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چکیده
تصرّف هنرمند در زبان سبب خلق تصویر میشود؛ این دگرگونی بهوسیله بهکارگیري عناصري
شکل میگیرد که در مجراي زبان موجود و از قابلیّتهاي ذاتی آن است .هنرور با کشف و بهرهگیري
از این ابزار ،در هنجار طبیعی زبان دست برده ،بهواسطۀ همین دستکاري ،دست به آفرینش تصویر
میزند .از این منظر ،کتاب نفثهالمصدور مشحون از تصویرسازيهاي بدیع و جذّاب است .از سوي
دیگر ،چگونگیِ آغاز سخن و پرداخت آن در تأثیرگذاري اثر بر خواننده ،نقش بسزا و تعیینکنندهاي
دارد و نویسنده توانا با نگاشتن سرآغاز و مطلعی مناسب ،ضمن اینکه میتواند میزان جذب و تأثیر
کتابش را دوچندان کند ،خواننده را نیز در جریان جوّ کلّی و فحواي اثر قرار میدهد .یکی از
تکنیکهاي ظریف و اثرگذار در این زمینه ،بهکارگیري صناعت بدیعیِ «براعت استهالل» است .در
کتاب نفثهالمصدور ،نویسنده دو بار از این صناعت بهره میگیرد :نخست در مقدمه کتاب که دو واژه
«شمشیر» و «قلم» ـ در کنار مسائلی چون غصه و هجران یاران ،جسم انسانهاي کشتهشده  ...ـ در
بیشتر تصویرسازيهاي نویسنده دیده میشود؛ دوّمین «براعت استهالل» تقریباً در میانه کتاب دیده
میشود و درآن تصویرسازيهاي نویسنده پیدرپی و بهوسیله پدیدههایی مختلف (چون آسمان ،زمین،
شفق ،صبح ،کوه و دریا) صورت میگیرد .یکی از انواع ابزارهاي تصویرآفرین که نسوي در سرآغاز
 دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندران
 دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندران (نویسندة مسئول) mostafamirdar@yahoo.com

 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه مازندران
تاریخ وصول 6031/30/52 :ـ پذیرش نهایی6031/66/30 :
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سخن خود با بهکارگیري آن میکوشد تصوّرهاي ذهنی خود را به تصویر مبدّل کند ،صنایع
«کنایهمحور» است .این جستار میکوشد ضمن تعریف صناعات کنایهمحور ،به تشریح دو گونه آن،
یعنی صناعت «استعاره ایهامی کنایه» و «استعارة کنایه» بپردازد که در آفرینش تصویرهاي بدیع در
درآمد (براعت استهالل)هاي نفثهالمصدور نقشی اساسی دارند.
کلیدواژه :تصویر ،براعت استهالل ،صناعات کنایه محور ،استعارة ایهامی کنایه ،استعارة کنایه

 .7مقدّمه
7ـ  .7تصویر
تصویر که زادة تصوّرهاي خالقانۀ هنرمند و تجسّم عینی پندارهاي انتزاعی اوست،
گام به ساحت هستی میگذارد؛ در واقع هنرور ،مجموعۀ تجریدي خیالهاي ویژهاي را
که در مخیّلۀ خلّاقۀ او شکل گرفته ،بهوسیلۀ عنصر زبان و ابزار مختلف آفرینندگیِ آن
مصوّر و مجسّم میکند .کارکرد زبان در زمینۀ خلق تصویر بهمنزلۀ حضور عنصر رنگ
است براي آفرینش نقّاشی؛ پس تصویر که بازتاب تحوّالت آنی ضمیر هنرمند و امري
ذهنی است ،در بستر زبان به مرز عینیّت میرسد .اساساً «زبان محمل تصویر است و
تصویر ،بهویژه نوع هنري آن اتّفاقی است که در زبان رخ میدهد .تصویر از هر نوع
که باشد ،ساده یا مرکّب ،زبانی یا مجازي و خیالی در قلمرو زبان و بهوسیلۀ عناصر
زبان خلق میشود؛ ازاینرو ،زبان حامل تصویر و حاوي تجربۀ خیالی است» (فتوحی،
.)41 :7831
تصرّف هنرمند در زبان سبب خلق تصویر میشود .این دگرگونی بهوسیلۀ
بهکارگیري عناصري شکل میگیرد که در مجراي زبان موجود و از قابلیّتهاي ذاتی
آن است .هنرور با کشف و بهره گیري از این ابزار ،در هنجار طبیعی زبان دست برده،
بهواسطۀ همین دستکاري ،دست به آفرینش تصویر میزند .به این ترتیب ،تصویر به
مجموعۀ تصرّفات بیانی و مجازي (از قبیل تشبیه ،استعاره ،کنایه ،مجاز مرسل ،تمثیل،
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از پسِ نقشبستن در ذهنخانۀ شاعر یا نویسنده ،به دستیاري زبان و در هیئت کالم،
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نماد ،اغراق و مبالغه ،اسناد مجازي ،تشخیص ،حسآمیزي ،پارادوکس و )...اطالق
میشود (شفیعی کدکنی 9 :7831 ،و  .)17از این منظر ،نفثهالمصدور مشحون از تصویر
است .این کتاب که یکی از شاهکارهاي بدیع نثر فنّی و از نمونههاي عالی نثر مصنوع
و مزیّن و منشیانۀ قرن اوّل هفتم (زیدري نسوي :7810 ،پنج) به شمار میآید ،از حیث
توجّه به استعمال لفظ و جملههاي کهنه و آوردن افعال قدیمی سرآمد معاصرین خود
است (بهار .)10 :7831 ،زیدري نسوي که منشی مخصوص بود و از سال  111هجري
صاحب دیوان انشاي سلطان جاللالدین خوارزمشاه ،از پس هجوم لشکر تاتار و مرگ
مخدومش ،پس از مدتّی سرگردانی در بالد آسیاي صغیر و آذربایجان ،به میافارقین
رفت و در آنجا کتاب نفثهالمصدور را با انشاي مزین در حدود سال  181نگاشت
(صفا .)141 :7810 ،ازآنجاکه شیوة عمدة سبک نوشتاري نسوي (از نظرگاه
زبانشناسی) از تلفیق «ترکیب» و «انتخاب» حاصل میشود(( )7صفوي )797 :7830 ،و
وجهۀ همّت او در انشاي این کتاب بیشتر بر آراستن سخن به بدایع لفظی کالم (زیدري
نسوي :7810،بیستویک) و بهرهگیري از ابزار بالغی و شعرآفرین (تشبیه ،استعاره،
کنایه و )...معطوف بوده است ،نوشتار او هیئتی کامالً تصویري به خود میگیرد .تأملی
در چند سطر زیر ،قدرت باالي تصویرسازي نویسنده را آشکار میسازد:
«رئوس را رئوس در پايکوب افتاده ،عظام را عظام لگدکوب شده ،یَمانی در
قِراب رقاب جايگیر آمده ،خناجر با حناجر الف گرفته ،سالمت از میان امّت چون زه
کمان گوشه نشین شده ،امن و امان چون تیر از دست اهل زمان بیرون رفته ،سموم
عواصف هرچند بر عموم آب از روي همگنان برده ،نکباي نکبت حال من پریشان
حال بهیکبارگی برهم زده ،تا قاطع ارحام حیات ،یعنی سیف ،در کار آمده ،صلت
رحم بهکلّی مدروس شده ،بازین همه که قالب نیمخسته از کشتی امل بر لوحی شکسته
مانده است( » ...همان.)1 :
یکی از انواع ابزارهاي تصویرآفرین که نسوي با بهکارگیري آن میکوشد
تصوّرهاي ذهنی خود را به تصویر مبدّل کند ،صنایع «کنایهمحور» است .این جستار
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میکوشد ضمن تعریف صناعات کنایهمحور ،به تشریح دو گونۀ آن ،یعنی صناعت
«استعارة ایهامی کنایه» و «استعارة کنایه» بپردازد که در آفرینش تصویرهاي بدیع در
درآمد (براعت استهالل)هاي نفثهالمصدور نقشی اساسی دارند.
7ـ  .2براعت استهالل
نظامی عروضی یکی از ابزارهاي هنري و اعتالي سخنسرایی را شروع نیکو و
پایان پسندیده میداند و درآمد و بیرونشد هنرمند از مضایق و دقایق سخن (نظامی،
 )713 :7833را امري بایسته میشمارد .چگونگی آغاز سخن و پرداخت آن در
تأثیرگذاري کتاب بر خواننده نقشی بسزا و تعیینکننده دارد و نویسنده توانا با نگاشتن
کند ،خواننده را نیز در جریان کلّی فحواي اثر قرار میدهد .بنابراین در نگارش هر
متنی ،طبعاً سطرهاي نخست و نخستین پاراگرافها از اهمیّت شایانی برخوردار است و
اینجاست که هنرمند میتواند خواننده را افسون و مسحور قلم خود کند یا براي همیشه
از دست بدهد (دات فایر.)11 :7833 ،
یکی از شگردهاي ظریف و اثرگذار در این زمینه ،بهرهگیري از صناعت بدیعی
«براعت استهالل» است که سابقهاي به دیرپایی ادب فارسی پیش از اسالم دارد و در
آثار نثر فارسی به زبان پهلوي نیز از این آرایه استفاده شده است (فرشیدورد:7818 ،
« .)111براعت» در لغت بهمعنی تفوّق ،برتري و سرآمدشدن ،و «استهالل» بهمعنی
نخستین آواز کودک است در هنگام زادن (شریعت )87 :7810 ،و در اصطالح بدیع،
آوردن مقدّمهاي بر شعر و نثر است که گوینده در آن ،با ایجاد زمینهاي ـ و اغلب با
بیانی نمادین ـ ذهن خواننده را آمادة ورود به فضاي آن اثر میکند (انوشه7811 ،
 .)731:این صناعت که نوعی از صناعت تناسب و مراعاتالنظیر است ،بین مقدّمۀ اثر و
موضوع آن تناسب معنایی اجمال و تفصیل برقرار میکند؛ یعنی با خواندن مقدّمۀ
مختصر ،جوّ کلی کتاب یا موضوع آن بر خواننده آشکار شود .بهعبارتدیگر« ،براعت
استهالل» ،آوردن سخنانی در دیباچۀ کتاب یا آغاز نامه یا قصیده یا جز اینهاست که
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سرآغاز و مطلعی مناسب ،ضمن اینکه میتواند میزان جذب و تأثیر کتابش را دوچندان
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به اشاره اي لطیف و متناسب ،به مضمون کتاب یا نامه یا قصیده رهنمون باشد (شریفی،
 .)119 :7831این امر به «کمک استعمال لغات خاص علم یا مطلبی که کتاب دربارة
آن است و یا با اشاره به سرنوشت قهرمانان داستان در مقدّمه تحقّق میپذیرد( ».شمیسا،
 )91 :7813پس این صناعت به دو شیوه شکل میگیرد:
 .7به یاري واژههاي مخصوص دانش یا موضوعی خاص ،مثالً نویسنده در کتاب
فقهی ،مقدّمه را با اصطالحات فقهی شروع کند (شریعت .)808 :7818 ،در این شیوه،
اصوالً هنرمند به فراخور تخصّص و مهارتش از واژهها و اصطالحات ویژة دانش خود
بهره میگیرد .براي نمونه ،حضور واژهها و اصطالحات فقهی و حقوقی در سطرهاي
زیر که نخستین پاراگراف مقدّمۀ کتاب مقامات حمیدي است ،بیانگر آن است که
نویسنده آن (قاضی حمیدالدین بلخی) دستی در مسند قضاوت داشته است:
«الحمدُلِله الذّي شرَّفَنا بِالعلمِ الّراسخ و عَرَّفَنا بالدّین النّاسخِ و حَمَّلَنا حقائق االحکامِ
و عَلَّمَنا دقائق الحاللِ و الحرامِ( »...بلخی.)79 :7839 ،
 .1اشاره ـ غالباً نمادین ـ به سرنوشت قهرمانان داستان در مقدّمه ،مثالً مهیّاشدن ذهن
و ذهنیّت خواننده داستان براي درک تراژدي رستم و سهراب ،با بر خاک افتادن ترنج
(سمبل سهراب) و بحث در باب مقولههایی از قبیل مرگ ،داد و ...صورت میگیرد تا
او با عنایت به این مطلع غمناک و فلسفی ،پیشاپیش پی به فرجام تلخ داستان ببرد:
اگـر تنــدبــادي برآیـــد ز کنـج

بـــه خاک افکنـد نارسیــده ترنج

ستمکـــار خوانیمش ار دادگــــر

هنرمنــــد دانیمـش ار بـیهنـــر؟

اگر مرگ داد است ،بیداد چیست؟

ز داد این همه بانگ و فریاد چیست؟

از این راز جــان تـو آگــاه نیست

بدین پرده انـدر تـــو را راه نیست...
(شعار و انوري)11 :7811 ،

در کتاب نفثهالمصدور ،نویسنده دو بار از صناعت «براعت استهالل» بهره میگیرد:
نخست در صفحه آغازین کتاب و با این عبارت:
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«در این مدّت که تالطم امواج فتنه کار جهان برهم شورانیده است و سیالب جفاي
ایّام ،سرهاي سروران را جُفاي خود گردانیده( »...زیدري نسوي 1 :7810 ،ـ .)7
و «براعت استهالل» دوّم که تقریباً در میانه کتاب دیده میشود ،با این عبارت آغاز
میشود:
«بیا تا به سر نفثهالمصدور خویش بازشویم ،که این مصیبت نه از آن قبیل است ،که
به بکاء و عویل در مدّت طویل حقّ آن توان گزارد .شرححال تن مهجور و دل رنجور
با سر گیریم که این حسرت نه از آن جمله است که به زاري و نوحهگري داد آن توان
داد .آسمان در این ماتم کبودجامه تمامست .زمین در این مصیبت خاک بر سر بسست.
مصیبترسیدگان بر خاکستر نشسته است .صبح در این واقعۀ هائل اگر جامه دریده
است ،صادقست .ماه در این حادثه مشکل اگر رخ به خون خراشیده ،بحقّست.
سنگین دال کوه! که این خبر سهمگین بشنید و سر ننهاد و سردمهرا روز! که این نَعی
جانسوز بدو رسید و فرونایستاد .سحاب در این غم اگر بهجاي آب خون بارد ،بجاي
خود است .دریا در این ماتم اگر کف بر سر آرد ،رواست .آفتاب را مهر چون شاید
خواند که بعد از او برافروخت؟! شفق را شفیق نشاید گفت ،که دلش نسوخت»...
(همان.)43 :
مالحظه ترکیبها و واژههایی که نویسنده در این دو براعت استهالل به کار
میگیرد ،سواي اینکه بیانگر دردها و تألمات درونی نویسنده و آمادهکردن خواننده
براي شنیدن فجایع ددمنشانه اي است که توسّط مغوالن صورت گرفت ،وسعت دانش
ادبی و پیشه نویسندگی او را نیز نشان میدهند.
7ـ  .3پیشینة پژوهش
در باب بررسی صناعت «کنایهمحور» در کتاب نفثهالمصدور و دیگر کتب منثور
زبان فارسی تاکنون هیچ مطالعهاي صورت نگرفته است .اندک بررسیهایی نیز که
صورت پذیرفته ،مربوط به اقلیم شعر است .البته آقاي محمّد صادقی در مقالهاي با
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عنوان «بررسی کنایه و انواع آن در نفثهالمصدور» به بررسی کنایه از لحاظ ایما،
تعریض ،تلویح و رمز پرداخته ،امّا به هیچ وجه وارد حوزه کنایههاي ترکیبی و انواع
آن در این کتاب نشده است .براي نمونه ،وي در مقدمه مقاله براي توضیح کنایه (از
صفت) این بیت از خاقانی را میآورد:
دهر سیهکاسهاي است ما همه مهمان او

بینمکی تعبیـه است از نمک خوان او

و در توضیح میگوید :بینمک کنایه از بیمزه و سیهکاسه کنایه از بخیل و
کثیف است .معنی ظاهري صفتی است که باید از آن متوجّه صفت دیگر یا معنی
باطنی شد (کنایه از صفت) (صادقی.)773 :7831 ،
اگر بخواهیم بیت باال را بر اساس بالغت سنّتی تجزیه کنیم که اساس آن بررسی
واژهها و ترکیبها بهصورت مجزاست و نه در بافت ،ناگزیر صناعات آمیغی موجود
در بافت کلّی بیت را نیز درخواهیم یافت؛ چراکه تحلیل و تجزیۀ این ابزارِ ترکیبی در
سطح بافت انجام میشود .اساساً یکی از نقصهاي بالغت سنّتی «ماندن در مرحلۀ
تجزیۀ جمله و جداسازي کلمات و تصویرهاست؛ این امر ،همیشه مانع از آن شده تا
بالغت سنّتی به تحلیل و تجزیۀ کلّیت کالم و «بافت» سخن بپردازد( ».فتوحی:7831 ،
 .)19بنابراین در تحلیل این بیت و متنهایی از این دست ،باید به جنبۀ آمیغیبودن
صناعات توجّه داشت .در تفسیر سنّتی« ،سیهکاسه بودن» کنایه است از بخیل و کثیف؛
تحلیل ،درست از جایی که بحث باید ادامه پیدا کند ،پایان میپذیرد! اما در تحلیل
صناعات آمیغی اینگونه نیست .به این تحلیل دقّت کنید:
« .7سیهکاسه بودن»کنایهاي است انسانی (تحلیل سنّتی و جزء به جزء اینجا متوقّف
میشود)؛
 .1این کنایه به دستیاري صناعت «استعارة مکنیه» به «دهر» (که پدیدهاي است
غیرانسانی) وام داده میشود؛ یعنی صناعت کنایه با صناعت استعارة مکنیه درآمیخته
شده ،بنابراین از ترکیب این دو صناعت ،ابزار آمیغی و هنري تازهتولیدي به نام
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«استعارة کنایه» زاده شده است .بیتوجّهی به صناعت استعارة مکنیه در بیت باال،
کملطفی در حق شاعر و نبوغ اوست.

امّا همانطور که گفته شد ،در بررسی صناعت «کنایهمحور» در کتاب نفثهالمصدور
و دیگر کتب منثور زبان فارسی تاکنون هیچ مطالعهاي صورت نگرفته است؛ ولی چند
پژوهش که همگی در اقلیم شعر به این موضوع پرداختهاند ،عبارتاند از:
 .7کتاب «طرز تازه» از حسین حسنپور آالشتی؛ ایشان در این کتاب از «کنایههاي
ایهامی ـ استعاري» و کاربرد کنایه یا کنایههایی که از فعل و ترکیبات فعلی ساخته
شدهاند ،در بافت ایهامی ـ استعاري سخن میگوید (حسنپور)178 :7830 ،؛
مقاله ،پیشنهاد برافزودن دو فن دیگر (از صناعات کنایهمحور) را بر فنون چهارگانۀ علم
بیان ارائه میکند؛
8ـ سعید شفیعیون در کتاب «زاللی خوانساري و سبک هندي» به صناعت «استعارة
مکنیه ایهامی یا استعارة تشبیه» اشاره میکند و میگوید :کاربرد تشبیههاي نوظهور در
این استعارهها و برخی ظرفیتهاي زبانی و معانی ثانویه مفردات و ترکیبات ،این
استعارهها را از فرم رایج و جاافتادة خود ممتاز کرده است و میتوان از آنها با نام
استعارههاي مکنیۀ ایهامی یا استعارة تشبیه یاد کرد (شفیعیون)48 :7831 ،؛
 .4پژوهش دیگر ،مقاله «طرف وقوع »...از سیاوش حقجو ()7839؛ ایشان در این
مقاله چند شگرد ناشناختۀ ادبی (صناعات آمیغی) را در طرف وقوع ارائه میکند.
 .1مقالۀ «سبک هندي و استعارة ایهامی کنایه» از سیاوش حقجو ( )7890که
نویسنده در آن بهویژه از این صناعت و چند شگرد ادبی همخانواده با آن بحث کرده و
ماهیّت آنها را در مقایسه با یکدیگر تبیین کرده است؛
 .1پایاننامۀ «ابعاد کنایه در غزلیات صائب» ( )7897به کوشش مصطفی میردار
رضایی نیز در ادامۀ پژوهش سیاوش حقجو انجام شده است؛ در این پایاننامه صناعات
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 .1نخستین مطالعه ،مقاله «پیشنهاد  »...از سیاوش حقجو ()7837؛ ایشان در این
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آمیغیاي چون «استعارة ایهامی کنایه»« ،استعارة کنایه» و «استعارة ایهامی کنایۀ تشبیهی»
در غزلهاي صائب بررسی شده است؛
 .1مقالۀ «کنایهپردازي ترکیبی در اشعار وحشی بافقی» ( )7891از سیاوش حقجو و
مسعود اسکندري؛
 .3مقالۀ «گونهاي کنایۀ آمیغی در غزل صائب» ( )7898به قلم سیاوش حقجو و
مصطفی میردار رضایی که به تکمیل و توسعه مبحث صناعات آمیغی کوشیده است؛
 .9پایاننامه «بررسی دوگونه کنایۀ ترکیبی در غزلیات بیدل» ( )7898به کوشش
محسن سرمدي؛
 .70مقالۀ «بررسی صناعت استعارة کنایه در غزلیات صائب» ( )7894به قلم سیاوش
حقجو و مصطفی میردار رضایی.

 .2چارچوب مفهومی
همانطور که گفته شد یکی از ابزار تصویرسازي ،صناعات «کنایهمحور» هستند؛
این صناعات از ترکیب عناصر بیانی و گاه بدیعی به وجود میآیند« .دانشمندان بالغت
مباحث علم بیان را در چهار موضوع محدود کردهاند که دو تا از آنها ذاتی هستند؛
یعنی مجاز و کنایه و دوتاي دیگر که تشبیه و استعاره باشند ،یکی بهعنوان وسیله
معرفی شده؛ یعنی تشبیه و دیگري بهعنوان پارهاي و قسمتی از یک اصل معرفی شده و
آن استعاره است» (شفیعی .)41 :7831 ،در حیطۀ صناعات ترکیبی ،این ابزار (و آرایۀ
بدیعی ایهام) که هرکدام براي خود عنصر مستقلی در زیباییشناسی و ساخت شعر
محسوب میشوند ،با هم تلفیق شده ،دیگر از پس آمیزش ،عنصري منفرد محسوب
نمیشوند .شفیعی کدکنی شاید براي نخستینبار در واکاوي شعر سبک هندي بدین
ترکیب پی برده است؛ آنجا که میگوید« :استعاره در سبک هندي اهمیّت بسیار دارد
و غالب کسانی که از سبک هندي سخن گفتهاند ،ویژگی ممتاز آن را استعارهها و کالً
خیاالت باریک و پیچیده آن دانستهاند و نیز ایهام ،که حتی بیش از استعاره موردنظر
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ناقدان بوده است تا حدي که مثالً آنجا که استعاره و ایهام به هم گره خوردهاند ،توجّه
آنها بیشتر به ایهام است» (شفیعی 10 :7817 ،ـ )19؛ یعنی در این حالت ،دو صناعت
استعاره و ایهام از حالت انفراد خارج شده ،در ساحت هم میآمیزند .بر همین اساس
«از آمیزش عناصر بیانی یا بدیعیاي که قابلیت ترکیب با کنایه دارند ،صناعات
جدیدي خلق میشود که تحت عنوان «صنایع کنایهمحور» از آنها نام برده شده است»
(میرداررضایی .)80 :7897 ،این صنایع ،خود شامل چند صناعت میشود:
« .7کنایههاي ایهامی ـ استعاري» (حسنپور)178 :7834 ،؛
« .1استعارة ایهامی کنایه» (حقجو 411 :7837 ،ـ )418؛
« .4استعارة کنایه» و «ایهام کنایی» (حقجو)111 :7890،؛
« .1استعارة ایهامی کنایۀ تشبیهی» (میرداررضایی.)34 :7897 ،
پیشتر گفته شد که در بررسی صناعات کنایهمحور باید به جنبه آمیغیبودن آنها
توجه داشت؛ چراکه در این صناعات ،کنایهها با استعاره و ایهام میآمیزند و در تشبیه
نیز دیده میشوند .ترکیبیبودن این صناعات به این جهت است که ممکن است وجهی
از آنها بیانی و وجه دیگر بدیعی باشد و نیز دو شگرد بیانی با یکدیگر در آن نقش
داشته باشند؛ بهعنوان مثال «استعارة ایهامیِ کنایه» که خود بهتنهایی از دو فن بالغی،
یعنی بیان و بدیع بهره میگیرد ،صناعتی است که «در آن کنایهاي با لحاظ صورتی
واقعی در پدیدهاي ،بدان عاریت داده میشود» (حقجو .)111 :7890 ،در این شیوه،
کنایه از ساحت داللت بسیط ـ که در آن معنایی هرچند دوالیه ولی سنّتی دارد ـ
خارج و پا به دنیاي تلفیق و ترکیب میگذارد و معانی جدید اخذ میکند و تصاویر نو
میسازد.
از میان صنایع کنایهمحور ،دو صناعت «استعارة ایهامی کنایه» و «استعارة کنایه»
تقریباً با بسامد باال در تصویرسازيهایی به کار رفتهاند که در «براعت استهاللهاي»
نفثهالمصدور مشاهده میشود.
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 .8استعارههاي مکنیه ایهامی یا استعاره تشبیه (شفیعیون)48 :7831 ،؛
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2ـ « .7استعارۀ ایهامی کنایه»
این صناعت عبارت است از استعارهکردن کنایهاي براي چیزي امّا به این شکل که
[صورتی شبیه (حقجو ،میردار ])17 :7898 ،صورت واقعی تقریبی یا دقیق آن کنایه،
یعنی هیئتِ الزمیِ آن ،از اصل در آن چیز وجود داشته باشد ولی در عالم واقع ،حملِ
حقیقیِ مفهومِ ملزومی و مراد کنایه بر آن درست نیاید که در این صورت استعاره
همچنان باقی خواهد ماند .اگر این صناعت را تجزیه کنیم ،به عناصر زیر دست
مییابیم .7 :استعارة مکنیه  .1کنایه  .8واقعیت  .4ایهام (حقجو119 :7890،ـ.)113
به تحلیل سطر زیر که نویسنده در وصف قلم نوشته ،دقّت کنید:
«دو زبانست ...هرچند به سر قیام مینماید ،سیاهکار است( »...یزدگردي.)8 :7810 ،
« .7سیاهکار»ي کنایهاي است انسانی؛
 .1آن را از طریق استعارة مکنیه به «قلم» نسبت میدهیم؛
 .8صورت واقعیِ «سیاهکاري» را میتوان در هیئت «قلم» مشاهده کرد ،بهواسطه
فرورفتن سر آن در مرکّب (قلمهاي گذشته)؛
« .4سیاهکار»ي قلم بهصورت واقعی ،هیچ ربطی به مفهوم کنایی آن در حوزه
انسانی ندارد .ملزوم (= فاسق ،بدکار و ظالم)بهراستی و به مفهوم انسانی در قلم نیست؛
 .1از روبه روشدن دو وجه الزمی و ملزومی کنایه که اولی حقیقتی است در قلم و
دوّمی مفهومی است استعاري براي آن ،ایهام حاصل میشود؛ چراکه بهطور کلّی
«میتوان کنایه را نوعی ایهام دانست با این تفاوت که «کنایه» از زبان خودکار به زبان
شعر راه مییابد» (صفوي)711 :7830 ،؛
 .1خواننده وقتی با این تصویر مواجه میشود ،از روبهروشدن این دو وجه و درک
ایهام لذت میبرد؛ زیرا او می بیند باید مفهومی را براي قلم خیال کند که خود قلم،
صورت آن را در مفهومی دیگر دارد.
با تجزیۀ عناصر ادبی و کشف روابط پنهان میان این ابزار میتوان به تحلیل و
واکاوي تصویرهاي شعري پرداخت؛ چراکه در حقیقت «تصویر مجازي حاصل کشف
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رابطه یا ایجاد پیوند میان دو یا چند امر است که بهظاهر ارتباطی با هم ندارند» (فتوحی،
.)11 :7831
پیش از تحلیل «استعارة ایهامی کنایه» باید یادآور شد دو واژة «شمشیر» و «قلم»
در مرکز تصویرسازيهاي نخستین «براعت استهالل» نفثهالمصدور وجود دارد .وصف
شمشیر پیش از وصف قلم است و سطرهاي آغازین کتاب را به خود اختصاص داده.
شمشیر (و دیگر مترادفات آن چون حسام ،سیف و بالرک) سررُباي و آبداري که
خونخوار است و خواننده باید حدیث مفصّلی از بهکارگیري آن مجمل در اوّل کتاب
بخواند .تصویرسازي با واژه «شمشیر» با این عبارت آغاز و پی گرفته میشود:
شده ...شمشیر که آبداري وصفِ الزم او بودي ،سرداري پیشه گرفته ...شمشیر که
بهشت در سایۀ اوست ،که الجنّه تَحتَ ظِاللِ السّیوف ،چون درخت دوزخیان ،سربار
آورده «طَلْعُها کَأَنَّهُ رُئوُسُ الشَّیاطِینِ» تا این دورويِ تیززبان در میان شدآمد گرفته،
سالمت پاي بر کران نهاده ...بالرکِ آبخورده تا خونخوار شده ،خون ،خوار
شده( »...زیدري نسوي 1 :7810 ،ـ .)7
وصف «قلم» پس از واژة «شمشیر» شروع میشود .جنگاوري و دبیري دو رکن
بایستۀ حکومتهاي پیشین بودند؛ بنابراین شمشیر و قلم واژههایی کلیدي هستند که
نویسنده بهیاري و بهکارگیري آنها در آغاز کتاب میکوشد تا ضمن پرداختن به
ارکان ساقطشدة حکومت ،خلط (درد) سینۀ مسلول خود را به بیرون پرت کند .اصوالً
شمشیر و قلم دو عاملی بود که گذشتگان بدان مباهات میکردند و دارندگان این دو
عنصر ستودنی ،سخت بر خود میبالیدند« :یا فَتیانَ العَربِ و خُلصانَ االَدبِ و اَبناءَ
السَّیفِ و القَلَمِ و( »...بلخی .)11 :7839 ،تصویرپردازي با واژة «قلم» با این عبارت آغاز
و پی گرفته میشود:
«تیزتاز قلم که هنگام مهاجرت ،خَفیر ضمایر و ترجمان سرایر است ،به دست
گرفته ،و قصد آن کرده که شطري از آتش حرقت که ضمیر بر آن انطوا یافته است،
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در سطري چند درج کنم و از این صدرنشین دلگیري ،یعنی اندوه ،حکایت
شکایتآمیز فروخوانم؛ بازگفتهام که« :از قلم که چون بر سیاه نشیند ،سپید عمل کند و
بر سپید ،سیاه ،جز نفاق چه کار آید؟! دو زبانست ،سفارت ارباب وفاق را نشاید.
هرچند به سر قیام مینماید ،سیاهکار است .اگرچه اندروندار است ،نتوان گفت که
رازدار است .اجوفی ست که تا مشتقّ نشود ،کالم او صحیح نباشد .طالب علمیست
سودا بر سر زده ،تا تن دو نیم نکند ،ذوفنون نشود «لَمْ تَکُونُوا بالِغِیهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ ».در
فصاحت حریريست و اصلش قصب ،پیسه کالغیست که حدیث فاوا برد.
غرابالبینی است که وقت مهاجرت کاغد .دستنشینی است که از صدور حکایت
کند .سخنچینی است که ناشنوده روایت کند .سرتراشیده است و سر سیاه میکند.
سربریده است و سخن میگوید .آبِ رویش در سیاهروییست .زبانبریدنش شرط
گویاییست .آبدهانیست که سخن نگاه نمیدارد .سیاهکامیست که آنچه گفت
بباشد» (همان 4 :ـ .)8
2ـ 7ـ  .7بررسی «استعارۀ ایهامی کنایه» در براعت استهالل نخست
2ـ 7ـ 7ـ  .7تصویرسازی با مرکزیت واژۀ «شمشیر»
«تا این دوروي ِتیززبان در میان شدآمد گرفته ،سالمت پاي بر کران نهاده»...
(همان.)7 :
با تجزیه این سطر ،دو بار صناعت «استعارة ایهامی کنایه» مشاهده میشود:
الف:
« .7دو روي»بودن کنایهاي است انسانی؛
 .1آن را از طریق استعارة مکنیه به «شمشیر» نسبت میدهیم؛
 .8صورت واقعیِ «دوروي»بودن را میتوان در هیئت «شمشیر» مشاهده کرد:
معروفبودنِ شمشیر به دولبهبودن؛

 720ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

« .4دوروي»بودنِ شمشیر به صورت واقعی ،هیچ ربطی به مفهوم کنایی آن در حوزه
انسانی ندارد .ملزوم (= نفاق ،تزویر و دورنگی) بهراستی و به مفهوم انسانی در شمشیر
نیست؛
 .1از روبهروشدن دو وجه الزمی و ملزومی کنایه ،که اولی حقیقتی است در
شمشیر و دوّمی مفهومی است استعاري براي آن ،ایهام حاصل میشود؛
 .1خواننده وقتی با این تصویر مواجه میشود ،از روبهروشدن این دو وجه و درک
ایهام ،لذت میبرد؛ زیرا او می بیند که باید مفهومی را براي شمشیر خیال کند که خود
شمشیر ،صورت آن را در مفهومی دیگر دارد.
« .7تیززبان»ي کنایهاي است انسانی؛ (در بررسی سنّتی که بر پایه تجزیه عناصر
منفرد است ،تحلیل در همین سطح (شماره  )7باقی میماند و عموماً ربط صناعت
«کنایه» به «استعارة مکنیه» نادیده گرفته میشود):
 .1آن کنایه را از طریق استعارة مکنیه به «شمشیر» نسبت میدهیم؛ (نادیدهگرفتن
صناعت استعارة مکنیه و پیوند و ارتباط میان آن با صناعت دووجهی کنایه در تصویر
فوق سبب نادیدن آرایه ایهام میشود و بهتبع ،بسیاري از جنبههاي زیباییشناسی متن از
دست میرود):
 .8صورت واقعیِ «تیززبان»ي را میتوان در هیئت «شمشیر» مشاهده کرد :نوک و
راستاي تیز و برنده آن.
« .4تیززبان»ي شمشیر بهصورت واقعی ،هیچ ربطی به مفهوم کنایی آن در حوزه
انسانی ندارد .ملزوم (= زبانآور ،بلیغ و فصیح) بهراستی و به مفهوم انسانی در شمشیر
نیست؛
 .1از روبهروشدن دو وجه الزمی و ملزومی کنایه که اولی حقیقتی است در شمشیر
و دوّمی مفهومی است استعاري براي آن ،ایهام حاصل میشود؛
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 .1خواننده وقتی با این تصویر مواجه میشود ،از روبهروشدن این دو وجه و درک
ایهام ،لذت میبرد؛ زیرا او می بیند که باید مفهومی را براي شمشیر خیال کند که خود
شمشیر ،صورت آن را در مفهومی دیگر دارد.
پس اساس ساخت این تصویرها بر صناعات ترکیبی است؛ چراکه تصویر در
بافت متن تشکیل میشود و بیتوجّهی به جنبه ترکیبی آن موجب نارسایی در دریافت
و نیز عدمدرک اوج هنر نویسنده میشود .کنایه «خونخوار»بودن (و سرافرازبودن
براي سنان) در سطر زیر بر همین منوال است:
«بالرکِ آبخورده تا خونخوار شده ،خون ،خوار شده ،سنانِ سرافراز بهمثالِ
زورآزمایان سرافراز گشته( »...همان).
2ـ 7ـ 7ـ  .2تصویرسازی با مرکزیت واژۀ «قلم»
در نخستین «براعت استهاللِ» نفثهالمصدور پس از واژة «شمشیر» ،واژة «قلم» در
قلب تصویرسازيهاي زیدري نسوي قرار میگیرد .نویسنده در چند سطر (نسبتاً کوتاه)
 78مرتبه با دستیاري این واژه و بهرهگیري از صناعت «استعارة ایهامی کنایه» دست به
ساخت تصویرهایی میزند که در محور همنشینی و قرارگرفتن این واژه در کنار
ترکیبهاي کنایی دیگري چون «سیاهکاري ،سیاهرویی ،سیاهکامی ،دونیمکردنِ تن،
سر بریدن و »...که هریک نمایانگر اوضاع اسفبار و رقّتآور آن ایام هستند ،وظیفه
براعت استهاللی خود (یعنی القاي حسِ آشفتگی ،سیاهروزي ،تشویش و هراسِ
حاصل از بهیغمارفتن و کشتهشدن) را نیز ایفا میکند.
«[قلم] سرتراشیده است و سر سیاه میکند .سربریده است و سخن میگوید .آبِ
رویش در سیاهرویی است» (همان.)8 :
تلفیق واژة «قلم» با ترکیبهاي «تراشیدن سر» (تلقین ستردن و زایلکردن سر به
مخاطب)« ،سیاهسر» (گناهکار)« ،سر بریدن» (تبادر عاطفه آزارنده گردنزدن به ذهن
مخاطب) و «سیاهرویی» (بیآبرویی ،رسوایی و شرمندگی) در سطر باال و حضور رنگ
«سیاه» (مرکّب) در متن که رنگ غم و اندوه است و در عزاداري براي این
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مورداستفاده قرار میگیرد که بهعنوان نمادي ،غم را همیشه در درون انسان حفظ
میکند (فرزان ،)41 :7811 ،ذهن خواننده را مهیّاي شنیدن مصیبتها و بدبختیهایی
میکند که در ادامه وصف خواهد شد .طیف سیاه در متن باال در ترکیب با واژههاي
«سر» و «رو» ،ترکیبهاي کنایی «سیاهسر» و «سیاهرو» را ساخته است :قلم« ،سیاهسر» و
«سیاهرو» است.
این دو کنایه به دستیاري استعارة مکنیه به «قلم» نسبت داده شدهاند .صورت واقعیِ
«سیاهسري» و «سیاهرویی» را میتوان در هیئت «قلم» مشاهده کرد :پس از فرورفتن
نوک آن در مرکّبدان؛ از سوي دیگر« ،سیاهسري» و «سیاهرویی» قلم بهصورت واقعی،
شرمندگی) بهراستی و به مفهوم انسانی در قلم نیست؛ از روبهروشدن دو وجه الزمی و
م لزومی کنایه که اولی حقیقتی است در قلم و دوّمی مفهومی است استعاري براي آن،
ایهام حاصل میشود .خواننده وقتی با این تصویر مواجه میشود ،از روبهروشدن این
دو وجه و درک ایهام لذت میبرد؛ زیرا او میبیند که باید مفهومی را براي قلم خیال
کند که خود قلم ،صورت آن را در مفهومی دیگر دارد.
همچنین ترکیبهاي «تراشیدن سر» و «سر بریدن» (شکافتن فاق قلم) نیز به
همین گونه است .در این قسمت جهت پرهیز از درازگویی و دوبارهگویی ،اجزاي
مختلف «استعارة ایهامی کنایه» با تحلیل نموداري نشان داده میشود.
الف :کنایه «سر بریدن»
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هیچ ربطی به مفهوم کنایی آن در حوزه انسانی ندارد .ملزوم (= گناهکاري ،رسوایی و

بررسی نقش شگردهای کنایهمحور در تصویرسازی  ...ـــــــــــــــــــــــــــــــ 723

همانطور که گفته شد ،نویسنده نفثهالمصدور 78 ،مرتبه از واژة «قلم» براي
آفرینش تصویر بهره میگیرد .در ادامه ،براي پرهیز از درازگویی فقط به یک نمونه
نموداري دیگر اشاره میشود و باقی نمونهها بدون تحلیل نشان داده میشوند:
«[قلم] سیاهکامیست که آنچه گفت بباشد( »...همان جا).

سبک و ساختار ساخت نمونههاي بدون تحلیل زیر بهمثابه نمونههاي پیشین است:
«[قلم] دو زبانست ...هرچند به سر قیام مینماید ،سیاهکار است» (همان جا).
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«[قلم] طالب علمی است سودا بر سر زده ،تا تن دونیم نکند ،ذوفنون نشود»...
(همان).
2ـ 7ـ  .2بررسی «استعارۀ ایهامی کنایه» در براعت استهالل دوّم
«بیا تا به سر نفثهالمصدور خویش بازشویم( »...همان.)43 :
دوّمین «براعت استهالل» تقریباً در میانه کتاب مشاهده میشود و نویسنده میکوشد
در این قسمت ،دیگربار اوج ارادت و نیزمالل خاطر خود را در رثاي سلطان
جاللالدین خوارزمشاه با استعانت از تصویرهایی اندوهزا بیان کند .اینمرتبه،
تصویرسازيهاي نسوي بر محور واژة خاصی شکل نگرفته است ،بلکه چند واژه
عواطف آزارنده و رنجزا در آغاز کتاب ،وظیفه نمایاندن مشقّتهاي بیشماري را که
بر نویسنده وارد شده ،به مخاطب دارند؛ این امر با قرارگرفتن این واژهها در محور
همنشینی با ترکیبهاي کنایی ماللانگیز و تحسّرزایی چون «کبودجامه» (سوگوار و
ماتمزده)« ،خاکبرسر» (محتاج ،آواره ،ذلیل و مصیبتدیده)« ،کف برآوردن»
(خشمناکی)« ،سنگیندلی» (قساوت)« ،رخسار به خون دل شستن» (نهایت اندوهناکی)
و ...صورت میگیرد .اساس ساختِ این تصویرها نیز بر صناعت «استعارة ایهامی کنایه»
میباشد؛ تحلیل چند نمونه:
«آسمان در این ماتم ،کبودجامه تمام است( »...همان).
« .7کبودجامه»بودن کنایهاي انسانی؛ نویسنده آن را به دستیاري صناعت «استعارة
مکنیه» به آسمان نسبت میدهد؛
 .1صورت واقعی «کبودجامه»بودن را میتوان در هیئت «آسمان» مشاهده کرد:
رنگ آسمان کبود است؛
« .8کبودجامه»بودن آسمان به صورت واقعی ،هیچ ربطی به مفهوم کنایی آن در
حوزه انسانی ندارد .ملزوم (= سوگواري و ماتمداري) بهراستی و به مفهوم انسانی در
آسمان نیست؛
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(پدیدههاي طبیعی مختلفی) چون «آسمان ،زمین ،شفق ،صبح ،کوه و دریا» براي القاي
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 .4از روبهروشدن دو وجه الزمی و ملزومی کنایه که اولی حقیقتی است در آسمان
و دوّمی مفهومی است استعاري براي آن ،ایهام حاصل میشود؛
 .1خواننده وقتی با این تصویر مواجه میشود ،از روبهروشدن این دو وجه و درک
ایهام لذت میبرد؛ زیرا او میبیند که باید مفهومی را براي آسمان خیال کند که خود
آسمان ،صورت آن را در مفهومی دیگر دارد.
«زمین در این مصیبت ،خاکبرسر است( »...همان.)43 :
ـ «خاکبرسر»بودن کنایهاي انسانی؛ هنرمند آن را به دستیاري صناعت استعارة
مکنیه به زمین نسبت میدهد؛ صورت واقعی «خاکبرسر»بودن را میتوان در هیئت
«زمین» مشاهده کرد :سراسر سطح زمین را خاک فراگرفته است؛ از سوي دیگر،
«خاکبرسر»بودن زمین به صورت واقعی ،هیچ ربطی به مفهوم کنایی آن در حوزه
انسانی ندارد .ملزوم (=محتاج ،آواره ،ذلیل و مصیبتدیده بودن) بهراستی و به مفهوم
انسانی در زمین نیست؛ از روبهروشدن دو وجه الزمی و ملزومی کنایه که اولی حقیقتی
است در زمین و دوّمی مفهومی است استعاري براي آن ،ایهام حاصل میشود؛ خواننده
وقتی با این تصویر مواجه میشود ،از روبهروشدن این دو وجه و درک ایهام لذت
میبرد؛ زیرا او میبیند که باید مفهومی را براي زمین خیال کند که خود زمین ،صورت
آن را در مفهومی دیگر دارد.
در این قسمت نیز جهت پرهیز از درازگویی و دوبارهگویی ،اجزاي مختلف
«استعارة ایهامی کنایه» دو نمونه با تحلیل نموداري و دو نمونه بدون هرگونه تحلیلی
نشان داده میشود.
2ـ 7ـ 2ـ  .7نمونههای با تحلیل نموداری
«شفق به رسمِ اندوهزدگان ،رخسار به خون دل شسته است( »...همان).
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«صبح در این واقعه هایل ـ اگر جامهدریده است ـ صادق است( »...همان).
«دریا در این ماتم اگر کف بر سر آرد ،رواست( »...همان).
پیش از پایاندادن به بحث «استعارة ایهامی کنایه» در نخستین «براعت استهالل»
کتاب نفثهالمصدور ،نکته بایسته ذکر این است که حضور این عنصر تصویرساز در متن
کتاب نیز دیده میشود امّا با بسامد بسیار ناچیزي که نمیتوان آن را بهعنوان موتیف و
شاخصهاي سبکساز معرفّی کرد؛ علیرغم اینکه در «براعت استهالل»هاي کتاب
شاخصترین عنصر تصویرسازي با بسامدي نسبتاً قابلمالحظه است .نمونههاي اندک
در متن اصلی:
«پیاله به خون دل به حال او میگریست و او قهوه میانگاشت» (همان.)73 :
«و چون صبح پردهدر گردد ،صفّ قِتال دریده( »...همان.)47 :
«و چون سپیده سپیدکار ،چادر قیري از روي جهان درکشید( »...همان).
«کوه با همه سربلندي ،کمر خدمت بسته( »...همان.)13 :
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«سحرگاهان که نفسِ سربه مهر صبح مهري آغازید ،سپیده دَمسرد بهتدریج دهن
باز کرد( »...همان.)91 :
«عیّارِ راهنشین برف با سرِ کوه رود و فراش نسیم ،بساط جهان سپیدگلیم درهم
پیچد( »...همان.)99 :
«سپیدکاران برف در آن هفته از فرط حیا آب شوند( »...همان).
«به قلم کو نیز سیاهرویی چون منست( »...همان.)709 :
«فصلی چند ـ که چون شرح دهم (ع) خون از دل سنگِ سنگدل بگدازد ـ
بیاوردمی( »...همان.)770 :
«دل که اسیر محنتست ،بأسره ،در میان خون خواهد بود( »...همان.)47 :
«پیوسته پستهوار شوربختی خود را بدرد( »...همان جا).
همان گونه که مالحظه میشود ،در تمام متن (بهجز براعت استهاللها) تنها 77
مرتبه از این صناعت براي تصویرسازي استفاده شده است .گویا سبب اندکبودن این
صناعت در کتاب این است که وقتی نویسنده وارد متن اصلی میشود و نهاد
روایتهاي او «انسان» است ،به سبب اینکه «استعارة مکنیهاي» در کار نیست ،صناعت
ترکیبیاي هم شکل نمیگیرد امّا در «براعت استهالل»ها چون هنرمند هنوز وارد
مبحث اصلی ،یعنی روایت تاریخ نشده است ،از پدیدهها و ابزار بیجانی (چون قلم،
شمشیر و )...بهره میگیرد که با دستیاري «استعارة مکنیه» آنها را به یکدیگر گره
میزند و در نهایت با تلفیق آنها با صناعت «کنایه» دست به آفرینش تصویر میزند.
2ـ « .2استعارۀ کنایه»
یکی از گونه هاي مهم استعاره که در صناعات ترکیبی این قابلیّت را دارد که با
کنایه پیوند برقرار کند ،استعارة مکنیه است .نوعی از این استعاره که شاید
پرکاربردترین آن باشد ،تشخیص است که آن را «انسانوارگی یا استعارة انسانمدار یا
انسانواره یا جاندارپنداري یا نظایر آن» (شمیسا )14 :7838 ،مینامند« .ناقدان فرنگی
اروپایی در تعریف آن میگویند :بخشیدن خصایص انسانی است به چیزي که انسان
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نیست و یا بخشیدن صفات انسانی و بهویژه احساس انسانی به چیزهاي انتزاعی،
اصطالحات عام و موضوعات غیرانسان یا چیزهاي زنده دیگر» (شفیعی.)773 :7831،
امّا صناعت «استعارة مکنیه» با صناعت «استعارة کنایه» تفاوت دارد .صناعت
«استعارة مکنیه» بسیط است و مشتق از صناعات دیگر نیست؛ یعنی از اجزاي مختلفی
که با یکدیگر ترکیب شوند و صناعت آمیغی جدیدي را به وجود بیاورند ،تشکیل
نشده است بلکه در ذات و ماهیّت خود ،منفرد و مجزاست .امّا در صناعت استعارة
کنایه ،چند صناعت مجزا و متفاوت ،یعنی «استعاره» و «کنایه» (و گاه تشبیه) با یکدیگر
میآمیزند و از آمیزش این آرایهها ،صناعت «استعارة کنایه» حاصل میشود .اگر این
(حقجو و میردار )188 :7894 ،امّا چون هیئت ظاهري کنایه (الزم) در واقعیت دیده
نمیشود و بهاصطالح «حقیقتمانندي» وجود ندارد ،الجرم بین صورت ظاهري (الزم)
و مفهومی (ملزوم) کنایه تقابلی دیده نمیشود (و این درست تفاوت میان این صناعت
با «استعارة ایهامی کنایه» است) و بهتبع ،از ایهام نیز خبري نیست .پس صناعت استعارة
کنایه «این است که کنایهاي را به چیزي عاریت میدهیم که در واقع عرفاً داراي آن
نباشد» (حقجو.)118 :7890 ،
2ـ 2ـ  .7بررسی «استعارۀ کنایه» در براعت استهالل نخست
در تحلیل صناعت «استعارة کنایه» ،سواي دو واژة «شمشیر» و «قلم» ،واژههاي
دیگري چون «سالمت»« ،فتنه» و «خون» نیز در مرکز تصویرسازيهاي نخستین «براعت
استهالل» کتاب نفثهالمصدور مشاهده میشود .در نمونه زیر« ،سالمت» که واژهاي
است انتزاعی ،چون انسان «پاي بر کران مینهد»:
«تا این دورويِ تیززبان در میان شدآمد گرفته ،سالمت پاي بر کران نهاده»...
(همان.)7 :
« .7پاي بر کران نهادن» کنایهاي است انسانی یا حیوانی؛
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 .1آن را از طریق استعارة مکنیه به «سالمت» نسبت میدهیم؛ صورت ظاهري «پاي
بر کران نهادن» را نمیتوان در واژة انتزاعی سالمت مشاهده کرد؛
 .8از ترکیب کنایه «پاي بر کران نهادن» و استعارة مکنیه (سالمت) در این سطر،
صناعت استعارة کنایه (پاي بر کران نهادن سالمت) حاصل میشود.
همانطور که در تحلیل نموداري زیر نیز دیده میشود ،دو وجه الزم و
ملزومی کنایه در موازات هم قرار میگیرند و چون وجه هیئت ظاهري کنایه (الزم)
تهی ( ) است و صورت واقعی کنایه در آن دیده نمیشود ،الجرم از ایهام نیز خبري
نیست:

«تا این دورويِ تیززبان در میان شدآمد گرفته ...از آنگاه باز که فتنه از خواب سر
برداشته( »...همان جا).
« .7سر از خواب برداشتن» کنایهاي است انسانی یا حیوانی؛
 .1آن را از طریق استعارة مکنیه به واژة انتزاعی «فتنه» نسبت میدهیم؛
 .8از ترکیب کنایه «سر از خواب برداشتن» و استعارة مکنیه (فتنه) در این سطر،
صناعت استعارة کنایه (سر از خواب برداشتن فتنه) حاصل میشود.
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ازآنجاکه اساساً کنایههاي بهکاررفته در این صناعت ،کنایههایی انسانی یا
حیوانیاند و به دستیاري «استعارة مکنیه» به اشیائی بیجان (قلم ،شمشیر و )...یا
پدیدههایی انتزاعی (سالمت ،فتنه و )...نسبت داده میشوند ،ترکیب حاصل عموماً
است که تجسّم مییابد؛ تصویرهایی چون نمونه باال« ،پاي بر کران نهادن» و
«گوشهنشینی سالمت» و نمونههاي پایینی« :هشیاري و سر از خواب برداشتن فتنه»،
«سرداري شمشیر»« ،پست و ذلیل شدن خون»« ،خبرکشی و آبدهانی قلم» و...که
هیچکدام از تصویرها را در عالم واقعیت نمیتوان مشاهده کرد .اگر صورت واقعی
تصویرها در واقعیت مشاهده شوند ،از جرگه صناعت «استعارة کنایه» خارج شده ،در
زمره صناعت «استعارة ایهامی کنایه» قرار میگیرند .نکته دیگر دربارة این تصویرها
کارکردشان در «براعت استهالل» کتاب و در زمینۀ نمایاندنِ اوج فاجعه است.
بیدارشدن فتنه ،منزويشدن سالمت ،سرداري و سپهساالري شمشیر ،خوارشدن
(ریختن خون) و تصویرهاي دیگر ،همه بر نابسامانی ،پریشانی ،قتل ،غارت ،چپاول و...
اذعان دارند و از همان آغازین سطرهاي کتاب ،خواننده را مهیّاي قرارگرفتن در فضاي
مکدّر و روحخراش متن اصلی میکنند.
براي پرهیز از درازگویی ،باقی نمونهها بهصورت تحلیل نموداري نشان داده
میشود:
«شمشیر که آبداري وصفِ الزم او بودي ،سرداري پیشه گرفته( »...همان).
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«بالرکِ آبخورده تا خونخوار شده ،خون ،خوار شده( »...همان.)7 :

«[قلم] سخنچینی است که ناشنوده روایت کند( »...همان.)8 :

«[قلم] آبدهانیست که سخن نگاه نمیدارد( »...همان.)4 :
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2ـ 2ـ  .2بررسی «استعارۀ کنایه» در «براعت استهالل» دوّم
چون «ستاره ،ماه ،سحاب و روز» در مرکز تصویرسازيهاي نسوي مشاهده میشود.
این بهرهگیري از عناصر بیجان هستی ،درست در بررسی صناعت «استعارة ایهامی
کنایه» در دومین «براعت استهالل» نیز مشاهده شد؛ پدیدههایی طبیعی چون «آسمان،
زمین ،شفق ،صبح ،کوه و دریا» در مرکز تصویرسازيهاي آن قسمت حضور داشتند و
نویسنده گویی اساس تصویرسازيهاي خویش را در «براعت استهالل» دوّم بر پایۀ
بهرهگیري از عناصر طبیعت گذاشته است .در این قسمت نیز همنشینشدن عناصر
طبیعت با ترکیبهاي تلخ و کنایی چون «بر خاکستر نشستن»« ،رخ به خون تراشیدن»،
«از غم خون باریدن» و «سردمهر بودن» براي نمایاندن مصایب و مشقّتهاي بیشماري
است که نویسنده میکوشد به دستیاري آنها به مخاطب تسرّي دهد.
در این بخش براي پرهیز از درازگویی ،یک نمونه تشریح و یک نمونه نیز تحلیل
نموداري میشود:
«ستاره بر عادت مصیبترسیدگان ،بر خاکستر نشسته است( »...همان.)43 :
« .7بر خاکستر نشستن» کنایهاي است انسانی؛
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در تحلیل صناعت «استعارة کنایه» در «براعت استهالل» دوّم ،پدیدههایی طبیعی
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 .1آن را از طریق استعارة مکنیه به «ستاره» نسبت میدهیم .صورت ظاهري «پاي بر
کران نهادن» را نمیتوان در ستاره مشاهده کرد؛
 .8از ترکیب کنایه «بر خاکستر نشستن» و استعارة مکنیه (ستاره) در این سطر،
صناعت استعارة کنایه (بر خاکستر نشستن ستاره) حاصل میشود.
«ماه در این حادثه مشکل اگر رخ به خون خراشیده ،بحق است( »...همان).

2ـ 2ـ  .3نمونههای بدون تحلیل
«سحاب در این غم اگر بهجاي آب خون بارد ،بجاي خود است( »...همان).
«سردمهرا روز! که این نعی جانسوز بدو رسید و فرونایستاد( »...همان).
پیش از پایاندادن به این بحث ،نکته بایسته ذکر این است که حضور این عنصر
تصویرساز (همچون صناعت استعارة ایهامی کنایه) با بسامد بسیار ناچیز در متن کتاب
نیز دیده میشود؛ بنابراین نمیتوان آن را بهعنوان موتیف و شاخصهاي سبکساز
معرفّی کرد .نمونههاي اندک درون متن اصلی:
«صراحی غرغره در گلو افکنده ،نوحه کار او میکرد( »...همان.)73 :
«دَمِ سپیدهدم با همۀ سردي در جهان گرفت ،خنده صبح ـ با همۀ سپیدي ـ برجاي
نشست( »...همان.)47 :
«عروس شام ،جهازِ زر از طاقچههاي آسمان درهم چید( »...همان.)41 :
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«خسرو سیّارگان را اگر بنده میخواندند ،میبالید؛ عطارد را تا دبیر حضرتش
خوانند ،دائم قلمزن بود( »...همان.)13 :
«صبر نیز چون لگامِ زین محنت دید ،یکباره عنان برتافت و وقار چون تیرباران آن
آفت مشاهده کرد ،بهکلّی سپر بینداخت( »...همان.)777 :
2ـ  .3تصویرسازی با ترکیب دو صناعت یادشده
طرز دیگر از تصویرسازي با اجتماع دو صناعت «استعارة ایهامی کنایه» و «استعارة
کنایه» در یک سطر نیز در «براعت استهالل» متن موردمطالعه دیده شده است که ذکر
کنایه» بهوسیله یک عنصر بیانی دیگر ،یعنی صناعت تشبیه به یکدیگر ماننده میشوند و
دو تصویر مجزا در یکدیگر درمیآمیزند و یک تصویر جدید خلق میکنند.
«تدبیر در میدانِ تقدیر چون گوي سرگردان شده( »...همان).
در تصویر سطر باال« ،تدبیر» که واژهاي انتزاعی است ،همچون «گوي»
سرگردان شده (تصویر ذهنی)؛ یعنی «تدبیر» در برخورداري از کنایه «سرگردانی» به
«گوي» (که بهراستی سرگردان است) تشبیه میشود .تحلیل این تصویرها دوبخشی
است؛ در بخش نخست ،صناعت «استعارة ایهامی کنایه» (سرگردانی گوي) تحلیل و
در بخش دوّم ،صناعت «استعارة کنایه» (سرگردانی تدبیر) با آرایه «تشبیه» به «استعارة
ایهامی کنایه» (تدبیر چون گوي سرگردان شده) ماننده میشود .تحلیل:
بخش نخست:
« .7سرگردانی»کنایهاي است انسانی؛
 .1آن را از طریق استعارة مکنیه به «گوي» نسبت میدهیم؛
 .8صورت واقعی «سرگردانی» را میتوان در هیئت «گوي» مشاهده کرد :ظاهر و
هیئت گوي ،سراسر گرد و مدوّر است؛
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آن خالی از فایده نیست .در این شیوه دو صناعات «استعارة ایهامی کنایه» و «استعارة
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« .4سرگردانی»گوي بهصورت واقعی ،هیچ ربطی به مفهوم کنایی آن در حوزه
انسانی ندارد .ملزوم (=تحیّر ،آوارگی و بالتکلیفی) بهراستی در گوي نیست؛
 .1از روبهروشدن دو وجه الزمی و ملزومی کنایه ،که اولی حقیقتی است در گوي
و دومی مفهومی است استعاري براي آن ،ایهام حاصل میشود؛
بخش دوّم :هنرمند در این بخش با استفاده از ادات «چون» ،تدبیر را در
برخورداري از کنایه «سرگردانی» به گوي تشبیه میکند:
« .7سرگردانی» کنایهاي است انسانی یا حیوانی؛
 .1آن را از طریق استعارة مکنیه به واژة انتزاعی «تدبیر» نسبت میدهیم؛
 .8از ترکیب کنایه «سرگردانی» و استعارة مکنیه (تدبیر) در این سطر ،صناعت
استعارة کنایه (سرگردانی تدبیر) حاصل میشود.
در تحلیل تصویر باال ،واکاوي اجزاي مختلف درهمپیچیده ،تجزیه چند عنصر
بالغی مجزاي درهمتنیده و کشف تشبیه مقولهاي انتزاعی (تدبیر) به مقولهاي حسی
(گوي) بایسته و ضروري است .بنابراین نادیده گرفتن هریک از بخشهاي فوق سبب
ابترشدن تحلیل و دریافت کامل تصویر خواهد شد.
در تصویر بعدي که نمودار تحلیلی آن رسم شده« ،سالمت» که واژهاي انتزاعی
است ،در بهرهگیري از کنایه «گوشهنشینی» به واژة محسوس «زه» تشبیه شده است.
تصویر خلقشده ،نتیجۀ ترکیب دو مقوله حسّی و انتزاعی ،و حاصل گرهخوردن دو
صناعت آمیغی است:
«سالمت از میان اُمّت چون زه کمان گوشهنشین شده( »...همان.)1 :
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بهرهگیري از ابزار بالغی و شعرآفرین در کتاب نفثهالمصدور که یکی از
شاهکارهاي بدیع نثر فنّی و از نمونههاي عالی نثر مصنوع ،مزیّن و متکلّف به شمار
میآید ،به این نوشتار هیئتی تصویري بخشیده است .یکی از انواع ابزارهاي
تصویرآفرین که نسوي با بهکارگیري آن میکوشد تصوّرهاي ذهنی خود را به تصویر
مبدّل کند ،صنایع «کنایهمحور» است .در این صناعات که از ترکیب عناصر بیانی و گاه
بدیعی بهوجود میآیند ،کنایه از ساحت داللت بسیط ـ که در آن معنایی هرچند
دوالیه ،ولی سنّتی دارد ـ خارج و پا به دنیاي تلفیق و ترکیب میگذارد و معانی جدید
اخذ میکند و تصاویر نو میسازد.
از سوي دیگر ،یکی از تکنیکهاي ظریف و اثرگذاري که نویسنده در خالل آن،
ضمن آفرینش تصویر میکوشد تا ذهن خواننده را آماده ورود به فضاي آزارنده و
سیاه اثر کند ،صناعت بدیعی «براعت استهالل» است .از میان صنایع کنایهمحور ،دو
صناعت «استعارة ایهامی کنایه» و «استعارة کنایه» تقریباً با بسامد باال در
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نتیجهگیری

بررسی نقش شگردهای کنایهمحور در تصویرسازی  ...ـــــــــــــــــــــــــــــــ 731

تصویرسازيهایی که در براعت استهاللهاي نفثهالمصدور مشاهده میشود ،به کار
رفتهاند.
در کتاب نفثهالمصدور ،نویسنده دو مرتبه از این صناعت بهره میگیرد .در «براعت
استهالل» نخست که سه صفحه به درازا میکشد ،دو واژة «شمشیر» و «قلم» در مرکز
تصویرسازيهاي نویسنده دیده میشود .در بررسی «استعارة ایهامی کنایه» در «براعت
استهالل» نخست ،وصف «شمشیر» پیش از وصف «قلم» است و سطرهاي آغازین
کتاب را به خود اختصاص داده است .شمشیر (حسام ،سیف و بالرک) سررُباي و
آبداري که خونخوار است و خواننده باید حدیث مفصّلی از بهکارگیري آن مجمل
در اوّل کتاب بخواند و پس از واژة «شمشیر» ،واژة «قلم» در قلب تصویرسازيهاي
زیدري نسوي قرار میگیرد .نویسنده در چند سطر (نسبتاً کوتاه)  78مرتبه با دستیاري
این واژه و بهرهگیري از صناعت «استعارة ایهامی کنایه» دست به ساخت تصویرهایی
میزند که در محور همنشینی و قرارگرفتن این واژه در کنار ترکیبهاي کنایی
دیگري چون «سیاهکاري ،سیاهرویی ،سیاهکامی ،دونیمکردنِ تن ،سر بریدن و »...که
هریک نمایانگر اوضاع اسفبار و رقّتآور آن ایام است ،وظیفه براعت استهاللی خود
(یعنی القاي حس آشفتگی ،سیاهروزي ،تشویش و هراس حاصل از بهیغمارفتن و
کشتهشدن) را نیز ایفا میکند .در بررسی «استعارة ایهامی کنایه» در «براعت استهالل»
دوّم که تقریباً در میانه کتاب مشاهده میشود ،تصویرسازيهاي نسوي بر محور واژة
خاصی شکل نگرفته است ،بلکه چند واژه (پدیدههاي طبیعی مختلفی) چون «آسمان،
زمین ،شفق ،صبح ،کوه و دریا» براي القاي عواطف آزارنده و رنجزا در آغاز کتاب،
وظیفه نمایاندن مشقّتهاي بیشماري را که بر نویسنده واردشده ،به مخاطب دارند؛
این امر با قرارگرفتن این واژهها در محور همنشینی با ترکیبهاي کنایی ماللانگیز و
تحسّرزایی چون «کبودجامه» (سوگوار و ماتمزده)« ،خاکبرسر» (محتاج ،آواره ،ذلیل
و مصیبتدیده)« ،کف برآوردن» (خشمناکی)« ،سنگیندلی» (قساوت)« ،رخسار به
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خون دل شستن» (نهایت اندوهناکی) و ...صورت میگیرد .اساس ساخت این تصویرها
نیز بر صناعت «استعارة ایهامی کنایه» است؛
در بررسی «استعارة کنایه» در «براعت استهالل» نخست ،واژههاي «شمشیر»« ،قلم»،
«سالمت»« ،فتنه» و «خون» در مرکز تصویرسازيهاي نویسنده مشاهده میشود .نکته
بایستۀ ذکر دربارة این تصویرها کارکردشان در «براعت استهالل» کتاب و براي
نمایاندنِ اوج فاجعه است .بیدارشدن فتنه ،منزويشدن سالمت ،سرداري و سپهساالري
شمشیر ،خوارشدن (ریختن خون) و تصویرهاي دیگر ،همه بر نابسامانی ،پریشانی ،قتل،
غارت ،چپاول و ...اذعان دارند و از همان آغازین سطرهاي کتاب ،خواننده را مهیّاي
کنایه» در «براعت استهالل» دوّم ،پدیدههایی طبیعی چون «ستاره ،ماه ،سحاب و روز»
در مرکز تصویرسازيهاي نسوي مشاهده میشود .گویی اساس تصویرسازيهاي
نویسنده در «براعت استهالل» دوّم بر پایه بهرهگیري از عناصر طبیعت گذاشته شده
است .در این قسمت نیز همنشینشدن عناصر طبیعت با ترکیبهاي تلخ و کنایی چون
«بر خاکستر نشستن»« ،رخ به خون تراشیدن»« ،از غم خون باریدن» و «سردمهر بودن»
براي نمایاندن انبوه مصایب و مشقّتهاي بیشماري است که نویسنده میکوشد به
دستیاري آنها به مخاطب تسرّي دهد.
حضور این دو صناعت تصویرساز (استعارة ایهامی کنایه و استعارة کنایه) در متن
کتاب (براي آفرینش تصویر) نیز دیده میشود امّا با بسامد بسیار ناچیزي که نمیتوان
آن را بهعنوان موتیف و شاخصهاي سبکساز معرفّی کرد؛ علیرغم اینکه در «براعت
استهالل»هاي کتاب شاخصترین عنصر تصویرسازي با بسامدي نسبتاً قابل مالحظه
است.

پینوشت
 .7شیوه انتخاب یک واژه از میان واژههاي کموبیش معادل یکدیگر بر روي محور همنشینی و
چگونگی همنشینی آنها بر روي محور همنشینی میتواند جمالت یک زبان را از نقش ارتباطی
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قرارگرفتن در فضاي مکدّر و روحخراش متن اصلی میکنند .در بررسی «استعارة
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بهسمت نقش ادبی زبان سوق دهد( .صفوي )83 :7838 ،رابطه همنشینی در اصل ،رابطه موجود میان
واحدهایی است که در ترکیب با یکدیگر قرار میگیرند و واحدي را از سطح باالتر تشکیل میدهند...
رابطه جانشینی در اصل ،رابطه موجود میان واحدهایی به شمار میرود که بهجاي هم انتخاب میشوند
و در همان سطح ،واحد تازهاي پدید میآورند (صفوي.)13 - 11 :7830 ،
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