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شگردهای هنری کتاب «نیستان» ادیب قاسمیکرمانی
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محمّدرضا حیدری
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مریم خلیلی جهانتیغ

3

محمّد بارانی

چکیده
یکی از مهمترین شگردهای هنری در کتاب «نیستان» ادیب

قاسبمیکرمبانی کبن ن با ببارزی در

شهرت این اثر داشتن ،بهرهگیری از صورخیال و عناصر علم بیان بوده کن تشبین ،اسبتااره ،کنایبن و
مجاز ،متناقضنما و حسآمیزی را دربرمیگیرد .علوم بالغی از آغاز طلوع شار فارسی تا بن امروز،
همواره مورد توجّن شاعران بوده و حتّی در نخستین اشاار عروضی فارسی نیز میتوان جلوههبایی
ازآن را جستجو کرد .کتاب «نیستان» کبن در قابب

مونبوی سبروده شب هاسب  ،ببنبحبا کباربرد

صورخیال در ساختار زبان عامیانن ،اثری ارزشمن محسوب میشود .در ایبن پبژوها شبگردهای
هنری این اثر در سطح روساختی ،بن روش تحلیل محتبوا مبورد توصبیر قبرار مبیگیبرد .ادیب
کرمانی (1238-1308ه.ش) از شاعران حوزۀ ادبیات انت ادی و فوبکوریک اس

و کتاب «نیسبتان»

وی بن پیروی از سبک بوستان سا ی سبروده شب ه و او درم اببل جلبوههبای بالغبی و ببنویبژه
صورخیال مطرح در بوستان ،با بهرهگیری از کلمات و تابیرات خاص مردم کوچنوببازار و صبنر
شاببافان ،اثر ن یضی در ت ابل با بوستان سرودهاس  .پاسخ ببن سبلال اصبلی تح یب کبن دریافب
مهمترین شگردهای هنری و جلوههای بالغی «نیستان» و میزان موف ی

شاعر در این زمینن اسب ،

ه ف موردنظر نویسن گان را دربرمیگیرد .نتیجۀ پژوها نشان میده کن شاعر از واژگان محلبی
و عامیانن ،تابیرات و اصطالحات صنر شاببافان و کنایات خباص مبردم کوچبنوببازار ،ببنعنبوان
شگردهای هنری سبک خاص خود استفاده کرده و در این زمینن بن توفی نسبی دس یافتناس .
واژههای کلیدی :ادی

قاسمیکرمانی ،نیستان ،بالغ  ،صورخیال.
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 -1مقدمه
ادبیات بنمنزبۀ توصیفی از زن گی آرمبانی بشبر ،از برجسبتنتبرین شباخنهبای هنبری اسب

کبن

بطیرترین شاخۀ آن ،شار اس ؛ شاری کن آن را «کالم مخیّل» گفتبنانب و بنیباد آن را ببر تخیّبل
دانستنان  .همچنین شار ،شکستن هنجارهای عادی و منط ی زبان اس

و در عرصۀ ادبیبات ،ایبن

هنجارها گاهی بنوسیلۀ «صور خیال» شکستن میشبود کبن فراهنجباری مانبایی نبام مبیگیبرد .در
تاریر صورخیال ،ناگزیر از تبیین اجزای سازن ۀ آن (تخیّل و تصویر) هستیم .خیال سبازن هتبرین
عنصر شار ،تصویر ذهنی اشیاء و پ ی ههایی اس

کن قبالً احساس و تجربن شب هانب و اینبک در

دسترس حس قرار ن ارن  .برای اینکن شاعر خیالهای خود و تجارب حسیاش را نظام ببخشب و
آنها را در قاب

تصاویر هنری ارائن کن  ،بن نیروی تخیل نیاز دارد؛ نیرویی فاال کن تصاویر منفال

خیابی را سازمان هی میکن  .خیالها نیز برای اینکن شکل عینی و ملموس بن خود بگیرن و ببرای
دیگران قابلبمس شون  ،در واژهها فشرده ش ه ،نام تصویر بن خود میگیرن « .ادبیات ،دربرگیرنب ۀ
مجموعن آثار مکتوب و گفتاری اس

کن برترین افکار ،احساسات و عواطر را در قابب

گبزینا

زیباترین ابفا و بهترین صورتها عرضن کن » (شفیایک کنی.)3۴ :1387،
بنقول جلیل تجلیل« ،صورخیال یانی علم بیان ،یکی از م والت مهمی اس

کن در طول تاریخ

ادبیات ،شاعران بنصورت ناخودآگاه و کمترآگاهانن با آن سروکار داشتنانب و سباب ۀ آن ببن دوران
آغازین شکلگیری اشاار عروضی فارسی بازمیگردد» (تجلیبل .)۴3 :1362،در زمینبۀ علبم بیبان،
شاعرانی چون ابوسلیک گرگانی ،حنظلن بادغیسی و فیروز مشرقی طبعآزمایی کرده و تبا حب ودی
نیز موف بودهان  .در این زمینن ماموالً شاعران سای کردهان از پاینهای اساسبی صبورخیال نظیبر
تشبین و استااره در اشاارشان استفاده کنن و شای بتوان گف

کبن کباربرد تشببین و اسبتاارههبای

ساده در اشاار شاعران م اح قرون  ۴و  5هجری جلوۀ بهتری داشتناس .
در این پژوها ،مونوی «نیستان» قاسمی کرمانی از دی گاه شبگردها و ترفنب های هنبری علبم
بیان و اشتمال بر صورخیال با استفاده از تابیبرات عامیانبن و در سباختاری نسببتاً فوبکوریبک کبن
موج

مالح

کالم ش ه ،مورد تحلیل قرار گرفتناس .

 -1-1بیان مسأله و سؤاالت تحقیق
مسأبۀ تح ی حاضر ،تحلیل ترفن های هنری علم بیان در کتاب «نیسبتان» ادیب
( 1238-1308ه.ش) ،شاعر و نویسبن ۀ مااصبر کرمبانی اسب

قاسبمی کرمبانی

کبن تباکنون مبورد بررسبی قبرار
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نگرفتناس  .این اثر با استفاده از بغات ،اصطالحات و عبارات رایب در ببین مبردم کوچبنوببازار
کرمان ،بنویژه صنر شاببافان ،هم بنبحا نام و هم بنبحا برخی جنبنهبای بغبوی و اصبطالحی
در ت ابل با «بوستان» سا ی قرار گرفتناس

و میتوان نموننای از ن یضۀ طنز بر «بوستان سا ی»

محسوب شود و شای بندبیل نوآوری در شیوۀ شاعری و جنبۀ ن یضنای آن ،کاری کبمنظیبر تل بی
شود .در همین راستا تح ی حاضر میکوش تا ضمن بررسی ساختار هنری اثر بن ایبن پرسباهبا
پاسخ ب ه کن:
 -1مهمترین شگردهای هنری و جلوههای بالغبی «نیسبتان» کبن سباختاری عامیانبن دارنب  ،کب ام
هستن ؟
 -2قاسمی کرمانی در استفاده از بغات و اصطالحات صنر شاببافان و کارکردهای عامیانۀ زبان در
آفرینا صورخیال اثر خود تا چن میزان موف بودهاس ؟
 -1-2ضرورت و هدف تحقیق
ضرورت انجام تح ی در این اس

کن تحلیل شگردهای هنری اثر حاضر می توان جایگاه و ن ا

ملثر ترفن های هنری را در آفرینا و برجستنسازی طنز و زبان فکاهی نشان ب ه  .ه ف اصبلی
تح ی نیز این اس

کن مهمترین شگردهای هنری را کن همبان جلبوههبای بالغبی و صبورخیبال

«نیستان» در شکل عامیانۀ آن هستن  ،مورد تحلیل قرار ده و از ایبن طریب ببن سبلاالت تح یب
پاسخ ب ه .
 -1-3پیشینۀ تحقیق
دربارۀ پیشینۀ صورخیال و علم بیان بای گف

کن این م وبن همواره در طول تباریخ شبار فارسبی

موردنظر پژوهشگران و ادیبان قرار داشتناس

و آثبار و تح ی بات فراوانبی در ایبن زمینبن انجبام

ش هاس

کن ازجملن میتوان بن« :ماابماببالغن» تأبیر محمب خلیل رجبایی« ،صبورخیال در شبار

فارسی» از محم رضا شفیایک کنی« ،اب ع ابب ایع» نوشتۀ شمسابالمای گرکانی« ،ماانی و بیان» از
جلیل تجلیل« ،بیان» از سیروس شمیسا« ،بیان و ماانی» تأبیر محم علویم ّم و رضا اشرفزاده،
«بیان در شار فارسی» از بهروز ثروتیان« ،بالغ

تصویر» از محمود فتوحی و «در قلمبرو بالغب »

از محم علویم ّم« ،زیباشناسی سخن پارسی» از میرجاللاب ین کبزازی و «زیب

سبخن» سبی

محمود نشاط اشاره کرد .در زمینۀ م االت و پژوهاها نیز مبیتبوان از« :اسبتاارۀ مفهبومی؛ ن طبۀ
تالقی تفکر و بالغ

در قصای ناصرخسرو» از غالمحسین غالمحسینزاده و فهیمبن خراسبانی در
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قاسمی کرمانی» بن تأبیر نسبرین فبالح

و احم امیری خراسانی در دوفصلنامۀ مطاباات ایرانی دانشک ۀ علوم انسانی دانشگاه شهی بباهنر
کرمان« ،مشبّنٌبن ع لی در تاریخ وصّاف» از یحیی کارگر در مجلۀ زبان و ادبیبات فارسبی دانشبگاه
استاارۀ مکنیّبن در آثبار بالغبی» از احم رضبا

خوارزمی در زمستان « ،1396بررسی ،تحلیل و ن

جمکرانی در مجلۀ پژوهاهای زبان و ادبیات فارسی در تابستان « ،1396کاربرد استاارۀ مفهبومی
در قصای ناصرخسرو» از محمّ بارانی ،مریم خلیلیجهانتیغ و محمّب حکیمبیفبر در پژوهشبنامۀ
ادب غنایی در زمستان « ،1395م ایسۀ اجمابی صورخیال در بالغ

فارسی و انگلیسی» از حسبین

آقاحسینی و زهرا آقازینابی در پژوهشنامۀ گوهر گویا در بهار  1395و ...نبام ببرد کبن هب ف همبۀ
نویسن گان فوق ،تحلیل مباحث چهارگانۀ علم بیان بنصورت کلّینگری یا برجستنسبازی یکبی از
این چهار شاخن در اشاار یکی از مشاهیر زبان و ادب فارسی ببودهاسب ؛ وببی تباکنون کباری در
زمینۀ صورتهای خیابی کتاب نیستان ادی

قاسمی کرمانی کن با کاربرد زبان عامیانن ببن اشباارش

رنگ و بوی فکاهی بخشی ه ،انجام نگرفتناس  .تح ی فوق بنمنظور تبیبین شبگردهای هنبری از
دی گاه یکی از شاعرانی کن در طنزپردازی با چاشنی بهرهگیری از زبان عامیانن و تابابیر و واژگبان
صنر شاببافان از سرام ان در این زمینن محسوب میشود ،انجام ش هاس

تبا در پایبان بتبوان ببن

نتای مطلوبی دربارۀ آن دس یاف .
 -2معرفی ادیب قاسمی کرمانی ( 1238-1308ه.ش) و کتاب «نیستان»
در تاریخ کرمان چهار شخصی
غالمحسینخان افضلابملک ادی

ببا ب ب

«ادیب

کرمبانی» شبهرت یافتبنانب کبن عببارتانب از:

کرمانی ،شیخ احم ع یلی ادی

کرمانی ،ادی ابذاکرین کرمانی

و حکیم قاسمببنزیبناباابب ین کرمبانی کبن در ایبن پبژوها منظبور مبورد اخیبر یانبی ادیب
قاسمبنزینابااب ین کرمانی متخلصبن قاسمی کرمانی اس .
ظاهراً «حکیم قاسمبنزینابااب ین کرمانی براسباس نوشبتۀ دختبرش در تباریخ 1238ه.ش در
کرمان متوبّ ش  .کودکی و اوایل جوانی را در خ م

شیخ احم ع یلی گذران و در ادب فارسی

و عربی و همچنین در علوم ف ن و نجوم بنکمال رسی و م تی را در م ارسی کن بباعنوان «دانبا»
تأسیس ش هبود ،بن ت ریس اشتغال داش  .تا اینکن سرانجام در سال 1308ه.ش بر اثر عارضۀ قلبی
در بیمارستانی در کرمان درگذش

و در همان کرمان مب فون شب » (بهبزادی انب وهجردی:1370،

 .)39براساس نوشتۀ بهزادی ان وهجردی در م مۀ کتاب «کلیات آثار ادی

قاسمی کرمبانی» ،نبام

69

شگردهای هنری کتاب «نیستان» ادیب قاسمیکرمانی

اصببلی وی قاسببم بببوده و تخلبص او قاسببمی؛ هرچنب در برخببی از آثببارش ماننب «نیسببتان» ،از
تخلصهای دیگری با عناوین «عارفی»« ،عاش ی» و «طاببی» نیز استفاده کردهاس ؛ وببی ملبفبان و
تاریخنگاران ،تخلص «قاسمی» را برای او برگزی هان  .بهبزادی همچنبین در بحبث از آثبار ادیب
کرمانی بن مونوی «نیستان» ،کتاب «خارستان»« ،فرهنگ بغبات نبادره»« ،تباریخ تلگرافبی» ،منظومبۀ
«آتازنن» کن دربردارن ۀ رباعیات اوس

و «مونوی عوام» و «شابنامن و ببلبونامبن» اشباره مبیکنب »

(همان.)۴0 :
کتاب مورد بررسی در این پژوها ،مونوی «نیستان» اس

کبن ظباهراً نخسبتین تبأبیر ادیب

قاسمی کرمانی بوده و در بحر مت ارب و بن ت لی از کتاب بوستان سا ی سروده شب هاسب  .ایبن
کتاب منظومنای بن ت لی از بوستان سا ی یا برطب گفتار خودِ سراین ه ،در جواب بوستان سا ی
اس  .قاسمی در آغاز اثر ،تاریخ سرودن آن را سال 1300ه.ق ذکبر کبردهاسب

و در سبب

نظبم

کتاب نیستان ابیاتی سروده و در آنجا اذعان کرده کن در امر م ابلۀ ادبی با شاعران گذشتن بن مشکل
برخوردهاس ؛ زیرا سای داشتن کتاب نیستان را در چهار دفتر و هر دفتر را در هزار بی

بسرای و

در هر یک از چهار دفتر تخلصی را بیاورد؛ اما در این امر توفی نیافتن و ف ط سن دفتر را بن انجبام
رسان هاس  .تا اد ابیات موجود در این سن دفتر  2381بی
بی  ،دفتر دوم  10۴۴بی

و دفتر سوم  39۴بی

اس

کبن دفتبر اول مشبتملببر 9۴3

هستن .

 -3علم بیان و صورخیال
یکی از شگردهای خل زیبایی در شار ،بهرهگرفتن از تصویرآفرینیهای کالمی اس

کبن در زببان

فارسی ساب نای دیرینن و بن ان ازۀ عمر این زبان دارد .ساب ۀ تأبیر کتابهای بالغی بن قرن پبنجم
هجری میرس کن از مهمترین تأبیفات در این زمینن مبیتبوان ببن کتبابهبای «ترجمباناببالغبن»
محم بنعمر رادویانی« ،ابماجم فی مااییر اشاار اباجم» شبمس قبیس رازی و «حب ائ ابسبحر»
رشی وطواط اشاره داش  .بالغ
مخاط

در اصطالح ،مطاب ب داشبتن کبالم ببا م تضبای حبال و م بام

اس  .این دانا بن سن بخا ماانی ،بیان و ب یع ت سیم ش ه کن یکی از مهمتبرین اقسبام

آن کن همواره و در طول تاریخ شار فارسی حتی در اشاار نخسبتین شباعران سب ۀ سبوم هجبری
ازقبیل :ابوسلیک گرگانی ،حنظلن بادغیسی و فیروز مشرقی نیز میتوان جلوههبایی از آن را یافب ،
علم بیان بوده کن ماادل آن « صورخیال» یا «فراهنجاریهای مانایی» اس .
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قاسمی کرمانی» ،علم بیان اینگونن تاریر

کن بنواسطۀ آن یک مانبی حاصبل در ذهبن را مبیتبوان ببا ترکیب هبای

مختلر و روشهای گوناگون بیان کرد» (فالح و امیری خراسانی.)13۴ :1396 ،
تصویر و خیال را ماادل واژۀ ایمباژ « »imageمبیداننب ؛ ببا ایبن توضبیح کبن تصبویر کمبی
گستردهتر از خیال اس

و ب ون بهرهگیری از ابزارهای علم بیان نیز میتوان تصبویر آفریب ؛ ببرای

موال ،فردوسی با آوردن اوصاف متا ّد در شاهنامن ،تصاویری ب یع و تخیّلی میآفرین  ،ب ون اینکن
از عناصر بیانی استفاده کردهباش  .اهمی

توصیر در تصویر بنح ی اس

کن برخی مااصبران آن

را بر تشبین و استااره و مجاز برتری دادهان و میگوینب « :بهتبرین و شایسبتنتبرین وسبایل بیبان،
تصویریآوردن اوصاف اس » (ب وی.)13۴ :1962 ،
با استناد بن ن ا خیال در شار اس

کن شناخ

شار بنعنوان پایگاه اصلی تجلّی و خودنمایی

صورخیال ضروری مینمای  .سی.دیبویس « »C. DayLewisشاعر مااصبر انگلیسبی ،در کتباب
ماروف خود «خیال شاری» نوشتناس « :ایماژ یا خیال عنصر ثاب

شبار اسب

و ایماژسبازی ببن

خودیخود اوج حیات شاری اس » ( .)Lewis, 1966:17تاریر دیگری کبن مبیتبوان در ایبن
زمینن بن آن استناد کرد ،متال بن شفیایک کنی اس
عاطفن و تخیّل اس
رابرت فراس

کبن چنبین آوردهاسب « :شبار گبرهخبوردگی

کن بن زبانی آهنگین شکل گرفتبناسب » (شبفیایکب کنی )90 :1387 ،و نیبز

« »Robert Frostمیگوی « :شار این اس

کن چیزی بگویی و چیبزی دیگبر اراده

کنی» (.)Drew,1959:50
علم بیان در اشاار شاعرانی جلوه دارد کن بیشتر با طبیا
چنانکن ادی

قاسمی کرمانی نیز شاعری اس

و محیط پیرامونشان مأنوس باشبن ؛

کن بیشتر با طبیا

سرسبز و باصفای اطراف کرمان

و شهر بردسیر ارتباط داشتن و جلوههایی از این ارتباط نیز در البنالی اشاارش در قاب

تشببیهات

زیبا و بطیر مناکس ش هاس  .بیبان عمب تاً ببن چهبار مبحبثِ مجباز ،تشببین ،اسبتااره و کنایبن
اختصاص دارد .در اثر مذکور نیز شاعر هرجا کن بنوجود این عناصر نیازی دی ه و زبان هنری وی
آن را ایجاب کرده ،بن تناس
بُا ادبی مزیّن کردهاس .

موقای

و فضای خیابی خود از آنها بهره گرفتن و شارش را بن این
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 -3-1جلوههای صورخیال در مثنوی «نیستان» قاسمی کرمانی
 -3-1-1تشبیه
تشبین ،یکی از پردامننترین و دلانگیزترین مباحث علم بیان و صورخیال شاعرانن اس
با واژۀ « »simileانگلیسی اس « .تشبین ،یادآوری شباهتی اس

کبن مابادل

کن از جهتبی یبا جهباتی میبان دو

چیز مختلر وجود دارد» (علویم ب ّم و اشبرفزاده .)21 :1376 ،تشببین و « ،»simileدر تاریبر
بسیار شبین بن هم هستن  .در تاریر « »simileگفتنان  :یک چیز با چیز دیگر بنصورت مشخصبی
توسط کلماتی همچون « »asو « »likeم ایسن میشود .تشبین نیز «مانن کردن چیبزی ببن چیبزی ببا
ادواتی خاص اس » (رجایی .)2۴۴ :1359 ،هر دو دی گاه بر این باورن کن تشبیهاتی ببا اخبتالف
بیشتر در «مشبّن و مشبّنٌبن» ،جنبۀ هنبری و زیببایی عمیب تبری دارنب ؛ چنانکبن گفتبنانب « :هرچبن
اختالفات بیشتر باش  ،تشبین زیباتر اس ؛ زیرا حساسی
عناصر طبیا

هنرمن را در یافتن ارتبباط موجبود ببین

و اشیاء افزایا میده تا ح ای نهفتن را دقی تر ادراک کن » (بب وی.)۴3 :1962 ،

توفی تشبیهات هومری را نیز اغل

وابستنبن اختالف ش ی میبان «مشببّن و مشببّنٌببن» مبیداننب .

کوئین تیلیان « »Quintilianتوصین میکن  :هر ان ازه کن در تشبین ،مشبّن از مشبّنٌببن دورتبر باشب ،
تأثیر و ن ا ب یع و غیرمنتظرهبودن آن بیشتر خواه بود» (.)Hardison & Warnke,1986:252
ازنظر زبانشناسی ،تشبین براساس محور همنشینی زبان شبکل مبیگیبرد و همبۀ ارکبان آن در
ساختار نحوی جملن میآی ؛ بنابراین تمام انواع تشببیهات روسباختی ،از کباها ارکبان تشببین در
روساخ

پ ی میآین  .برای نمونن کاها ادات تشبین در روساخ

جملۀ تشبیهی ،تشبین ملکّ را

میسازد یا کاها وجنشبن ،تشبین مجمل را بنوجود میآورد و کباها ادات تشببین و وجبنشببن،
تشبین بلیغ را میسازد .ارکان اصلی تشبین عبارتان از :مشبّن ،مشبّنٌبن ،وجبنشببن و اداتتشببین .ببا
مطاباۀ اشاار قاسمی کرمانی در مونوی نیستان ،نخستین چیزی کن توجن مخاط
میکن  ،وجود تشبیهات بطیبر اسب
پرکاربردترین صنا

را بن خود جلب

کبن بسبام بباالی آنهبا نشبان مبیدهب کبن ایبن مبحبث

ادبی در «نیستان» بوده و تنبوّع و گسبتردگی آن در الببنالی اشباار ،موجب

محسوسکردن زبان طنز و رفع دبزدگی و خستگی مخاط

میشود.

 -3-1-1-1تشبیه عقلی به حسی
در این نوع از تشبین چنانکن شواه نشان میدهن  ،مشبّهی بن مشبّنٌبهی تشبین ش هاس
در این موالها کلمۀ دوم کن امری ع لی محسوب میشود ،مشبّن اس

کبن عمومباً

و بن کلمبۀ اول ترکیب

کبن

پژوهشنامۀ ادب غنایی
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م وبنای عینی و محسوس اس  ،تشبین ش ه کبن ایبن همانن سبازی ،شبار را دبنشبینتبر و ببرای
مخاطبان فهمپذیرتر میسازد.
عجب اینکهه تنهها بهه یه جهای جمه

روانههها پراکنههده چههون نههور عههم
(قاسمیکرمهانی )125 :1372

بهههههرون ی ا عههههههربند ههههههو

عقهههابی تهههو بیهههگار صهههید میههه
(همان)72 :

مههب بشههنو ای مسههر نفتههار نفهه

فهههرود ی ا پشهههر کفتهههار نفههه
(همان)91 :
مههینیههر د بههه جههو

بههه دنیهها مکههب نقههد جههان را نههرو

کههه صههد خههرمن

کسهههانی کهههه عهههم دل افروختنهههد

کنهههاره نرفتنهههد و جهههان سهههوختند

(همان)142 :
(همان)151 :
مکهههب عیشهههۀ دل بهههه ته ه

قهههریب

حههگر کههب کههه باعههد خنرههها دریههب
(همههان)166 :

دریغههها کهههه ابنهههای دنیهههای دون

دلههی دارم ا غههم چههو دریههای خههون
(همان)165 :

 -3-1-1-2تشبیه حسّی به حسّی
در این بخا شاعر با بهرهگیری از امور محسوس تشبیهاتی میآفرینب کبن عمب تاً مشببّنٌببن آنهبا
حیوانات ق رتمن ی مول شیر ،حیوانات اهلی مول قوچ ،حیوانات مرموز مول روباه (برای تح یبر و
استهزاء) ،حیوانات کوچکی چون موش و پرنب گانی موبل زا هسبتن کبن در همبۀ مبوارد تشببین
موج

تجسیم ش ه و با این جسمی بخشی موج
بههه ریشههر قسههم چههار مرن ا

مههیب

عینی

بیشتر مشبّن ش هاس .

پریههدم بههه بههاال چههو عههیر عههریب
(همان)41 :

چنانکن میبینیم شاعر در این بی

با تابیبر «ببن ریشب

قسبم» ببن کبالم خبود جنببۀ عامیانبن

بخشی هاس .
میههان تنههت بسههتم چههو مههردان کههار

بهههه دنبهههال رفهههتم بسهههی قهههو وار
(همان)43 :

شگردهای هنری کتاب «نیستان» ادیب قاسمیکرمانی
کنیهههد ا در چالهههه یکسهههر عهههلنت
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چههو روبههه بههه ویرانههه یعنههی کلنههت
(همان)60 :

بکهههردیم انهههدر تهههه چهههه چهههرا

همانههها چهه هی تیهههره چهههون پهههر ا
(همان)63 :

ده قهقهههههه همچههههو کبهههه

دری

بههههههههر ورده وا حیههههههههدری
(همان)65 :

نریههنان همههه لباههر بهها لبنههت تههر

چههو موعههی کههه ا ب یههد بههه در
(همان)96 :
مههیب نشههته ناصههاف چونههان دمههب

ههههم ا سهههنت هفتهههاد و هشهههتادمب

(همان)120 :

در این ابیات استفاده از تاابیری مانن «سنگ هفتاد من ،قوچوار ،شلنگکردن ،بُخ

و ببا بنبگ

تر گریختن» ،باعث عامیانن و فکاهیش ن کالم ش هاس .
گاهی شاعر کلماتی چون بلبالنن ،آهوانن و چغوکانن را کن ازنظر دستوری و در روساخ
قی تشبین هستن  ،در زیرساخ

کالم،

با استفاده از قانون کاها زبانی بنصورت مشبّنٌببن و ادات تشببین

(جزء ون ی «انن») در مانایِ مانن بلبل ،مانن آهو و مانن چغوک (نوعی پرنب ه در بهجبۀ کرمبانی
ماادل با گنجشک) بنکار میبرد کن برخی شاه موالهای آن بن قرار ذیل هستن :
بهههه بسهههتان بلبالنهههه مهههیسهههرودیم

بهههه صهههحرا هوانهههه مهههیچریهههدیم

چغوکانهههه بهههه بههها انهههدر تفهههنب

هههر عههاخی بههه عههاخی مههیپریههدیم
(همان)148 :

رفیقهههی بهههه جوپهههار بهههودم خنههه

بهههه سهههردی چهههو ب قنهههات کنه ه
(همان)70 :

یکی دیگر از ترفن های هنری کتاب «نیستان» ،تشبین بن اصطالحات و ابزارهای صنر شاببافی
بودهاس

کن غابباً با برقراری تناس

بین این اصطالحات صورت میگیبرد .قاسبمی در جبایی در

توصیر تفرّج جمای خلوشان (بافن گان) چنین گفتناس :
همه صفبهصهف چهون نه پهودش عهال

یکههی همچههو مکههوی بیشههوده بههال
(همان)44 :
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تشبین بن اجزای ب ن ازجملن دن انها نیز در نیستان قاسمی دی ه میشود کن دن انبنهبای شبانۀ
بافن گی را نیز ت اعی میکن :
کههه خههود دوسههتانر چههو دنههدان همههه

تهههو را یهههاور و پشهههر بنهههدان همهههه
(همان)151 :

این تشبیهات ادی

کرمانی همراه با ترفن های ویژۀ او در طنزآمیزکردن کالما موثر بوده ان .

 -3-1-1-3تشبیه حسّی به عقلی
در این بخا شاعر مشبّن محسوس را بن مشبّنٌبن ما ول مانن کرده؛ چنانکبن شباعر ببا ارم ،نفبخ
صور ،قضا (سرنوش ) ،پری و غول (جان اران موهوم و تخیّلی) را مشببّنٌببن کبالم خبویا قبرار
دادهاس :
بعهههد ا سهههده

مههههرا بردسههههیر ا پههههدر بههههود ده

چهههو بههها ارم لیه ه

یکهههی یهههاد داریهههم ا اههههو خهههور

دمهی داعههر جههگاب چههون نفه صههور

(همان)35 :
(همان)48 :

در مورد باال شیوۀ سخنگویی یکی ازدوستان را مول نفخ صور کن امری نامحسوس و ع لی اس ،
مانن کردهاس .
جهان نر به صهورت بهدی چهون پهری

بههه معنههی اسههر اهههریمب ار پههی بههری
(همان)142 :

وای بهههر جانهههر ای خلیفهههه انهههر

پههول بسههم ات اسهههر و تههو غههولی
(همان)162 :

ادی

کرمانی در جای دیگر در توصیر رهایی خرگوش و گریز تن و تیز او چنان عمل کبرده

کن تشبین محسوسبنما ول اس :
چههون رههها نشههر بههی بههان حیههوان

سهههرنرفر هوانهههه انهههدر دعهههر

رفههر همچههو عمههر عنیههن

کهههه دنهههر بههها برناواههههد نشهههر

تینتهه

(همان)167 :

در ابیات فوق شاعر خوشذوق ،گریختن خرگوش از دام را مانن رهایی روح از قفبس جسبم
پن اشتناس

کن بازگشتی برای آن نیس .
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 -3-1-1-4تشبیه عقلی به عقلی
در این بخا مورد قابلذکری در نیستان قاسمی کرمانی پی ا نش کن دبیل آن را مبیتبوان گبرایا
شاعر بن تجسیم و عینی بخشی در تشبین عنوان کرد کن این موضوع در شار عمومی

دارد.

 -3-1-1-5تشبیهات روساختی
جملن و همنشینی اجزاء کالم نمود مییابن کن گاه در ساخ

تشبیهاتی هستن کن در ساخ

آنها

با کاها ارکان روبنرو هستیم و شامل این انواع میشون :
 -3-1-1-5-1تشبیه مرسو
تشبین مرسل «تشبیهی اس

کن بیشتر ارکان تشبین بنویژه ادات تشببین در سباخ

(شمیسا)3۴ :1383 ،؛ چنانکن در نیستان ادی
یکههی همچههو موتههاب پهه

پهه

آن وجبود دارد»

کرمانی آم هاس :
نهههه افتهههان و خیهههنان و نهههاهی دوان

روان

(قاسمیکرمانی)45 :1372 :
بپیچیههد در کوچهههههها عههر عههر

نشهههودیم سهههینه همهههه مثهههو بهههر

(همان)53 :
کههه نههردد قههد همچههو تیههرم کمههان

همانههها کهههه یهههاد مهههدم ان مهههان

(همان)66 :
که البر ش چون سنت سهی سهنت بهود

بهه ههامون ههم انههدر بسهی سهنت بههود

(همان)120 :

 -3-1-1-5-2تشبیه مؤکد
تسبین موک تشبیهی اس

«کن ادات تشبین در آن ذکر نشود» (علوی م ّم .)87 :1386 ،کبن برخبی

از نموننهای آن در نیستان قاسمی کرمانی عبارتان از:
خرامیهههههدن کبههه ه

خرامیههههدم انههههدر جلههههو باوقههههار

در کوهسهههههار

(قاسمیکرمانی )61 :1372

چنانکن مالحظن میشود ،در این بی
مخاط

در راستای تایین آن بر جذابی

ادات تشبین بنکار نرفتن و ازیبن رهگبذر تکباپوی ذهبن
بی

بههه هههامون عههنیدم کههه غوعههی قههره

افزودهاس .
بپنداعههههههتی روبهههههههی را بههههههره
(همان)87 :

چهههو بهههر قامهههر پیهههر ن بنیریهههد

چنهههاری درافتهههاده ا جهههای دیهههد
(همان)116 :
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خمی ۀ پیرزن را مانن چناری افتاده پن اشتناس .

 -3-1-1-5-3تشبیه مجمو
تشبین مجمل تشبیهی اس

«کن وجنشبن در آن کاها مییاب یا بن تابیر دیگبر حبذف مبیشبود»

(تجلیل .)56 :1362 ،در ادامن چن مورد شاه موال از اثر ادی
تراعهههیده ریههه

و دمیهههده سهههبیو

کرمانی ن ل میشون .

لهههب تههها بنهههانوش همرنهههت نیهههو
(قاسمیکرمانی )59 :1372

چنانکن در بی
نهه صههلح

فوق میبینیم ،وجنشبن کن سیاهی و تیرگی می باش  ،ذکر نش هاس .
پسههندیده باعههد نههه جنههت

عرنی

چو عهد اسر و عهدش عهرنت
(همان)91 :

ابَهههر ب پشهههتم چهههو عهههد عهههنا

تههو نفتههی نهنههت مههد انههدر عههنا
(همان)95 :

ندانسهههههتی ار کبریهههههای جلیهههههو

عههدت دیههده ا نریههه چههون رود نیههو
(همان)118 :

 -3-1-1-5-4تشبیه مفصّو
تشبیهی اس

«کن وجنشبن در آن مذکور بودهباش » (مازن رانی )263 :1376 ،مانن :

عشهههق جوانهههان عهههدی تردمههها

پریههدی بههه هههر سههوی چونههان کههال
(قاسمیکرمانی )52 :1372

نشهههینید خهههاموش چهههون مردنهههان

همهههه یاهههه چهههاد و کالخوردنهههان
(همان)53 :

کنههون همچههو یوسههف بههه چههاه انههدریم

بهههه دریهههای جهههرم و ننهههاه انهههدریم
(همان)57 :

بکهههردیم انهههدر تهههه چهههه چهههرا

همانههها چههههی تیهههره چهههون پهههر ا
(همان)63 :

نشسههتیم بههر نههرد هههم چههون کمههو

کههه انههدر میانمههان نمههیرفههر مههو
(همان)68 :

چنانکن میبینیم در نموننهای باال وجنشبنها بنترتی
در چاه بودن ،تیرهبودن و کنار یک یگر نشستن.

عبارتان از :پری ن ،خباموش نشسبتن،
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 -3-1-1-5-5تشبیه بلیغ
تشبیهی اس

آن وجود ن ارد» (کبزّازی،

«کن مانواژ (ادات تشبین) و مانروی (وجن شبن) در ساخ

 .)73 :1375برخی نموننهای آن بن اشکال زیر در مونوی نیستان ادی
دل قاسهههمی عهههاد و خرسهههند بهههاد

کرمانی ظاهر ش هان .

نهههههال وجههههودش برومنههههد بههههاد
(قاسمیکرمانی )32 :1372
فکهههرتم نهههرم عهههد

چههو عبهه خشههب مههر مههرا نههرم عههد

تهههب ا تههه

بسههوخر

بهههه دل تههه

(همان)36 :
قههراوول را دل بههه حههال

مههههر او برفروخهههر
(همان)54 :

دلهههم

ته ه

غصهههه پهههر دود عهههد

کههه ا هههر دو سههو راه مسههدود عههد
(همان)55 :

چههو تیههر ق هها تیههرش ا راسههتی

نکههردی خنههها نچههه مهههیخواسهههتی
(همان)57 :

موارد باال را میتوان در زمرۀ تشبیهات بلیغ اضافی محسوب کرد.
ههههم ینهههده را نیهههن بیگعهههته نیهههر

بههههار جهههوانی خهههنان نشهههته نیهههر
(همان)66 :

تهههویی ن عههههناده ی بهههی نفههه

تههب ا مههر جانههر چههو خههالی قفهه
(همان)114 :

این دو مورد اخیر را میتوان بنعنوان تنها نمونبنهبای تشببین بلیبغ اسبنادی در نیسبتان ادیب
کرمانی بنحساب آورد.
 -3-1-1-6تشبیه ا نظر ساختار مشبّه و مشبّهٌبه
 -3-1-1-6-1تشبیه مرکب
تشبین مرک

زمانی اس

کن «مشبّن با مشبّنٌبن یبا هبر دو از ترکیب

ج اگانن میسازد و م صود گوین ه همین هیأت مرکّ
ادی

و اجتمباع چنب چیبز ،هیبأتی

اس » (ثروتیان .)53 :1369 ،در این م وببن

کرمانی عم تاً یک هیأت را بن هیأتی دیگر مانن کردهاس ؛ چنانکن در شاه موبالهبای زیبر

مشاه ه میشود:
دسهههتم بر مهههد مرغهههان غریهههو

چهههو ا دسهههر عهمهههورو وا دیهههو

همهههان دیهههد اژدر مهههب در دیهههار

کهههه در خهههان سهههیم اسهههفندیار
(قاسمیکرمهانی )46 :1372
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بدانسان که وقهر خهنان ریاهر بهر
(همان)50 :

جوانههههان بهههها ار عههههاهی همههههه

مههرا نههرد چههون نههرد چوپههان رمههه
(همان)68 :
تهه

بههه هیههنم رسههد

بههه ایمههان چههه خواهههد رسههد ا حسههد

همههان کههو

کهههه بایهههد تهههو دفتینیهههان را همهههه

بههه هههم جمهه

در ن دم بههه قصههری عههه دختههری

چهههو در برجهههی ا سهههمان اختهههری

(همان)98 :
ری چههو چوپههان رمههه
(همان)104 :
(همان)117 :
فههرو رفتهههه ههههر حبههههای در مغهههاد

چههو نیههی بچههه در بههه سههورا خههاد
(همان)138 :

چنانکن مالحظن ش  ،شاعر در تمام ابیات از وزن حماسی «فاوبن فاوبن فابوبن فابول» بهبره
گرفتن و اغراق مانایی باعث ایجاد فضای طنزآمیز در ابیبات شب هاسب  .مبیتبوان گفب

قاسبمی

کرمانی تالش میکن با بهرهگیری از بحن حماسی و بهرهگرفتن از واژگان محلی ماننب «دفتینیبان»
کن در ارتباط با صنر شاببافی اس  ،کالم خود را برای مخاط

صمیمانن و جذاب کن .

 -3-1-1-6-2تشبیه مفرد و مفرد به مقیّد
در این ساخ

تشبیهی ،شاعر یک شیء مفرد را بن شیء م یّ مانن کردهاسب ؛ چنانکبن در نمونبۀ

ابیات زیر مشاه ه میشود و عم تاً بن همان شیوۀ رای دیگر شاعران از این نبوع تشببین در کبالم
خود استفاده کردهاس

و هیچوجن برتری محسوسی نسب بن دیگران در این زمینن ن ارد.
بههدی تیههره چونههان دخههان

در مهههههد جهههههوانی نلبا خهههههان

کههه رنی ه

بهههه ن چهههابکی کهههه بهههدم ا الهههه

چههو بیهه ن فههرو رفههتم انههدر بههه چههاه

(قاسمیکرمانی )43 :1372
(همان)70 :
ههههم ا سهههنت ته ه

نهههه در در

برافههههروختیم تشهه هی مثههههو بههههر
(همان)162 :

ایب سه مورد ا موارد تشبیه مفرد به مفرد محسوب میعوند.
جوان خشه

چهون عها کبریهر عهد

عههنیدی بهه

خیههر عههد خیههر عههد
(همان)89 :
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دری
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(همان)140 :

 -3-1-1-7ساختار تشبیه ا نظر تعدّد مشبّه و مشبّهٌبه
 -3-1-1-7-1تشبیه مفرو
تشبین مفروق «آن اس

کن اوّالً مشبّن و مشبّنٌبهی مذکور شون و با از آن مشبّن و مشبّنٌببن دیگبر»
در این نوع از تشبین شاعر در هر مصراع یا در کبل بیب ،

(مازن رانی .)251 :1376 ،میتوان گف

دو یا چن جملۀ تشبیهی میآورد .بن صورتی کن در شواه زیر آم هاس :
همانههها چهههو اژدر دههههانی

نهههرم

درون انههدرش چههون تههب مههار نههرم
(قاسهههمی کرمهههانی )38 :1372

خروعهههید اسهههتاد چونهههان نهههورد

بغریههههد عههههانرد چههههون نههههاونرد
(همان)50 :

نکتۀ قابلذکر بی
بودهاس

کن هنر ادی

دوم این اس

کن «نورد» و «گاوگرد» از اصطالحات رایب صبنر شباببافان

کرمانی در استفاده از آنها باعث ایجاد تشبیهی شاعرانن در سطح کبالم وی

ش هاس .
همانهها جهههان همچههو نرمابههه تنههت

حههریج جهههان همچههو ن مسههر بنههت
(همان)94 :

تههویی همچههو مههر و جهههان دام و بنههد

بپرهیههههن ا بنههههد بپههههگیر پنههههد
(همان)140 :

تههو چههون کههودد و عفههو نوخواسههته

جهههههان همچههههو دکههههان راسههههته
(همان)147 :

در این مورد قاسمی کرمانی گاه سوم شخص و گاهی دوم شخص را مخاطب

کبالم خبویا

قرار داده و برای آفرینا ایبنگونبن تشببیهات ،عمب تاً از مشببّنٌببنهبایی متنبوّع ماننب حیوانبات،
خزن گان ،پرن گان ،کوه و عناصر طبیا

و جهان و ابزارهای درونی آن بهره میگیرد.

 -3-1-1-7-2تشبیه ملفوف
تشبین ملفوف «آن اس

کن اول چن مشبّن را ذکر کنن  ،با چن مشبّنٌبن را بن همان ترتی

ذکبر

کنن » (آهنی .)1۴5 :1360،در این نوع تشبین ،شاعر مشبّنها را در کنار هم و مشبّنٌبنهبا را در کنبار
یک یگر میآورد و با استفاده از نام حیواناتی مول بُز و گاو و همچنین عناصر طبیای چبون کبوه و
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کبن تنهبا مبورد آن در

قاسمی ،این مورد اس :

باندید ا ایب حهرف و نفهر ای نهروه

بههن و نههاو خههود همچههو کاهنههد و کههوه
(قاسمیکرمانی )152 :1372

در این بی

شاعر با پن ار شاعرانۀ خویا بنبحا سبکی و سنگینی ببز را موبل کباه و گباو را

مول کوه پن اشتناس .
 -3-1-1-8تشبیه ا نظر یرساخر و معنا
 -3-1-1-8-1تشبیه تف یو
در این نوع تشبین «سخنور برای نوکردن و آراستن تشبین ،مانن ه (مشبّن) را بر مانستن (مشبّنٌببن) ببن
شیوهای برتری ده » (کزّازی .)7۴ :1375 ،در این بخا تشبین ،ابتب ا مشببّن را ازنظبر مانبایی ببن
مشبّنٌبن مانن میکنن و سپس از گفتۀ خود ع ول کرده و مشبّن را ببر مشببّنٌببن تبرجیح مبیدهنب .
متأسفانن نمونۀ قابلذکری از این گونن تشبین در نیستان ادی

کرمانی مالحظن نش .

 -3-1-1-8-2تشبیه معکو
تشبین «زمبانی وارونن (ماکوس) اس

کن سخنور یک بار مبانن ه (مشبّن) را بن مبانستن (مشببّنٌببن)

مانن کن و سپس بار دیگر بن وارونگی ،مبانستن را بن جای مببانن ه بیباورد و ببن مببانن ۀ پیشبین
مبانن کن » (کبزّازی .)77 :1375،نمونۀ قبابلذکری از این مورد نیز در نیستبان ادی

کرمانی دی ه

نش .
 -3-1-1-8-3تشبیه مشروط
اینگونن تشبین زمانی بن وجود میآی کن «شاعر چیزی را بن شرط بن چیز دیگر تشبین کن و گوی
ار چنان بودی ،چنین بودی و مانن آن» (رادویانی .)52 :1362،نمونبنهبای ایبن نبوع از تشببین در
«نیستان» ادی

کرمانی بنچشم نمیخورد.

 -3-1-1-8-4تشبیه م مر
تشبین مضمر زمانی اس

«کن سوق کالم برای ادای مطلبی باش و از قراین مالوم شبود کبن قصب

تشبیهی نیز ش ه و مشبّنٌبن در کالم نیام ه و ف ط بن ذکر بوازم آن اکتفا ش هاس » (گرکبانی:1377،
 .)136شای بتوان دو نمونۀ بنکاررفتن از اینگونن تشبین در نیستان ادی کرمانی را با مضمون ابیات
زیر شناسایی کرد:
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بلهههی ورد بهههر بهههاران بهههه بهههار

نروههههی ههههم ا قهقههههه اعهههکبار

(قاسمی کرمانی )69 :1372

در بی

باال میتوان گف

شاعر بن شکلی پنهانی ،قه هن را بن آذرخا تشبین کرده ،درحابی کن

قص تشبین ن اشتناس .
کههه سههورا مههارت نشههاید سههرای

یکهی یههب جهههان سهوی بیههرون نههرای

(همان)164 :

 -3-1-1-8-5تشبیه تمثیو
تشبین تمویل «آن اس
میتوان گف

کن وجنشبن از چن چیز منتزع ش هباش » (آهنی .)1۴7 :1360،بن تابیر دیگر

تشبیهی کن مصراع دوم آن جنبۀ ضربابمول داشتنباش  ،تشبین تمویل اسب  .ببن ایبن

نوع تشبین در بالغ

کهن استاارۀ تمویلین نیز گفتن ش هاس ؛ برخی نموننهای این نبوع تشببین در

نیستان قاسمی کرمانی بن قرار ذیل هستن :
سههمندر کجهها بههاک

ولههی مههردن اختیههاری خههوش اسههر

اسههر

ا تهه

(قاسمی کرمانی )56 :1372
نهههدارد صهههدا دسهههر تنهههها میهههر

ولههی نههوش نههان عههوخیم کههر

(همان)68 :
نسهها د بههه هههم کوسههه و ریهه

جهههان را بههه تههرد جهههان سهها رهههب

پهههب

(همان)150 :
کههه در بههاد نتههوان برافروخههر نههار

مهههردم بییههههر ای بههههرادر کنههههار

(همان)151 :

چنانکن در ابت ای این بحث بیان ش  ،تشبین پرکاربردترین و رای ترین عنصر بیبانی در نیسبتان
ادی

کرمانی اس

کن تنوّع آن موج

میان انواع تشبین میتوان گف
جلوههای این صنا

مالح

کالم و سادگی آن نبزد مخاطببان شب هاسب

انواع تشبیهات مرسل و مفرد ،مرکّ

بالغی را در این اثر دارن  .نکتۀ دیگر این اس

کرمانی در نیستان ،ماموالً از موارد محسوس و عینی اس
کالم و بذّت مخاط

و بلیغ بنترتی

و در

پرکباربردترین

کن مشبّنٌبن در کبالم قاسبمی

کن باعبث درک سبریعتبر و بهتبر طنبز

میشود.

 -3-2استعاره
استااره ( )metaphorرا عبارت از این دانستنان کن« :یکی از طرفین تشبین یانی مشبّن یا مشبّنٌبن
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را ذکر کرده و طرف دیگر را اراده کنن ؛ بن ادعای اینکن مشبّن از جنس مشببّنٌببن اسب » (گرکبانی،
)56 :1377؛ اما چنین بننظر میرس کن شای این تاریر ،توصیر درستی ببرای اسبتااره نباشب ،
براساس تشبین و وقتی مشبنٌبن آن حذف شبود ،رابطبۀ تشببیهی آن از

چراکن استااره مجازی اس

بین خواه رف ؛ بنابراین ذکر این نکتن در آثار سنّتی ،کن در اسبتاارۀ مکنیّبن و تخییلیبن ،مشببّنٌببن
حذف و یکی از بوازم آن با مشبّن ذکر میشود ،درس

بننظر نمبیرسب و بهتبر اسب

کبن رابطبۀ

استاارههایی از نوع مکنیّن ،تخییلین (تشخیص) را نوعی توسیع مانایی بنحساب آوریم تا تشبین.
بنعبارت دیگر« ،استااره آن اس

کن مشبّنٌبن یک جملۀ تشبیهی در جملنهای دیگبری ببنکبار

میرود و ما با آگاهی از آن جملۀ تشبیهی درمییابیم کن این مشبّنٌبن ،همارزش ببا مشببّن آن جملبۀ
تشبیهی اس » (صفوی .)123 :1396،بای بن این نکتن توجن داش
همنشینی زبان کار میکن ؛ وبی در روساخ
مشبّنٌبن در ساخ

کن استااره نیز براسباس محبور

آن ،جملۀ تشبیهی کباها یافتبن و از ارکبان جملبن،

جملن باقی میمان .

کاربرد استااره در کالم مهارت باالیی میطلب ؛ زیرا یکی از ارکان اصبلی تشببین در آن حبذف
ش ه و بای ذهن با تکاپوی بیشتری بندنبال مورد محذوف باش  .مهمترین اقسام استااره عبارتان
از :مصرّحن ،مکنیّن ،اصلیّن و تبایّن .استااره در مونوی «نیستان» ادی

قاسمی کرمانی بن همان شبکل

رای در شار دیگر شاعران کاربرد دارد کن شای تنها دبیل تمایز آن با استاارات منب رج در اشباار
سایرین ،در استفادۀ ادی

کرمانی از بغات و تابیرات عامیانن و نسبتاً طنزآمیز باش کن باعبث شب ه

بتوان شار او را از م وبۀ اشاار انت ادی ،فوبکوریک و عامیانن محسوب کرد .اببتن بای بن این نکتبن
اذعان داش

کن ادی

کرمانی از استااره نسب بن تشبین کمتر استفاده میکن ؛ زیرا این امر موجب

روانی کالم و ع متا ی آن میشود.
 -3-2-1استعاره مصرحه
در صورتی کن «مشبّن را متروک (حذف) و مشبّنٌبن را مذکور سبازن  ،آن را اسبتاارۀ بابتصبریح یبا
مصرّحن نامن ؛ بنعبارت دیگر ،آنکن ف ط مشبّنٌبن را ذکر کبرده و ارادۀ مشببّن کننب » (نشباط:13۴7،
 .)312در مونوی نیستان ادی
بودهاس

کرمبانی عمب ت ًا کباربرد ایبن نبوع از اسبتااره ببرای پیشب ُبرد کبالم

و قاسمی بیشتر در موارد پن و ان رز و توصیر ج ی م وبنها از آن استفاده میکن .

کنههههون نههههر بمیههههرانیم ای دریههههغ

کههه خورعههید ماتههم بههود یههر میههغ
(قاسمیکرمانی )56 :1372
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«میغ» استااره مصرّحن از آرزوها و تمایالت نفسانی و تالّ خاطر داشتن بن امور دنیبوی اسب
کن شاعر توانستن با استفاده از واژۀ خورشی نوعی آرایۀ تناس
هنههو م چههو حیههوان در ایههب جههاده

نیز در کالم خویا ایجاد کن .

مجههههههرد نیشتسههههههتم ا مههههههاده
(همان)72 :

«جاده» استااره مصرّحن از دنیا و «ماده» استااره از تالّ ات دنیوی اس .
رعههب چینههی خههر ا ایههب ناههو بههب

بهههرو خهههدمر پیهههرو اسهههتاد کهههب

(همان)104 :

«رط » استااره از ماارف و ح ای و «نخل بُن» استااره از وجود پیر و انسان کامل اس .
مههب در نههگر چههون نههدارم ننههاه

همسهههایهام عهههگر تقصهههیر خهههواه

دختههر نهها نیب

ههناران سهت انهدر کمهیب

کههه او راسههر یهه

به چشهم

(همان)161 :

«سگ» استااره از آدمهای هوسباز و فروماین اس .
چنانکن از نموننهای فوق استنباط میشبود ،ادیب

کرمبانی عمب تاً در زمینبۀ آفبرینا اسبتاارات

مصرّحن بن مسائلی چون ناپای اری و زودگذر بودن دنیا و تالّ خاطر داشتن انسانها بن این دنیبای
فانی اشاره دارد کن از جنبنای ،حکیمانن محسوب میشون و بنن رت میتوان نموننهایی یاف

کن

جلوۀ طنزآمیز و عامیانن بر آنها غلبن کردهباش ؛ بنابراین نمیتوان با استناد بن آنها بن طنزآمیز بودن
شار شاعر رسی .
 -3-2-1-1استعاره مرعحه
استاارۀ مرشحن «درح ی

همان استااره مصرّحن اس  ،وقتی از بوازم مشبّنٌبن یا مستاارٌمنن چیزی

را بنهمراه داشتنباش » (علویم ّم و اشبرفزاده .)120 :1376 ،نمونبنهبای آن در نیسبتان ادیب
کرمانی بن اشکال زیر نمود یافتنان :
نهههاده بههه هههم چشههم و مههیداد ریههن

کههه سههاقی بههده جههوهر تنههد و تیههن
(قاسمیکرمانی )74 :1372

«جوهر تن و تیز» در بی

باال ،استاارۀ مرشحن از شراب اس

و شاعر با بهرهگیبری از صبف

شراب و ویژگیهای آن ،این استاارۀ زیبا را ساختن اس .
بهههو دییههر ایههب مرتهه

ب و نههو

بچههههر هوانههههه بههههه صههههحرای دل
(همان)163 :
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آن با آهوانن ،چریب ن و صبحرا ببر

زیبایی آن افزوده اس .
مههیب را بیههو بههر چههه داری سههکون

بیهههو چیسهههر ایهههب قبهههۀ نیلیهههون
(همان)122 :

«قبۀ نیلگون» استااره از آسمان اس

کن میتوان با توجن بن واژۀ زمین نوعی تضباد مانبایی را

نیز ایجاد کن .
بهههرون افکهههب ایه هب جامهههۀ عاریه هر

کههههه منههههنل رسههههاند سههههبکباریر
(همان)127 :

«جامۀ عاری » استااره از جسم ،مادیات و آرزوهای زودگذر دنیوی اس
موج

کن برونافکنب ن آن

سبکباری در رسی ن بن منزل آخرت میشود و نوعی محتبوای عرفبانی ببن بیب

بخشبی ه

اس .
بههر ایههب تههود خاکههدان رو و عههب

پهههی صهههید دنیههها رنههه و تعهههب
(همان)138 :

در بی

فوق« ،تودۀ خاک ان» استااره از دنیای خاکی اس .

بهههرون ی ا ایهههب کارخانهههه ههههو
تههو ایههب نیسههتی خههوی

را نههم مکههب

که عمرت در ایهب عهیوه بیگعهر به
بههرون ی ا یههب چالههه بشههنو سههاب
(همان)139 :

«کارخانۀ هوس» در اینجا میتوان استااره از جسم و گرفتاری در تالّ ات دنیوی باش .
استااره براساس تاریفی کن پیا از این گفتنش  ،درواقبع همبان دو نبوع مصبرّحن و مرشّبحن
اس ؛ اما در کت

بالغی گذشبتن انبواع دیگبری نیبز ببرای اسبتااره ذکبر کبردهانب کبن ازبحبا

زبانشناسی ،گسترش در مانای فال اس

و نوعی توسع مانایی ایجاد میکن  .این انواع عبارتان

از :استااره مکنیّن (بابکناین) و استااره تخییلین (تشخیص) کن در ادامن بن آنها اشاره میشود.
 -3-2-2استعاره مکنیّه
استاارۀ مکنین «استاارهای [اس ] کن یکی از بوازم مشبّنٌبن را بن مشبّن اسناد دهن و مشببّنٌببن در آن
کاها یافتن باش » (علویم ّم و اشرفزاده .)121 :1376 ،مهمترین شاه موالها در مونوی نیستان
ادی

کرمانی در این زمینن بن قرار زیر هستن و چنانکن میبینیم شاعر ماموالً از اموری چون ع بل
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و امور ع لی و ماوراء طبیای و فلک و روزگار بهره گرفتن تا جنبۀ خیابینگی را در کالما ببن اوج
برسان  .اببتن گاهی این نوع استاارات در قاب
بلههی هههر کههه تعلههیم نههادان کنههد

اضافن و ترکی

استااری نمود یافتنان .

میههههر ریشههههۀ عافیههههر برکنههههد
(قاسمیکرمانی )111 :1372

نههر ایههب عههیوه را عههیو خههود کنههی

میههههر ریشههههۀ دعههههمنی برکنههههی
(همان)124 :

قههوی نههر عههود عههاخۀ خههوی بههد

بمانههد بههه جهها ریشههه اش تهها ابههد
(همان)134 :

انهههر عهههارفی عهههاعتی مهههی کنهههی

ببایههههد کههههه بههههی ریهههها برکنههههی
(همان)147 :

جهاندیههههده فنههههری

نههههردد درو

چههو چشههم دلهه

را نباعههد فههرو
(همان)152 :

چنهههان بهههی هسهههتی ببایهههد کنهههی

کههه ا هههر چههه جههن او فههرام

کنههی

(همان)146 :
کسههی را کههه عههد دیههد وهههم بهها

تههو نفتههی کههه یهه

رتبههه مههد فههرا
(همان)160 :

چنانکن از شواه استنباط میشود ،در این نوع استااره عم تاً قاسمی کرمانی تالش داشبتن کبن
از ترکیبات استااری رای استفاده کن ؛ وبی از تاابیر عامیانن کمتبر بهبره مبیگیبرد و ایبن عنصبر
خیابی نتوانستناس

آنچنان کن بای شاعر را در رسان ن بن م صودش؛ یانی طنزپردازی یاری کن

و ف ط در استاارات طنزآمیبز مبیتبوان نبوآوری را در شبارش مشباه ه کبرد و اسبتاارات او در
توصیر ج ی م وبنها عم تاً تکراری هستن .
 -3-2-3استعاره تاییلیه (تشایج)
آنگاه کن مشبّنٌ بن یا مستاارٌمننِ محذوف ،آدمی یا جانب ار باشب  ،اسبتااره را تخییلیبن یبا تشبخیص
مینامن ؛ درحابی کن در اینجا فال جملن گسترش مانایی پی ا کردهاس ؛ مانن :
دریغههها کهههه بیگعهههر رو نشهههاط

فلههه

در بپیچیهههده مههها را بسهههاط
(قاسمی کرمانی )77 :1372

نبینهههی نهههرت مهههر

عهههد راههههنن

تههو را نیسههر مههال و نههه فر نههد و ن
(همان)108 :
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 -3-2-4استعاره ا نظر یرساخر معنایی
 -3-2-4-1استعاره قریب
«آن اس

استااره قری

کن جامع در آن شگف

و دیریاب نباش ؛ آنچنان کن بنآسانی دریافتن شود.

این نوع استااره بن استاارۀ آشنا و عامیبن مبتذببن نیبز شبهرت دارد» (کبزّازی .)111 :1375،برخبی
کرمانی بن قرار ذیل اس :

نموننهای آن در نیستان ادی

بههرون ی ا ایههب چههار دیههوار تههب

در ایههههب خانهه هۀ عنکبههههوتی مههههتب
(قاسمیکرمانی )59 :1372

«خانۀ عنکبوتی» در بی
همهههی نهههار عهههوق

باال استااره ای قری
عهههود مشهههتعو

از جسم و تن آدمی اس .
نبنهههدد بهههر ایهههب تهههود خهههاد دل
(همان)13 :

در این بی

«تودۀ خاک» میتوان استاارهای مبتذل از جسم و دنیا باش .

بهههسههر بههرده در محنههر درد و رنهه

چههه خههوش بیههگرد یههب سههرای سههپن
(همان)165 :

«سرای سپن » در این بی

استاارهای قری

از دنیاس .

 -3-2-4-2استعاره بعید
استااره بای «استاارهای [اس ] کن جامع (وجنشببن) در آن دور و دیریباب باشب و دو سبوی آن
پیون ی با یک یگر ن اشتنباشن » (کزّازی .)112 :1375 ،برخی از نمونبنهبای آن در نیسبتان ادیب
کرمانی بنعنوان شاه موال ن ل میشون .
بببن خببوان ان ب رم سبببع ابببوان نهببم

خببورش میهمببان را فببراوان دهببم
(قاسمیکرمانی )37 :1372

در این بی

«خوان» استااره از کتاب نیستان و «سبع ابوان» اسبتااره از اشباار بب یع و نغبز آن

بوده کن در نوع خود بای و دیریاب هستن .
مهههرا مهههدّتی تههه

دل خمهههوش

عد و تا ه عد دیهت ایشهان بهه جهوش
(همان)151 :

در بی

باال واژۀ «دیگ» میتوان بنعنوان نوعی استااره بای در مانای پرحرفی و غیب کردن،

بنکار رفتنباش .
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 -3-2-5استعاره تمثیلی
هرگاه جملنای را در غیر مانای مت اول آن با عالقۀ مشابه

بنکار ببرن  ،بن آن استاارۀ تمویلیبن یبا

تمویلی میگوین  .بن تابیر دیگر ،این نوع جمالت ماموالً بنعنوان ضربابمول مشهور هستن :
چهههو تههه

بیفتهههاد در هیمهههه دان

به هم خش

و تر سوخر خواههد بهدان
(همان)46 :

مهههردم بییههههر ای بههههرادر کنههههار

کههه در بههاد نتههوان برافروخههر نههار
(همان)151 :

چههو بهها مههب نشههاید کهه

میههندا

کههههه دیوانههههه ا مسههههر بیریههههندا
(همان)162 :

 -3-3کنایه
از کناین بن عبارت یا جملنای تابیر ش ه کن «عالوهبر مانای اصلی و ظاهری ،از مانای بباطنی نیبز
برخوردار اس

و ماموالً در آن واسطنهبایی ببرای انت بال ببن مانبای دوم وجبود دارد» (شمیسبا،

)92 :1383؛ بنعبارت دیگر ،ساخ

جملن در کناین ،دارای دو مانای صبریح و ضبمنی اسب

کبن

مانای ضمنی موردنظر شاعر اس  .کناین بن دو نوع کلیِ «اسمی» و «فالی» ت سیم میشود.
 -3-3-1کنایههای اسمی
این کناینها ،کناینهای واژگانی هستن  .نموننهای کنایۀ اسمی در مونوی «نیستان» قاسمی کرمانی بن
قرار زیر هستن کن اغل

در ساختار آنها میتوان واژه یا تابیر عامیاننای مشاه ه کرد.

دو عهغو اسهر مهها را در ایهب خاکههدان

ههههم اصهههال دنیههها و عقبهههی بهههدان
(قاسمیکرمانی )148 :1372

«خاک ان» کناین از دنیاس

(انوری )۴77 :1383،کن نموننهای آن در شار شاعران مت ّم ماننب

فردوسی ،ناصرخسرو و سنایی نیز بنکار رفتناس

و تأثیرپذیری ادی

کرمانی ازشار آنها را نشان

میده .
اال تههههها تهههههوانی نیهههههه دار دل

که یه

جهو وفها نیسهر در ب و نهو
(قاسمیکرمانی )166 :1372

در بی

فوق« ،یک جو» کناین از م اری ناچیز (انوری )1721 :1383،و «آب و گبل» کنایبن از

دنیای خاکی ،وجود جسمانی و سرش

انسانهاس

(همان.)8 :
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کههه بههودیم ار ان خههر و جههان نههران
(قاسمیکرمانی )166 :1372

«جان گران» کناین از آدم ب قل و بخیل ،پس

و فروماین و اناطافناپذیر اس

(انبوری:1383،

 )1322کن نوعی تابیر عامیانن نیز محسوب میشود و شباعر ببا کباربرد آن توانسبتن در کنبار واژۀ
«ارزان» نوعی ت ابل و تضاد مانایی ایجاد کن .
تحلیل کنایات اسمی ادی

کرمانی نشان میده کبن وی سبای مبیکنب ببا کباربرد تابیبرات

عامیانن ،بن کالما رنگ طنز و فکاهی ببخش و برای رسی ن بن این م صود استفاده از تابیبرات و
ترکیبات عامن را سرمش خود قرار دادهاس .
 -3-3-2کنایههای فعلی
این کناینها ،کناینهای جملنای هستن و همراه با فال ،مانای کنایی پی ا میکننب  .در ایبن نبوع از
کناین ،ادی

کرمانی بیشتر از ایماء و تلویح بهره گرفتناس

و خبری از کنایات دشوار و پیچی ه در

این اثر نیس  .مهمترین شاه موال های این بخا بن قرار ذیل هستن :
دو اسههبه همههیرانههد تهها حههو

عههههنیدم دفتینههههی پههههو ه پههههق

د

(قاسمیکرمهانی )39 :1372

«دو اسبن ران ن» کنایبن از شبتابان و ببنسبرع

رفبتن و در کباری جب ّی

نشباندادن اسب

(انوری )731 :1383،کن استفاده از تابیر عامیانۀ «پوزه پ » بن مانی آدم ب شکل و قیافن ،باعث هزل
آمیز ش ن کالم ش ه و بر جنبۀ فکاهی بی
چنههان در معرکههه بههی خههرمی

افزودهاس .

بههودیم

کههههه سههههودهدالن مههههی رمیههههدیم
(قاسمیکرمانی )51 :1372

در اینجا شاعر در توصیر خلوت خود ببا ماشببوق« ،ببی خبرمگس ببودن مارکبن» را مبورد
استفاده قرار داده و خرمگس در ترکی

کنایی ،موصوفی از شخص مزاحم و ناجور و ناسازگار در

جمای (انبوری )502 :1383،اس  .خرمگس بن مانبای مگس بزرگبی ببوده کبن در مارکبن هبای
قب یم بببا صب ای خببود مببزاحم فببرد ماببرکنگیببر مببیشب ه و در کارهببای وی اخببتالل ایجبباد
میکردهاس .
دریغههها کهههه ا اههههو عهههاغبو عهههدم

بیابههان سههجاف سههمان جههو عههدم
(قاسمیکرمانی )41 :1372
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کرمانی با بهرهگیری از تابیرات عامیاننای چبون «بیاببان سبجاف» کنایبن از

(انوری )150 :1383،و «آسمانجل» کناین از آدم تهی س

(انوری ،)27 :1383،مانای کنایی بیخانمانش ن و آوارگی را بن مخاط

و ف یبر و ببیخانمبان
خبود رسبان هاسب

کبن

ماادل آن در زبان امروزی و ت اول عامن« ،آالخون واالخون»ش ن اس .
بهههه ابهههروی مهههردی نیارنهههد خهههم

کههه خوابنههد انههر عههب نرسههنه عههکم

(قاسمیکرمانی )42 :1372

مصراع دوم بی

ت ریباً ماادل تابیر کنایی «خم بن ابرو نیباوردن» ببن مانبای نباراحتی خبود را

آشکارنکردن و بیاعتنایی بن موضوع (انوری )518 :1383،اس .
یههدد مههیکشههیدی بیفتههی کههه چههه

کسههانی کههه در کیسهههعههان مورچههه

(قاسمیکرمانی )46 :1372

«مورچن در کیسۀ کسی ی ککشی ن» کناین از تهی ستی و مفلسبودن و فالک
 )1308اس

(انبوری:1383،

کن تابیری عامیانن محسوب میشود و در بین مردم کوچن و ببازار کباربرد دارد و ببن

جنبۀ فکاهی کالم قاسمی اعتال بخشی هاس .
نبههد سههادهای کههو نکههردی

همههیریاههر رندانههه هههر سههو درنههت

رنههت

(قاسمیکرمهانی )47 :1372

«رنگکردن» کناین از فری دادن و با حیلن بر کسی مسلّط ش ن (انوری )802 :1383،اسب

کبن

جنبۀ عامیانن یافتن و امروزه بین مردم کاربرد زیادی دارد.
تو نفتی نه چون حلقه در نهوش داعهر

به پنهد انهدرم لحظههای نهوش داعهر

(قاسمیکرمهانی )48 :1372

«حل ن در گوشداشتن» کناین از بن ه و مطیع کسی بودن (انوری )۴59 :1383،اس

کن از ق یم

مرسوم بوده وقتی غالمی میخری ن  ،حل ۀ مخصوص بن همان شاه را بن گوش وی میآویختنانب
و از همان زمان این مانی رواج پی ا کردهاس .
خههههدا را ناوانههههدی و نشههههناختی

کهههه در پهههای کهه

سهههر نینهههداختی

(قاسمیکرمهانی )85 :1372

مصراع دوم بی

کناین از خود را ف انکبردن و تسبلیمنشب ن (انبوری )921 :1383،اسب

قاسمی بنوسیلۀ آن نکتۀ حکیماننای (مناع

طبع) را میرسان :

کبن
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ناههواهی بههه هههم سههود دسههر اسههف
(قاسمیکرمهانی )92 :1372

مصراع دوم بی
 )599اس

کناین از حسرتنخوردن و اظهبار تأسّبر و پشبیمانینکبردن (انبوری:1383،

کن تابیر «دس

بن هم سودن و ماطّل نشستن» را بن یاد میآورد.

نشسههتیم و خههوردیم و پهه

باعههتاب

کشهههیدیم قلیهههان و پههها در رکهههاب
(قاسمیکرمانی )110 :1372

«پبا در رکاب» کنباین از آمبادهشب ن ببرای حرکب

و انجببام کبباری (انببوری)312 :1383 ،

اس .
بلههی هههر کههه بههیقاعههده خههرد کههرد

بر یههههد بنیههههادش هسههههتی

نههههرد

(قاسمیکرمانی )120 :1372

مصراع دوم بی

فوق کناین از نابودی و ویبرانشب ن (انبوری )133۴ :1383،و ازدسب رفبتن

دارایی و زن گی آن شخص اس .
عهههنیدم ولهههی عقهههو بهههاور نداعهههر

کههههه الحمههههدت سههههر برنداعههههر
(قاسمیکرمانی )128 :1372

«سر برن اشتن» کناین از مُردن و از دنیا رفتن یا اعتراضنکردن (انوری )898 :1383،اسب

کبن

نوعی کنایۀ عامیانن محسوب میشود.
اال چنههد خسههبی بهههه سههورا مهههار

کهههه خهههر جانهههر بهههر رد دمهههار
(قاسمیکرمانی )142 :1372

«دمار از جان کسی برآوردن» کناین از کسی را بنسختی آزردن یا کشبتن (انبوری)715 :1383،
اس

کن ماادلهای آن در شار دیگر شاعران نیز وجود دارد و ترکی
میهههر دیهههد روعهههنر بهههود کهههور

کنایی تازه ای نیس .

کههه بهها پههای خههود مههدی رو بههه نههور
(قاسمیکرمانی )143 :1372

مصراع دوم کناین از بن است بال مرگ خویا رفتن (انوری )92 :1383،اس

کن کناینای عامیانن

محسوب میشود و امروزه نیز در بین مردم کوچن و بازار کاربرد زیادی دارد.
بیههان سههاب چههون دراینجهها رسههید

حیهههرت ببایهههد بهههان درکشهههید
(قاسمیکرمانی )145 :1372
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«زبان درکشی ن» کناین از ساک ش ن (انوری )8۴0 :1383،اس
کن گوین ه سخنانی را مطرح کن کن مخاط

و مامبوالً وقتبی کباربرد دارد

وی در م ابل آن چارهای جز سکوت و پبذیرفتن آن

ن اشتنباش .
په

که خهواب مهرا خهواب خرنهوش نیهر

نیههه مههرا همچههو خرنههوش نیههر

(قاسمیکرمانی )151 :1372

کبن

«خواب خرگوش گرفتن» کناین از فری خوردن و غافلشب ن (انبوری )521 :1383،اسب

شای اصل و منشأ این کناین را بتوان ببن داسبتان منب رج در کتباب کلیلبن و دمنبن نصبرا منشبی
منسوب کرد.
میههر کیسهههاش صههاف بیرفههر نههرد

چههه بههی قاعههده مبلغههی خههرد کههرد

(قاسمیکرمانی )154 :1372

«کیسن کسی گرد گرفتن» کناین از ف یر و تهی س ش ن و ب بختی (انوری )1308 :1383،اسب
کن تابیری عامیانن هم محسوب میشود و بر جنبۀ فکاهی کالم قاسمی را نیز افزوده اس .
بههه کرمههانی و رخههر بربسههر عههاد

دو دانیههی کههه ا خویشههتب بههود داد

(قاسمیکرمانی )158 :1372

«رخ

بربستن» کناین از کوچکردن و رحل کردن و مُردن (انبوری )778 :1383،اسب

کبن در

زبان مردم کوچن و بازار بیشتر بنعنوان تابیری برای مرگ اشخاص بنکار میرود.
پس از تحلیل کنایات اسمی و فالی مونوی نیستان ادی

کرمانی ،میتوان چنبین اسبتنباط کبرد

کن قاسمی در برخی مواضع بن عم کنایاتی با تاابیر عامیانن بنکار ببرده اسب
شکلی طنزآمیز ب ه و برای مخاط

جذابی

تبا ببن کبالم خبود

بیشتری داشتنباش .

 -3-4مجا
مجاز ( )metonymyعبارتاس

از« :کاربرد واژهای در غیر مانی اصبلی خبود ببن شبرط وجبود

عالقنای کن بین مانای مجازی و ح ی ی وجود دارد تا ذهبن بتوانب ببن مفهبوم مبوردنظر برسب »
(علویم ّم .)128 :1386 ،از دی گاه زبانشناسی ،مجاز در محور همنشینی کالم جای مبیگیبرد و
«عبارت اس

از اینکن واژهای در جملن کاها مییاب و مانای خود را بن کلمۀ باقیمان ۀ همنشین

میده » (صفوی)228 :1397 ،؛ بنابراین میتوان گف

کن در مجاز از دو فراین کباها و افبزایا
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استفاده میشود .انواع مجاز عبارتان از :جزء و کل ،حال و محل ،عام و خاص ،سب

و مسببّ ،

الزم و ملزوم ،ماکان و مایکون ،جنس و مضاف و مضافٌابین.
در مونوی نیستان ادی

قاسمیکرمانی تنها میتوان نموننهایی از مجازهایی ببن عالقبۀ جبنس،

جزء و کل ،ماکان و مایکون و حال و محل را مشاه ه کرد کن برخی شاه موالهای آن ب ین قبرار
اس :
بسههههی دامههههنم پههههاد ا لههههودنی

مهههرا یهههب جههههر بهههود سهههودنی

(قاسمیکرمهانی )35 :1372

«دامن» مجاز بن عالقۀ جزء و ارادۀ کل اس

کن یکی از تابابیر رایب شباعر مبذکور در زمینبۀ

استناد بن عنصر خیابی مجاز اس .
پههها بنهههد بیشهههود و پهههروا کهههرد

سهههوی عهههیانرفهههتب غههها کهههرد
(همان)48 :

«پا» مجاز بن عالقۀ کل و ارادۀ جزء یانی ساق پاس .
کنههون تههو سههرچاه بههر روی خههاد

مههب ا بههیم نههرداب غههم یاههه چههاد
(همان)60 :

«خاک» مجاز بن عالقۀ جنس اس
پایان مصراع دوم سب
نهههی عههعر حههاف

کن زمین را اراده میکنب و کباربرد تابیبر «یخبن چباک» در

ش ه جنبۀ عامیانن و فکاهی کالم افزایا یاب .
نهههی غننههوی

نههههی نلشهههب را و نهههه مثنهههوی
(همان)80 :

«غزنوی» مجاز بن عالقۀ عام و ارادۀ خاص ،یانی سنایی غزنوی اس .
براننهههد کشهههتی بهههر ب ن دو تهههب

بهههدان سهههوی دریههها در ینهههد دو ن

پیهههاده عهههود مهههرد نهههردد سهههوار

براننههههد کشههههتی همههههی مههههردوار
(همان)94 :

در ابیات فوق« ،آب» مجاز بن عالقۀ جنس اس

کن دریا را اراده میکن و ایبن مبورد یکبی از

رای ترین تاابیر در راستای خیالپردازیِ مجاز ببن عالقبۀ جبنس در ببین شباعران دوران مختلبر
بودهاس .
ونرنهههه راههههر بهههه بیهههره بهههرد

سهههپ

بنهههد بنهههدت ههههم بهههردرد
(همان)112 :
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«بن بن » مجاز بن عالقۀ جزء و ارادۀ کل ،یانی تمام ب ن اس .
ههههر جانهههب اسهههتاد دالد بهههود

کههه ا هیبههر افتههاده بههر خههاد بههود
(همان)128 :

«خاک» مجاز بن عالقۀ جنس اس

کن زمین را اراده میکن .

لنیهههف و فریهههف و نظافهههر مههه ب

رسههههیدیم در کوهسههههاران بههههه ب
(همان)134 :

«آب» مجاز بن عالقۀ جنس اس

کن رودخانن را اراده میکن .

همهههه لهههب فروبسهههته ا نفتیهههوی

صهههدا برنیامهههد جهههن ا ب جهههوی
(همان)142 :

«ب » مجاز بن عالقۀ جزء و ارادۀ کل یانی دهان اس .
انرچههه بهههجههن نکتهههای نیسههر فههر

ولههیکب جهههانی در ایههب نکتههه غههر
(همان)155 :

«جهان» مجاز بن عالقۀ محل اس

کن حال یانی مردم جهان را اراده میکن .

پس از تحلیل مجازهای من رج در اشاار قاسمی کرمبانی در مونبوی نیسبتان مبیتبوان گفب ،
قاسمی کرمانی با خیالپردازیهای مخصوص خود توانستناس
عنصر بیانی قبل ،عم تاً از زبانی رسمی بهره بگیرد.

با استفاده از مجباز ببرخالف سبن
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 -4نتیجه
مونوی نیستان ادی

کرمانی با تأثیرپذیری از بوستان سا ی و حتی در همان بحر عروضی بوسبتان

یانی بحر مت ارب سروده ش هاس

و شاعر در زمینۀ صورخیال نیز تا ح ودی از این اثر ارزشبمن

سا ی تأثیر پذیرفتناس .مونوی نیستان بنبحا صورخیال موجود در آن بنویژه ببا تأثیرپبذیری از
تابیرات صنر شاببافان کرمان ،اثری نسبتاً غنی محسوب میشود و شاعر در هر جا کن برای بسبط
مطاب

و تفهیم موضوع مورد بحث بن صورخیال نیباز پیب ا کبرده ،ببن اقتضبای کبالم از آن بهبره

بردهاس .
مهمترین رویکرد شاعر بن صورخیال در مونوی نیستان ،بنترتی
و مجاز بوده کن میتوان گف

بن طرف تشبین ،استااره ،کناین

تشبین ،از پرکاربردترین و ملثرترین صنا های بالغبی در ایبن اثبر

اس ؛ بنگوننای کن میتوان میرزا ادی

کرمانی را شاعر تشبیهات طنزآمیز با رنبگوببوی محلبی و

عامیانن دانس  .انواع تشبیهات مرسل ،مفرد ،مرک  ،بلیغ و تمویل بنترتی

از پرکباربردترین انبواع

تشبین در اثر مذکور هستن  .انواع مشببّنٌببنهبای عینبی و ملمبوس ازجملبن :حیوانبات و پرنب گان
مختلر ،اشیای موجود در محیط زن گی ،اسم عَلَم اشبخاص یبا مکبانهبای مابروف در کرمبان،
اصطالحات و ابزارهای شاببافی در ساخ

این تشبیهات مورد اسبتفاده قبرار گرفتبناسب  .گباهی

تشبین بن امور ما ول ،مانوی و نامحسوس را نیز میتوان در البنالی اشاار ادی

کرمانی مالحظبن

کرد؛ وبی تا اد اینگونن تشبیهات زیاد نیس .
اینکن استااره در مونوی نیستان کاربرد کمتری دارد ،شای برای سادگی کبالم و درجهب
خوانن ه باش کن عموماً مخاطبان عام هستن ؛ زیرا استااره عالوهبر زیباییآفرینی ،موجب

فهبم

ایجباز و

پیچی گی کالم نیز میشود .بیشترین کاربرد استااره در نیستان مربوط بن پن و انب رز و توصبیفات
ج ی در این زمینن اس .
در مونوی نیستان بندبیل گرایا شاعر بن زبان عامیانن و توجن خاص بن تاابیر صبنر شباببافان
و پارچنفروشان ،بن آوردن کنایات با درونماین عامیانن و فوبکوریک توجن شب هاسب ؛ ببنویبژه ببا
کاربرد کنایاتی مول سماقمکی ن و ی ککشی ن مورچن در کیسۀ کسی و ...زبان کنایی را بن طنز نیز
نزدیک کردهاس  .اغل

کنایات این اثر از نوع ایماء و تلویح بودهان کن این امر موجب

دستیابی آسان و سریع بن مانا برای مخاط

روانبی و

عام ش هاس  .مهمتبرین اهب اف کنایبن در ایبن اثبر،

اغراق و تح یر هستن و کناینهای اسمی و فالی در راستای هم در مونوی نیستان کاربرد داشتنان .
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 -5مناب
 .1آقاحسینی ،حسین؛ آقازینابی ،زهرا ،مقایسۀ اجمالی صورخیال در بالغر فارسی و انیلیسی،
مجلۀ گوهر گویا ،دورۀ  ،1شمارۀ  ،1صص  ،۴9-77اصفهان :بهار .1386
 .2آهنی ،غالمحسین ،معانی و بیان ،چاپ دوم ،تهران :انتشارات بنیاد قرآن.1360 ،
 .3انوری ،حسن ،فرهنت کنایات ساب ،بن سرپرستی حسن انوری ،جل های اول و دوم ،تهبران:
نشر سخن.1383 ،
 .۴بارانی ،محم ؛ خلیلی جهانتیغ ،مریم؛ حکیمیفر ،محمب  ،کاربرد استعاره مفهومی در قصهاید
ناصرخسرو ،پژوهشنامۀ ادب غنایی ،دورۀ  ،15شمارۀ  ،28صص  ،۴1-62زاه ان :زمستان .1395
 .5ب وی ،طبانن ،علمالبیان ،قاهره :مکتبن االنجلو مصرین.1962 ،
 .6بهزادی ان وهجردی ،حسین ،تگکر عاعران کرمان ،چاپ اول ،تهران :نشر هیرمن .1370 ،
 .7تجلیل ،جلیل ،معانی و بیان ،چاپ اول ،تهران :مرکز نشر دانشگاهی.1362 ،
 .8ثروتیان ،بهروز ،بیان در ععر فارسی ،چاپ اول ،تهران :انتشارات برگ.1369 ،
 .9رادویانی ،محم بنعمر ،ترجمانالبالغه ،بن تصحیح و اهتمام پروفسور احم آتا ،چاپ دوم.
تهران :انتشارات اساطیر.1362 ،
 .10رجایی ،محم خلیل ،معالم البالغه ،چاپ سوم ،شیراز :انتشارات دانشگاه.1359 ،
 .11شفیایک کنی ،محم رضا ،ادوار ععر فارسی ،چاپ پنجم ،تهران :نشر سخن.1387 ،
 .12شمیسا ،سیروس ،نیاهی تا ه به بدی  ،چاپ دوم .تهران :نشر میترا.1383 ،
 .13صفوی ،کورش ،استعاره ،چاپ اول .تهران :انتشارات علمی.1396 ،
 .1۴بببببببببببببب ،تعبیر متب ،چاپ دوم .تهران :انتشارات علمی.1397 ،
 .15علویم ّم ،محم ؛ اشرفزاده ،رضا ،معانی و بیان ،چاپ هفبتم ،تهبران :انتشبارات سبم ،
.1376
 .16فالح ،نسرین؛ امیری خراسانی ،احم  ،بالغر عنن در ثار ادیب قاسمی کرمانی ،دوفصلنامۀ
مطاباات ایرانی دانشک ۀ ادبیات و علوم انسانی ،دورۀ  ،16شمارۀ  ،32صص  ،129-1۴2دانشبگاه
شهی باهنر کرمان :پاییز و زمستان .1396
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 .17قاسمیکرمانی ،قاسمبنزینابااب ین ،کلیات ثار ادیب قاسمی کرمهانی ،ببن کوشبا ایبرج
افشار ،کرمان :انتشارات مرکز کرمانشناسی.1372 ،
 .18کزّازی ،میرجاللابب ین ،یباعناسی ساب پارسی (بیهان) ،چباپ پبنجم ،تهبران :انتشبارات
سا ی.1375 ،
 .19گرکانی ،شمسابالماء ،ابدنالبدای  ،بن اهتمام حسین جافبری ،چباپ اول .تبریبز :انتشبارات
احرار.1377 ،
 .20مازن رانی ،محم هادیبنمحم صابح ،انوارالبالغه ،بن کوشا محم علی غالمینبژاد ،چباپ
اول ،تهران :نشر قبلن.1376 ،
 .21نشاط ،سی محمود ،یب ساب (علم بدی پارسی) ،چاپ اول ،تهران :شرک
و انتشارات کت

سهامی چاپ

ایران.13۴7 ،

22. Day Lewis, C. The Poetic Image. London: JonathanCape. (1966).
23. Drew, E. Poetry,A Modern Guide to its Understandingand Enjoyment.
New York: Dell Co. Inc. (1959).
24. Hardison and Warnke. The Princeton Handbook of Poetic Terms.
Edited by Alex Preminger, New Jersey: PrincetonUniversity Press. (1986).

