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 :هاکلید واژه
 .نیما یوشیج، بالغت، کنایه، ابداع و نوآوري

 ah_sanchooli@yahoo.com  تادیار دانشگاه زابلاس *

         8/07/91دریافت  
      7/09/91        تأیید 

 

 کنایه در شعر نیما یوشیج

 *احمد سنچولی

 
 

 

 چکیده  
بیان است که از  کنایه، یکی از شگردهاي بیان غیر مستقیم و تصویرساز هنري و از عناصر چهارگانۀ فنّ

ظاهري، در محور همنشینی و از نظر معناي پوشیده و دور، در محور جانشینی کالم قرار نظر لفظ و معناي 
. در حقیقت اوج غرابت و زیبایی واقعی هر کنایه، همانند هر تصویر خیالی دیگر در تازگی آن اسـت . دارد

نایی تثبیت شده اند و معهاي قاموسی درآمدهها به دلیل استعمال بیش از حد، در شمار کنایهبرخی از کنایه
. هاي ابداعی و تـازه وجود دارد و هم کنایه سنّتیهاي قاموسی و در شعر نیما هم کنایه. دارند مشخّصو 

هـاي ابـداعی، در   خورد و کنایهاو به چشم می سنّتیو نیمه  سنّتیهاي قاموسی، بیشتر در شعرهاي کنایه
 تصرّف سنّتیهاي قاموسی و و مفهوم برخی از کنایه نیما یوشیج، گاه در معنی البتّه. اشعار نو و نیمایی وي

. کرده و متناسب با بافت و زمینۀ شعر، معنایی غیر از معناي قاموسی و تثبیت شدة آن را اراده نموده است
و چه نیمایی صورت گرفته، کنایات شعر  سنّتیو نیمه  سنّتیدر این مقاله که بر روي تمام اشعار نیما، چه 

 .ها و ابداعات او در این خصوص اشاره گردیده استبندي شده و به نوآوريستهوي استخراج و د
  

 

  
   

www.SID.ir

Archive of SID

www.sid.ir


تار لّۀمج
ادبی

یخ 
ارة 

شم
ت (

ا
3/71(

 

 کنایه در شعر نیما یوشیج

 ١١٨  

آفرینی در کالم اسـت  ترین ترفندهاي زیباییعلم بیان و از برجسته هاي مهمکنایه یکی از شاخه
ـ بیـان مـی   مؤثّرکه شاعر به وسیلۀ آن عواطف و احساسات خود را هنرمندانه و   ،د. در حقیقـت کن

کنایه بـه لحـاظ الفـاظ    ). «22: 1389شفیعی کدکنی،»(ص دادن به زبان استنوعی تشخّ«کنایه 
در محـور همنشـینی و بـه لحـاظ معنـاي بـاطنی کـه مـراد گوینـده           ، معناي ظاهري(مکنی به)

جا که کنایه نیز رسیدن از یک سطح بـه سـطح   در محور جانشینی است. از آن ، است(مکنی عنه)
کنـد، جنبـۀ هنـري و ادبـی     است و ارتبـاطی بـین دو سـوي حاضـر و غایـب ایجـاد مـی        دیگر
  ). 266: 1381شمیسا،»(دارد

ــت   ــر لغ ــه از نظ ــی    ،کنای ــان م ــه انس ــی آنچ ــري را اراده   یعن ــز دیگ ــد و از آن چی گوی
است و همـین معنـی    توجهدر کنایه معنی اصلی آن نیز مورد  البتّه). 345: 1978کند(هاشمی، می

  اي براي رسیدن به معنی مورد نظر است.یلهوس ،اصلی
 ی اسـت داراي دو معنـی قریـب و بعیـد؛    بسیاري از علماي بالغت معتقدند که کنایـه سـخن  

آن جمله را چنان ترکیب کند و  ،الزم و ملزوم یکدیگر باشند. پس گوینده ،که این دو معنیبطوری
و نیـز   255: 1367قل گردد(همـایی، به کار برد که ذهن شنونده از معنی نزدیک به معنی دور منت

؛ 324: 1372؛ رجـایی، 361: 1،ج1914؛ علـوي، 170تـا: بـی  ؛ سـکاکی، 407: 1407رك: تفتـازانی، 
  ).74: 1379کوب، زرین؛ 84: 1369؛ تجلیل،1357:173آهنی،

در کتـاب   امـا  .از کنایه سـخنی بـه میـان نیـاورده     ،اسرارالبالغهعبدالقاهر جرجانی در کتاب 
ل در این خصوص بحث کرده است. او معتقد است که در کنایه یـک  به طور مفص ،االعجازدالئل

هو «، »هو طویل الید«هایی از جمله آنگاه با ذکر مثال». معنی معنی«وجود دارد و یک » معنی«
 ،بینیـد هـا چنـان کـه مـی    در تمام این مثـال «گوید: می ،»حیهی نؤوم الضّ«و » کثیر رماد القدر

اند، بلکه با ذکر معنی دیگري ولی آن را با لفظ مخصوص آن معنی ذکر نکرده .معنایی وجود دارد
معنی  ،شودو هنگامی که این موجود می اول استاند که در وجود همراه و تلو معنی منظور نموده

-اند. مالحظـه مـی  صل نمودهآید و از این طریق خود را به معنی منظور متّدیگر نیز به وجود می
یا وقتی کـه   .اش آن است که قامت بلند داشته باشدند شمشیر کسی بلند شد، الزمهکنید وقتی ب

ها و آمد و رفت او زیاد باشد. همچنـین وقتـی   خاکستر دیگ کسی زیاد شد، طبعاً بایستی مهمانی
کنند، ایـن معنـی هـم بـه     کند و افرادي دارد که به جاي او کار میزنی در نعمت و ناز زندگی می

  ).111: 1368جرجانی،»(تواند بخوابدآید که تا قبل از ظهر میدنبال آن می
بـه معنـی    توجـه اند، ترك تصریح و هایی که علماي بالغت براي کنایه کردهدر تمام تعریف
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حقیقی یا وضعی کلمه یا سخن و وجود پیوندي میان معنی وضعی و معنی مراد، مشـترك اسـت.   
ارادة معنی حقیقی نیز خـالی از   ،دم وجود قرینۀ ظاهريع علّتدر کنایه به «داشت که  توجهباید 

توان آن را کنایه اي به معنی مجازي نداشته باشد، نمیتا این معنی حقیقی اشاره امااشکال است. 
  ).17-19: 1367پورنامداریان،»(شمرد

برخی عقیده دارند که در کنایه بـر خـالف مجـاز، تخیـل شـاعرانه چنـدان نقشـی نـدارد و         
گیرد. به همین سبب نیازي به نشانه ی کنایه به یاري روندي استداللی در ذهن شکل میرسانگ«

  ).158: 1381و نیز رك: کزازي، 398: 1385داد،»(رسدندارد و معنی آن در خود به پایان می
اي پیوسته و منطقی است که دو تنها در زنجیره ،ارزش زیباشناختی کنایه و ساختار هنري آن

دهد و خواننده با درنگ و تالشی ذهنی به معناي پوشیده و نهفتـه در  دیگر پیوند میمعنا را به یک
ادبی  لذّتگشاید و در نتیجه در آفرینش هنري شریک و از برد و رمز و راز آن را میکنایه پی می
کنایـه را ابلـغ از    ،شود. شاید به همین دلیل است که بسیاري از دانشمندان بالغـت بهره مند می

مقصـود آن نیسـت کـه اگـر از     «گویـد:  دانند. عبدالقاهر جرجانی در این خصوص میمی تصریح
بلکه مقصود آن است که به اثبات و تأکیـد   ؛نماییمکنیم، در ذات معنی اضافه میمعنی، کنایه می

). وي در این 118: 1368جرجانی،»(سازیمتر میافزاییم و در نتیجه آن را مؤکّدتر و بلیغمعنی می
، ایـن نیسـت کـه    »جـم الرّمـاد  «مزیت در جملۀ «کند که با ذکر مثالی چنین استدالل می مورد

نـوازي را بـراي شـخص اثبـات     کند، بلکه در این است که کثرت مهمانبرمهمان زیاد داللت می
ایـم و  تر اسـت آن را تأکیـد نمـوده   ایم؛ آن هم از جهتی که ابلغ است و با ایجابی که محکمکرده

). شـارح  118همـان: »(آن اطمینـان بیشـتر اسـت    صـحت ایم که گویاتر و به ادعا کردهمطلبی را 
شاید به معنی احسن بودن و افضـل بـودن    ،کند که ابلغ بودن کنایه و مجازنیز بیان می المختصر

آن دو نسبت به حقیقت باشد و یا به این معنی باشد که مجاز و کنایه نسبت بـه حقیقـت مبالغـۀ    
  ).531: 1370شیرازي،زیادتري دارند(

ـ توان دو بعدي بودن، نقّهایی است که از آن جمله میکنایه داراي ویژگی ت اشی زبانی، عینی
زدایـی و  ت، ابهام، آوردن جـزء و ارادة کـل، ایجـاز، مبالغـه، غرابـت و آشـنایی      بخشیدن به ذهنی

سـازي معنـایی و   ده). کنایه در حقیقت فشر139-154: 1383استدالل را نام برد(وحیدیان کامیار،
 لـذّت اگر بخواهیم بسیاري از معانی را با منطق ادبی گفتـار ادا کنـیم،   «غیر مستقیم گویی است. 

را بـه صـورتی ادا کنـیم کـه زیبـا و دلکـش        آنهـا تـوانیم  بخش نیست ولی از رهگذر کنایه مـی 
  ).141: 1366شفیعی کدکنی،»(باشد
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ع دارد، تا آنجـا کـه نگارنـده اطـالّ     ،نیما الزم به یادآوري است که در خصوص کنایه در شعر
از جمله دکتر پورنامـداریان در   ،بعضی از پژوهشگران البتّهپژوهشی مستقل صورت نگرفته است. 

اي از کنایـات  در ضمن تفسیر و تأویل برخـی شـعرهاي نیمـا، پـاره     ،»ام ابري استخانه«کتاب 
، نیمـه  سـنّتی عرهاي نیما، هم شعرهاي شعري وي را نیز توضیح داده است. در این مقاله تمام ش

هـاي زبـانی،   کنایـه  :هاي شـعر وي بـه سـه دسـته    و هم شعرهاي نو بررسی شده و کنایه سنّتی
هاي ابداعی تقسیم گردیده و از دیـدگاه ابهـام هنـري مـورد     ، و کنایهسنّتیهاي قاموسی و  کنایه

   تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

  هاي زبانیکنایه
هـاي  هاي زبانی، کنایاتی است که در زبان و در میان عموم مردم رواج دارد. کنایهنایهمنظور از ک

)، کنایـاتی هسـتند کـه بـه هـر      172: 1381کـزازي، »(مردمـی «هاي زبانی و یا به تعبیري کنایه
به «هایی از قبیل: مانند. کنایهکنند و همواره یکسان میاي که به کار برده شوند، تغییر نمی شیوه

)، خـون بـه جـوش    106)، چشـم دریـده(  105)، زبـان دراز( 74رانـدن و از دسـت خوانـدن(ص   پا 
)، به چه سازي رقـص  255)، از سایۀ خویش ترسیدن(206)، کارد به استخوان رسیدن(201آمدن(
)، تغـار  383)، رنگی بـاالتر از سـیاهی نبـودن(   368تر ندیدن()، بامی از بام کسی کوتاه307کردن(

)، آب از آب تکان 555)، شانه از زیر بار خالی کردن(441ر اسبه دویدن()، چها395کسی شکستن(
گـویی  گویم نر است تو می)، من می822)، چشم سپید(753صداست()، یک دست بی682گرفتن(
)، دزد و رفیـق  874)، مو از کف دست بـه درآوردن( 842)، حناي کسی رنگ نداشتن(838بدوش(

  توان از این نوع دانست.را می..» )، و .880)، بز راندن(879قافله گشتن(
در  البتّـه هایی وارد حوزة ادبیات نشده و بیشتر کاربرد زبانی دارند تا کاربرد ادبی. چنین کنایه

هاي زبانی به وجـود آورده اسـت. بـه    برخی موارد، نیما یوشیج تغییراتی در کاربرد و ساختار کنایه
جایی صفت و به صورت زیر درآورده و با جابه را» پایان شب سیه سپید است«عنوان مثال کنایۀ 

موصوف بر ابهام آن افزوده و ظرفیاي به فضاي شعر القا کرده است:ی تازهت حس  
 این راست است، زندگی این سان پلید نیست؟

  ).415: 1386غیر روشن روز سفید نیست(نیما یوشیج،ه پایان این شب، چیزي ب
  نیز آورده و فضایی نمادین به آن بخشیده است:» شکسته پر«نیما همین تعبیر کنایی را در شعر 
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 سوزد آنچه بینیمی
  کند سفیدوز خشم، چیزهاي سیه می

  نماید از این سقف تیره سرآن گاه می
  یعنی دمید از پس شام سیه سحر

  ).422نزدیک شد مرغ شکسته پر(همان:
هـاي زبـانی،   نوعی دیگر از کنایه البتّههاي زبانی در شعر نیما نسبتاً اندك است. کاربرد کنایه

ی است. یعنی کنایاتی که در منطقه و در میان قومی خاص رواج دارد. ایـن گونـه   هاي محلّکنایه
کنایات ممکن است براي سایر مردم مبهم باشد. به همین سبب، گاه شاعر خود مفهوم کنایی آن 

گذاشـته اسـت    »ی دارو چوپانپ«دهد. نیما یوشیج عنوان یکی از شعرهاي خود را را توضیح می
زندگی شاعر رواج داشته، مفهـوم کنـایی    و چون این کنایه فقط در محلّ که تعبیري است کنایی
  آن را بیان کرده است:

  فقط این مانده مثل مانندي  -
  بومیان را به زبان  

  »پی دارو شده اکنون چوپان«
  و این مثل آید با کار کسی 

  که در زندگی اندر تک و تاز 
  )  591فته بسیار به کار دل و نایافته باز(همان:ر

اي است که خود شـاعر  کنایه» پی دارو شده چوپان«تعبیر  ،شودهمان گونه که مشاهده می
کند. نیما یوشیج عالوه بر این که در خود شـعر آن را  دهد و از آن رفع ابهام میآن را توضیح می

ورد زبان «گوید: ایی این تعبیر را بیان کرده و میمۀ همین شعر نیز مفهوم کنتوضیح داده، در مقد
برنـد کـه در   و این مثل را براي کسی بـه کـار مـی   » رودچوپان از پی علف می«هاست که  بومی

  ).  573همان:»(رسدبه مقصود نمی ،دودزندگی هرچه می
ـ     الزم به یادآوري است که برخی از کنایه   ه ها زمینۀ اجتمـاعی دارنـد و فقـدان دسترسـی ب

کنـد و موجـب   گاه رابطۀ معناي ظاهري و باطنی را دچار انفکاك می ،زمینۀ اجتماعی و فرهنگی
هـاي فرهنگـی و یـا رواج آن در    ها به خـاطر از بـین رفـتن زمینـه    شود. برخی از کنایهابهام می

بیش از دیگر انواع مجاز با زمینـۀ فرهنگـی    شوند. کنایهاي خاص، به دشواري فهمیده می منطقه
الم پیوند دارد و درك آن مستلزم آگاهی از بافت فرهنگی و اجتماعی و آشنایی با آداب و رسوم ک

  هاي آن تعبیر کنایی است.و زمینه
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  سنّتیهاي قاموسی و کنایه
هاي قاموسی، کنایاتی است که در فرهنگ لغت نیز وجود دارد و ذهن به محـض  منظور از کنایه

استعمال بیش از  علّتشود. این کنایات به عناي دور منتقل می، از معناي نزدیک به مآنهاشنیدن 
سـر تسـلیم پـیش    «هـایی از قبیـل   انگیز نیستند و ارزش شـعري ندارنـد. کنایـه   حد، دیگر خیال

)، آســمان را بــر زمــین 52)، از گهـواره بیــرون آوردن( 52)، نقــش بــر آب بســتن(24داشـتن(ص 
)، سبلت و نـاخن  109)، زبان درکشیدن(102()، سر به چرخ سودن101)، کاله کج نهادن(53زدن(

)، دسـتی از دور  188)، لب جویدن(181)، کشتی بر آب افکندن(170)، لب فرو بستن(143جویدن(
)، گـره از  262)، ریش و سبلت به هـم آویـزان(  261)، کمر خدمت بستن(198بر سر آتش داشتن(

)، تخـم بـه   292درکشـیدن( )، پـاي در پـاوزار خـود    269)، پیله بر تن تنیدن(264جبین گشودن(
)، لـب  457هاي بافیـده را بریـدن(  )، رشته445)، بر کمرها کمربند بستن(454سنگستان پاشیدن(
)، لـب از  550)، پاي از پاي افزار بیرون کشـیدن( 444)، پاي در قیر بودن(433شمشیر تیز کردن(

  از این نوع هستند. ...» ) و 869)، فراق نامه به آّب شستن(807شیر شستن(
و چـه شـعرهاي نـو وي     سـنّتی و نیمه  سنّتیهایی در شعر نیما چه در شعرهاي  نین کنایهچ

و این امري طبیعی است. زیـرا ایـن گونـه     به خود اختصاص داده است بیشترین میزان کاربرد را
ـ «انـد. شـعر   کنایات وارد قلمرو زبان شده و تا حدودي معنی کنـایی خـود را از دسـت داده    ت منّ

در پایین آن ذکر شده، در قالب قطعه و بر مبناي کنایـه سـروده   » 1300اسد «یخ که تار» دونان
شده است. یعنی هر مصراع یا بیت آن یک تعبیر کنایی است. تعبیرها متفاوت و گونـاگون اسـت   

  معنی و مفهوم یکسان: اما
ــره    ــویی گـ ــر مـ ــژه بـ ــا مـ ــا زدن بـ   هـ

  ز روح فاســـــــد پیـــــــران نـــــــادان 
ــته      ــدهوش گش ــده م ــر ش ــوش ک ــه گ   ب

ــ ــی دور    بـ ــی بسـ ــور از راهـ ــم کـ   ه چشـ
  بــه جســم خــود بــدون پــا و بــی پــر         
ــوش     ــیري را در آغـ ــرزه شـ ــرفتن شـ   گـ

ــت      ــر پشــ ــد بــ ــۀ الونــ ــیدن قلّــ   کشــ
  تـــر بـــود زان   تـــر و خـــوشمـــرا آســـان

  

ــدن   ــه بریــ ــن تفتــ ــاخن آهــ ــه نــ   بــ
ــدن   ــانی دریــ ــل ظلمــ ــاب جهــ   حجــ
ــنیدن   ــوري را شــ ــاي مــ ــداي پــ   صــ
ــدن  ــده دیــ ــۀ پرنــ ــوبی پشّــ ــه خــ   بــ

ــخت   ــخرة سـ ــوف صـ ــه جـ ــدنبـ   ی پریـ
  میـــــان آتـــــش ســـــوزان خزیـــــدن
ــس آنگــه روي خــار و خــس دویــدن       پ
ــیدن       کــــه بــــار منّــــت دونــــان کشــ
 (همان:46)
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 کنایه در شعر نیما یوشیج
  ١٢٣  

هایی جنبۀ تزئینی داشته باشد و یا شاید به قصد تأکیـد و تثبیـت   رسد چنین کنایهبه نظر می
طـرح  اي که عبدالقاهر جرجـانی نیـز آن را م  مطلب در ذهن خواننده گفته شده باشد. همان نکته

ــی ــیم ــد و م ــد: کن ــی   «گوی ــی م ــد معن ــات و تأکی ــه اثب ــه ب ــت ک ــه آن اس -مقصــود از کنای
چنان قوي است که ذهن به معنـی  معنی آن ،). در این گونه کنایات118: 1368جرجانی،»(افزاییم

گـردد.  مـی  توجهشود، بلکه مستقیماً به معنی مجازي و یا همان معنی کنایی محقیقی منتقل نمی
از میـزان غرابـت و    ،بر اثـر تکـرار   اما ،اندلین کاربردشان غرابت داشتهرچند در اوچنین کنایاتی ه

رسـد. چنـین   کاسته شده و بعد نزدیک یعنی مـالزم، دیگـر بـه ذهـن نمـی      آنهابرانگیزي  توجه
  اند و فاقد زیبایی هستند. هایی یک بعدي شده کنایه

تصویر خیالی دیگر، در زمانی است که همانند هر  ،درحقیقت اوج غرابت و ناآشنایی هر کنایه
گردد شود. اگر کاربرد پیدا کند، به تدریج از ارزش و زیبایی آن کاسته میبار ساخته می اولبراي 

گردد، یعنـی  و سرانجام اگر کاربرد همگانی پیدا کند، در اثر کثرت کاربرد فاقد ارزش و زیبایی می
یابـد. ایـن گونـه    زبان شعر به زبان خبر انتقال مـی شود به کالم یک بعدي و از قلمرو تبدیل می

  دارند.  مشخّصها مبهم نیستند، زیرا معنایی تثبیت شده و کنایه

  هاي ابداعی کنایه
ها که در پیوسته در حال زایش و ریزش است. بسیاري از کنایه ،کنایه هم مثل دیگر عناصر زبان

انـد و کـاربردي ندارنـد؛    یل گوناگون از بین رفتهزبان پیشینیان معمول و رایج بوده، امروزه به دال
بـا پیشـرفت    ،اند. بـر عکـس  چنان که بسیاري از لغات و ترکیبات نیز دچار چنین سرنوشتی شده

هـاي نـو در   هاي اجتماعی و به وجود آمدن پدیدهل در آن و دگرگونی ارزشجامعه و تغییر و تحو
ذهـن توانـا و قریحـۀ سرشـار      ،آیـد. در حقیقـت  هاي جدیدي نیز به وجود میاي، کنایههر دوره

را  آنهـا تـوان  شاعران در پدید آوردن چنین کنایاتی نقش اساسی دارد. این گونه کنایات کـه مـی  
) نامید، تراویدة ذهـن  176: 1381،کزّازي»(شاعرانه«هاي هاي ابداعی و یا به تعبیري کنایهکنایه

یابنـد  هاي مردمی نمیي گسترده چون کنایهکاربرد ،شاعران و سخنوران هستند. به همین سبب
گیرنـد،  هاي شاعرانه چون از آفرینش هنري مایـه مـی  کنایه«یابند. و کمتر به قلمرو زبان راه می

). چنـین کنایـاتی در شـمار    177همـان: »(شـوند بسته به پسند و پندار سـخنوران دگرگـون مـی   
هـا ثبـت   پیدا نکـرده و در فرهنـگ   مشخّصهاي قاموسی درنیامده و معنایی تثبیت شده و  کنایه
  اند.نشده
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هـایی  توان به دو دسته تقسیم کرد: نخست کنایههاي ابداعی در شعر نیما یوشیج را میکنایه
که ساخته و پرداختۀ ذهن خود شاعر است ولی معنی و مفهوم به راحتی به ذهن خواننده منتقـل  

به معنی مقصود (از الزم بـه ملـزوم)    فضاي سخن و یا مقتضاي حال، ما را«شود. در حقیقت می
)، 103شیر پستان شیر را دوشیدن(«هایی از قبیل ). کنایه103: 1369ثروتیان،»(کندراهنمایی می

اي است که بـه جـاي   )، [شماله: در لهجۀ طبري به معناي چوب آتشگیره276شماله افروز بودن(
  و ناتوان بودن:)]، کنایه از عاجز 79: 1383رود(حمیدیان،مشعل به کار می

ــت  ــر ســــوز اســ   آن کــــه در معرکــــه جگــ
 

  )276: 1386اندر این ره شماله افروز است(نیما یوشیج،
  

  ):79: 1383)، به معنی بسیار عصبانی شدن(حمیدیان،291شکار شدن(
 )291: 1386،زآنچه بشنیدي از قرار مشو(نیما یوشیج هیچ از حرف من شکار مشو

)، از هل کالنـگ  296)، در کار کسی دود کردن(296دن(بوي طیب از کبابۀ چینی به بینی آم
)، [نیما این تعبیر کنایی را در چند جـاي دیگـر   302)، خواب به چشم کسی شکستن(297چیدن(

) و در یـک  787)، شـعر شـب همـه شـب(    664نیز به کـار بـرده اسـت از جملـه شـعر مهتـاب(      
)، سـنگ بـر پـر جغـد     306()، شیر انجیـر پنیـر کـردن   306)]، از چلباسه حریر کردن(828رباعی(
مردم شـمال ایـران معتقدنـد    «) که کنایه از داروگ است. 702)، مژده گوي روز باران(432بستن(

)؛ به همـین سـبب   197: 1374محمدي،»(نشانۀ باریدن باران خواهد بود ،که خواندن این قورباغه
  ) و مژده گوي روز باران گفته است:760نیما آن را قاصد روزان ابري(

 ز دودهایی که ز کشت سوخته بر پاستبر فرا
  وز خالل کورة شب

  مژده گوي روز باران باز خواناست
  ).702: 1386و آسمان ابر اندود(نیما یوشیج،

  ...».)، و 844)، آب در خوابگه مورچگان ریختن(712سرد دود اندود خاموش(
وارد در شـعرهاي  و در برخی م سنّتی، نیمه سنّتیاین گونه کنایات ابداعی بیشتر در شعرهاي 

خـورد  هاي ابداعی در شعرهاي نو نیما به چشـم مـی  نوعی دیگر از کنایه اماشود. نو وي دیده می
هـایی کـه اگرچـه    دهـد. کنایـه  ی نمـی که به راحتی قابل استنباط نیست و گاه تن به معنی خاص

ایجاد کـرده و   حولتتغییر و  آنهاشاعر در  اماممکن است در زبان و ادب گذشتۀ ما سابقه داشته، 
متناسب با فضاي شعر و الفاظ و روح حاکم بر آن، ساخت جدید و زیبایی به وجـود آورده و یـا در   

ها عالوه بر ابداعی بودن، هنري و مخیـل نیـز   معنایی ایجاد کرده است. این نوع کنایه تحولآن 
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-سازند. چنین کنایهیهستند و به دلیل ساختار پیچیدة خود، ذهن مخاطب را درگیر کشف معنا م
طبیعی است که کنایـه وقتـی ابـداعی    «هایی بیانگر قدرت تخیل و ابداع هنري یک شاعر است. 

ـ هاي میان معنـی او و واسطه اشد و شناخته نشده باشدباشد و در زبان سابقه نداشته ب ه و معنـی  لی
200: 1377(پورنامداریان،»کندد باشد، شعر را بیشتر از استعاره مبهم میمنظور و نهایی آن متعد .(
یـک تعبیـر کنـایی قاموسـی و     » پیله بـر تـن تنیـدن   «، تعبیر »مرغ غم«به عنوان مثال در شعر 

آورده و بدین وسیله ساخت و معنـایی  » غبار زردگونه«نیما یوشیج آن را با قید  اما .معمولی است
  جدید به آن بخشیده است:

 زنیمهایی میز انتظار صبح با هم حرف
  تنیمغباري زردگونه پیله بر تن می با

  ).333: 1386کنیم(نیما یوشیج،من به دست، او با نک خود، چیزهایی می
اي اسـت معمـولی و   ، کنایـه »دست به دست کسی دادن«تعبیر » شمع کرجی«و یا در شعر 

بـر زیبـایی و   » شـب نهفتـه  «و همراه ساختن با » چرکین«فاقد زیبایی. ولی آوردن آن با صفت 
  ۀ هنري آن افزوده است:جنب

 بلعد هرچه را به راهش سنگینمی
  تر از انحالل آن دالویزسنگین

  داده به شب نهفته دست چرکین
  و اندر همه طول و عرض دنیاي ستیز

  ).                   158یک چیز به جاي خود نمانده بی جوش(همان:                          
حیایی بوده، بـه  شرمی و بیکه کنایه از بی» دریدنچشم «، تعبیر »گل مهتاب«و یا در شعر 

هاي خود را به فراخی از هم گشودن و همه چیز را زیر نظر گرفتن به دقّت نگریستن، چشم«معنی 
  به کار رفته است: » و در عین حال خشمگین و گستاخانه نگریستن و یا مضطرب و متحیر بودن

  تر ـ وقتی که موج بر زبر آب تیره
  و دور  رفت می
  ماند از نظر می

  ).352درید(همان:شکلی مهیب در دل شب چشم می
شرمی  بی«در همان مفهوم » محبس«این در حالی است که نیما این تعبیر کنایی را در شعر 

  به کار برده است:» حیاییو بی
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ــتحقار   ــه اســ ــري بــ ــران دیگــ   نگــ
  هـــا دریـــده یکـــیســـه دگـــر چشـــم

ــا   ــا پ ــر ت ــو س ــون ت ــاه اســت چ ــی گن   ب
  

ــار  ورق و  ــاده کنــ ــر نهــ ــه بــ   خامــ
  هـــر خیانتکـــار«گفــت از آنـــان کـــه:  

  اســـــتغاثه طلـــــب کنـــــد ز خـــــدا
 

 (همان:106)
  گوید:می» داستانی نه تازه«و یا در شعر 

  ـ همچنین در گشاد و شمع افروخت 
  آن نگارین چربدست استاد 

  گوشمالی به چنگ داد و نشست 
  پس چراغی نهاد بر دم باد 

  ).  599همان :هرچه از ما به یک عتاب ببرد(
را به صورت کنایه در معنی آمـادگی بـراي مهمـان    » شمع افروختن«و » در گشودن«تعبیر 

را نیز » چراغ بر دم باد نهادن«در همین شعر تعبیر کنایی  البتّهپذیري در خانه به کار برده است. 
و در نتیجـه  تواند کنایه از خاموش کردن چراغ و تاریک شـدن خانـه   به کار برده که در اینجا می

). این در حالی است که در شـعر زیـر   326: 1377بیرون رفتن مهمانان از خانه باشد(پورنامداریان،
  کنایه از کار بیهوده کردن است:» چراغ به راه باد نهادن«از حافظ، تعبیر 

  به بـوي وصـل تـو تـا سـحر شـب دوش      
  

  )460: 1379بــه راه بــاد نهــادم چــراغ روشــن چشــم (حــافظ، 
  

تواند جنبۀ رمزي داشته در شعر نیما آن است که اجزاي این تعبیر کنایی، می توجهنکتۀ قابل 
هر دو نماد هستند. چنین ساختارهایی در دیگر اشـعار نیمـا نیـز بـه     » باد«و » چراغ«باشد. یعنی 

  خورد. مثالً در شعر:چشم می
  ـ واي بر من! 

  به کجاي این شب تیره بیاویزم قباي ژندة خود را 
  از سینۀ پر درد خود بیرونتا کشم 

  تیرهاي زهر را دلخون؟  
   )347: 1386واي بر من!(نیمایوشیج،

ت که کنایه از امکان دمی آسودن و جمعی» قباي ژندة خود را به جایی آویختن«تعبیر کنایی 
به کار رفته که نمـادي از  » شب«)، همراه با واژة 310: 1377خاطر پیدا کردن است(پورنامداریان،

نیـز در ایـن تعبیـر کنـایی     » قباي ژنده«استبداد و خفقان حاکم بر جامعه است. همچنین فضاي 
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بسیار بیشتر از دیگر تعبیرهاي کنایی  ،هاییجنبۀ رمزي دارد. گفتنی است درجۀ ابهام چنین کنایه
است. زیرا خواننده عالوه بر درك معنی کنایی که ممکـن اسـت بـا چنـدین میـانجی و واسـطه       

تیرهـاي  «در عبـارت  « البتّـه هاي رمزي شعر را نیز در نظر داشته باشد. باید جنبهصورت بگیرد، 
جـدا از  » دلخـون «انـد، ترکیـب   اند و سینۀ او را پر درد کردهکه در سینۀ او نشسته» زهر دلخون

-معنی حقیقی خود که با خون و دل ارتباط دارد و نشستن تیرهاي زهرآگین را بر دل تداعی می
تـا صـبح   «). نیمـا در شـعر   310همـان: »(یی بسیار دردآور و عذاب آور را نیـز دارد کند، معنی کنا

  گوید: می» دمان...
  دمان، در این شب گرم،ـ تا صبح   

  زیراك ام چراغافروخته
  خواهم برکشم بجاترمی

  )736: 1386دیواري در سراي کوران(نیما یوشیج،
و شب زنده داري است کـه الزمـۀ آن    کنایه از بیدار ماندن در شب ،»چراغ افروختن«تعبیر 

ـ   ت واداشـتن اسـت کـه حاصـلش تولیـد شـعر       جان، طبع و قریحه یا عقل و اندیشه را بـه فعالی
در این تعبیر کنایی با چنـدین واسـطه    ،شودکه مشاهده می. چنان)360: 1377است(پورنامداریان،

تعبیـر داراي جنبـۀ رمـزي    توان به معنی و مفهوم مورد نظر شاعر رسید. همچنین اجزاي این می
رود و الزم نیسـت  در شعرهاي نیما، گاهی به معنی حقیقی خود به کار می» چراغ«کلمۀ «است. 

گاهی نیز معنی سمبلیک دارد. معنی سمبلیک چراغ نیـز   اما .معنی سمبلیک براي آن قائل شویم
تیزي، اش ظلمـت سـ  مثـل روشـنی بخشـی، کـه نتیجـه      ؛ناشی از استعدادهاي طبیعی آن اسـت 

را نمـاد شـعر   » چراغ«توان راهنمایی و هدایت و حقیقت نمایی و افشاگري است.... در این جا می
شب و جهل و سـیاهی بـرود کـه در    ی کرد که نیما امید داشته است با آن به جنگ و اندیشه تلقّ

ر، ). نیمـا در ادامـۀ شـع   359-360همـان: »(آن امید را از میان برده است ،ت یأس شاعرجا شداین
  گوید:دهد و میهمین مفهوم را با تعبیر کنایی دیگري توضیح می

  نهم خشتوینگونه به خشت می -
  در خانۀ کوردیدگانی
  تا از تف آفتاب فردا 

  ).736: 1386بانی(نیما یوشیج،بنشامشان به سایه
این شعر نیز مثل بسیاري از شعرهاي آزاد و کامل نیما، خالی از تشـبیه و دیگـر تصـویرهاي    

چـراغ  «ی، داراي ساختار کنـایی اسـت. بـه عنـوان مثـال تعبیرهـاي       به طور کلّ اماشعري است. 
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افروختن، دیوار در سراي کوران برکشیدن، انگشت بر چیزي نهادن، خشت به خشت نهـادن، بـه   
همه تعبیرهاي کنایی هستند. یکی دیگر از شعرهاي نیمـا کـه داراي چنـین    » سایه بان نشاندن
که در پایان هر پنج مصراع به » شکند«ردیف «باشد که در آن می» مهتاب«عر ساختاري است، ش

کار رفته است، به مناسبت موضوع با کلمات دیگر، عبارات کنایی فعلی جالب توجهی ساخته است 
در  ).328: 1377پورنامـداریان، »(که اگرچه متداول نبوده و نیست، اما در رساندن مقصود رساست

  ي کنایی گاه با دیگر شگردهاي بیانی همراه است:این شعر، تعبیرها
  تراود مهتابـ می

  درخشد شبتابمی 
  نیست یکدم شکند خواب به چشم کس و لیک

  غم این خفتۀ چند
  شکندخواب به چشم ترم می 

  نگران با من استاده سحر
  صبح می خواهد از من

  کز مبارك دم او آورم این قوم جان باخته را بلکه خبر
  کن خاريدر جگر لی

  )  663شکند...(همان:از ره این سفرم می
که کنایه از مانع خواب کسی شـدن اسـت، داراي سـاختار    » خواب به چشم کسی شکستن«

براي خواب، استعارة تبعیه یعنی استعاره در فعـل اسـت.   » شکستن«باشد. تصور استعاري نیز می
خـود را مـدیون مـنش اسـتعاري     بخشـی از زیبـایی   » شکستن خواب«تردید این تعبیر، یعنی بی

ی سـاخته اسـت   توجهفعلی جالب  ،ما به مناسبت موضوع عبارات کناییخویش است. در واقع، نی
که متداول نبوده و جنبۀ ابداعی دارد و خواننده با فعشـود. در  ت ذهنی به کشف معنا نائـل مـی  الی

اعر را با تصـویري بسـیار   ت درد و اندوه شهمین شعر، تعبیرهاي خار در جگر شکستن (= که شد
سمبول نومیدي، یأس و شکست کسـی باشـد   «تواند جا میخار در این کند،بیان می مؤثّری و حس

). از آن 310: 1،ج1380براهنـی، »(که پیامبرانه خواسته است صدایی بر زند و خفتگان را بیدار کند
ر ندامت و یـا خـار یـأس و    نکرده و مثالً نگفته خا مشخّصجا که شاعر، نوع خار را در شعر خود 

تواند خار نگرانی و وحشت باشد و یـا هـر   ی میگیرد. حتّ، هر نوع خاري را در بر می ناامیدي و ...
شود.)، جان باخته (=بـه معنـی مـرده کـه     چیزي که موجب آزردگی و شکنجه و عذاب شاعر می

ود را بـه شـیطان   کنایه از خواب و بی خبري جاودان است و هم در عین حال گمـراه و جـان خـ   
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شودن، پاي آبله، کوله باخته و از حق و حقیقت دور شده و جدا افتاده است.)، دست ساییدن، در گ
  همه تعبیرهاي کنایی است.  بار بر دوش

آفرینی در شعر است ترین ترفندهاي زیباییکنایه در ردیف استعاره و تمثیل، یکی از برجسته
باشد. کالم کنایی، همانند تصویري است کـه  دي بودن میآن، دو بع هاي مهمکه یکی از ویژگی

  مثالً در شعر:  ؛دهددو منظره را نشان می
  ـ هست شب یک شب دم کرده و خاك 

  ) 776: 1386رنگ رخ باخته است(نیما یوشیج،
کنایه است و دو بعدي. در بعد نخست در معنی حقیقی، بـه معنـی ناپدیـد    » رنگ رخ باختن«

-ها را محو مـی باشد که رنگرنگ خاك است که ناشی از تاریکی شب میشدن و معلوم نبودن 
بـراي  » رنـگ رخ بـاختن  «است. در اینجـا تعبیـر کنـایی    » ترسیدن«کند و در بعد دوم به معنی 

دو بعدي بـودن و انتقـال از    علّت، در هر دو معنی حقیقی و مجازي اعتبار دارد. کنایه به »خاك«
هنري و  لذّتابهامی که کشفی در پی دارد و  البتّهعی ابهام است. مالزم به معنی اصلی، داراي نو

آورد. ابهام تعبیرهاي کنایی در شعر نیمایوشیج، ناشـی از خـود   ادبی را براي خواننده به وجود می
اي است که ابهام آن به دیگر تصاویر شعري او تعبیرهاي کنایی نیست، بلکه ساختار متن به گونه

  کند.نفوذ می

  گیري  نتیجه
نیما یوشیج به یک نوع نظام زیباشناختی نوین در شعر فارسی دست پیدا کرده و ضرورت نوآوري 

ق به این کار در قلمرو شعر فارسی را دریافته بود و سرانجام با شکیبایی و ادراك هنري الزم، موفّ
باشـد. بـا   می هاي کنایی تازهشد. یکی از اسباب نوآوري در زبان شعر، پدیداري تعبیرها و ترکیب

وي از این عنصر  امااین که به اعتقاد برخی از پژوهشگران، شعر نیما فاقد تصاویر شاعرانه است، 
هـا، عواطـف و احساسـات    اي مطلـوب بـراي بیـان اندیشـه    آفرینی کالم (کنایه)، به شیوهزیبایی

به تـالش و تکـاپو وا    گیري از کنایه، ذهن خواننده رااش استفاده کرده است. نیما با بهرهشاعرانه
در مخاطـب را   لـذّت اي که این تالش براي دست یافتن به حقیقـت، احسـاس   به گونه ؛داردمی

هاي هاي زبانی و کنایهکند. او در کنار کنایهتر میآورد و ارتباط شاعر را با خواننده عمیقپدید می
فته است. در حقیقت ذهن کنایه هاي ابداعی و شاعرانه نیز در شعر خود بهره گرقاموسی، از کنایه

هاي کهنه هاي تازه و یا در هم شکستن و بازآفرینی کنایهپرداز نیما، همواره در پی ساختن کنایه
هاي معمولی و قاموسی و ی مفهوم کنایهدر ساخت، بافت و حتّ تحولو تکراري است و با تغییر و 
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ذاذ هنري همچنان تا جریان کشف و الکوشد تهاي تکراري و مستحیل شده در زبان، مییا کنایه
دوام داشته باشد. به دلیل اجتماعی بودن شعر وي، برخی از اجزاي تعبیرهـاي کنـایی در شـعر او    

  جنبۀ رمزي و نمادین دارد که این مسأله بر ابهام هنري شعرش افزوده است. 

  منابع 
  ، تهران: بنیاد قرآن. معانی بیان )،1360آهنی، غالمحسین، ( -
 .انتشارات زریاب :تهران، 1ج، طال در مس)، 1380اهنی، رضا، (بر -
  ، تهران: سروش(انتشارات صدا و سیما). ام ابري استخانه )،1377پورنامداریان، تقی، ( -
  ، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.هاي رمزي در ادب فارسیرمز و داستان)، 1367ــــــــــــــــ، ( -
  ، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.معانی و بیان)، 3691تجلیل، جلیل، ( -
  ، قم: کتابخانه آیت اهللا مرعشی نجفی.مطول )،1407تفتازانی، سعدالدین، ( -
  ، تهران: انتشارات برگ. )، بیان در شعر فارسی1369ثروتیان، بهروز، ( -
  شارات دانشگاه تهران.ترجمۀ جلیل تجلیل، تهران: انتاسرارالبالغه، )، 1374جرجانی، عبدالقاهر، ( -
، ترجمه و تحشـیه دکتـر سـیدمحمد رادمـنش، مشـهد:      القرآناالعجاز فیدالئل)، 1368ــــــــــــــــــــ، ( -

  مؤسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوي.
  علیشاه.، به کوشش خلیل خطیب رهبر، انتشارات صفیاتدیوان غزلی)، 1379ین محمد، (الدحافظ، شمس -
   انتشارات نیلوفر. ، تهران:هاي شعر نیمایوشیج)داستان دگردیسی (رونددگرگونی)، 1383میدیان، سعید، (ح -
  انتشارات مروارید.: تهران ،فرهنگ اصطالحات ادبی )،1385( ،سیما داد،  -
  شیراز. ، شیراز: انتشارات دانشگاهالبالغه در علم معانی و بیان و بدیعمعالم)، 1353رجایی، محمدخلیل، ( -
  ، تهران: انتشارات علمی.نقابدروغ، شعر بیشعر بی)، 1379کوب، عبدالحسین، (زرین  -
  ، بیروت: دارالکتب العلمیه.مفتاح العلومسکاکی، یوسف بن ابی بکر محمد، (بی تا)،   -
  ، تهران: آگه.موسیقی شعر)، 1389شفیعی کدکنی، محمدرضا، ( -
  ، تهران: انتشارات آگاه.صور خیال در شعر فارسی )،1366(ــــــــــــــــــــــــ،  -
  ، تهران: انتشارات فردوس.بیان)، 1381شمیسا، سیروس، ( -
  ، قم: انتشارات دفتر تبلیغات قم.3، ج)، شرح المختصرالمعانی1370شیرازي، امین احمد، ( -
  ، مصر.1، جئق االعجازالطراز المتضمن االسرار البالغه و حقا)، 1914علوي، یحیی بن حمزه، ( -
  ، تهران: نشر مرکز، کتاب ماد.زیباشناسی سخن پارسی(بیان))، 1381کزّازي، میرجالل الدین، ( -
  ، تهران: نشر میترا.فرهنگ تلمیحات شعر معاصر)، 1374محمدي، محمدحسین، ( -
  ن: مؤسسه انتشارات نگاه.، گردآوري و تدوین سیروس طاهباز، تهرامجموعۀ کامل اشعار )،1386نیما یوشیج، ( -
  گستر. ، مشهد: سخنشود؟زبان چگونه شعر می)، 1383وحیدیان کامیار، تقی، (  -
  ، بیروت: دارالفکر.جواهرالبالغه فی المعانی و البیان و البدیع )،1978هاشمی، احمد، ( -
  ا.، تهران: مؤسسه نشر همفنون بالغت و صناعت ادبی)، 1367الدین، (همایی، جالل -
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