن که اساسـاً

بــه صــور موســیقیایی در بیــان شــعری توجــه دارنــ » (الــولی .)۸2:2009،در معمــم
المصطلحات العربیه فی اللره و االدب آمـ ه« :بـ یع ،آراسـتن الفـاظ و معـانی بـه انـوا
زیباییهای ش،فت لفظی و معنـایی اسـت و علـم جـامع راههـای آراسـتن کـالم نامیـ ه
میشود» (وهبه و المهن س .)08:2030،بههمینترتیب ،در اغلب معاجم بر جنبـۀ تبیینـی
ب یع تأکی ش ه است .معروفترین تعریف مستقن علم ب یع نیب که از فطیـب ببوینـی
(د 780ق) است ،ناظر بر همین معناسـت « :علـم البـ یع :علـم یعـرف بـه وجـوه تحسـین
الکالم ،بع رِعایه تطبیقه علی مقتضی الحال و وضوح دالله :علم ب یع ،دانـش شـنافت
سال نهم ـ پاییز و زمستان  7931ـ شمارة هجدهم

وجوه تحسین کالم س از رعایت مطابقت آن با مقتضای حال و روشنی داللت اسـت»
(فطیب ببوینی ،بیتا .)803 :س از فطیب ببوینی ،همـۀ مؤلفـان آثـار بالغـی ،تقریبـاً
همین تعریف را و واهی بهصورت مختصر «علم عرف به وجـوه تحسـین الکـالم» نقـن
کردهان  .در این تعریف ،صنایع ب یعی صرفاً بهعنوان آرایه و تبئین م نظر برار ورفته و
معموالً ارزش زیباییشنافتی و ادبی محسّنات کالم بهروشنی نآان داده نآ ه است.
بالغت خطابی؛ بیان :کلمۀ دی،ری که در بستر وفتمان متمایبی رش کرد و بـه
ی ایش اصـطالح دی،ـری دال بـر علمـی ج یـ  ،ـیش از ظهـور بالغـت اشـاره دارد،
اصطالح «بیان» است .ی ایش این اصطالح نیـب در بـرن سـوم همـری ،توسـ جـاح
( 1۸۸ق) و در کتاب البیان و التبیین رخ داد .برفالف ب یع که به وجـوه مختلـف «بیـان
شعری» ،توصیف ویژویها و مآخصات آن و تـالش بـرای تعریـف آن مـی ردافـت،
علم بیان بر اساس تعریفی که جاح از آن ارائه میده  ،به «فهم و افهام» توجه داشت.
اصطالح بیان نبد فوانن ة غیرمتخصص ،یکی از ابسام سهوانهای است کـه ممموعـاً بـا
یک ی،ر علم بالغت را شـکن مـیدهنـ د یعنـی «معـانی»« ،بیـان» و «بـ یع» .حـال آنکـه
مطالعات بیانی ،این تقسیمبن ی سهوانـه را تـا ـیش از دوران متـأفر و بعـ از وـرایش
بالغیون به تقسیم و دستهبن ی علوم ،هروب نمیشـنافته اسـت .دروابـع ،مـا سـکاکی را
ر تصوّر م رسی از بالغت می دانیم که بالغت را از آن زمان تـا کنـون ،بـه سـه علـم
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معانی ،بیان و ب یع تقسیم کرد .تا ـیش از وی ،اصـطالح بیـان ،شـامن تمـام اببارهـایی
میش که «بالغت» نام داشت و حتی هر آنچه را که «تبلیـ » ،یعنـی رسـان ن یـام بـ ان
میسر میش  ،در بر می ورفت .معنـای واۀة بیـان تـا ببـن از بـرن سـوم همـری ،از سـایر
واۀههای عربی متمایب نآ ه بود ،لیکن توجه جـاح بـه آن در کتـابش آن را تـا سـطح
مفهوم و م لول ویژهای که بر ی ایش و ظهور ی

علم ج ی داللت میکرد ،باال بـرد

و س از آن بود که به توصیف و ناموذاری و تآریح آن ردافته ش  .بنابراین انانکـه
ابن معتب اصطالح «ب یع» را برای داللت بر وجوه بیان شعری منحصر کرد و به تبیین آن
ردافت« ،بیان» جاح به کآف معنا برای شنون ه یا فوانن ه به ه ف ابنـا و افهـام او
توجه داشت .وی میووی « :البیان اسم جامع لکـن شـیء کآـف لـ
هت

بنـا المعنـ  ،و

الحماب دون الضمیر حت یفضی السـامع للـ حقیقتـه ،و یهمـم علـ محصـوله

کائنًا ما کان ذل

البیان ،و مـن أی جـنس کـان الـ لین ،بن مـ ار ابمـر و الرایـه التـی

یمری للیها القائن والسامع لنما هو الفهم واإلفهام ،فبأی شیء بلرت اإلفهـام و أوضـحت
المعن فذل

هو البیان فی ذل

الموضـع» (المـاح :199۸،ج  .)10 :2جـاح مسـئلۀ

اصلی در بیان را نه زیوردادن و آراستن سخن ،کـه درت و دریافـت درسـت مخا ـب
(الفهم) و تفهیم درست مطلب از سوی متکلم (االفهام) میدان  .ایـن برداشـت او ناشـی
از توجه ویژهای است که به فطابه دارد و اساسـاً بالغـت را در سـاحت فطابـه بررسـی
میکن  .او کتاب فود را بهمنظور تعلیم اصول بیان و فطابه به متکلمین معتبله ن،اشتد
لذا در بسیاری از موارد ،بالغت را بهمعنای فطابه آورده ،همانوونه که بلی را فطیـب
فوان ه است .وبتی مقوالت اساسی بالغت را متکلم ،مخا ب ،متن و شرای حاکم بـر
وفتووو میدان  ،بیآتر اجبای فطابه را نبد ارسطو برای ما ت اعی میکن  .جاح در
بالغت بر ان مقولۀ اساسی تکیه میکن  :اول عوامن ایماد ی

ارتباط ،یعنـی مـتکلم،

مخا ب و مـتن (وفـتووـو) و شـرای حـاکم بـر فضـای وفـتووـود دوم هـ ف از
بربراری ارتباط ،یعنی فهمان ن و فهمی ن .برشمردن این اجبا بـهعنـوان عناصـر اساسـی
بالغت از این روست که وی اغلب ،بالغت را درست معادل فطابه ورفته است.
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بالغت در مفهوم عام :انانکـه از مباحـْ بـاال آشـکار اسـت ،در دو آبآـخور
اصلی بالغت اسالمی ،ی

بار ابنا  ،محور تعریف و تکامن بالغت برار میویرد و بـار

دی،ر ،بوام و اساس بالغت را وجوه زیباییشنافتی و تخیین میدانن  .بـهعبـارتدی،ـر،
در یکی به ویژویهای «فطابی» متن و در دی،ری به ویژویهای «شـعری» مـتن توجـه
میشود .امّا رویکردی متأفرتر به این مفهوم که العمری ( )2001از آن بهعنـوان مفهـوم
ج ی بالغت یاد میکن  ،سعی دارد بالغت را جامع دو مفهوم ابنا و تخیین ب ان کـه

به ویژویهای شعری و فطـابی مـتن ،توامّـان توجـه دارد .انـانکـه العمـری در بالغـۀ
الم ی د بین التخیین و الت اول ،معتق است بالغت را نمی توان در یکی از دو محـ ودة
سال نهم ـ پاییز و زمستان  7931ـ شمارة هجدهم

تخیین (شعر) یا ابنا (فطابه) محصور کرد ،بلکه ذات و سرشـت بالغـت ،منطقـهای را
شامن میشود که این دو با هم در آن ورد میآین  .حازم بر ـاجنی (د  130ق) حـوزة
علم بالغت را جایی می دان که شعر و فطابه بـه یکـ ی،ر مـی یون نـ  .او مـینویسـ :
«علم بالغت ،مآتمن بر دو صنعت شعر و فطابه اسـت .ایـن دو صـنعت از جهـت مـاده
(معانی) ،مآترت و از جهت صورت (تخیین و ابنا ) ،با هم متفاوتان  ...ه ف در هر
دو صورت تخیین و ابنا  ،واداشتن نفوس به انمام کاری و اعتقاد بـ ان یـا بازداشـتن از
ارتکاب و ذیرفتن آن است( »...بر اجنی )19:2011،و ادامه مـیدهـ « :شایسـته اسـت
که سخنان ابناعی که در شعر میآی  ،تابع سخنان مخیّن و مؤکّ معانی آنها و متناسب
با اغراضی باش که وجه تخییلی در ی آن است ،ب ینترتیب که «سخن مخیّن» ،اسـاس
باش  .همچنین در فطابه ،شایسته است که سخنان مخیّـن ،تـابع سـخنان ابنـاعی ،مؤکّـ
معانی آنها و متناسب با آنهـا بیایـ و درنتیمـه ،سـخنان ابنـاعی ،ایـه و اسـاس باشـ »
(همان .)01،در نظریۀ بالغی بر اجنی ،علیرغم تمایب بائن ش ن میان شعر و فطابـه بـه
علت ابتنای اوّلی بر تخیین و دی،ری بر ابنا  ،این دو در هـ ف و غـرض ،بـه یکـ ی،ر
می یون ن  .از نظر وی ،ه ف در هر دو صنعت« ،لعمـال الحیلـه فـی للقـاء الکـالم مـن
النفوس بمحن القبول لتتأثر بمقتضاه» استد ازاینرو ،وی هر متن را آمیـبهای از شـعر و
فطابه میدان  .حتّی میتوان فراتر رفـت و اذعـان کـرد «تصـور وی از ادبیـات ،تصـور
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فطابی استد اراکه هر متن در نهایت در ی آن است که مخا بش را به انمام کـاری
یا منع از انمام آن وادارد [یعنی وجه ابنا در هر متنـی بـارز اسـتح ،حـال انانچـه ایـن
عمن بهواسطۀ اببارهای تخییلی انمام ذیرد« ،شعری» اسـت ،ازهمـینرو ،تفـاوت میـان
شــعر و فطابــه ،مبتنــی بــر افــتالف در اغــراض نیســت ،بلکــه مبتنــی بــر افــتالف در
اببارهاست» (الولی .)۸2:2009،لذا او بالغت را فراویرتر از آن میدان که تنها شعر یـا
تنها فطابه را شامن شود .انانکـه از توضـیحات بر ـاجنی در ایـن عبـارتهـا آشـکار
است ،وی دریافت وستردهای از مفهوم بالغت دارد و تالش برای هروونه تأثیروذاری
بر مخا ب را دافن در بالغت میدان د به ـوریکـه نظریـۀ بالغـی او بـه مبـانی نظـری
رویکردهای ج ی بالغی در غرب ،بسیار نبدی

میشود .جرج کمپبن ،1نظریـه ـرداز

و محقق بالغت ج ی  ،بر ایۀ همین دریافت وسیع از بالغت اسـت کـه بالغـت را هنـر
ببرگ ارتبا ات میفوان (احم ی.)03:2801،

 .1بالغت تمثیل
در مهمترین کتب لرت عربی و فارسی ،برای ریآـۀ تمثیـن ،یعنـی «م

ل» ،معـانی

متع د و واه بسیار دور از هم بیان ش ه است کـه برفـی از آنهـا از ایـن برارنـ  :مِثـن:
کلمه تسویه ،یقال هذا مِثله و مَثَله ،کما یقال :شِبهه و شَبَههد المَثَن :بمعنی العبـرهد المِثـال:
القصــاص ،أَمثــن الرج ـنَ :بتلــه و أمثَلَــه :جعلــه متثلــه :عقوبــت کـردن و عبــرت دی،ــران
وردانی ند تماثَنَ العلین :بارب البرء فصار أشبه بالصحیحد مثَّله له تمثیالً :صوّره لـه حتـی
کأنّه ینظر الیه ،ن،اشتن یکر و نمودن صورت ایبی .امّا انـانکـه ابـن فـارس (80۸ق)
در مقاییس اللره میووی  ،با ت بیق و تحقیق در اصن این معانی راکن ه درمییابیم کـه
تمام آنها علیرغم افتالفات ظاهری ،همواره حامـن یـ
«شباهت و مماثله» است (ن

مفهـوم ثابـت هسـتن و آن

 .ابن فارس .)101 /۸ ،بر این اسـاس ،اوـر عـرب ب،ویـ :

«أمثن السلطان فالناً :ادشاه وی را بصاص کرد» ،یعنی بـا وی شـبیه کـاری را انمـام داد
1-Gorge Campbell
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که او مرتکب ش ه بود و «مثَّن به :وی را عقوبت کرد» ،یعنی وی را مثال و نظیری بـرار
داد برای هرکس که بخواه همانن وی عمن کن  .مثنزدن نیب برورفته از همـین اصـن
استد اراکه ووین ه با ایبی که شبیه معنای موردنظرش است ،منظورش را میرسان .
امّا اصطالح تمثین را که از موضوعات مهم علم بیـان بـه شـمار مـیآیـ  ،در همـان
ســ ههــای نخســت اســالم مــیتــوان یافــت .از مطالعــۀ کتــابهــای بالغــی و آرای
بالغتن،اران در این باب درمییابیم که دو رویکرد اصلی بـه مفهـوم کلـی بالغـت در
تعاریفی که از تمثین به دست دادهان  ،بابن ی،یری اسـت .دسـتهای از بالغـتن،ـاران،
تنها به جنبۀ زیباییشنافتی و تخییلی تمثین توجه داشته و معتق ن تمثین مبتنی اسـت بـر
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یافتن مآابهت تخییلی که بهرهبردن از آن ،به هر متنی ادبیت و شـعریت مـیبخآـ  ،امّـا
برفی دی،ر باتوجهبه کاربرد تمثین در وفتمـانهـای وونـاوونی غیـر از وفتمـان ادبـی
همچون فلسفه و عرفان ،بر وجه ابناعی و عقلی تمثین تأکی کردهان  .لذا اوـر مممـو
آرای بالغیون را دربارة تمثین بهعنوان ی

شـ،رد بالغـی بررسـی کنـیم ،مـیتـوان دو

رویکرد عم ه را در ن،اه و تعریف ایآان مآاه ه کرد .دستهای از بالغتن،اران از بتع
تخیین و تصویر و دستۀ دی،ر از منظر بالغت ابنا و است الل ،به تمثین ن،ریستهان .
دستۀ نخست :این افراد تمثین را بهعنوان یکی از ش،ردهای بالغی کـه بـر زیبـایی و
تخیین کالم میافبای  ،بررسی کردهان  .البتـه در بررسـی تـاریخی تعـاریف تمثیـن نـبد
بالغتن،اران نبای از نظر دور داشت که این اصطالح همچون سـایر اصـطالحات علـم
بالغت ،بهویژه در عصر شکنویری و ی ایش بالغت ،تعریف و تح ی معنایی نـ اردد
لذا نوعی آشفت،ی و ریآانی در م لولهای آن در آثار اولیه دی ه میشود که این امـر
«از ویژویهای بارز تألیفات بالغی در مرحلۀ نخستین بالغت است» ( زای .)8۸:1990 ،
به همین دلین ،تمثین در سیر تاریخی فویش با تمام صـنایع بیـانی بـهنـوعی فلـ شـ ه
استد انانکه در تعاریف ارائهش ه ،هر بار با یکی از اهـار صـنعت اصـلی علـم بیـان،
یعنی تآبیه ،مماز ،استعاره و کنایه آمیخته ش ه اسـت و اغلـب سـعی نآـ ه تـا مرزهـا و
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وجه تمایبات آن با سایر صنایع مآخص شود .امّا وجه مآترت همۀ ایـن تعـاریف ،آن
است که در آنها تمثین ،ابباری برای تصویر ردازی و مخیّنسافتن کالم است.
مــثالً زمخآــری (د ۸83ق) دربــارة بــ رت تمثیــن در تصــویر ردازی معـــانی و
جانبخآی به آنها مـیوویـ « :ولضـرب العـرب االمثـال واستحضـار العلمـاء المثـن و
النظائر شأن لیس بالخفی ف ابـراز فبیـات المعـانی و رفـع االسـتار عـن الحقـائق ،حتـی
تریـ

المتخیــن فــی صــوره المتحقــق والمتــوهم فــی معــرض المتــیقن والرائــب کأنــه

مآاه  ،...و ابمر ما أکثر اهلل فی کتابه المبین ،و فی سائر کتبه أمثاله ،و فآـت فـی کـالم
رسولاهلل صلی اهلل علیه و سلم و کالم االنبیاء و الحکماء» (البمخآری ،بـیتـا .)۸71:وی
علت وفور کاربرد تمثین را در بـرآن و کـالم انبیـا ایـن مـیدانـ کـه تمثیـن بـا بـ رت
تصویرسازی ،هر امر فیالی و موهوم را نـبد آدمـی انـان وابعیتـی کـه بـا اآـم دیـ ه
میشود ،زن ه و بابنباور میکن  .ابنسنان (د  011ق) نیب در فایـ ة بـهکـاربردن تمثیـن
میووی « :و سبب حسن هذا مع ما یکون فیه مـن االیمـاز أن تمثیـن المعنـی یوضـحه و
یخرجه الی الحس و المآاه ه و هذه فائ ه التمثین فی جمیع العلوم ،الن المثال الب مـن
أن یکون أظهر من الممثن ،فـالررض بـایراده ایضـاح المعنـی و بیانـه» (ففـاجی:20۸1 ،
 .)178از نظر او نیب تمثین ،معنا را از حوزة ذهن به حوزة حس و مآاه ه مـیآورد و در
تمام علوم ،کار دریافت معنی را آسان میکن .
امّا در میان بالغتن،اران ،عب القاهر جرجـانی (د 070ق) بـیش از همـه بـه تمثیـن و
جوانب مختلف آن ردافته و مباحثی که او در فصوص تمثین مطرح کرده اسـت ،بـه
ان دلین ،وی را از دانآمن ان بالغی یآـین و معاصـرش ممتـاز مـیکنـ  .وی کـه در
آثارش ،بهویژه اسرار البالغـه بـهتفصـین دربـارة تمثیـن بحـْ و بررسـی انمـام داده ،از
نخستین کسانی است که مرز روشنی میان تآبیه و تمثین مآخّص میکن و میکوش با
برشمردن تفاوتهای تمثین بـا صـور بالغـی دی،ـر ،هویـت مسـتقن آن را تبیـین کنـ .
وذشــته از ایــن ،بحــْ ربــار و مســتوفایی دربــارة کارکردهــای تمثیــن و تــأثیر آن بــر
مخا بان و علن این تأثیروذاری ،به همراه شاه مثالهای مناسب و دبیق ،ارائه میکنـ .
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جرجانی در بررسی تمثین ،به ور فـاص ،بـهشـ ت بـر ماهیـت تصـویر ردازی در ایـن
صنعت ادبی تأکی میکن د امّا وـاهی نیـب اظهـار مـیکنـ کـه تمثیـن عـالوهبـر وجـوه
تخییلی ،وجوه ابناعی نیب دارد .به نظر میرس اساسـاً همـین بـ رت انـ وجهی تمثیـن
اســت کــه جرجــانی را بــر آن داشــته تــا بخــش زیــادی از بررســیهــای زبــانشــنافتی،
روانشنافتی و زیباییشنافتی فویش را دربارة صور فیال ،ب ان افتصاص ده .
وی در بررسی تمثین ،بر اساس رابطۀ بین انوا تمثین و استعاره از ی

سـو و تآـبیه

از سوی دی،ر ،دو نو صنعت را از هم متمایب میکن  .جرجانی در وصـف اوّلـین نـو
تمثین ،آن را «مبتنی بر همان اصن بنیادی اسـتعاره» مـیدانـ و بـهدلیـن ماهیـت فعالیـت
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تخییلی دفین و نیب بهفا ر کاربرد عناصر زبانی در معنایی غیر از معنای تحـتاللفظـی،
این نو تمثین را صورتی از مماز تلقّی میکن و آن ،همان صنعتی اسـت کـه بالغیـون
آن را «مماز مرکـب باالسـتعاره» یـا «اسـتعاره تمثیلیـه» نامیـ هانـ  .در ایـن صـنعت کـه
جرجانی آن را نوعی تمثین میدان  ،ما با مماز مواجهیم ،آنانانکه در استعارهد با ایـن
تفاوت که در استعاره ،مماز از نو مفرد ،یعنی در واۀه اسـت و اینمـا از نـو مرکـب،
یعنی در جملـه وجـود دارد .صـنعت دوم« ،تآـبیه تمثیلـی» اسـت .نـو دوم تمثیـن کـه
جرجانی بررسی کرده است ،با نو اول از این جهت متفاوت است که در جـوهر فـود
به تآبیه نبدی

تر است تا استعاره /مماز .در تمثین نو نخست ،مـا بـا کـاربرد ممـازی

زبــان مــواجهیمد یعنــی جملــهای کــه ورای معنــای تحــتاللفظــی و مســتقیم آن ،معنــای
دی،ری دارد کـه در جملـه حاضـر نیسـتد امّـا در تمثیـن نـو دوم ،مـا بـا یـ

تآـبیه

مواجهیم که هر دو رف آن ،یعنی مآبه و مآـبهبـه در جملـه حضـور دارنـ و حـذف
یکی ناممکن است .تفاوت این نو تآبیه با تآبیه ساده نیب در وجـه شـبه اسـت .مـالت
وی در فهم تفاوت تآبیه و تمثین در معنای دوم ،وضـوح و ففـای وجـه شـبه ،میـبان و
شکن تحقق وجه شبه در دو رف تآبیه و کیفیت و ا،ـون،ی انتـبا وجـه شـبه از دو
رف است .بر این اساس ،هر تآبیهی که وجه شبه در آن نهـان و دریافـت آن محتـاج
تأوین و نیب عقلی غیرحقیقی (یعنی حسی نباش و در ذات موصوف نیـب وجـود ن اشـته
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باش ) بوده ،فواه مرکـب یـا مفـرد ،تمثیـن اسـت و غیـر از آن ،تآـبیه اصـلی ،حقیقـی،
ظــاهری یــا همــان «تآــبیه» نامیــ ه مــیشــود .او مــیوویــ در هــر دو نــو تمثیــن،
«تصویر ردازی» عنصر محوری اسـت .حـسّ بینـایی یـا درت تصـویر از ریـق تمـاس
مستقیم با اآم ،باعْ میشود دریافتکنن ه ،انس و صمیمیت بیآتری با تصـویر یـ ا
کن  .جرجانی کاربرد تمثین را در دو موضع مـیدانـ  :بازنمـایی حسّـی معنـای بـ یع و
نامّانوس و دی،ر ،بازنمایی حسّی ،مبالره و بیان میبان و مق ار معنای معمـول و متـ اول.
جرجانی تأکی میکن حتی زمانی که کارکرد تصویر و تمثین را بـه هـی یـ
دو مرتب ن انیم ،صـرف عمـن درت دیـ اری یـ

از ایـن

معنـای انتباعـی ،بـهفـودیِفـود

ی تمثیـن در میـان صـور فیـال
ارزشمن است .وی دو عامن را موجـب بـ رت و برتـر ِ
میدان  :الف) زمانی حالـت الفـت و صـمیمیت در نفـس ایمـاد مـیشـود کـه نفـس از
وضعیت یا معنای نهان و مبهم به وضعیت یـا معنـایی روشـن و آشـکار رهنمـون شـودد
انانکه در تمثین روی میده  ،یعنی معنایی صریح را در ی معنای ضمنی میآوریـم.
ازهمینرو میووی « :نخستین و روشنترین این علن آن است که انس و عالبۀ دلها بر
این است که از ی

ایب وشی ه و نهان ،به ی

ایب روشن و آشکار برسـن و از ـسِ

کنایه به تصریح دست یابن ( »...جرجـانی .)13 :2812 ،سـپس فـود در تبیـین ایـن معنـا
تمثیلی میآورد و میووی « :آنواه که شاعر یا غیرشـاعری یـ

معنـی را بـ ون مَثَـن

]تمثین[ برای تو القا کن و س از آن مَثَنِ مربوط ب ان را بیاورد ،حکم کسـی را داری
که ایبی از آت رده برایش نآـان داده و معرفـی شـود ،آنوـاه ـردة آن برداشـته و
وفته شود ببین آنکه وفتم همین استد آن را آنانان که وصـف کـردهام تماشـا کـن»
(همان)د ب) عامن دوم نیب ناظر بـه ایـن وابعیـت روانشـنافتی اسـت کـه اوـر معنـایی
شنافتهش ه و مألوف را به فوانن ه ارائه دهیم تا از ریق آن وی را از معنـایی ناشـنافته
آواه کنیم ،دریافت معنای ج ی برای وی آسـانتـر فواهـ بـود .بنـابراین ،ارائـۀ معنـا
بهوونهای حسّی باعْ میشود دریافتکنن ه ،انس و صمیمیت بیآتری بـا تصـویر یـ ا
کن تا اینکه آن را بهشکن انتباعی بیان کنیمد اراکه «نخستین دانش را روح نخسـت از
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ریـق حـواس و غریــبههـای بیعـی و ســپس از ریـق تأمـن و تفکـرِ دبیـق بـه دســت
مــیآورد .صــمیمیتــرین و بــویتــرین یون ـ انــین دانآــی بــا ایــن حــواس اســت»...
(المرجانی .)211:2002،لذا فود در تمثیلی توضیح میده که اوـر معنـایی انتباعـی و
ذهنی را برای فوانن ه از ریق امری حسّی بیان کنی« ،مانن کسی فـواهی بـود کـه بـه
آن [فوانن هح از ریق دوستی عبیب ،نبدی

میشوی تا غریبهای را به او معرفی کنی یا

از ریق معآوبی ب یمی ،رفیقی ج ی را به آن بآناسانی» (همان) .برای روشـنکـردن
این نکته ،میووی ممکن است کسی معنای معیّنی را با بیآترین میبان تأکیـ و تآـریح
و مبالره ،ولی ب ون استفاده از تمثین بیـان کنـ و شـنون ه همچنـان احسـاس صـمیمیت
سال نهم ـ پاییز و زمستان  7931ـ شمارة هجدهم

کمتری کن تا زمانی که از تمثین استفاده میشودد اوراـه میـبان تآـ ی و تقویـت در
بیان تمثیلی کمتر باش  .مثن اینکه در توصیف کوتاهی ی

روز ب،ـویی« :یـوم کابصـر

ما یتصورد روزی کوتاهتر از آنکه بـه تصـور آیـ » و «کانـه سـاعه :ووییـا دمـی اسـت»،
«کلمح البصر :مثن اآمبرهمزدنی است» «کـال و ال :مثـن اینکـه اصـالً نبـوده و وجـود
ن اشته» (همان .)213:تمام این عبارتها ،همه بیان،ر ش ت و مبالره در معنای مـوردنظر
ووین هان  .با این حال ،از فوان ن و شنی ن آنها آن انس و صمیمتی کـه از فوانـ ن و
شنی ن این تصویرسازی به دست میآی  ،حاصن نمیشود« :ظَلَلنـا عنـ َ بـابِ أبـینَعـیم/
بِیَوم مِثنُ سالِفَهِ الذّبابِ :بـر دروـاه ابـونعیم روزی را بـه شـب آوردیـم کـه در کوتـاهی
همچون وردن م،س بود» (همان) .بق نظر جرجانی ،اوراه عبـارات نخسـتین از نظـر
مبالره ،سختتر و بویترن  ،آن مایه ش،فتی و شعف را که از شنی ن بیت افیر حاصـن
میشـود ،بـا فـود ن ارنـ  .دلیـن بـ رت تصـویر و تأثیروـذاری آن در فـود بازنمـایی
دی اری استد زیرا شاعر باعْ ش ه است مخا ب مفهـوم انتباعـی کوتـاهی روز را بـه
شکلی دی اری در بالب کوتاهی وـردن م،سـی ـیش اآـمان فـود ببینـ و ازایـنرو
«دری را به روی درت انتبا بهوسیلۀ اآم ب،آای  :و فتح اال مکن المعقول من بلبـ
باباً من العین» (ابودیب .)200-203 :2800 :دستۀ دوم :این افراد کـه رویکـردی فطـابی
بــه بالغــت دارن ـ  ،تمثیــن را نــه ی ـ

صــنعت بیــانی ،بلکــه نــوعی اســت الل و حمّ ـت
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برمیشمرن که ب رت زیادی در تأثیروـذاری بـر مخا ـب و ابنـا آن دارد و تنهـا بـر
زیبایی و تخیین کالم نمیافبای  .در رأس این وروه ،ارسطو برار دارد کـه بـه تمثیـن از
منظر بالغت در یون با فطابه ن،ریسـته اسـت .انانچـه وذشـت ،ازآنمـاییکـه ابنـا ،
محور اساسی فطابه محسوب میشود ،تمثین از نظر وی یکی از عمـ هتـرین اببارهـای
ابنا در فطابه است .در فـنّ فطابـۀ ارسـطو ،اببارهـای ابنـا بـه شـرحی اسـت کـه در
نمودار زیر آم ه است:
اببارهای ابنا در فطابه

اببارهای غیرسافت،ی

افالبی ()ethos
افالق فطیب و شخصیت وی

اببارهای سافت،ی

 :شهود ،ابرارها ،سوون ها و ...

احساسی ()pathos

منطقی ()logos

احوال شنوندگان و مخاطبان
تمثین ()paradeigma

تاریخی )(historical examples

بیاس مضمر )(enthymeme

اب اعی )(invented examples

فرضی )(parabole

افسانه ()fable

ارســطو اببارهــای ابنــا را بــه دو دســتۀ اصــلی فنّــی و غیرفنّــی (یــا ســافت،ی و
غیرسافت،ی) تقسیم میکن  .اببارهای غیرفنّی نج موردن  :بـوانین ،شـهود ،براردادهـا،
ابرارها و سوون ها .فطیب ،این اببارها را صرفاً به کار میویرد ،درحالیکـه اببارهـای
فنّی را بای فود ی آورد .اببارهای فنّی نیب فود بر سه نو است :افالبی ،احساسی و
منطقی که هرک ام با یکی از ارکان اصلی فطابه در یون اسـت .ازآنمـاییکـه فطابـه
سه رکن اصلی دارد ،اببارهای ابنا از نظر وی سه دسـتۀ اساسـیانـ  .ارسـطو فطابـه را
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دارای سه جبء بنیادین میدان  :فطیب که فطابـه را ارائـه مـیدهـ  ،موضـوعی کـه در
فطابه ب ان ردافته میشود و درنهایت ،مخا ب و شنون های که فطابه بـرای او ایـراد
میشود .هر سه اببار ابنا (افالبی ،احساسی و منطقی) که از سوی فطیـب و از فـالل
نطق بای فراهم شون  ،متناظر با هری

از این اجباسـتد مـثالً ابـبار افالبـی وابسـته بـه

فلــق و فــوی ســخنور اســت .شخصــیت افالبــی ســخنور ،هن،ــامی ابنــا مخا ــب را
برمیان،یبد که نطق را به شیوهای ایراد کن که مورداعتمـاد مخا ـب بـرار ویـرد .ایـن
اعتماد بای به سبب فود نطق ی آیـ و نـه بـه فـا ر هـی بـاور از ـیشان یآـی های
دربارة شخصیت سخنور .نو دوم ،یعنی اببار احساسی عبارت است از ایمـاد احساسـی
سال نهم ـ پاییز و زمستان  7931ـ شمارة هجدهم

فاص در شنون ه که البته این نیب از ریـق نطـق ممکـن اسـت .نـو سـوم ،یعنـی ابـبار
منطقی عبارت است از نآاندادن و برهانآوردن [ثابتکردنح ص ق یا کذب وـبارهای
دربــارة موضــو ســخنرانی ،از دو ریــق «بیــاس مضــمر»  enthymemeو «تمثیــن»
 .paradeigmaیکی از اجبای فطابه که دستمایۀ ایمـاد ابنـا مـیشـود ،فـود نطـق
است .ارسطو دلین را اببار متناسب با نطق برای ایماد ابنا میدان  .تمثیـن کـه موضـو
ژوهش حاضر است ،ذین اببارهای منطقی ابنا بـرار مـیویـرد کـه دربردارنـ ة وجـه
برهانی فطابه اسـت (محمـ ی بـبرگ .)81:2801،ارسـطو در کتـاب دوم فـنّ فطابـه،
تمثیـــــن را بـــــر دو بســـــم مـــــیدانــــ  :تمثیـــــن مبتنـــــی بـــــر «مماثـــــنهـــــای
تــاریخی» historicalexamplesیــا «مماث ـنهــای اب ـ اعی» .invented examples
ســخنور در تمثیــن تــاریخی ،از وبــایعی کــه در وذشــته اتفــاق افتــاده اســت ،بــرای
صورتبن ی تمثین استفاده میکن  .در این نو تمثین ،فطیـب ،مـوردی شـنافتهشـ ه،
یعنی مثالی را که میفواه با بهرهمن ی از آن مـورد کنـونی را مسـت ل کنـ  ،از میـان
وبایع تاریخی وذشته برمیوبین  .ارسطو تمثیـنهـای ابـ اعی را نیـب بـه تمثیـن فرضـی
) hypothetical examples(paraboleو افسانه  fableتقسیم میکنـ  .سـخنور در
تمثین فرضی ،موبعیت کنونی را به شرایطی فرضی که به ذهن مخا ـب آشـناتر اسـت،
مانن میکن  .او در تمثین از ریق افسانه ،آنچه را بناست بهعنوان مثـال مطـرح شـود و
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نمونه حاضر ب ان مانن شود ،از افسانهها و داستانهای موجود برمیوبین  .مثال« :وبتـی
مردم هیمرا ،فاالریس را بهعنوان حاکم مطلقالعنان فویش بروبی ن و برآن ش ن کـه
محافظی برایش تعیین کنن  ،ستسیکوروس با نقن داستان اسبی که اراواهی مختص بـه
فود داشت ،برای آنان سخنرانی مطوّ لی انمـام داد .ظـاهر ًا وـوزن نـری یـ ا شـ و بـه
ضایعکردن اراواه اسب ردافـت .اسـب کـه مـیفواسـت از وـوزن انتقـام ویـرد ،از
مردی درفواست کم

کرد .مرد به او وفت« :اوـر ب،ـذاری بـر تـو افسـار نهـاده ،در

حالی که نیبههایم را در دست ورفتهام ،سوارت شوم ،به تو در این کار کمـ

فـواهم

کرد» .اسب موافقت کرد و مرد بر آتش برار ورفـتد امّـا در عـوض وـرفتن انتقـام از
ووزن نر ،اسب دریافت که فود بردة مَرد ش ه است .ستسیکوروس سپس وفت« :شـما
نیب بهوش باشی  ،مبـادا کـه اشـتیاق در انتقـامجـویی از دشـمنانتان ،بـه سرنوشـتی ماننـ
سرنوشـت اسـب داارتــان سـازد .بــا انتخـاب فـاالریس بــهعنـوان حــاکم مطلـقالعنــان،
هماکنون افسار را بر فود نهادهای  .اور با دادن محافظی به او اجازه دهی که بر آـتتان
بنآین  ،از همان لحظه ،بردوان او فواهی وردی » (محم ی ببرگ .)01:2801،ارسـطو
بر آن است که تمثین از ریق افسانه که با تربیت و آموزش اعتال مییاب  ،برای تقویـت
است اللی آسان تر است تا تمثیـن فرضـی کـه نیازمنـ بـ رت ابتکـار و فالبیـت اسـت.
ارسطو تمثین تـاریخی را از انـوا دی،ـر تمثیـن ،ارزشـمن تر مـیدانـ د «زیـرا در بیآـتر
موارد ،آین ه شبیه به وذشته فواه بود» (همان).
در میان ان یآمن ان مسلمان ،تعریف فواجه نصیرال ین وسی (د 171ق) از تمثین
نیب تحتتـأثیر ایـن ن،ـرش ارسـطویی اسـت .وی در اسـاساالبتبـاس ،تمثیـن را بـا نـام
است الل میفوان و میووی « :است الل انان بود که از حال ی

شبیه بـر حـال دی،ـر

شبیه دلین سازن » (فواجه نصیر وسی .)۸00:وی در اساساالبتبـاس ،تمثیـن را بـه سـه
وونه تقسیم میکن  :الف) یا حالتی موجود و مآهور است ،همچون ی

وابعۀ تاریخی

که هـ ف از ـرح آن ،انتقـال نتیمـۀ آن حا لـت یـا مثـال بـه انتهـای مـ عای مـوردنظر
تمثین رداز استد ب) وونۀ دوم ،زمانی است که حالتی غیرموجود ،ولی محتمنالوبو
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که امکان اتفاق آن در عالم فارج وجود دارد ،نقن میشود تا حکم و نتیمۀ آشکار آن
را بر م عای فود مترتّب کنیمد ج) تمثین در حالت سـوم کـه وـاه جـوهر فطابـه بـرار
میویرد ،بهوونه ای است کـه امکـان وبـو آن در عـالم فـارج وجـود نـ ارد و مـا بـا
واموــرفتن از اجــبا و عناصــر بیعــت و زنـ وی روزمــره ،آن را فلــق مــیکنــیمد مــثالً
حیوانات را در آن ،شخصیتهای اصلی در نظر میویریم .این وونۀ سوم ،در علم بیان،
تمثین حیوانی نامی ه میشود .حال اور بخواهیم اینوونهها را به کار ویریم تا مـثالً ایـن
مسئله را برای مخا ب تبیین کنیم که «بر مـتّهم اعتمـاد نبایـ کـرد» و آن را بـه شـنون ه
بقبوالنیم ،در حالت اول میووییم« :زبا در عرب بـر بیصـر اعتمـاد کـرد و آن دیـ کـه
سال نهم ـ پاییز و زمستان  7931ـ شمارة هجدهم

دی  ».در حالت دوم میووییم« :اور کسی در حرب امین فصمان فود را لب کنـ و
در امور مقاتلت از او مآورت لب و بر وفـق صـوابدیـ او بـرود ،بـا آنکـه دانـ کـه
اشارت به مقتضی ظفر بوم فود کرده باش  ،بهتـر از آنکـه بـر مـتّهم اعتمـاد کنـ » و در

حالت سوم میووییم« :بومان بر زاغ اعتماد کردنـ  ،انـانکـه در کتـاب کلیلـه و دمنـه
وفته ان و به ایآان آن رسی که رسی  ».سپس بیان میکن که «اکثر حکایـات موضـو
بر زبان حیوانات غیرنا ق همین فای ه ده » ( وسی.)۸0۸-۸00 :2817 ،
در میان بالغت ن،اران اسالمی ،ابنوهب ،کاتب معاصر ب امه بن جعفـر (د  887ق)
و صاحب کتاب البرهان فی وجوه البیان ،اولین کسی است که بـ رت بالغـی تمثیـن را
از منظر ابناعی بررسی کرده است .تعریف وی از تمثین تحتتأثیر افکار یونانی ،بهویژه
ارسطو است .امّا بای وفت که بالغیون و نقادان ادبی ،هی ی

تعریف ابنوهب را ـی

ن،رفتن  ،بلکه به سخنوفتن دربارة تمثین همراه با تآبیه ادامه دادن  .شای علت این امـر
آن باش که «مؤلف البرهان در ت وین کتاب فویش به فـن شـعر و فـن فطابـه ارسـطو
اکتفا نکرده ،بهصورتی وسترده از کتابهای ج ل و منطق ارسطو بهره بـرده و مطالـب
آنها را بهشکن وستردهای با عقای شیعی فویش و مباحْ کالمی و فقهـی درآمیختـه
است» (ضیف .)288 :2838 ،لذا تالش ابنوهب برای تطبیـق بواعـ بالغـت یونـانی بـر
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بالغت عربی ،بهدلیـن زیـادهروی در کـاربرد بواعـ منطـق و جـ ل ارسـطویی ،تـ اوم
نیافت.
وی در بخآی با عنوان «باب فیه االمثال» توضیحات و نکاتی تازه در تعریـف تمثیـن
بیان میکن که الزم است در اینما بررسی شـود« .حکمـا و ادبـا همـواره از امثـال بهـره
می بردن و دوروونی احوال را بـه کمـ

نظـایر و اشـباه و اشـکال بـرای مـردم تبیـین

مــیکردنــ  .ایآــان همــواره ایــن نــو ســخن ]بیــان تمثیلــی[ را تأثیروــذارترین و
سهنالوصولترین سخن میدانستن  ،و بـه همـین فـا ر ،ف اونـ عبّوجـنّ مـیفرمایـ :
«ولقـ ضــربنا للنــاس فــی هــذا القــرآن مــن کــن مثــن ».علمــا ازایــنرو ،بــه بیــان امثــال
می ردافتن که هر فبر انانکه ممکن باش بهفودیِفود نیازمن ایبی اسـت کـه بـر
آن و بر صحّت آن داللت کن و «مثن» مقرون به است الل و حمت است( »...ابنوهـب
الکاتب ،بیتا.)11 :
ابنوهب با ارائۀ این تعریف ،مفهوم ج ی ی را از تمثین ـیش روی مـا مـیوـذارد
که تماما با آنچه یش و ـس از آن نـبد بالغـتن،ـاران و نقـادان عـرب مطـرح شـ ه،
تفاوت دارد .وی به تمثین از زاویه داللت احتماجی مبتنی بر رب میان نظایر و اشـباهی
مین،رد که در آنها ممثنٌبه ،است الل یا حمت بانعکنن های است که حالت یا فکـری
را در ممثنٌله توضیح میده و روشن میسازد و این یعنی تمثیـن از دو ـرف تآـکین
میشود که یکی از رفین برای تأیی صحّت رف دی،ر آورده مـیشـود و« :فلـذل
جعن الق ما اکثر آدابها ،و ما دونته من علومها باالمثال و القصـص عـن االمـم ،و نطقـت
ببعضه علی السنه الوحش و الطیر و انما ارادوا بذل

أن یمعلـوا االفبـار مقرونـه بـذکر

عواببها ،و المق مات مضمومه الی نتائمها ،و تصریف القول فیها حتی یتبـین للسـامع مـا
آلت الیه احوال اهلها عن لبومهم االداب او تضییعهم ایاها .و لهـذا بعینـه بـص اهلل علینـا
اباصیص من تق منا ممن عصاه و آثر هواه ،فخسر دینه و دنیاه ،و من اتبـع رضـاه فمعـن
الخیر و الحسنی عقباه و صیر المنه مثواه و مأواه» (همان).
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بهاینترتیب ،در حالی که در ن،رش نخست تمثین بـا صـنعت «تآـبیه» در علـم بیـان
ارتباط ی ا میکن  ،در رویکرد دوم به عنوانی ابباری منطق و نوعی اسـت الل و حمـت
در زبان ادبی مورد توجه برار میویرد و در کتب بالغی ذین صنعت «مـذهب کالمـی»
در علم ب یع (معنوی) ،بررسی میشود .نخستین تعریف دبیقی که برای مذهب کالمـی
ارائه ش ه ،از ابن ابیاالصبع (د 1۸0ق) اسـت« :المـذهب الکالمـی عبـاره عـن احتمـاج
المتکلم علی المعنی المقصود بحمه عقلیه تقطع المعانـ لـه فیـه ،بنـه مـأفوذ مـن علـم
الکالم الذی هو عباره عن اثبات اصول ال ین بالبراهین العقلیهد مذهب کالمی آن اسـت
که ووین ه برای منظوری که در مقام اثبات آن اسـت بـه روش علمـای کـالم ،برهـانی
سال نهم ـ پاییز و زمستان  7931ـ شمارة هجدهم

ابامه کن که شخصِ مخالفش را مماب وردانـ » (ابـن ابـی االصـبع .)87:20۸7،تقریبـاً
همین تعریف با بیان و عبارات مختلف ،در کتب بع تکرار میشـود .بـر همـین اسـاس،
رایج ترین و رکاربردترین تعریف مذهب کالمی در بیآتر کتب بالغی عربـی و تحـت
تأثیر آن ،کتب بالغی فارسی «آوردن حمت و است الل برای امر مطلوب به شیوه اهـن
کــالم» اســت کــه در بیآــتر فرهن،نامــههــای بالغــی و ادبــی آمــ ه اســت (وهبــه و
المهن س« .)803:2030،حمت یا است الل» در اصـطالح علـم منطـق ،رفـتن از بضـایای
معلوم به سمت بضایای ممهـول اسـت کـه بـه سـه ریـق «بیـاس»« ،اسـتقرا» و «تمثیـن»
صورت میویردد زیرا واهی ذهن از بضایای کلی به نتایج جبئی میرسـ کـه در ایـن
صورت «بیاس» را به کار برده است و واه برعکسِ بیاس ،از بضـایای جبئـی بـه ریـق
تعمیم ،به بضایای کلی میرس که در این حال ،به «استقرا» ردافته اسـت و زمـانی نیـب
حکمی را که درباره ایبی محقق میدان  ،به ایب دی،ری کـه از جهتـی بـا آن هماننـ
است ،سرایت میده که در این صورت ،به «تمثیـن» یـا «اسـت الل تمثیلـی» دسـت زده
است .از این سه بسم است الل ،آنچه مورد عنایت منطقیان است ،همان نو بیاس اسـت

که نتیمه ای متقن دارد (فوانساری،2811،ج .)281-282 : 1مؤلف عروس االفراح فـی
شرح تلخیص المفتاح ،نیب مذهب کالمی را مبتنی بر همین سه روش «است الل» ،به سـه
نو ِ بیاس (ابترانی و استثنایی) ،استقرا و تمثین تقسیم می کن (سبکی ،بیتا ،ج.)810 :0

بالغت تمثیل ،در پرتو رویکردهای مختلف بالغی ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۳8

اوراه میتوان برای هر سه نو این صنعت در ادبیات نمونههای فراوانی یافت ،بـه نظـر
میرس در ادبیات ،فق نو «تمثیلیِ» مذهب کالمی ،فیال ان،یب است زیـرا ووینـ ه بـا
کم

تمثین که با تآبیه نیب ارتباط دارد ،مطلب فویش را اثبات میکنـ و فواننـ ه را

ابنا مینمای و بیان همین است الل تمثیلی مـی توانـ بـر ادبیـت مـتن بیافبایـ  .بـه بیـان
دی،ر ،هن،ام بیان و اثبات مطلب در زبان ادبی از دو روش میتوان بهـره ورفـت :یکـی
از شیوة منطقی و با کم

است الل فنی و دی،ری از شـیوة ادبـید شـیوة نخسـت ،از راه

است الل محض و البام فصم بـه آن ،بـ ون اینکـه در روح او تـأثیری بخآـ  ،صـورت
می ذیرد .اما شیوه دوم ،از راه تأثیر در بلب مخا ب و تقویـت موضـو در نظـر وی از
هر ریقی که متصور است ،به وبو می یون د و ب ین وسیله کالم در مخا ب تـأثیری
بوی میبخآ و او را وادار به تص یق مینمای (رافعی و ابن ال ین.)237:2812:
در اکثر آثار بالغی نیب ،ب ون اینکه مستقیماً به این امـر اشـارهای شـ ه باشـ  ،بیآـترِ
شواه ی که برای مذهب کالمی آورده میشـود ،مبنـای تمثیلـی دارنـ  .شـای نظـر بـه
همین علت است که باعْ ش ه در ب یع فارسی برفی نـو سـوم اسـت الل را از حـوزة
مذهب کالمی فارج کنن و آن را ج اوانه نام،ذاری کنن  .یعنی اور ایراد حمـت بـه
ریق بیاس و به شیوة علمای کالم صـورت ـذیرد ،آن را «مـذهب کالمـی» و انانچـه
است الل به صورت تمثین و به شیوه فقیهان انمام شود ،آن را «مذهب فقهی» مینامن .
شبلی نعمانی ،تمثین را است الل نیروی تخیّن آدمی میدانـ و از تـأثیر شـ،رف آن
بر مخا ب و ابنا بیافتیار او سخن میووی « :بایـ دانسـت کـه ریقـه اسـت الل بـوة
تخیّن ،غیر از ریقۀ است الل عمومی بوده و از آن ج ا میباش  .وی سخنانی را کـه بـه
ریق دی،ری به ثبوت یوسته است ،به ریق نو و تازهتری ثابت مینمای و این ریقـۀ
است الل ،وو اینکه مبنی بر فطابیات یا ی

نو مرالطۀ منطقی مـیباشـ د لـیکن شـاعر

آن را با نیروی تخیّن در یرایهای بیان مینمای که سـامع هـی نمـیتوانـ بـه صـحت و
بطــالن بضــیه متوجــه شــود ،بلکــه مســحور آن وآــته ،ســر تســلیم فــم نمــوده ،آفــرین
مــیووی ـ » (شــبلی نعمــانی .)13/0 :2818 ،وحی ـ یان کامیــار نیــب در ب ـ یع از دی ـ واه
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زیباییآناسی ،در باب کاربرد شاعرانه مذهب کالمـی ،بـر ایـن بـاور اسـت کـه بالغـت،
وسیله ابنـا و ترغیـب و تصـرف در نفـوس و احساسـات اسـت نـه متقاعـ سـافتن بـا
است الل منطقید اسـت الل منطقـی فـاص زبـان فبـری اسـت و فابـ زیبـایی ،نـه زبـان
شاعرانه و زیبا و تنها در ی

صورت می توان شاعرانه باش و آن زمانی است که رنگ

عا فی و انسانی داشته باش (وحی یان.)28۸:2870،
در میان ناب ان ادبی معاصر ،زرّینکوب (د 2873ش) کـه در بحـْ دربـارة تمثیـن،
بیآتر تحتتأثیر منطقیون ،اون ارسطو و فواجه نصیر است ،در بررسی ارکان بالغـت
فطابی یا منبری می نویس « :عنصر اصلی این سـب

بیـان کـه سـب

منبـری نـام دارد،

سال نهم ـ پاییز و زمستان  7931ـ شمارة هجدهم

بیاسات تمثیلی است که ابنا عوام و اغرا و ارشاد کسانی که واع و فطیـب بـا آنهـا
سروکار دارد ،محتاج آن اسـت» (زرّیـنکـوب .)281:2810 ،وی همچنـین تحـتتـأثیر
آرای ارسطو در باب تمثین ،آن را نو یـا شـیوهای از اسـت الل برمـی شـمرد کـه شـیوة
فــاص ممــالس و وعــ و تــذکیر و فــود الزمــۀ بالغــت منبــری یــا فطــابی اســت
(همان .)21۸:لذا «تمثین برای عوام فلق از انوا حمّت به شمار میرودد از همین معنـی
است که اون امر مورد دعوی را نبد آنان محسـوس مـیسـازد و آنهـا صـحّت آن را
میتوانن تص یق کنن  ،تمثین ب ان آنها را ابنا میکن و در نبد آنها دلین محسـوب
میشود» (زرّینکوب .)1۸2:2808،ذین یادداشـت هـای مـرتب بـا ایـن بحـْ نیـب بـول
کمالال ین میثم بحرانی را میآورد که تمثین را از ابسام حمّت دانسـته اسـت« :الحمّـه
بول مؤلف من ابوال یقص بها تحصین المطلوب ممهول و ابسامه ثالثه... :بسـم الثالـْ
منهــا یســمی التمثــیال( »...بواعــ المــرام فــی علــم الکــالم ،88:2807،بــه نقــن از
زرّینکوب .)033:لذا دربارة تمثین میووی « :ایـن ـرز بیـان [تمثیـنوـوییح از جهـت
فای های که در تقریر حمت دارد ،به کار میآی و البته برای کسانی کـه ریـق برهـان
آنها را ملول میکن یا کآف وسای و انتـاج مطلـوب در حمّـتهـای برهـانی بـرای
آنها دشوار یا ناممکن است ،هی ایـب بـیش از تمثیـن نمـیتوانـ مایـۀ ابنـا و تفهـیم
وــردد» (زرّیــنکــوب .)1۸1:2871،وی از انــوا تمثیــن کــه فواجــه نصــیر آنهــا را
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برمیشمرد ،دو وونۀ نخست و مخصوصاً نمونۀ اول را که ی

وابعۀ مآهور و تـاریخی

در عالم وابع است ،موجب تأثیر و نفوذ بیآتری در اذهان میدان و مینویس « :هرانـ
بهوسیلۀ امثال حیوانات یا بصههای تمثیلی ،آسـانتـر مـیتـوان مـ ّعا را بـرای مخا ـب
تفهیم کرد ،ب ون ش

 ،تمثین م ّعا از ریق نقن حکایـات وابعـی یـا محتمـنالوبـو ،

بیآتر مایۀ ابنا استد اراکه غالباً انین به نظر میآیـ کـه آینـ ه و حـال ،بـه وذشـته
شباهت دارد و احوال کسـانی کـه ـیش از مـا بـودهانـ  ،نقـ حـال و آینـ ة احـوال مـا
محسوب است» (همان .)217:وحی یان کامیار و ثروتیان از تمثیـن بـا عنـوان «اسـت الل»
یاد کردهان  .وحی یان کامیار تمثین را ذین انوا است الل بررسی کرده و ضمن آوردن
دو عنوان دی،ر برای آن (مذهب فقهی و تآبیه تمثین) بیان داشته است« :مـذهب فقهـی
در حقیقت است الل تمثیلی استد یعنی آوردن مثال برای اثبات ایـبی .مـذهب فقهـی،
فیــالان،یــب و شــاعرانه اســت و جـبو علـم بیــاند امّــا بعضــی از علمــای بـ یع ،آن را از
ترفن های ب یعی دانستهان » (وحی یان کامیار .)2۸1:2870،ثروتیان نیب در تعریف تمثین
آورده است« :تمثین در لرت ،بهمعنای تآبیهنمودن ایـبی اسـت و در اصـطالح منطـق،
است الل از حکم جبئی به حکم جبئی دی،ر استد زیرا در اسـت الل منطقـی ،مآـابهت
ایۀ است الل تمثیلی است» (ثروتیان.)۸0:2810،
انانکه دی یم ،در حالی یروان رویکـرد نخسـت ،سـاز و کـار تمثیـن ـردازی را بـا
محاکات و تخیین ( )Imitationمرتب میدانن  ،در رویکرد دوم اساساً تمثین ـردازی
کنآی عقالنی و با عمن ذهن برای کآـف بضـیه مطلـوب از ریـق تـ ارت و ترتیـب
مق ماتد یعنی است الل ( )Reasonmentیا حمت ( )Argumentمرتب است.

 .1نتیجه
اوراه تمثین در ول تاریخ بالغت همواره موردتوجه بالغتن،اران بـوده اسـت و
ایآان کوشن هان تا جوانب مختلف این مفهوم را آشکار سازن  ،از بررسی آرای آنهـا
میتوان دو رویکرد کامالً ممبّا را در مواجهه با تمثین مآـاه ه کـرد .ایـن دو رویکـرد
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که یکی بر ب رت تخییلی و تصویری تمثین و دی،ری بر تـوان ابنـاعی و اسـت اللی آن
در ساحت متن توجّه دارد ،هران در ن،اه نخست ،بسیار دور از هم به نظـر مـیرسـن ،
بر مبنای تعاریف تازة علم بالغت در برن بیستم ،درنهایت به هم می یون ن د بهوونـهای
که هری

از آنها بخآی از ظرفیتهای این اببار بالغی را آشکار میسازد .بـر مبنـای

نظریۀ ج ی بالغت ،تمثین ابباری بالغی است که دو روی دارد :رویۀ زیباییشـنافتی/
تخییلی و رویۀ عقلی /ابناعی .این دو ویژوی موجب ش ه است تمثین بـهعنـوان ابـباری
ب رتمن و تأثیروذار در تمام ساحتهای معرفتی بآر ،از عرفان و فلسفه ورفته تـا شـعر
و ادبیات به کار ورفته شود و ان یآمن ی اون میآن فوکو دربـارة آن ب،ویـ « :تمثیـن
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ب رتی در ایماد یونـ ها و بربرارکـردن مآـابهتهـا دارد کـه حـ و نهـایتی بـرای آن
نمیتوان تصور کرد ،انانکه از ی

نقطۀ واح  ،تع اد بـیشـماری ارتبـاط و هماننـ ی

بربرار میکن  .همچنین از ریق تمثین میتـوان تمـام اشـکال و اشـیای جهـان را – هـر
اقـ ـ ر هـــم بـــا یکـ ـ ی،ر تفـــاوت داشـــته باشـــن  -بـــه یکـ ـ ی،ر نبدیـ ـ

کنـــیم»

(تمبلینگ.)۸9:1997،
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رسالة ریطوریقا) ،ایاننامۀ کارشناسی ارش  ،تهران :دانآ،اه عالمه با بایی.

 وحی یان کامیار ،تقی ( ،)2870بدیع از دیدگاه زیباییشناسی ،تهران :سمت. وهبه ،مم ی و المهن س ،کامـن ( ،)2030معجم المصطلحات العربیـه فـی اللغـه و األدب ،بیروت :مکتبه اللبنان.

۳9  در پرتو رویکردهای مختلف بالغی ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،بالغت تمثیل
-Aristotle (2010), Rhetoric, Tr. by, W. Rhys Roberts, New York:
Pennsylvania State University.
-Tambling, Jeremy (2010), Allegory: The new critical idiom, London:
Routledge.

 ۳1ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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