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بررسی کنایات شعر سبک هندی
2

موسی صباغیان ،1محمدرضا شریفی

 1دانشجوی دکتری گروه زبان و ادبیات فارسی ،واحد کاشان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کاشان ،ایران
2استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی ،واحد نراق ،دانشگاه آزاد اسالمی ،نراق ،ایران
نویسنده مسئولbaharan@gmail.com:

تاریخ دریافت /1398 /09/5 :تاریخ پذیرش1399 /04/22 :

چکیده
کنایه آن مقولهی زبانی است که از گذشته تاکنون در بستر حرکت خود ،تنوع و دگرگونیهایی را پشت سر گذاشته و در سبک هندی عالوه بر آن کنایات
گذشته ،کنایههای جدید و متنوع تری آفریده شده است .این مقاله میکوشد با استناد به منابع موجود ،با مالکهای علمی ،ضمن بررسی کنایات سبک
هندی ،آن ها را با سبک های پیشین ،بررسی و تحلیل کند .روش در این پژوهش از نوع تحلیلی اسنادی است .ابتدا تمام فرهنگ هایی که در زمینه
کنایات ارائه شده بود ،مطالعه گردید ،سپس فیش برداری و طبقه بندی صورت گرفته است .ابتدا پس از طرح و بحث موضوع و ذکر پیشینهی تحقیق ،به
تعریف کنایه میپردازد و آن را ،از حیث جانشینی ،هم نشینی ،کمیّت و گشتار(ژرف ساخت و رو ساخت) ،معین می کند .آن چه را که نگارنده از کنایه
فهمیده با طبقه بندی خاصی ارائه می کند .به ذکر نمونهها و مصادیق کنایه می پردازد .کنایههای نو و تکراری را از هم تفکیک می کند .کنایات را در
قالب اشکال و نمودارها ،تحلیل و دسته بندی می کند و در پایان به مقایسهی کنایههای تکراری و غیر تکراری یا نو و سنتی در  40غزل از دیوان بیدل
می پردازد و درصد آن کنایات را با عدد و رقم نشان می دهد و با بررسی آن ها به این اهداف و نتایج دست پیدا می کند که از گذشته تاکنون چه
تفاوتهایی در این امر واقع شده و شبکهی تداعی و تخیل شعرا چه تفاوتهایی نسبت به هم داشتهاست.
کلیدواژه :کنایه ،شعر ،سبک ،هندی ،مقایسه

مقدمه
بیان مسأله
در کتب بالغت جدید ،کنایه را «ذکر الزم و ارادهی ملزوم» معنی کردهاند« :کنایه ،عبارت یا جملهای است که مراد گوینده ،معنای ظاهری آن نباشد ،امّا
قرینهی صارفهای که ما را از معنای ظاهری ،متوجه معنای باطنی کند وجود نداشته باشد( ».شیما ،سیروس ( )13۷0شاعر به کمک ابزارهای تصویری
مناسب ،مانند کنایه ،مقصود خود را گسترش می دهد و شاعران عصر صفوی ،از کنایه که یکی از شگردهای کهن است ،به شکل جدید و متفاوت بهره
جسته اند؛ زیرا« :کنایات در این سبک ،گاه به آخرین حد انتزاع رسیده اند ،کامالً ادات زاید خود را از دست داده اند و به طور کلی تازه اند»( .شمیسا:
« )1۷8 :1362افزون بر تازگی ،دریافتی تصویری به کار گرفته میشود و هر یک از اجزای آن ،خود موجب خلق تصویری تازه میگردد»( .حسن پور،
 )81-82 :1384اگر چه حضور بسیاری از کنایات تکراری در سبکهای پیش از هندی دیده میشود؛ امّا تجلّی آن در ترکیبهای کنایی متفاوت و متنوع
و بی سابقه ،به شکل مشخصهی سبک آفرین در شعر سبک هندی ،چشمگیر است .بیان این کنایات ،ویژه گی ها ،تفاوتها و شباهت ها (مقایسه)،
تکراری بودن و نو بودن آنها مسألهی مورد بحث این پژوهش است.
پیشینهی پژوهش
لغت نامه های فارسی و فرهنگ های کنایی نوشته شده است از جمله( :لغت نامه های دهخدا)( ،برهان قاطع)( ،فرهنگ کنایات) از منصور ثروت (،فرهنگ
بالغی-ادبی) از ابوالقاسم رادفر (،فرهنگنامه کنایه )از منصور میرزانیا ( ،فرهنگ اشعار صائب) از احمد گلچین معانی و مقاله هایی نیز با موضوع بررسی
کنایه در آثار شاعران نوشته شده است؛ اما هیچ کدام از این مقاالت به کنایه و تقسیم بندی انواع آن از لحاظ سنتی و جدید نپرداخته اند .نظر به این که
علمای بالغت ،به گستردگی کاربرد کنایه توجه ننموده و شواهدی هم که نگاشته اند ،از کنایات مشهور است و میان کنایه های نو و تکراری و حتی مرده
از نظر زیباشناختی فرقی نگذاشته اند ،وجه ممیز پژوهش حاضر با تحقیقات پیشین ،پرداختن به کنایه های جدید دیوان شعرای سبک هندی نیز هست.
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تا کنون یک مجموعۀ منسجم و مستقل که نماینگر کنایه در دیوان شاعران عصر صفوی باشد ،تدوین نشده است .برخی مقاالت دیگر ،در این خصوص:
مقالهی «گونهای کنایه آمیغی در غزل صائب» ( )1393در این جستار ،فقط به شعر صائب در زمینهی «استعارهی ایهامی کنایه» ،به بیان آمیختگی کنایه
و استعاره پرداخته شده است .مقالهی «سبک هندی و استعارهی ایهامی کنایه» ( )1390در این پژوهش ،نگارنده ،به بررسی آمیختگی استعاره و کنایه و
ایهام پرداخته و آن را «استعارهی ایهامی کنایه» نامیده است .مقالهی «کنایههای ترکیبی در غزلیات بیدل» ( )1396در این مقاله 300 ،غزل از میان
 2900غزل بیدل ،انتخاب شده و به بررسی شگرد ادبی کنایه و ویژگیهای آن پرداخته است .مقالهی «کنایه پردازیهای ترکیبی در اشعار وحشی بافقی»
( )1392این مقاالت و پایان نامههایی که در زمینه کنایه نوشته شده است ،بخشی از موضوع مقالهی نگارنده را شامل میشود و هر کدام از آنها موردی و
به یک شاعر خاص ،در سبک هندی اشاره شدهاند؛ امّا این پژوهش حاضر ،به مجموع دورهی سبک هندی و با تفاوتهای دیگری نگاشته شده است که در
متن مقاله دقیق تر نموده میشود.
پرسش :آیا کنایه های سبک هندی با گذشته تفاوت دارد و چه نوع کنایه هایی در سبک هندی وجود دارد؟
فرضیه :به نظر می رسد تداعی خیال شاعران نسبت به گذشته ظریف تر و نوع کنایات ،غیر فرسوده و نو است.
اینک بر اساس آن چه که نگارنده از مبحث «کنایه» دریافته است ،به بیان مقایسه ،تطبیق و شباهت و اختالف صنعت کنایه در ادوار مختلف سبکی
(خراسانی ،عراقی و هندی) میپردازیم و مختصری(نه دراز دامن) دربارهی انواع ،سازه ها ،تغییر معنی کنایهها و موارد دیگر ،بحث و تحلیل میکنیم:
کنایههای مردمی و عامیانه:
زبان روزمره ،سرشار از واژگان و تعابیر حسّی و تصاویر عینی است و عامهی مردم برای بیان مقاصد خود از ترکیبات ذهنی ،کمتر استفاده میکنند .شعرای
سبک هندی از زبان عامه و عینی به خلق کنایههای جدید پرداخته اند؛ زیرا از زبان ادبی گذشته که خاصّ ادیبان و فرهیختگان بود و متعلق به سبکهای
خراسانی و عراقی بود فاصله گرفتند؛ اغلب کنایات این دوره ،کنایههای زبانی است یعنی« :کنایاتی که در زبان و در میان عموم مردم رواج دارد ،کنایههای
زبانی و یا به تعبیری کنایههای مردمی هستند»( .کزازی)1۷2 :1381 ،
تی غ س تم بب ین چ ه ب ه زل ف ای از ک رد

پ

ا از گل

یم خ

ود نبای

د دراز ک

رد
(صائب)۷20 :1383،

کنایات عامیانه از نوع ضرب المثل که در عصر صفوی کاربرد زبانی دارند تا ادبی (کنایههای جدید) ،مانند:
ش د ش کر آب ز ش رم س خن ش یرینم

گر میان م ن و ط وطی ش کرآب اس ت ب ه جاس ت
(غنی)44 : 1349 ،

مانند :ضرب المثل« :آفتاب از کدام طرف سر زده؟»
آم د س حر ب ه خان هی م ن ی ار ب ی حج اب

ام

روز از ک

دام ط

ب

ه در م

یگ

رف س

رزد آفت

ویمای دی

وار بش

اب؟
(صائب)219 :1383،

ن

دارم اختی

ار گ

ری

ه امش

ب

نو
(سلیم)309 :1349،

عینیت بخشیدن به ذهنیت:
شاعران سبک هندی ،به کمک امور عینی و محسوس ،امور ذهنی را که مبهم است ملموس می سازد:
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دل چن ین گ ر ب ر در و دی وار خ ود را م ی زن د

خان ه ام را زود چ ون مجم ر مش بک م ی کن د
(صائب)252 :1383،

« خود را به در و دیوار زدن » :کنایه از :شدت بی قراری و سراسیمگی.
ترکیبهای کنایی پارادوکسیکال:
تصاویر پارادوکسی ،از طریق عادت شکنی و مخالفت با منطق و باورهای رایج ،سببِ برجسته سازی ،آشنایی زدایی و ایجاد تصاویر نو میشوند .در بیتِ:
«ک س نیام د ب ه جه ان ک ز غ م ابن ای زم ان

کن ان ت ا ع دم آب اد نرف ت

ک ف زن ان ،رق

(کلیم)149 :1391 ،

ترکیباتِ« :عدم آباد» و «از غم ،رق کنان بودن» ،مفهوم پارادوکسی دارند .عدم آباد :کنایه از جهانِ نیستی( .عفیفی )1۷69 :1391 ،البتّه ،این ترکیب در
سبک خراسانی و عراقی هم به کار رفته و پدیده جدیدی در سبک هندی به شمار نمیآید:
ای

زد ب

ه وج

ود از ع

دم آب

اد م

را

آورد و ه

ر آن چ

ه بای

را

دم داد م

(ابن یمین)62۷ :1344،

مبالغه :در کنایه ،بزرگ نمایی اتفاق می افتد « .از در و دیوار بال باریدن » نوعی مبالغه است:
ب ال براه ل غیب ت از در و دی وار م ی ب ارد

ز هر خ اری خط ر چ ون تی ر باش د ص ید غاف ل را
(صائب)196 :1383،

انسان انگاری:
نظیر« :چشم پریدن» :کنایه از مشتاق و آرزومند بودن.
مم ز اش

تیاق پَ

رک

اه م

یپ

رد

نب ود ز ش وق ب ال هم ا اض طرابِ م ن

چش

م ی جه د اب روی م وج و م یپ رد چش م حب اب

نیست خیر ای دل دگ ر در دی ده طوف ان م یش ود

(غنی )98 : 1362 ،

(کلیم)160 :1369،

واژههای نمادین در برخی از کنایات جدید شعر سبک هندی:
مثالً ترکیب«در سرمه خوابیدن جهان» :سرمه ،نماد خاموشی است؛ امّا در متون گذشته به معنای آراینده و تقویت کنندهی قوهی بینایی بوده.
جه ان در س رمه خوابی د از خی ال چش م فتّان ت

چ ه س نگین ب ود ی ا رب س ایهی دی وار مژگان ت
(کاظمی)11۷-329 :1386 ،

57

مجله ادبیات فارسی ،دوره ،16شماره  ،24زمستان  ،1399صباغیان و شریفی ،بررسی کنایات شعر سبک...

واژهی نمادین «سرمه» شبکهای از تناسب را با واژه های :چشم ،خواب و خیال ،چشم و مژگان ،چشم و خواب ،خواب و سنگینی ،ایجاد کرده است.
تفاوت ساختاری ترکیبات:
برخی از ترکیبات سبک هندی ،به لحاظ ساختاری با ترکیب سازی شاعران پیشین متفاوت است .گاهی این ساختار به شکل دو کلمهای با سکونی که بین
آنها میآید« ،دو طرف این ترکیبها گاه دو امر ذهنی است ،گاه یک امر عینی و ذهنی»( .کاظمی )118-116 :1386 ،ترکیب«ادا فهم» :کسی که رمز و
اشارت را زود دریابد .کسی که زود به مفهوم اشارت برسد( :حبیب)26:1393 ،
شوخی اظه ار م ا از وض ع خ ود ش رمنده نیس ت

گ وش س نگین ادا فهم ان فس انِ نال ه ب ود
(بیدل)699 :1384 ،

ترکیب«نزاکت فهمی» :تیزهوشی در کشف پوشیدگی سخن یا وضعیت ،نکته دانی(.حبیب ) 300 :1393 ،نزاکت :نازکی و لطافت (ذهنی)  +فهم :هوش
(ذهنی) ترکیب «حیرت انجمن» :حیرت (ذهنی)  +انجمن (عینی) امّا ترکیبهای کنایی «بادْ دستی»( :ولخرجی و اسراف) و «باد پیما»( :اسب و شتر تیز
رفتار) در سبکهای قبل از سبک هندی ،هر دو جزء شان ،عینی هستند .فقط در سکونِ مابین دو کلمه ،مشترک و یکساناند .در ترکیبات سبک هندی،
نوعی ایجاز (هم نشانی دو یا چند واژه ،به شکل ترکیبهایی که مفهوم یک جمله را در خود نهفته دارند) ،دیده میشود ،که عامل غموض و پیچیدگی
مضمون میشود و سالمت و روانی سبکهای پیشین را ندارد؛ زیرا بیشترین معانی در اندک ترین قالب ریخته میشود(.انباشت معانی زیاد در کمترین
الفاظ).
سیّال بخشیِ واژگان:
(مفهوم گسترده و جدید به واژه و تعابیر میافزاید).

آبِ تیغ
مثالِ الف :آب


آبِ آینه

درخشش و روشنایی شمشیر
درخشش و روشنایی آینه

م ا ش هیدان را وض ویی داده ان د از آبِ تی غ

س جده آم وزِ س رِ م ا نیس ت جُ ز مح رابِ تی غ
(بیدل)1538 :1384 ،

هرگ

ز نکن

د غی

رِ ک

دورت ظ

اهر

ه ر چن د ک ه زن گْ آبِ آیین ه خ ورَد
(بیدل)258 :1384 ،

مثالِ ب« :در سرمه خوابیدن»  سرمه سا  سرمه کوب  نگاه سرمه سا  سرمه ناک  سرمه به گلو کردن  سرمه آواز  سرمه پیام 
سرمه نوا  عبْرت سرمه و  ...سرمه به گلو کردن :کنایه از گنگ شدن ،چون سرمه بارد یا بس است .گویند که از کثرت خوردن آن ،آواز بند میشود.
«سرمه ناک بودن :کنایه از تیره و تار بودن .چشم سرمه سای :کنایه از چشم زیبا»( .عفیفی)1444:1391،
جانشینی ،هم نشینی ،کمیّت:
تمام سبکها در این واقعیت ،که کنایهها در محور جانشینی و هم نشینی قرار میگیرند و از یک یا چند واژه ،تشکیل میشوند ،وجه مشترک دارند؛ مثالً
اگر واژهی «آب» را در نظر بگیریم ،میتواند به تنهایی کنایه قرار گیرد :آب :کنایه از طراوت است( .البتّه در بعضی موارد ،میتواند به معنای آبرو ،رواج و
رونق ،اشک و غیره باشد ).در محور هم نشینی با واژههای دیگر ،مفهومی سیَال و گسترده و جدید مییابد و در ترکیب با واژهی «آتشبار» :کنایه از نابود
کننده میشود؛ در شکل سه واژه ای ،مفهومی دیگر خواهد یافت :آبِ آتش خو :کنایه از آب خروشان و پرجوش است و یا آب آتش رنگ (آب آتش فام):
کنایه از شراب لعل فام است .نهایتاً در ترکیب چند واژه ای ،مفهوم یک عبارت را خواهد یافت ،با بار معنایی و کنایی متغیّر؛ آب از چشم گشادن :کنایه از
گریه کردن است .یا ،آب از سر گذشتن :کنایه از شدت درماندگی است .کاربرد این موارد در ابیات زیر:
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زینه ار از آب آن ع ارض ک ه ش یران را از آن

تش نه ل ب ک ردی و گُ ردان را در آب ان دختی
(حافظ)301 :1361،

ب

ه روز رزم ب

ود ت

یغش آبِ آتش

بار

وریم و بنش

انیم

ب ه گ ا ِه ب زم ب ود کلک ش اب ِر گ وهر پ اش
(ابن یمین)242 :1344،

خی

زت

ام

یخ

آت

شِ دل ب

ه آبِ آت

شف

ام
(صائب)526 :1383،

عمرم به س ر ش د و ش ب هج ران ب ه س ر نرف ت

آب م ز س ر گذش ت و ل بِ خش ک ،ت ر نش د
(کلیم)16۷ 1369،

نمونهی تغییرات یک کنایه در محور جانشینی
آبِ
آبِ
آبِ
آب
آب
آب
آب

آتشْ
آتشْ
آتشْ
از جگر
از خم
به ریسمان
از مژه

خیال
رنگ
نشان
بخشیدن
گشادن
بستن
فرو ریختن

گشتار کنایه:
برای توصیف کلمات مرکب باید به روابط نهفته در ژرف ساخت این ترکیبات توجه کنیم " .چامسکی " معتقد است اگر قرار باشد دستورزبان بتواند از
عهدۀ توصیف واقعیات زبانی برآید و روابط بین جمله هارا توجیه کند ،این کافی نخواهد بود ،که فقط به نشانه ها و روابط آشکار بپردازد بلکه باید به کشف
روابط نهفته یی که در زیربنای جمله های عینی وجود دارد توجه کند .از این رو او برای هر جمله دو نوع ساخت قائل می شود  :یکی ژرف ساخت که در
واقع تعیین کنندۀ روابط معنایی و منطقی اجزای جمله است و دیگری روساخت که شکل عینی و خارجی آن است .ژرف ساخت از طریق تعدادی محدود
قاعده که آن ها را قواعد گشتاری می نامد به روساخت تبدیل می شود .قواعد گشتاری از راه حذف ،تعویض ،افزایش یا جا به جایی ،روابط ژرف ساختی را
به روابط روساختی تبدیل می کند ( ».باطنی )114 : 1366 ،برای روشن شدن مطلب به ترکیب " شکسته رنگی " و جملۀ ژرف ساخت آن اشاره می
کنیم .تعبیر «شکستِ رنگ» که در سبک هندی ،مکرّر می آید و منظور شعرا ،همان پریدن رنگ و تغییر حالت ظاهری است .به طوری که حتی بیدل،
غزلی دارد با ردیف «شکست رنگ» در شعرها با تداعی های متعدد ظاهر میشود که به بیان حاالت نفسانی می پردازد و گاهی از ترکیب یاد شده ،منظور،
فنا و زوال است که به صورت های زیر به کار می رود« ،شکسته رنگی» «شکست رنگ»« ،رنگ شکسته».
گ ل خ زان زده ام زن دگی م الل م ن اس ت

شکس ته رنگ ی م ن ترجم ان ح ال م ن اس ت
(حزین)25۷ :1362 ،
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ه خان

ه زاد خ

زانم به

ار نشناس

م

شکس ته رنگ ی و پژمردگ ی گ واه م ن اس ت

ک

نم یش ود ب ه شکس تِ کس ی دل م راض ی

شکس ت رن گ ب ه روی م اگ ر خم ار شکس ت

(طالب)۷01 :1346 ،

(سلیم)132 :1349 ،

جملۀ ژرف ساخت این ترکیب می تواند چنین جمله یی باشد  :او ( آن )  ،رنگش شکسته است  .این جمله طی چهار گشتار به ترکیب " شکسته رنگ "
تبدیل شده است :
گشتاراول :جذف نهاد جملۀ ژرف ساخت  :رنگش شکسته است .
گشتار دوم  :حذف فعل جملۀ ژرف ساخت  :رنگش شکسته
گشتار سوم  :حذف ضمیر متصل  :رنگ شکسته
گشتار چهارم  :جابجایی اجزای باقیمانده  :شکسته رنگ
یکسانی و نا همسانی کاربرد برخی از کنایات:
بعضی از ترکیبات کنایی به لحاظ کاربرد ،در همهی دورههای سبکی ،کاربرد یکسانی دارند؛ مثالً ،ترکیبات« :سیه خانه ،طومار پیچیدن ،انگشت گزیدن،
گریبان دریدن ،طشت از بام افکندن و تر دامنی» ،هم در شعر سلیم ،صائب و بیدل دیده میشود و هم در شعر سعدی و حافظ و  ....مثال:
گرم صد عیب اگ ر باش د کس ی را ب از م یپوش د

زهم ت اب ر نیس ان پ ردهی ت ر دامن ی دارد
(سلیم)1۷5 :1349 ،

«چ

هع

ذر آرم از نن

گِ ت

ر دامن

ی

مگ

ر عج

زپ

یش آورم ک

ای غن

ی
(سعدی)196 :1363،

اما برخی از ترکیبات کنایی ،متعلق به دوره ی خاصی هستند ،مانند بسیاری از کنایه های جدید سبک هندی ،که در نمودارهای شماره 1و 2نشان داده
شده است :در ابیات و نمونه های زیر ،برخی از کنایات سبک هندی و گذشتگان  ،بررسی و تحلیل می شود:
چپ خوردن:
کنایه از به خطا رفتن ،فریب خوردن ،لغزیدن ،اشتباه کردن( .حبیب)100 :1393 ،
فط

رت از ناراس

تی چ

م

یخ

ورد

لغ زش ای ن خام ه از ب ی مس طوری اس ت
(بیدل)245 :1384 ،

ترکیب «چ بستن» :کنایه از حیله به کار بردن .مکاری ورزیدن( .ثروت« )143 :13۷9 ،چ دادن» :کنایه از دغا و فریب دادن .ترک نمودن .طرح کردن.
(ثروت )143 :13۷9 ،نیز معادل «چ خوردن» ویژهی سبک هندی است .کنایه از نوع فعل یا مصدر و ایماست؛ چون به وضوح میتوان دریافت که به
معنی انحراف از مسیر است و به تعبیر امروزی «چپه شدن» است و جزء کنایهی قریب است؛ زیرا فهم معنای باطنی آن آسان است.
دل خالی کردن :گفتن شکوهها و گالیه ها( .حبیب)142 :1393 ،
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این جنون عمری است میخواهم دلی خ الی ک نم

شیش ه ام را بش کن و گوش ی ب ر آه نگم گ ذار
(بیدل)69۷ :1384 ،

همچنین «دل خالی کردن»« :دردِ دل گفتن ،دل را از غم پرداختن .ترسانیدن»( .ثروت)222 :13۷9 ،
دل از روزگ

ار خ

ن

الی ک

هی پ

شیش

رش

راب اگ

ر داری
(صائب)۷82 :1383 ،

ترکیب«دل خالی کردن» خاصِّ سبک هندی است .کنایه از نوع قریب و ایماست.
ورق گرداندن:
کنایه از دگرگون کردن حال و تغییر دادن وضع و اسلوب( .ثروت)498 :13۷9 ،
زت

اب ،رن

گ بگردان

د آفت

اب آن روز

ک

هم

ن ز دفت

رِ ع

زّت ورق بگ

ردانم
(محتشم)52۷ :13۷6،

چنین ک ه مح و تماش ا ب ه ص ورتی چ ون طف ل

ت رحم اس ت ب ه حال ت ورق چ و ب ر گ ردد
(سلیم)1۷9 :1349 ،

ه ر چن د ک ه عم ری ه وس روی ت و داش ت

گردان د ورق آین ه چ ون خ ط ت و دی د
(غنی)1۷5 :1362 ،

ج ز مگ ر بن ده خ دا ی ا ج ذب ح ق

ب

ا ره

ش آر ،بگردان

د ورق
(مولوی)88 :5 :13۷8 ،

چنان که میبینیم« ،ورق گرداندن» عالوه بر سبک هندی در سبکهای پیشین نیز آمده است.
یک کوچه بودن تا جایی:
از جمله کنایات بدیع و تازه و جدید سبک هندی و صائب است.
از نغم ه ت ا خ دا ی ک کوچ ه راه اس ت

ب ر ای ن ح رف بلن دم ن ی گ واه اس ت
(صائب)349 :1383 ،

سر خاراندن ،سرخاریدن:
کنایه از مردد بودن ،نوازش کردن(.انوری)902 :1383 ،
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نگ ذاردش آن عش ق ک ه س ر نی ز بخ ارد

ش اباش زه ی سلس له و ج ذب و تقاض ا
(مولوی)65 :1363،

م ن س رو پ ا گ م ک نم دل ز جه ان ب ر ک نم

گ ر نفس ی او ب ه لط ف س ر بنخ ارد م را
(مولوی)129 :1363،

ن هم

ن بِ

ه ز بهم ن ش

دم کاژده

ا

ب

ه خاری

دن س

ردش ره

ر نک

ا
(نظامی)218 :1389 ،

ن دارم فرص ت خاری دن س ر م ن ز مس تی ه ا

مگ ر دس تی ب ه ع ذر غفل ت م ن ت اک ب ر دارد
(صائب)514 :1383 ،

چنانکه میبینیم ،هم شاعران سبک هندی از این کنایه استفاده کردند و هم شاعران سبک عراقی.
کشتی به خشک بستن:
کنایه از خسّت داشتن و راه خیر را بر مردم بستن( .محمدی)159 – 160 :1382،
زاه دان س نگدل بس تند اگ ر کش تی ب ه خش ک

همّ تِ دری ا رک اب م یگس اران را چ ه ش د؟
(صائب)6۷8 :1383،

این کنایه مخت ّ سبک هندی است و شاعران پیشین در این زمینه ،جوالن ندادهاند.
عنانْ ریز:
کنایه از بسیار سریع و شتابان( .انوری)1119 :1383،
خوب ان ک ه همچ و س یل ،عن انر ری ز م یرون د

اندیش

ه از خراب

ی دله

ا نم

یکنن

رده ص

د عن

انر ری

د
(صائب)228 :1383،

ش

هاب و ب

رق را گش

ته س

نان تی

ز

زب

ارانِ اب

رک

ز
(عطار)262:1388،

این ترکیب کنایی ،در همهی ادوار شعری به کار رفته است.
ناخن بر هم زدن:
کنایه از میان دو کس ،جنگ انداختن؛ در لغت نامهی دهخدا ،ذیل «ناخن بر یکدیگر زدن» این بیت از وحشی بافقی ذکر شده است( :عفیفی:1391 ،
)2444
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ت ا می ان بلب ل و قم ری ش ود غوغ ا ب ه پ ا

م ی زن د ن اخن ب ه ه م از ب اد در گل زار ،گ ل

ترکیب «ناخن بر هم زدن» ریشه در فرهنگ عوام دارد .بین ناخن (ناخنه :بیماری چشم) با واژهی «چشم» ایهام تناسب است.
چو مژگان هر دو عالم را به ه م افکن د از ش وخی

همان ناخن زن د ب ر یک دگر چش م س خن س ازش
(صائب)99۷ :1383 ،

این کنایه نیز ،مخت ّ سبک هندی است.
یک پشت ناخن:
کنایه از مقدار قلیل( .کنایهای است که با اعداد و ارقام ،ارتباط دارد).
ب ه گ ل ی ک پش ت ن اخن نیس ت م یلم

در ای ن گلش ن دل م پ ا بس تِ خ ار اس ت
(صائب)10 :1383 ،

این ترکیب ،دارای وابستههای عددی (عدد و معدود و ممیّز) میباشد و نشانهای است که این ترکیب کنایی ،به سبک هندی اختصاص دارد .شاعرانی
مانند بیدل ،صائب ،فیضی و سلیم ،در این زمینه سرآمد هستند.
دست بر آتش داشتن از دور:
کنایه از آشنایی اندک داشتن ،تجربهی مستقیم نداشتن( .کنایاتی که با «آخشیج ها» :عناصر سازندهی جهان :آب ،آتش ،باد و خاک ،ارتباط دارند).
این ترکیب ،از کنایات جدید صائب و سبک هندی و از نوع مرکب عبارت فعلی است:
چن د از دور ،کس ی ،دس ت ب ر آت ش دارد؟

رش تهْ فرس ودِ ادب ش د پ رِ پروان هی م ا
(صائب)134 :1383،

پشت چشم نازک کردن:
کنایه از غرور ورزیدن( :انوری )220:1383،این ترکیبِ کنایی نیز ،مربوط به سبک هندی است.
کجا ش د سِ حر س از غم زهای کاس ودگی بخش د

ز پش ت چش م ن ازک س ازی ارب اب اعج ازم
(طالب)680 :1346 ،

م ن ک ه دس ت آرزو از آب حی وان شس ته ام

از چه پشت چش م ن ازک م یکن د ب ر م ن حب اب
(سلیم)432 :1349،

دریاچ ه پش ت چش م کن د ن ازک از حب اب

ن انم ب ه آب روی چ و گ وهر خمی ر ش د
(حزین)352 :1362 ،
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انگشت مکیدن:
در فرهنگ دهخدا ،انگشت مکیدن ،کنایه از تأسّف خوردن و ندامت ورزیدن است که این ترکیب در سبک هندی کاربرد دارد؛ شکل کاربردی این مفهوم،
در سبکهای خراسانی و عراقی« ،انگشت گزیدن» است؛ که البتّه در سبک هندی نیز به کار رفته است.
روزی طم ع ز کل ک ته ی مغ ز داش تن

انگش ت خ ود ب ه وق ت ض رورت مکی دن اس ت
(صائب)10 :1383 ،

در فرهنگ دهخدا ،کنایات زیر ،این گونه معنی شده اند« :انگشت گِزیدن»( :م مرکب) کنایه از تأسف و پشیمانی و ندامت و حیرت باشد« .انگشت
خاییدن» (م مرکب) کنایه از حسرت و افسوس خوردن و ندامت و پشیمانی داشتن.
بعد مردن گر خورد افسوس آن سرکش چ ه س ود

م ی گ زد انگش ت ش مع از م اتم پروان هه ا
(غنی)5 :1362 ،

گف

تن

یم

نخ

ود پش

یمانم از آن

دس

تِ خ

ود خای

ان و انگش

تان گ

زان
(مولوی)4۷ :13۷8،

از گ داز ش مع روش ن ش د ک ه در ب زم وج ود

روزی روش ندالن انگش ت خ ود خایی دن اس ت
(صائب)2۷3 :1383،

کنایه های سنتی:
برخی از کنایات ،غیر بدیع و فرسوده هستند که در فرهنگ های لغت و فرهنگ نامه های کنایی نیز وجود دارد .کنایه هایی که به علت استعمال بیش از
حد ،چندان خیال انگیز نیستند و ارزش شعری چندانی ندارند ،مانند « :تهی مغز » کنایه از :نادان « ،چشم بر هم زدن » :کنایه از :یک لحظه « ،کمر
بستن » :کنایه از :آماده بودن و مهیا بودن:
نقط ه اش ک سراس یمه و ش یدایی کیس ت؟

ال

ف آه کم

ر بس

ته رعن

ایی کیس

ت؟
(صائب)436 : 1383 ،

کنایه های جدید و بکر:
ذوق و کالم و نوع خالقیت در گذر زمان متفاوت خواهد بود و کالم و ذوق متفاوت ،روش متفاوتی برای زیبا آفرینی سخن می طلبد .یکی از ویژگی های
مهم سبک هندی ،ابتکار در سخنوری و مضمون پردازی و یافتن مضمون های تازه و باریک و حتی لفظ های نو است .شاعر از طریق آشنایی زدایی در پی
آن است ،که پدیده هایی را که به سبب عادت در نظر ما معمولی شده است ،به شکلی ظاهر کند که برای مخاطب تازگی دارد .صائب در بیت زیر به جای
کاربرد «خسیس بودن» ،از کنایه جدید «دست در بغل بودن» بهره جسته:
بس ت ط وق بن دگی راه نف س ب ر قمری ان

دس ت ت ا ک ی در بغ ل ز امس اک باش د س رو را؟
(صائب)85 :1383،

خط سبزی ک ه ت و را ب ه س ر ح رف آورده اس ت

عن دلیبان ت و را س رمه آواز ش ده اس ت
(صائب)۷44 :1383،
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« سرمه آواز شدن » به معنای ساکت شدن ،که قبل از سبک هندی ،سابقه ای برای کاربرد ندارد.
امی د چ رب نرم ی از ای ن خش ک طینت ان

روغ ن ز ری گ و آب از آه ن کش یدن اس ت
(صائب)948 :1383،

از ریگْ روغن برون آوردن :کنایه از به کار دشوار یا ناممکن پرداختن( .کار بیهوده انجام دادن) (حبیب)28:1393 ،
چ را آزاده در وحش ت س رایی لنگ ر ان دازد

که س رو از خ اک بی رون س اق برمالی ده م ی آی د
(صائب)1552 :1383،

جم ع ت ا ک ردیم خ ود را ن و به اران رفت ه ب ود

در لب اس غنچ ه م ی بایس ت دام ان را شکس ت
(صائب)615 :1383،

امی

د دلگش

اییم از م

اه عی

د نیس

ت

ای ن قف ل بس ته گ وش ب ه زن گ کلی د نیس ت
(صائب)502 :1383،

«گوش به زنگ بودن» کنایهی پویا و زندهای است که جای تعبیر کنایی و تکراری «منتظر بودن» را گرفته.

برگزیدهی  ۴۰غزلِ بیدل از حیث کنایات نو و تکراری
الف) کنایات نو و غیر تکراری:

(تعداد  51کنایه) :رنگ شکستن ،نوا شکستن ،سر ز جیْب اشک کشیدن ،سیر رنگ کردن (ص  )2۷۷نقطه دمیدن ،رگِ سازِ سخن تپیدن ،عرق پل بر
نفس بستن ،ما و من ،آب از چشم بیرون گردیدن (ص  )2۷8جوهر طاقت گداختن ،به چشم کم دیدن ،سرمه سایی کردن ،شکم بر پشت بستن ،رنگ
صبح ریختن ،آیینه گر شدن (ص  )2۷9ممنون بودن (ص  )280خورشید نمایی کردن ،محرم تحقیق شدن ،وضع قطره داشتن ،پا را شمرده نهادن ،به
ضبط نفرس کوشیدن (ص  )281پهلو زدن به چیزی (ص  )282رنگ رو داشتن ،ناز فروختن (ص  )283از خویش رفتن ،مست جوالن دیدن ،غنچگی ،از
خویش کم کردن (ص  )284انگشت در رنگ حنا بودن ،آینه پردازی ،حیز طینت (ص  )285نقش دماندن ،خس ریختن ،هم قافلهی نگاه بودن ،سرمه به
آواز جرس ریختن ،پرواز سوختن ،شام گماردن ،پا آبله کردن (ص  )286بالِ هوس زدن ،به دادِ کسی رسیدن ،نفس بر لبْ رساندن ،ادبْ اظهار (ص )28۷
سلسلهی بندگی از گردن نرفتن (ص  )28۷سیرِ خورشید به دیوار بودن ،موی سفید به شیر شستن (ص  )288اندیشه داغ شدن (ص  )289خامش نفس،
سایه بالیدن (ص  )290در نمک خفتن (ص  )292رنگِ دویی در آیینه بستن (ص  )293الرحیل زندگی بر گوش زدن (ص .)294
ب) کنایات سنّتی و تکراری:

(تعداد  ۷5کنایه) :سختْ جانی ،در عرق خجلت نشستن ،به باد دادن ،آتش به دل افتادن ،از خویش تهی گشتن (ص  )2۷۷دل به خون تپیدن ،به خواب
دیدن ،گل کردن ،خودنمایی کردن ،از خود گذشتن ،دست برداشتن ،آتش داشتن ،آب داشتن ،آب گشتن (ص  )2۷8روزِ کسی شب گشتن ،سر تا پا
گداختن ،محمل بستن ،سیه بختی ،سامان کردن (ص  )2۷9بساط چیزی چیده شدن ،قالبْ تهی کردن ،از پا فکندن ،لبیک گفتن ،خاک شدن (ص
 )280چشم دوختن ،شعله افروختن ،نظر دوختن ،آتش بر افروختن ،پشت پا زدن ،دامان افشاندن ،از دل نرفتن ،دردِ سر ،ساز کردن ،مشق کردن (ص
 )281خون خوردن ،بار به دوش کسی افتادن ،خاکساری ،ریشْ گاو ،گریبان چاک بودن ،دست در دامن زدن (ص  )282چشم گشودن ،گره باز شدن،
جامه دری ،پشت و پناه بودن (ص  )284در خون غوطه خوردن ،بی رنگی ،روز از شب بر آمدن ،مو سفید کردن ،عهد بستن ،نامه به زبان فتادن (ص
 )285رنگ ریختن ،خون ریختن ،واداشتن (ص  )286پیش بردن ،جَیبْ دریدن ،سرِ خویش نگاه داشتن ،دست شستن ،بی دست و پایی کردن ،بر هم
خوردن (ص  )28۷به کف آوردن (ص  )288سجده کردن (ص  )289دل از چیزی برداشتن ،سر خوش بودن ،سرِ تسلیم فرود آوردن ،به خود پیچیدن،
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در یوزه ،کباب بودن ،لبْ گزیدن (ص  )290دست و پا بسته بودن ،به فریاد رسیدن (ص  .)293درنمودار زیر ،کنایه های تعداد  40غزل بیدل -یکی از
سرآمدان شعر سبک هندی  -از نظر نو بودن و سنتی بودن ،به شکل نمودار و عدد ،مقایسه شده است.

جدول شماره  - 1تحلیل کنایه و نوع آنها در مقایسهی سبکی
صورت ابیات دارای کنایه

مکْنیٌّ به (الزم)

مکْنیٌّ عنه (ملزوم)

نوعِ کنایه

نوع سَبک

مکن ز شانه پریشان دماغ گیسو را
مچین به چین غضب آستین ابرو را

آستین چیدن

آمادهی انجام کاری
شدن

فعل /مصدر/
ایما و قریب

هندی

شکستِ چینی دل را عالج نیست
نقّاشِ صنع مو نکشید از خمیر من

مو را از خمیر
کشیدن

حل کردن کار
مشکل

عبارت فعلی
ایما و قریب

هندی ،خراسانی و
عراقی

همه به شوخی تمثال چشم باخته ایم
وگرنه حسن برون از کنار آینه است

چشم باختن

حیران شدن ،عاشق
شدن ،کور شدن

فعل /مصدر/
ایما و قریب

هندی ،خراسانی و
عراقی

سخت میترسم نپیوندد به دریای بقا
آب باریکی که هست از زندگی در جو مرا

آبِ باریک کسی را
بودن

ثروتِ اندک برای
گذران زندگی

عبارت فعلی
تلویح و بعید

هندی

جایی که ناتوانش بگرفت خس به دندان
انگشت زینهار است گر قد کشد عصایی

خس به دندان
گرفتن

زینهار خواستن و
امان

عبارت فعلی
رمز و بعید

هندی

نمودار  - 4مقایسهی تعداد کنایات نو و تکراری در  40غزل بیدل

Chart Title
80

75

70
60
51
50
40
30
20
10
0
تعداد
کنایة تکراری

الف) تعداد  51کنایهی نو

کنایة نو

ب) تعداد  ۷5کنایهی تکراری
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جدول و نمودار  – 2کنایهی مخت ّ هر دورهی سبکی به گونه ی تطبیقی
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جدول و نمودار  – 3تفکیک کنایهی تکراری و نو در سبک هندی

نتیجه گیری
با بررسی و مقایسه کنایات در سبک های مختلف ،می توان دریافت که بنا به دالیلی ،عالوه بر کنایات گذشته و تکراری ،کنایات نو و جدید ،با بار معانی
گسترده ومتنوع تر ،وارد ترکیبات شعر شاعران می شود .در کنایه ها این قابلیت هست که با گذر زمان و تاریخ ،با توجه به قوه ی خیال شاعر ،از مرحله
مردگی و فرسودگی به مرحله ی بدیع ،پویا و خالقیت و ابتکار ،راه یابد .قدرت این تصاویر کنایی در هر شاعری حتی در یک دوره ی سبک شعری،
متفاوت است .با بررسی جانشینی ،هم نشینی و کمیّت کنایه ها ،به این واقعیت ،می رسیم ،که ژرف ساخت بسیاری از این کنایات ،یکسان است و به
لحاظ ساختاری ،کنایات ،کوتاه و موجز هستند و اکثراً داللت بر یک مفهوم فعلی دارند و قابل تأویل شدن به مصدر هستند و این که این شگرد ادبی
دارای انواع گوناگون دیگری چون :قریب ،بعید و از نوع :ایما ،تلویح ،رمز و تعریض هستند .به دلیل شرایط و زمینه های اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی ،در
دوره ی صفوی و روی آوردن شاعران سبک هندی به مضمون آفرینی و طرز تازه در شعر ،شکل کنایات هم ،به صورت «سیّال» ،گسترده و نو آیین ،شده
است.
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68

مجله ادبیات فارسی ،دوره ،16شماره  ،24زمستان  ،1399صباغیان و شریفی ،بررسی کنایات شعر سبک...

ثروت ،منصور .)13۷9( .فرهنگ کنایات .چ سوم ،تهران ،سخن.
حسن پور ،حسین .)1384( .طرز تازه( .سبک شناسی غزل سبک هندی) ،ج ،1تهران ،سخن.
حق جو ،سیاوش و دیگران« .)1393( .گونهای آمیغی در غزل صائب» .فنون ادبی ،سال ششم ،شماره  ،2دانشگاه اصفهان.
حق جو ،سیاوش«.)1390(.سبک هندی و استعاره ایهامی کنایه».سبک شناسی نظم و نثر فارسی(بهار ادب) ،سال ،4ش .1
حق جو ،سیاوش و سرمدی ،محسن« .)1396( .کنایه های ترکیبی در غزلیات بیدل» .فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی ،ش  ،46ص .45-6۷
حق جو ،سیاوش و اسکندری ،مسعود« .)1392( .کنایه پردازیهای ترکیبی در اشعار وحشی بافقی» .در مجموعه مقاالت هشتمین همایش بین المللی انجمن ترویج
زبان و ادب فارسی ایران ،دانشگاه زنجان.
حافظ ،شمس الدین محمد .)1361( .دیوان .به کوشش یحیی قریب ،تهران ،انتشارات صفی علی شاه.
حبیب ،اسداهلل .)1393( .واژه نامه شعربیدل .تهران ،سوره مهر.
حزین الهیجی ،محمدعلی .)1362( .دیوان .با تصحیح ،مقابله ،بیژن ترقی ،تهران ،خیام.
خلف تبریزی ،محمد حسین .)1362( .برهان قاطع .تهران ،امیر کبیر.
دهخدا ،علی اکبر .)13۷۷( .لغت نامه .تهران ،مؤسسه لغت نامه دهخدا.
سلیم تهرانی ،محمد قلی .)1349( .دیوان .تصحیح محمد قهرمان ،تهران :انتشارات نگاه.
شمیسا ،سیروس .)1362( .سیر غزل در شعر فارسی .ج ،1تهران ،فردوسی.
صائب تبریزی ،محمدعلی .)1383( .دیوان .یادی از صائب ،پرویز ناتل خانلری ،به اهتمام جهانگیر منصور ،تهران ،نگاه.
طالب آملی ،محمد .)1346( .کلیات اشعار .به اهتمام طاهری ،شهاب ،تهران ،کتابخانه سنایی.
عطار نیشابوری ،فریدالدین .)1388( .الهی نامه عطار .نویسنده ،محمد بن ابراهیم ،مقدمه شفیعی کدکنی ،تهران ،سخن.
عفیفی ،رحیم .)1391( .فرهنگنامه شعری .تهران ،سروش.
غنی کشمیری ،محمد طاهر .)1349(.دیوان .گردآوری احمد کرمی ،تهران ،نشر ما.
کاظمی ،محمدکاظم .)1386( .کلید در باز (رهیافت هایی در شعر بیدل) .تهران ،سوره مهر.
کزازی ،میر جالل الدّین .)1381( .زیبایی شناسی سخن فارسی .تهران ،مرکز ،ص .1۷2
کلیم کاشانی ،ابوطالب .)1369( .دیوان .با تصحیح ،مقابله ،بیژن ترقی ،مقدمه پرتو بیضایی ،تهران ،خیام.
شمیسا ،سیروس .)13۷0( .بیان .تهران ،انتشارات فردوس و مجید.
محتشم کاشانی .)13۷6( ،دیوان .سادات ناصری ،حسن ،مقدمه مهر علی گرکانی ، ،تهران ،کتابخانه سنایی.
محمّدی ،محمّدحسین .)1382( .آوازهای سرمه ای(نقد و تحلیل شعر صائب و سبک هندی) .تهران ،میترا.
مولوی ،جالل الدین محمد .)13۷8( .مثنوی معنوی .رینولد نیکلسون ،با مقدّمه فروزانفر ،تهران ،انتشارات امیر مستعان.
مولوی ،جالل الدین محمد .)1363( .کلیات شمس یا دیوان کبیر .تصحیح بدیعالزمان فروزانفر ،تهران ،امیرکبیر.
نظامی گنجوی  .)1389( ،شرفنامه،کلیات .مصحح حسن وحید دستگردی ،تهران ،ناشر ،پیمان.

69

... بررسی کنایات شعر سبک، صباغیان و شریفی،1399  زمستان،24  شماره،16 دوره،مجله ادبیات فارسی

Abstract
Irony is a category of language that has undergone diversity and changes in the context of its movement from the past to the
present, and in addition to those ironies of the past, new and more diverse ironies have been created in the Indian style. This
article tries to review and analyze the allusions of Indian style with the previous styles, citing the available sources, with
scientific criteria, while examining them. The method in this research is documentary analytical. First, all the cultures that
were presented in the field of allusions were studied, then the fish were taken and classified. First, after discussing the
subject and mentioning the background of the research, he defines the irony and determines it in terms of substitution,
coexistence, quantity and rotation (deep construction and construction). What the author understands from the irony presents
with a certain classification. Mention examples and examples of irony. Distinguishes between new and repetitive ironies.
Analyzes and categorizes the allusions in the form of shapes and diagrams, and at the end compares the repetitive and nonrepetitive or new and traditional allusions in 40 sonnets of Biddle's Divan, and shows the percentage of the allusions with
numbers and figures. By examining them, he achieves these goals and results, what are the differences in this matter from
the past until now, and what are the differences between the network of association and imagination of poets.
Keywords: irony, poetry, style, Hindi, comparison

