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 چکیده:

شار   شموضاو  اسا  کا  ادب فارسای هاای رراسنا  کتاب شک ازی، بیابوالّرجاء قم تاریخ الوزرای

اّماا از حیاز زباان و بیاان،  ؛و یک اثار تااری ی موناوب میشاود وزیران سلجوقی اس  احوال برخی

ایا   ۀاز ویژریهاای ن رم داسا  و  ماد ای کاماًل ادبی دارد و در سوع خود بیماس د اس . دو ماوردصبغ 

قاسکتاب، بهره
ّ

ف از امثال و حکم ۀریری خال
ّ
 ۀارزسادات اشاار  سیا  و تاازی فارسی و ادب مشترک در مؤل

ساو ی خاروا از  تاریخ الوزراء در کتاب ویژریای  دو بنامد  .پیرامون جاسوران اس  باورنای پیشی یان

 ، ی. ب ابر ااس هدیمتون م ثور قدما ررد از دیگر آن یبکس تمای  سبب اس  ک ( و ن جار normُسرم )

، سگارسادران را بار آن بیاان موضاوع پربناامد ۀشایو ویژرای و   دویا در آثار قدما با   کتابیمتماسبك 

کمتار ، ولای در ساوع خاود بای بادی  تااری ی-ادبای کتااب  یارا در ا سبکی ویژریای  دو  داش ؛ تا

  کارده و سشاان یاتولو  یش اسای بررسا مباحاز سابک ۀرنتر  وی فارس در تاریخ ادب ش اخت  شده

نمتاا  در ساوع خاود بای فکاری -ادبایب  لواظ سبك تاب را ک چگوس  بنامدپر ویژریدو  ای ک   دن د

چ اان تاریخ الوزراء  کتابدیده میشود؛ اّما در  پیشی ب ادبی کتدر  شیوهدو  ای  اررچ  .اس ساخت 

ن رم داسا  و  مؤلافسشان میدند ک   مت شواند  و ونوب میشوسدسبکی مویژری  بنامدی دارسد ک 

 ماات  موضااوع و توجاا  باا  التاا ار ن ااری در بافاا بیااان  ۀشاایوبااا ر ایاا  م راان ارراسیااک و آراناساا  

 اس و ویژری سبکی پربنامد بهره ررفت از ای  دالوزراء تاریخ
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 :مقّدمه

کا  در  اسا  سالران سا جر سالجوقی ۀاز دبیاران دور  جااء قمایالدی  ابوالّر الوزراء، تألیف سجمتاریخ

دوم  ۀمتضم  شر  حال نفاده تا  از وزیاران سالجوقی، از دور  اس  وری سوشت  شدهقم 485حدود 

مشاندات خود را قّمی ابوالرجاء  ک  اس  ی الدی  کاشی وزارت قوام الدی  درر ی ی تا پایان وزارت  

ای  کتااب در موضاوع خاود م بدای دسات  اول  اس .، ثب  و ضبط کردهاماس  ر ای  در ای  کتاب با

داساش پاژوه،  ۀمقدما الاوزرا،تااریخ) بررسایهای بیشاتر ۀاسا  و شایناتبرای تاریخ سالجوقیان  ارا  

 (.58: ش3131

در آن  نم از خصوصّیات سثر مرس  یبی داسن ، ب  ای  مد ی ک ان سثری ترکسثر ای  کتاب را میتو      

ی ک  در آن و سی  سثر ف ّ  نم از ویژریهای سثر موزون و منجع و ک  نمان سادری بیان اس  یاف  میشود

اّما ای    اصر  ی استفاده میشود.تاز فارسی و شدار و امثالا ، باورنا،احادیز ،از استشهاد ب  آیات

ده در درک مفهوم با دشواری و ال ب  کار رفت  و موجب سشده اس  ک  خواس نمگی در حد ا تد

 ب  رو شود. رو درییپیچ

حکام،  ال وامث ب  سبب اشتمال بر از سظر زباسی و ادبی های فراوان تاری ی،ارزش بر الوهای  کتاب       

زش ای انّمّیا  و ار دار  پا یرو بیاان اساتوار و دل ک ایاات لریاف تشابیهات بادیع، باورنای پیشی یان،

قاسا سای بهارهکتااب، فراواایا   ۀبرجنات نمتاا وهاای بای ریاسا . دو ماورد از ویژ  بنیار
ّ

و  ریاری خال

ااف از امثااال و حکاام ۀن رم داساا
ّ
باا  باورنااای  ارزساادهاشااارات  سیاا  ی وتاااز مشااترک ادب فارساای و مؤل

های ادبی ر شتگان دیاده تر کتابدر بیش ویژری سبکیدو  ای  اررچ  .جاسوران اس  ۀپیشی یان دربار 

 سشده اسا . نمااسرور کا  ویژری استفادهها تا ای  اسدازه از ای  دو یک از آن کتابر نیچشود؛ اّما دمی

 کتاب چگوسا  کااماًل بجاا، ۀدریاف  میشود ک  سوین دشواند کتاب، ای  سکت   ۀآمد، با مشاندخواند

ک  ارار اس ، ب  طوریبهره ررفت  ژری سبکیویکردن مت  از آن دو تر اس  و آراناس  در جه  ادبین رم د

 .داش  ددر پی س وان را در بیرون از مت  و باف  کتاب ب واسیم، آن الت ار ن ری را ویژریهاآن 

باینات  و  اماری جااسوران،برخای خصوصاّیات  ۀباورنای قدما دربار  اشارات مربوط ب  درک صویح      

، یکی اسدکار بردهان در میان آثار خود برباتی ک  سوین د  اسشارات و مبردن ب  اپی شاینت  اس ؛ زیرا

تار دقیق در فهامکشف ایا  رواباط  از سکاتی اس  ک  با ز ل ت ن ری مضا ف از متون ادبی میشود.

تار کماک شاایان و حتای در تصاویح متاون و برر یادن ضابط درسا  اسا  ان  توقین متون یاریگر

 ادم درک صاویح ا میتوان یاف  ک  مصاووان با  سابب موارد فراواسی ر  د؛ چونک می توجهی ب  آسها

 .اسدبرخی جمالت یا ابیات دچار اشتباه شده ی  اشارات، در ضبطا مقصد و مقصود

در  ب  یکدیگر، فرن گی ملتهانای ب  س دیکی اسدیش  سظراس  ک   رکر ای  سکت  سی  ضروری      

  فرن   ویژه درب و حکم حقیق  یافت  ملّی  امثال
ّ
بنیار دشوار  (ایراسیان و ا راب)   نمجواردو مل

  سی تاری ی مش ص بد وان مبدأ تدیی   ای اس . ب ابر 
ّ
 امر مبادالت فرن گی میان ای  دو مل
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ان کشوررشایی ب  زم ان رف  ک  برخورد تمدن ایراسی با مویط تازیانشاید بتو ی اس ، ارر چ دشوار

: بین  ش3181 پورداوود،فرن   ایران باستان، ) نشتم پیش از میالد میرسد ۀمادنا در پایان سد

  مونوب رردد. و دو(
ّ
 ک  میتواسد مبدأ مبادالت فرن گی میان ای  دو مل

سی   پارسیانتأثیرنای  مین سهاد، تمّدن  چ اسک  فرن   و زبان تازیان بر فرن   و زبان پارسیان      

ی اسد ک  سژاد و زباسشان تازبوده یبنیار .اس هپیش و پس از اسالم، بر فرن   تازیان اثرر ار بود

 ۀخلیف الل ،ضیء بامر المنت» اسد؛ چ اسک  وشت میارسی شدر رفت  و مرلب پ زبان بوده، اّما ب 

، ش3185 ر،بهاسبک ش اسی، « )اس ارسی و تازی شدر سروده( ب  زبان پنا. 454-433 باسی)

جایگاه زبان و ادب پارسی  ما را ب  تا اس ؛دهبن کالم م قول از  تابی تغلبی  در تأّملی .(745: 3ا

  یالمداس ن  و: »آراه سازد؛ چ اسک  میگویدس د ا راب  در
ّ

  ؟ۀالبالغ و م  ج  الد   ب  تُ کُ  یف إال
 
  ۀغ  الل

 
 و  ال

  یالمداس
 
شا ر سامدار  ک  اس رفت  شدهحّتی (. 317تا:  شوقی ضیف، بیالف  و الم انب ، ) 3«مهُ ل

ای  ،لقدوسصالح ب   بد ا  رب،
ّ
« بودسی در اشدار خود ب  کار بردهبیش از ن ار مث  فار  (335)متوف

 الّدنر ۀج ء چهارم کتاب یتیم و سی  (78 :3513  نکری،التفضی  بی  بالغتی الدرب و الدجم، )

 المثلهای فراواسی ازدر چ ی  فضایی ضرب ای ب ابر ای از مثلهای که  فارسی اس . سلنل  ۀترجم

  یافت  اص  و م شأ چ ی ک  شده اس فارسی ب   ربی و از  ربی ب  فارسی وارد  بفرن   و اد

 .دشوار خواند بود امثالی

ب  امثال مشترک در ادب فارسی و  ربی و  ابوالّرجاء قمیاشارات : (تحلیل سبکیپردازش موضوع )

موجب رساسگی  -سدکج  در برخی موارد ا -الوزراءتاریخ در مت  جاسوران ۀدر بار  باورنای پیشی یان

مد ی در مقام توضیح، ایضا  و تأکید بوده و مت  را در لباس تشبی  و تمثی  ج ابتر و ادبیتر کرده ک  

ای  ارر اس . ب ابر ج ابی  مت  سشان دادهقدرت سوین دری خویش را در پروراسدن مد ی و مؤلف 

باید بر او ُخرده ررف ، چرا اس ، سکشیده س   سوین ده ب درت ب  اط اب و س  اسهاب مم  و م  

  م   ُبدٌّ فهو اإلیجاز»اسد: ک  رفت 
ُ
ک ( ید ی 317: 3531)الص ا تی ،  نکری، « اإلط اُب إرا لم ی 

 نرراه ک  از آوردن اط اب چاره سباشد،  ی  ایجاز اس .

 تاریخ الوزراء امثال و حکم .3

مهم و آسچ   ک و  ربی اس   فارسی دبا المثلهایای ارزشم د از ضربر جی   شکالوزراء بی تاریخ

و  یفرن گ ۀدر ای  دو رنتر  ای از ای  امثال و حکمامی  پاره، شبان  بنیار مضاس توج  قاب  

 یادب  رب در م ابع ک  را الوزراءکتاب تاریخ فارسی امثال و حکمآن دست  از  ای  مقال  اس . ادبی

                                                 
 شود؟ زبان از آن ماست و معاني از آنِ ايشان.هاي عجم يافت ميآيا معاني و بالغت جز در كتاب - 3
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آسها را بر سبک سگارش کتاب تاریخ الوزراء  تأثیرو  بررسی ،یاف  میشود ی آسهاراب ینماس د شواند

 .اس دهسشان دا

  ربای: مثا  در مداادل« .خر وقتی ب  سادر زمی  را آب دن ادنمچون کوکب سوس سینت د ک  آ»ا       

« 
ً
التمثیاا  و ؛ 183: 3، ام3183، ابشاایهیالمنااتظر ، ) «الکوکااب الاا وس ینااقی االرن احیاسااا

ده، ؛711:  3513، ثدالبیالمواضره، 
َّ
 میباشد. (513 : 3575، خوارزمی األمثال المول

 مصرا ی از ای  بی  خلی  ب  احمد اس : ضرب المث  م کور

 دهیااااااا  ااااااا  زل ریااااااال ا التدجاااااااب 

 

 اساااایأح األرن یناااقی الااا وس فالکوکاااب 
؛ طبقاات 531: 3 ، ا3571)الشدر و الشدراء، اب  قتیبا ، 

 (11الشدراء، اب  مدت ، بی تا:
د ک  در تفتیش آن مهره یاب د، اسچکد. س  از م بل ای سمینان ک  کامراس د، قررهخنیاز چشم کور »

چون کوکب سوس سینت د ک  آخر وقتی ب  سادر زمی  را آب دن د. ب  وجود ایشان لد   از ابلیس نم

، مث  م کور در ای  مت   الوه بر تشبی  و تأکید (.31 :3131الوزراء، ابوالرجاء قمی، )تاریخ« بیفتاد

 زی   و اط اب سدارد. ۀج ء باف  اصلی مرلب اس  و ج ب

ااء  »: ای  مث  چ ی  اس   ربی مدادل «.مو   زده را شیون سباید آموخ »ا       
 
تایم  الُبک م الی 

ِّ
ل  «ال ُتد 

اده، ؛ 53:  3513، ثدالبیالتمثی  و المواضره، )
َّ
مجماع  ؛371 : 3575، خاوارزمیاألمثال المول

 «یتیم را ررینت  میاموز». ید ی (373: 3ا تا:بی ینابوری، س میداسیاألمثال، 

آن فضال وقوتر بود،سالخ آن مردار شد و ب  حکم آسک  مورومتر از نم  باود،  ۀشاننواری ک  از جمل»

او را دل مینوخ  و دیگران را دام . با آسک  از مو   روزرار ساخ  سداش  کا  بادان رار خاارد، ابتادا 

ه مقصود سوین د .(11: 3131 الوزراء، ابوالرجاء قمی،)تاریخ «ن سباید آموخ کرد؛ مو   زده را شیو

 آوردن مث  م کور در مت  تأکید و توضیح بیشتر آن اس . از

س  »: مث  مدادل  ربی «ان را جه  آواز خوش در قفس ک  د.دستن ار »ا        ا ُحاب  األّسا  ی   ُر ا  اله  ُم ر  ت   «سَّ

اده، )
َّ
  سابب آوازش با  ب اد کشایده ن اردساتان، با». ید ای (11 : 3575، خاوارزمیاألمثال المول

 .«اس شده

  ی از ای  بی  اس :امث  فو  مصر 

اااا  وإسمااااا انیااااالر یفاااا رتااااعی دو  کالصَّ

 

 تاااااااارسمی ألساااااااا  الهاااااااا ار حاااااااابس 
 (715 : 3511)غرر ال صائص الواضو ، وطواط، 

 

 بی  ری  سی  س دیک ب  مفهوم ای  مث  اس :

 
ّ

 آم ااااااات   تصاااااافر ریااااااالر تظاااااا 

 

 الهاااااااا ار حاااااااابس مااااااااا دیااااااااوللّتغر 
 (155 : 3513)التمثی  و المواضره، ثدالبی، 
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چ اسک  چشم آنو را ب  سرم  حاج  سبود، فضال را از منا دت دسیا استغ ا باشد. ن اردستان را »

رکر ای  مث  در مت   (.11: 3131الوزراء، ابوالرجاء قمی، )تاریخ «جه  آواز خوش در قفس ک  د

 ب اس  ک  ب  ک ار ر اشت  و یا زسداسی شدن آسها اشاره میک د.مرل ۀبرای ادام

   :اس  بی  زیرای  مث  و تدبیر ک ایی  مدادل  ربی« کشتی بر خشکی میراسدسد.»ا       

رُجااااو ال جااااا ها ةت 
 
ک ک منااااال 

ُ
ناااال  و لاااام ت 

 

ااااافی    ن 
ّ
س ةإنَّ ال اااااب  ااااای الی 

 
ل جاااااری     ال ت 

 

التمثی  و ؛ 117: 5ا ، 3534 اصفهاسی،األغاسی،  ؛51: 1ا ، 3515 اب   بد رب ،الدقد الفرید، )

 اس .« کار بیهوده کردن»م کور مفهوم ک ایی مث  . (733:  3513، ثدالبیالمواضره، 

ملوک باینتی ک  م اصب خویش ب  ساج س و ساان  ملوث سکردسدی و در اختباء و اختیار ان  ن ر، »

  ایشان خوشبوی شدی و در خافقی  مآثر زی   خویش داسنت دی، تا مشام جهاسیان ب  بوی فض

ایشان م تشر شدی. در ای  دور ای  مد ی مرتفع اس ، خروس ای  صبح الل اس  و روی ن ر جمل  

، در ای  راه ب  جوار جه  دام دسیا سمیشاید.  لم را کشتی بر خشکی میراس د ۀخال سیاه. فض  ب  داس

ی برای رفتار و  ملکرد تمثیلمث  م کور  .(15 :3131الوزراء، ابوالرجاء قمی، )تاریخ «میروسد

 بیشتر موضوع میباشد. د و توضیححاکمان و سی  تأکی

 الربا  ضاربی فاالن» :ای  مث  و ک ای  چ ای  اسا  مدادل  ربی .«طبلی در زیر رلیم می دسد»ا       

ر، ) «الکناء تو  ؛ 54:  3513، ثداالبی التمثیا  و المواضاره، ؛175: 3ا ، 3575 ،اآلبیسثر الد 

ااده، 
َّ
ل ظااانر و  پ هااان داشاات  اماار»: مثاا  مفهااوم ک ااایی. (741:  3575، خااوارزمیاألمثااال المو 

نا. ای  جما    الدی  نالل آسمان بود و سقط حرو  ستارهکمان طغرای شهاب» میباشد.« یینویدا

و ت تی بر سر ص د  صفر بودسد، چون ررب  رو میشنت د و طبلی در زیر رلیم می دسد  ۀارر چ  بر ت ت

کردن مت  و تأکید و رکر مث  برای تمثیلی. (18: 3131الوزراء، ابوالرجاء قمی، )تاریخ« آب می هادسد

 توضیح بیشتر موضوع اس .

بیا  زیار  ایا  مثا  مداادل  ربای «.چون ب ات ال دش متفر  شادسد ،چون ثریا مجتمع بودسد» -      

 :اس 

 ایااااااااکالثر اجتماااااااااع   یفاااااااا وکّ ااااااااا

 

اااااااا   سدااااااااش کب ااااااااات   ةرقااااااااف رسافص 
 : 3513)التمثیااااااااا  و المواضاااااااااره، ثداااااااااالبی، 

715)  

 

ال دش متفر  شدسد. چون برگ ون ب اتر آن  هد چون ثریا مجتمع بودسد، چاصواب م اصب ک  د»

بیان موضوع ب  سبک و . (55: 3131الوزراء، ابوالرجاء قمی، )تاریخ «درخ  از باد خ ان ری ت  آمدسد

 اس .آراست  و سبک س   را سشان داده وه بر آن با ای  تمثی  س   را سی زباسی تمثیلی اس  و  ال

 :اس  بی  زیر م کورس    مدادل  ربی .«داردچ  زیان زسد،کوه را از آسک  ب  کونی بر آن سر »ا       
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 ی ةصاااااا ر  ک اااااااطح  
ً
 فلقهااااااایل ومااااااا

 

 الو ااااا  قرسااااا  وأونااااای ضااااارنای فلااااام 
 (45 : 3513)التمثی  و المواضره، ثدالبی، 

از زبان مردم کس خالص سمییابد. چون کژدم د ک  بر س   نم سیش زس د. تأم  باید کردن ک  »

مفاخر چگوس  در زی مثالب می ماید. کوه را از آسک  ب  کونی بر آن سرزسد، چ  زیان دارد. طمع مردم را 

الوزراء، ریخ)تا« وال  ک د. سمیداس د ک  ارر دّر دادن مرّوت اس ، دّر ساخواست  اضدا  آن اس 

موضوع و  الوه بر آن، بیان تمثیلی و (. آوردن ای  مث  برای مؤّکدکردن 43: 3131ابوالرجاء قمی، 

 توضیوی بیشتر در بیان مقام شاینتگان اس .

 ة یساف ُب ضار  تُ  قاد» مداادل  ربای .«سو  بود ک  در آن نم  چی  یافت دی ۀسرای او چون سفی »ا       

  مثالً  سو   
َّ

  ألن جامع  ال یء  للش
ً
 م  ح   سوحا

 
 ُکا  م   هایف  

ِّ
ا   ا    یزوج  نی در جامدیا  با  راا» ید ای «   یأث  

م: 3184)ثماار القلاوب، ثداالبی،  «، جفتی در آن سهااداز نر زوجی سو  س د، زیرا کشتی سو  مث  می

11). 

ای برسااخت د و سار صاا دو  حیلا  بازکردساد. او را ررفت اد و باا  ف رالادی  حنا  جاساادار م صاوب »

سو  بود ک  در آن نم  چی  یافت ادی، چاون دل  ۀسپردسد، اسباب او تاراا کردسد. سرای او چون سفی 

مرلب را مینازد ک   ۀ(. ای  مث  جاسمای373: 3131الوزراء، ابوالرجاء قمی، )تاریخ« مادر موسی شد

اسا  کا  سابکی ه ّ الملاک را باا ایجااز تماام در آن بیاان کرد سوین ده ت وع و فراواسی اموال و ثاروت

 تمثیلی و تشبیهی دارد.

 مجمع األمثال، میداسی) «فی القفص ریُح » مدادل  ربی .«پیش ما باد اس  ک  در قفس میک ی»ا        

جما   حاضران رفت اد: ایا  » اس .« امر موال» مث  مفهوم ک ایی. (111: 3ا ،تا بی ،سینابوری

الوزراء، )تااریخ« ماا بااد اسا  کا  در قفاس میک ایدار سمی ماید، آسچ  تو میگویی، پایش ترازو چشم 

مث  بر اص  موضوع ک  دروغگویی   الدی  اسا  داللا  و سیا  بیاان  (.353: 3131ابوالرجاء قمی، 

 تمثیلی سوین ده را آشکار میک د.

 ید ای ؛«کالمنتجیر م  الرمضااء بال اار»مدادل  ربی  .«در آتش افتادسد از رمضاء میگری ت د،»ا       

؛ مجماع األمثاال، 385)األمثاال، رفاا ی:  «س د پ اه برساده از سا   دار رمضااء با  آتاش ساوزانما»

 اس : زیر  ی از بی امث  فو  مصر  اس . (181: 3ا ،تا میداسی سینابوری،بی

 کربتااااا    اااااد بدمااااارو ریالمناااااتج

 

 بال ااااااار الرمضاااااااء ماااااا  ریکالمنااااااتج 

 (31: 7م، ا3185)المنتقصی، زم شری، 

 سروده اس :شا ر دیگری چ ی  

وااااوا بااااا  ب  نم و ماااااا س   إّساااای و کیااااد 

 

اااااااُر سروااااااا  وق  ود  ی   األو اااااااال   ةکاااااااالر 
ر  ، حارثی،   (14 : 3538)طرائف الر 
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کشی مرده پیری بود، وزیر شد. تابوتجما تی غمازتر از آفتاب در سلک او م تظم شدسد. با آسک  سیم»

ز یاد سرف . از رمضاء میگری ت د، در آتش چون اسب رانوار او سبود، مردم را از بدطبدی او   الملک ا

(. رکر مث  برای تأکید و توضیح بیشتر موضوع و 355: 3131الوزراء، ابوالرجاء قمی، )تاریخ« افتادسد

 اس . مت  کردن سبک بیانتمثیلی

ا قاد بلا   » مداادل  ربای «.او را کاارد با  اسات وان رساید»ا        ا) «ظام  الد   کیُ  النِّ
َّ
ل ده، األمثاال الُمو 

. (313: 3ا ،تا ، بیسینابوری میداسیمجمع األمثال، ؛ 18 رفا ی،األمثال، ؛ 331:3575 خوارزمی،

ب  قرن فاد  رراسبار شد، از تر و خشک روزرار او را ج  در » اس .« ب  ستوه آمدن» مث  مفهوم ک ایی

ی شد و او را کارد س   سظمی سماسد. از فلک ب  است وان ری ه ق ا   سمود، حال او چون ج ء الیتج 

 و ای  مث  ارر چ  جان  مرلب اس  (.314: 3131الوزراء، ابوالرجاء قمی، )تاریخ «ب  است وان رسید

 اس .؛ اّما بیان مرلب را تمثیلی و مؤکّد کردهج ب  زی   و اط اب سدارد

اح» ایا  مثا  در  ربایمداادل  .«آن  ب  آنا  سارم شاود»ا       
 
التمثیا  و ) «إّن الودیاد بالودیاد ُیفل

نیب  ایشان بدرید، آن  با  آنا   ۀشوک  سورالدی  پرد» .میباشد (13:  3513، ثدالبیالمواضره، 

ای  مث  برای تأکید موضوع و بیان تشابیهی  (.713: 3131الوزراء، ابوالرجاء قمی، )تاریخ «سرم شود

 اس .و تمثیلی آن در مت  آمده

إرا  الکلب   ما یکوُن  اسجُس »: چ ی  اس   ربی در .«غن  ک د س  آسگاه پلیدتر باشد ک  ب  آب» -      

جان  چون ب  سیم تفاخر ک اد، خار باشاد » .(13:  3513، ثدالبیالتمثی  و المواضره، « )اغتن 

ک  جو بی د، طرب سماید. آسگاه ک  ب  م صب موسوم شود، دوستر و دسیتر بود. س  آسگااه پلیادتر باشاد 

. مثا  ما کور بارای تأکیاد مرلاب (15: 3131الاوزراء، ابوالرجااء قمای، )تاریخ« ک  ب  آب غن  ک د

 اس  و بیاسی تشبیهی و تمثیلی اس .آمده

ی  و بدی  دال » -        ۀ  اد الجهی ا» اشاره ب  ای  مث   ربی اس : .«اخبار شد ةحقیق  اسرار و ُجه 

ّول وقدی ک  کمال ثابا  را در ا» .(118: 3ا ،تا ، بیسینابوری میداسیمجمع األمثال، « )خبر الیقی 

، از ایا  سیکاو خادمتی باود. بداد از آن اساتیالی تماام یافا  و بادی  دالا  دل سلران مندود افتااد

ی  : 3131الوزراء، ابوالرجااء قمای، )تااریخ «اخبار ملک شاد و رایا ن دولا  آماد ۀحقیق  اسرار و ُجه 

 را سی  توضیح میدند. موضوع ۀ. مث  ب شی از باف  اصلی مت  اس  ک  ب شی از جاسمای(43

: 3131الوزراء، ابوالرجااء قمای، )تااریخ «نمچون سب ی باشد ک  بار م بلا  رویاد سدم  ب ی » -      

: 3اتا:  بی سینابوری، میداسیمجمع األمثال، )« ایاکم و خضراء الدم » :چ ی  اس   ربی در. (33

آید، چ ادان قابا  دوام و ا تباار سینا ، با  . چون ب ی  سدمتی سدارد و اررسدمتی از او در وجود (17

ای   باارت بار اصا  موضاوع ر رن  م اطب پ یرفت  باشد. ب اابر سب ی م بل  تشبی  شده اس ؛ تا د

 دالل  و تأکید دارد.
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مجماع ) « لی ماا فیهاا ةاسم  م  ال جاج»مث :  مدادل  ربی «.جما تی سمامتر از آبگی   بودسد» -      

ای  س   بر مت  با خواج  سق  کردسد و آن را اخاوات . »(147: 7ابیتا:   ابوری،سین میداسیاألمثال، 

. ایا  مثا  (73: 3131الوزراء، ابوالرجااء قمای، )تااریخ« بنیار بود. جما تی سمامتر از آبگی   بودسد

تا ئی  کاالم  ۀورر چ  برناسی برای پ یرش مرلب اس ؛ اّما ج ب اس تشبی  مرلب آمده و برای تأکید

 رد.دا

مداادل  ربای:  .«در کار  م  سلران در ری و اصفهان مداخل  می ماود، مکثاار و مها ار باود» -      

 (47: 3ش، ا3131)امثاال و حکام، دن ادا،  «راویی، بیهودهفراوان رو»ید ی:  ؛«المکثار مه ار»

والفضا  الدی  مقّرر داش  و ساددالدی  شا  را پیشاکار اساتاد و در اشارا  ابوزارت بر جالل» .اس 

فضولی شد. ب  اشرا  ق ا   سمیکرد، در کار  م  سلران ب  ری و اصفهان مداخل  می مود. مکثاار 

تأکید و توضیح بیشتر دارد  ۀرکر مث  ج ب (.733: 3131الوزراء، ابوالرجاء قمی، )تاریخ« و مه ار بود

 و برناسی بر اد ای روی ده اس .

ال سااقتی فای » :مداادل  ربای .«الدی  س  ساق  بود و س  جم دیگر ک  ایشان را با صفی جما  » -      

دخا  و » مفهوم ک ایی مث ،. (771: 7ا تا، ، بیسینابوری میداسیاألمثال، مجمع ) «جملین ا و ال 

الدی  س  ساق  بود و سا  جما ، با  جما   دیگر ک  ایشان را با صفی» .اس « تصرفی در کاری سداشت 

مرلاب را بیاان  ۀایا  مثا  جاسمایا (.31: 3131الوزراء، ابوالرجاء قمای، خ)تاری« سکای  او برخاست د

 تمثیلی سی  دارد. ۀمیک د ک  در سهای  ایجاز اس  و ج ب

 سینابوری، میداسیمجمع األمثال، « )ۀابر  م   نرّ » :مدادل  ربی .«ای مهربان بودبر ظانر ررب » -      

قی بی اسدازه بود، دوساتی او استناقاء باود کا  از آن کام امیرحن  جاسدار را سفا. »(147: 7ا تا، بی

ای مهرباان باود و در کس ک  دوستی کردی، دار او بازسپردی. ... بر ظاانر رربا با نر کنی جان برد. 

ای  مث  تأکیدی بر مرلب  (.353: 3131الوزراء، ابوالرجاء قمی، )تاریخ «تر از خارپش باط  درش 

 را در پی دارد.« دورویی امیرحن »بارت دارد ک  ح   آن سارسایی  من اس ؛ اّما چ ان پیوسدی با  

فی رساب » :مدادل  ربی.« ش حاص  آیدرب  پ داشت د ک  از آن چ   ،مردم او ُدم س  میگداخت د» -      

در ُدم سا  »ید ای:  ؛(147 :7ا ،تاا بایسیناابوری،  میاداسیاألمثاال، مجمع) «ةالکلب ترلب االنل

باا ادیاب صاابر ترما ی ایا  مثا  را  .اسا « کار بیهوده کاردن» هوم ک ایی مث ک  مف «چربی جنت 

 اس :آوردهزیر در بی   مثلی دیگر،

 ک اادساا  طلااب دسباا  می ۀاز دم الشاا

 

 ش اسااااااد ز فربهاااااایوآماااااااس باااااااز سمی 

 (113ش: 3181)دیوان اشدار، ترم ی، 

غای  ممنک و ب ی . مردم  الدی  وزیر بود، ب الملک، پیش از قوامالملک  ثمان، پنر سظامشمس»

ش حاص  آید رب 
 «او را نم  روزه رمضان بود. ... مردم او ُدم س  میگداخت د، پ داشت د ک  از آن چ 

 ۀامید بیهود»مرلب و توضیح  ۀای  مث  برای ادام (.33و  34: 3131الوزراء، ابوالرجاء قمی، )تاریخ
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مرلب، مؤکد کردن آن  ۀ   الوه بر اداماس  ک  آوردسش در باف  مت« الملک  ثمانمردم ب  شمس

 در رن  م اطب اس .

 ةجمهر « )النیفان فی غمد   ُع جم  ال یُ » برابر مث   ربی .«بودن دسدو شمشیر در یک غال  ستوا» -      

اوحد را کمال ثاب  بدد از آن مشر  شد و چون صفی» .اس  (117: 7ا ،م3188،  نکریاألمثال، 

آورد، ب  قصد او برخاس  و سیاسود، تا بازار او زمام کار کلی ب  دس  ستواسن مرد کار میدید و با وجود 

الوزراء، )تاریخ« ن  و منمار ف اء بر در بقای او زد. دو شمشیر در یک غال  ستواسد بودناو بشک

مقصود از آوردن ای  مث ، تأکید مرلب و ت ئی  س   روی ده  .(31و  37: 3131ابوالرجاء قمی، 

 اس .

با ای  مصراع « .نا سباشد سیکو س مایدشب را ک  ستاره دردین  ک  آن را ب  آرزو خوان د. پیری» -      

 لیس فی  سجوم»مشهور: 
ٌ

ُن   لی   ةجمهر ؛ 171: 3111رازی، امثال و حکم، )س جیدسی اس   «ما ح 

سپیدی ریش و » .(51: 1ا ، 3537، زم شریربیع األبرار، ؛ 118: 7ا ،3188،  نکریاألمثال، 

موی را  یب آن اس  ک  سشان مرگ اس ، ارر س ، سپید سیکوتر از سیاه. ارر سیانی پس از سپیدی 

بودی، آن را ب  سپیدی خضاب کردسدی. ... پیری دردین  ک  آن را ب  آرزو خوان د. شب را ک  

الوزراء، ابوالرجاء یخ)تار« زننا سباشد سیکو س ماید. لشکرشک ، دستور پیر اس ، س  جوان تی ستاره

دار اس  و ب  زیبایی و شیوایی در باف  مت  ای  مث  ب شی از پیام مت  را  هده (.51: 3131قمی، 

 اس .جای ررفت  و با آن رره خورده

 :جاندارانباورهای مرتبط با  اراتی دراش .7

الویوان  ةیوا، ح ( 744-331) ارزشم دی چون الویوان جاحظ از قدیم األّیام کتابهای اررچ 

میری اّما بدی  مد ا سین  ک  تمام  اس ؛ویژری حیواسات سوشت  شده ۀدربار  .و..  ( 818-557) د 

ب ابر ای  در ادبیات فارسی ب   حیواسات در آن کتابها یاف  شود. ۀو باورنای پیشی یان دربار  اشارات

 در نیچیک از م ابع  برمی وریم ک نا باور ای   سکاتی در
ً
تاریخ الوزرای  که  دیده سمیشود. مدّونسو ا

ماس د ران بیجاسدا ۀدربار پیشی یان  بر باورنای توایک  ب  حّن از سظر اح ی اس یکی از آن م ابد قّمی

 ارزشم دای  اثر  در مت ران ت ها برخی از جاسدا ۀباورنای قدما دربار ای ک  بنیاری از ب  روس  ،اس 

یک  ن  ک الوزرا چ اسدر کتاب تاریخ حیواسات ۀی یان دربار کثرت و بنامد باورنای پیش .یاف  میشود

 ۀب ابر ای ، اشارات باورنای پیشی یان دربار  .اثر مونوب میگرددای   برای ویژری مهّم سبکی

باور  نر برایهایی مثال سموس ک   ی  کتاب اس اآفری  حیواسات دومی  ویژری بنامددار و سبک

 :آورده میشود ر ای  اختصار بم ظور

تا » :میشود با در موا  رفت  ماه کم سور چشمش وبیشتر با بدر شدن ماه بی اییش الف(  :آهو -      

او بودسد. چون منا دت روزرار   ان  ۀخورشید اقبال  ّ الملک درفشان بود، شریف و وضیع ب د

و بودسد ک  آن ننمچوبگرداسید، نم بد سگال او شدسد. مرد آن باشد ک  در یک حال ثبات سماید.... 
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، روش ی چشم او کمتر در ُموا  افتد هچون ما ، روش ی چشم او زیادت شود؛چون ماه تمام باشد

بیان را  ۀو شیو رکر ای  باور موضوع را تأکید .(375: 3131الوزراء، ابوالرجاء قمی، )تاریخ «شود

 اس .تشبیهی و تمثیلی کرده

ح ظ  خورد و آب از »سام   الئی آمده اس  ک : در س ن    وشد.آنو ح ظ  می ورد و آب شور میب( 

)س ن  سام   الیی، اب  ابی « دن ش میچکد و آب شورخوردن دوس  دارد و ای  از  جائب اس 

چون از قم ب  خراسان میرف ، راه بیابان برررف ، تا او را رأی سماسدی، سر ب  »(. 11ش: 3137ال یر، 

آنو شد  ننمچورا رأی سماسد، در آسچ  میناخ  مینوخ .  برمیآورد، س  ب  رریبان. او آستی  پیران 

 آوردن .(331: 3131الوزراء، ابوالرجاء قمی، )تاریخ «ک  ح ظ  خوردن دوس  دارد و آب شور خورد

 اس در مت ، باف  آن را ت یی  و سی  تمثیلی برناسی اس  ک  موضوع را تأکید کرده ای  باور

-ای   م  در شدر شا ران فارسی سی  ب  روس  ک  اسدندافی میدوخت ا ازنا را برایچشم ب :باز -      

اس  ک  چشم آسها را آمدهمهم  ۀای  سکت ءالوزرااس ؛ اّما رویی ت ها در تاریخی م تلف بازرو شدهنا

 ننمچوروزی چ د ساموس برساخ ، بدد از آن ب  تدریج با سر کنب رف . » اسد:ب  تدریج میگشوده

الوزراء، )تاریخ «استغفار و استدفا می واس  و زر میبرد ،ک  دچشمش باز  جی  ب  تدرباز چشم دوخت  ک

 آوردن ای  باور در مت  برای اثبات، تشبی  و تأکید موضوع میباشد ک  (.17: 3131ابوالرجاء قمی، 

 .اس دهسی  تقوی  کر را  ی مرر  در ای  مقال ویژری سبک یکی از دو

. تهیدستان را در حناب باید ررف »ری  ساتوان درت گ اس :  ۀدر برابر پشپی  قوی نیک   :پیل -      

. بنیار کار ب  سوزن پی  از پش  ضجر رردد خرد بتر نالک ک د.شمشیر آسگ  برد ک  برن   بود. مار 

برای تأکید و  (. سوین ده1: 3131الوزراء، ابوالرجاء قمی، )تاریخ «کردنشایدکردن ک  ب  سی ه ستوان

از چ د  بارت تمثیلی و ک ایی استفاده میک د ک  دو « در حناب ررفت  تهیدستان»بیشتر  توضیح

مورد آن اشاراتی در باورنا میباشد و ساتواسی پی  در برابر پش  یکی از ای  دو باور اس  ک  تأکیدی بر 

 سبک سوشتار اس . ۀدیدراه سوین ده و تمثیلی برای ادام

نمیش  در خواب اس  ک  خوابش ک ای  از سانشیاری و غفل  ظانر   خرروش ب :وشگخر  -      

امیر حاجب تتار از نمدان میآمد و با ف رالدی  جاسدار ... متّفن شدسد. در موافق  چون »اس : 

، او را  یاری سمودسد ک  موافن امیر  باس را خواب خرروش دادسد نف  رس ، روی در یکدیگر آوردسد،

« فریب»موضوع  ۀای  باور جاسمای (.353: 3131ابوالرجاء قمی،  الوزراء،)تاریخ «دستور سبود

 اس .امیر باس را در ساختی تمثیلی و تشبیهی ک  ویژری سبکی ای  سوشتار اس ، بیان کرده

مجدالدی  ابوالون  کدخدای او در »  وابد:پس سمی ،سدارد )پلک( زسبور جف الف(  :زنبور -      

چشم تدبیر او را چون چشم مانی و زسبور جف ی سبود ک  وقتی ود. سمای بر ش . رأی او جام جهان

ک  ب شی از  الوه بر ای   (. بیان ای  باور41: 3131الوزراء، ابوالرجاء قمی، )تاریخ «بر نم سهد

 اس .آن اس ، موضوع را مؤکد و سبک س   را سی  تشبیهی و تمثیلی کرده ۀو ادام موضوع ۀجاسمای
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در ای  میاس  آتش فت  ، از » اسدازد:در یک سال نف  بار پوس  مین )خرچ  ( سرطا :سرطان -      

خلن  الم چون سرطان شدسد ک  در یک سال نف  بار ترکتاز لشکر سلران طغرل و مندود تی  شد. 

موضوع  ۀرکر ای  باور برای بیان جاسمای .(11: 3131الوزراء، ابوالرجاء قمی، )تاریخ «پوس  بازر ارد

 تشبیهی و تمثیلی دارد. ۀ باس  ک  ج

مردم اصی  ارر چ  بی برگ باش د، از » :رددامیباس  وا را ب س  شبهای مهتابی ( الف :سگ -      

 کس ک  او را نیچ ر اه سباشد، خشم اک بود. ...... حنود بر آس طمع ب  سیم مردم احتراز سمای د.

بیان ای  باور برای  .(43: 3131والرجاء قمی، الوزراء، اب)تاریخ« مهتاب ن ر او سگان را ب  باس  آرد

 .اس  سبک تمثیلی و تشبیهی آن ۀو ارائ تأکید و توضیح بیشتر موضوع

  میبنت د: ب  م ظوری (ب
ُ
 بر ما مش ص سین  رانی سگها را بر درخ  ر

ً
سوری  مید » ک  دقیقا

نمچون تمام یاف . ...  نیچ مدروفیتی سداش  و  لو درج  خراسان بود. در ابتدا شاررد قصابی بود.

 
ُ
رکر ای  باور  .(17: 3131الوزراء، ابوالرجاء قمی، )تاریخ «  بازب دسدسگی بود ک  آن را ب  درخ  ر

 برای تأکید موضوع و بیان تمثیلی و تشبیهی آن اس .

قی چون ودول  سلج» الف( موکمی دسدان سوسمار از باورنای پیشی یان اس : :سوسمار -      

ار اس  ک  نرر  سیفتد. ملوک متقدم چون آب زالل بودسد ک  با پول باشد. روزرار دول  دسدان سوسم

مرلب را مینازد ک  جاوداسگی  ۀای  باور جاسمای«  النا   روسن و طراوت خواند داش سلجقی تا قیام

 دول  سلجوقی را بیان، سبک سوشتاری مت  را تمثیلی و   صر خیال را در آن تقوی  میک د.

الملک، الملک  ثمان، پنر سظامشمس» اسد ک  سوسمار چی ی سمی ورد:چ ی  پ داشت ب( نم

چون الدی  وزیر بود، ب  غای  ممنک و ب ی . مردم او را نم  روزه رمضان بود. ... پیش از قوام

رکر . (34: 3131الوزراء، ابوالرجاء قمی، )تاریخ« سوسمار بودسد ک  ا تماد قوت او بر باد نوا باشد

بافتی در  مرلبد یکتأ مت   بیشتر آن اس  ک  آوردسش درمرلب و توضیح تأکید برای  ای  باور

 اس . تشبیهی و تمثیلی

تغاف  بیش چ داسک  او را سصیو  بیش میکردسد، » :اسدخواسده ساش وا را ای  حیوان :شتر مرغ -      

رکر ای  باور (. 331: 3131می، الوزراء، ابوالرجاء ق)تاریخ« مرر ک  نیچ سش ودنمچو شتر سمود،

 برای تأکید موضوع و بیان تشبیهی و تمثیلی آن اس .

 الف( بی د:یر در چ د روز اول تولد چی ی سمی شاسد ک  بچ  ا تقاد داشت  الف( :شیر -      

چون بچ  الدی  یویی، با آسک  س  ب  پای او یافت  بودسد، مقرر شد. استیفای سلران مومد، بر کمال»

(. 333: 3131الوزراء، ابوالرجاء قمی، )تاریخ «نیچ سبی د یر بود ک  در آن چ د روز ک  از مادر زاید،ش

 موضوع اس  ک  بیاسی تشبیهی و تمثیلی دارد. ۀمرلب و ب شی از جاسمای ۀرکر ای  باور ادام

 بکت تغانملک سلران س جر را وزار» :و ساتراشیده میداسنت د زش  وس راوطا پای :وسوطا -      

 «. او ساقط و دوسی بود، کجا ان  ای  کار بودس را پای ساخوش و ساتراشیدهووطا چ ان بود ک 
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الدی  مفون شدی، چ دان چون شغلی ب  زی » یا و (58: 3131الوزراء، ابوالرجاء قمی، )تاریخ

 . ... ای  فضول پیش ررفتی ک  از آن رسجور خاطر شدی. در   ل ب  سالم  س دیکتر بود ک  در  م

« وس زش  پای اس وطا یب او را صفتی راتی بود. نیچ چی  از خرده  یبی خالی سین . 

موضوع و در  ۀس ن  جاسمای ۀرکر ای  باور در سموس (.317: 3131الوزراء، ابوالرجاء قمی، )تاریخ

 دوم برای تأکید آن در بیاسی تشبیهی و تمثیلی اس . ۀسموس

الدی  کدخادای وزیار بدد از وفات شامس» :آس د ک  غراب ا ور )کور( اس قدما بر  الف( :غررا  -      

ای برسااخت د و الدی  قصد او کردسد و م نوب الدی  شد. ف رالدی  ابوالغ ائم و اصواب شهابشهاب

ر اردن دساتی افراط بود، در کاار  موبوس شد و مال موافق  بر وی تقریر کردسد، ارر چ  او را ج وسی ب 

الوزراء، )تااریخ« مرغاان باشاد ۀن را ا اور خواس اد و بی ااتر از نمانمچون غراب بود کا  آ تمام داش .

را باورپاا یر  رکاار ایاا  باااور موضااوع را مؤکااد و بااا برنااان تمثیلاای آن .(318: 3131ابوالرجااء قماای، 

 اس .کرده

  باز. بود ک  کبوتر از چ از دس   ّ الملک چ ان رری ت »ب( غراب در استظار مرگ شتر اس : 

خویش. ماس د غراب م تظر مرگ  ۀخویش چ ان میشمرد ک  زن شونر مرده روزرار  د  روزرار  رل

« شد ّ الملک ب  وی رسید، در فرا و فر  بر وی رشاده ۀبود. چون خبر حادثشتر، بر ریش سشنت 

تظار اس»(. رکر ای  باور تأکید و تضمی  موضوع 311: 3131الوزراء، ابوالرجاء قمی، )تاریخ

 اس  ک  سبک سوشتار را سی  مدّی  مینازد.« سددالدی   ارن

تر یم بود. در ای   هد وزیر، متواضدکمال ثاب   روس ای  م صب را کفوی کر»ا( متکبر بودن غراب: 

رکر ای  باور در  (.51: 3131الوزراء، ابوالرجاء قمی، )تاریخ «از ندند بود. منتوفی متکبرتر از غراب

 ح، تشبی  و تأکید اس .مت  برای توضی

تا خورشید اقبال  ّ الملک درفشان بود، شریف و وضیع » سالی سر و سالی ماده اس : :کفتار -      

، نم بدسگال او شدسد. مرد آن باشد ک  در یک او بودسد. چون منا دت روزرار   ان بگرداسید ۀب د

الوزراء، ابوالرجاء قمی، )تاریخ «هکفتار بود ک  یک سال سر باشد و یک سال مادحال ثبات سماید. 

 اس .رکر ای  باور، موضوع را در بیاسی تشبیهی و تمثیلی مؤکد کرده(. 375: 3131

البت  قرباسی را میآرای د و شاید میان ای  دو  .اسدرا ن گام ربح کردن میآراست  رانی راو :گاو -      

الملک ابوسدد ن دو در ساوکی با سلران سددالملک سدد و زی » :باشدسکت  ارتباطی وجود داشت 

مومد، از سمدزی  سهالی ساخت  بودسد. چون د ایم دول  و ملک سلران مومد مرتفع شد و قوا د 

 یچون راوکار او ممهد، ب  قصدی ساموقن مصلوب شدسد. ... نر دو چون ب  مراد رسیدسد، بیفتادسد. 

رکر ای  باور برای  (.333: 3131اء، ابوالرجاء قمی، الوزر )تاریخ « دیارایبودسد ک  آن را وق  کشت  ب

 تأکید و توضیح بیشتر و سی  بیان تشبیهی و تمثیلی آن اس .
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، روزرار ب  حادث  و مرگ مردم آبنت  اس » در باور قدما ررب  حیواسی فرزسد دوس  اس  :گربه -      

« یش از فرط موب  می وردفرزسدان خوچون ررب  ک  ک  روزی بار ب هد. مادری اس  البد باشد 

رکر ای  باور توضیوی آشکارتر بر موضوع و سی  تأکید آن  (.51: 3131الوزراء، ابوالرجاء قمی، )تاریخ

 در بیاسی تمثیلی و تشبیهی اس .

 ام  ۀ، ارر چ  ای  صف  )حرص( در پیری ج بشودتر میدر پیری درسده روی د ای  جاسور :گرگ -      

ررگ بود ک  نرچ د  ننمچو مود. ی  و جان  بود، ب  ارباب م اصب التفات سمی ّ الملک سف» :دارد

رکر ای  باور  الوه بر تأکید،  .(333: 3131الوزراء، ابوالرجاء قمی، )تاریخ «پیرتر شود بتر باشد

ک  بیاسی تشبیهی و تمثیلی در سبک س   ایجاد تشبی  مرلب، وصف صفتی منتق  اس   توضیح و

 اس .کرده

بان الدی  یوسف اسصا  و  دل سای صال » :اسداسنت د ده،ی ری مار دارو را مار ۀمهر  الف( :مار -      

: 3131الوزراء، ابوالرجاء قمی، )تاریخ« مار شفا داده ۀیداد را ب  مهر ران بمارزد اس  و ر ی  کرده

سی ک ایی رکر شده و مرلب و تأکید مد ی مقصود اس  ک  در بیا ۀ،اداممقصود از رکر ای  باور (.717

 ساختار  بارت مت اسب مد ی اس .

بود. آن کس ک  ی بدان صف  ک  او بود، کس سدیدهسهاب و نابّ » پادزنر پ داشت  روش  مار: ب(

الوزراء، )تاریخ« نمچون مار باشد ک  در دسدان او زنر باشد و در روش  او تریاکباشد، سهاب و ناّب 

   بیشتر موضوع اس .ضایور برای تأکید، تشبی  و اای  با رکر (.343: 3131ابوالرجاء قمی، 

رفد  کار او رفد  مرده بود ک  چون او را بر دوش »ن گام ربح مرر پای او را میشنت د:  :مرغ -      

الوزراء، )تاریخ «داشب ریمرر بود ک  شنت  آن س   الم  خ یدادن او پادیامریرسد، زود بیفگ د. 

 مرلب اس  ک  ۀو ب شی از جاسمایموضوع  ۀرکر ای  باور برای ادام (.715: 3131ابوالرجاء قمی، 

  اس .ی شیوا در مت  ایجاد کردهساختار

سکب  و درماسدری میش اس د:  ۀدر باورنای پیشی یان بالدارشدن مورچ  را سشاس :مورچه -      

 «سبب نالک بود آید،ر بر مورچ  را چون پ ...  اقب  سر بر سر آن سهاد ک  از دارال الف  برررف .»

رکر ای  باور برای تأکید و توضیح بیشتر موضوع و سی   (.55: 3131الوزراء، ابوالرجاء قمی، )تاریخ

 بیان تشبیهی و تمثیلی سبک س   اس .

ب  کنی زخمی برساسد و موش بر آن ش ص مجرو  بمی د، آن فرد خواند  پل   ارر :موش -      

 «موش مردار نالک ک د کس ک  پل   تمام سکشد،آسب باید ررف . ... تهیدستان را در حنا» مرد:

ررفت  در حناب»رناسی برای اثبات موضوع رکر ای  باور ب (.1: 3131الوزراء، ابوالرجاء قمی، )تاریخ

 اس .اس  ک  سبک س   را سی  ک ایی و تمثیلی کرده« تهیدستان
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کمال ثاب   روس ای  م صب را کفوی کریم بود. در » :داسداسنت متواضع ای پرسده او را :هدهد -      

 رکر ای  باور (.51: 3131الوزراء، ابوالرجاء قمی، )تاریخ «تر از ندند بودمتواضد وزیر،ای   هد 

 اس .مرلب را بیان کرده ۀموضوع اس  ک  با ایجاز تمام  صار  ۀجاسمای ۀادام

ای  اصواب م اصب در مجلس اسس داسش، س  چون » :اس پر خواب ای  جاسور در باورنا  :یوز -      

خواب ایشان در مدظمات امور بیشتر از خواب یوز  ... ر  ری ت  پیاده بودسد و س  چون پیال  سوار.

مرلب اس  ک  در مت   ۀرکر ای  باور مبت ی بر ادام (.11: 3131الوزراء، ابوالرجاء قمی، )تاریخ« بود

 تشبیهی و تمثیلی دارد. ۀج ب

 :گیریجهنتی

تاریخ الوزراء، تألیف سجم الدی  ابوالرجاء قمی  الوه بر ارزش تاری ی، با  دلیا  اشاتمال بار امثاال و 

مات  و  ۀی تشابیهی و تمثیلای باا اساتواری در بافا  ادیباسابیااس تاازه و ک اایی لریاف در حکم بدیع،

 سبکی در ۀمتا و برجنتری بی نانّمّی  و ارزش اس . دو ویژ  حائ  دلپ یری و ج ابّی  از سظر سبکی

قاس فراواسی بهره وجود دارد ک  یکی ای  کتاب
ّ

ادب فارسای و  از امثاال و حکام و ن رم داسا  ریری خال

اشارات  دیگری و ، سیاس  م  ل و تدبیر مدن اس ب   بارتی یا تربیتیو  در موضو ات اخالقی ی رب

ده حنب سیاز و بار اسااس نماان رویکارد سوین  ک  ران اس جاسدا ۀنای پیشی یان دربار فراوان ب  باور 

 ۀباار اشاارات باورناای پیشای یان در با  ،موضو ی در ب ش امثال و حکم ب  م اسب  مات  و موضاوع

چهارپایان، چرساادران، پرساادران، خ ساادران، حشاارات، دوزینااتان، درساادران، ر ساادران، جاسااداران)

فکااری و موتااوایی ماات  ر ایاا   اساا  و پیوسااد میااان رناا  و زبااان را در ساااختار( پرداخت جوساادران

   .اس کرده

های ادبی ر شتگان دیده میشود؛ اّما در نیچ یک از ویژری سبکی م کور در بیشتر کتاب اررچ  دو      

سشاان میدناد کا   اسا . شاواند کتااباز ای  دو ویژری استفاده سشدهتاریخ الوزراء  اسدازه ب  آثار،آن 

ارراسیک موضاوع  تر کردن مت  با ر ای  م رنناس  در جه  ادبیکاماًل بجا، ن رم داس  و آرا سوین ده

بهاره ررفتا   پربناامد   دو ویژرای سابکیاز ایا خاویشو توج  ب  الت ار ن ری در باف  زماسی  صار 

ت وع امثال و حکم در موضو ات روسارون و سی  ت وع در پرداخت  ب  اشارات باورنای پیشای یان  .اس 

بر  لوم روساارون  صار خاویش احاطا   تاریخ الوزراء ۀان میدند ک  سوین دران سشاع جاسدااسو ۀدر بار 

 اس .داشت م تلف فرن گی، فکری و  لمی  ای بر موضو اتداشت  و اشتمال رن ی ویژه
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