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زینب براهویی

چکیده
بدیعالزمان همدانی از نویسندگان زبردست عربزبان در قرن چهارم هجری است که ابتاهار ه
مقام نویسی را ب نام خود ثبت کردهاست .او در بخشهایی از مقامات خود با هنرمندی خها

 ،از

اسلوب کنای برای القای معانی بهره بردهاست .کنای اسلوب بالغی است ک نویسنده با بیان مهبه ،
مقاصد خود را بیان میکند .ب عبارتدیگر ،کنای از اسلوبهای بیان است که به روم مجهاز به
انتقال معانی میپردازد .ای نوع مجاز قرینۀ مانع ندارد و میتوان معنای حقیقی را -با آنا مدنظر
نیست -در کنار معنای مجازی اراده کرد .ای پژوهش در پهی آن اسهت که بها بررسهی کنایه در
مقامات بدیع الزمان همدانی ب روم توصیفی -تحلیلی ،پاسخی برای ای سؤال بیابد که نویسهنده
هنر پرداخت ب کنای را با چ اغراضی ب کار بردهاست .نتایج تحقیق نشان مهی دههد که نویسهنده
انواع کنایات موردنظر علمای بالغت را با اغراض مختلفی چون ترسی امور معقول ب محسهو،،
احترام ،تفاؤل و تطیر ،دلیل و برهان ،ذم ،خر ،استرحام ،استهزاء ،بزرگداشت ،کراهت از ذکر نهام،
مدح ،مبالغ و ...ب کار بردهاست.
واژههای کلیدی :کنای  ،بالغت ،اغراض کنای  ،مقامات ،بدیعالزمان همدانی.
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 -1مقدمه
عل بالغت و شاخ های س گانۀ آن ،در شناخت زیباییها و ه ژر ای کالم ادبا نقش برجسهت ای
ایفا می کند؛ زیرا از لوازم سخ بلیغ و زیبا به کهارگیری عناصهر بالغهی در سهاختار کهالم اسهت.
اسلوب کنای ب عنوان یای از بخشهای مه عل بیان ،با شالههای مختله

خهود در آثهار ادبهی

برای اغراض گوناگون ،مورد استفاده قرار گر ت است .مقام های عربی ازنظر کاربرد انهواع اسهالی
لفظی و معنوی در ادبیات عرب جایگاه ویژه ای دارند .از نمون های شاخص ای نوع ادبی می توان
ب مقامات بدیعالزمهان اشاره کرد .بدیعالزمان در مقام ههای خهود از انهواع زیبههاییههای اسهلوب
کنهای بهره بردهاست .با بررسی و جست وجو در مقام های بدیع الزمان با نمهایش انهواع کنایه به
شال رمز ،اشاره ،ایماء و تلویح روب رو می شهوی که درواقهع نویسهنده از ویژگهی غیرصهریح و
رمزگونۀ ای اسلوب برای بیان مفاهی و معانی گوناگون درجهت مقاصد مهوردنظر خهود اسهتفاده
کردهاست.
-1-1بیان مسأله و سؤاالت تحقیق
عل بالغت و نون زیبای کالم ،از اصول مه و ساختاری آثار ادبی مقام در زبان و ادبیات عهرب
است و ادبا همواره از ای عل درجهت استحسان کالم خود بههره جسهت انهد؛ ازجملهۀ ایه آثهار،
مقام های بدیع الزمان همدانی است ک مشتملبر انواع آرای های لفظی و معنوی و ازجمل اسهلوب
ادبی کنای است .ای پژوهش در پیشهناخت اسهلوب کنایه و چگهونگی اسهتفاده آن در مقامهات
بدیعالزمان همدانی است و میکوشد تا پاسخی برای ای سؤاالت بیابد ک :
 -1انواع کنای ب اعتبار مطلوب و لوازم و واسط ها در مقامات بدیعالزمان کدام است؟
 -2بدیعالزمان از ب کارگیری اسلوب کنای چ اغراضی را دنبال کردهاست؟
 -1-2اهداف و ضرورت تحقیق
از یکسو بدیعالزمان همدانی برای بیان مقاصد خویش ،اسلوبهای مختل

بیانی را محور کار

قرار داده و ازطرف دیگر ،علمای بالغت با بررسی و کناام در متون ادبی ،شال و شیوههای
بیانی اهل ادب را قانونمند ساخت اند .ای پژوهش در پی آن است تا با تطبیق آرای برخی از
علمای بالغت ،بر مقامات بدیعالزمان همدانی با محوریت اسلوب کنای زمینۀ آشنایی بیشتر با
اسلوبهای بالغی و متون ادبی را برای عالق مندان راه کند.
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-1-3پیشینۀ تحقیق
در مورد مقامات بدیعالزمان و مبحث کنای در آثار برخی از ادبا ،پژوهشهایی انجام شدهاست ک
ب اختصار ب چند نمون از آن اشاره میشود:
«بررسی تطبیقی مقامات بدیعالزمان همدانی و گلسهتان سهعدی» ( )1395عنهوان پایهاننامه ای
است ک مهرنگار حسی بُر ،در دانشگاه سیستان و بلوچستان ب راهنمهایی بتهول محسهنیراد از آن
د اع کردهاست .در ای پایان نام محقق بها بررسهی تطبیقهی مقامهات همهدانی و گلسهتان سهعدی
ازلحهها سههبک ،سههاختار و محتههوا به بیههان تشههابهات دو اثههر و تأثیرپههذیری سههعدی از همههدانی
پرداخت است .مقالۀ «داستانپهردازی در مقامه ههای بهدیعالزمهان همهدانی» ( )1382را عبهدالرحی
حقدادی در سال سوم مجلۀ دانشاده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند چاپ کرده و به ایه
نتیج دستیا ت است ک هدف مقام نویسان قط آموزم غرای

لغت نیسهت ،بلاه بیشهتر جنبهۀ

داستانپردازی و ابداع هنری دارد« .تضاد طبقانی و پیامدهای آن در مقامات بهدیعالزمهان» (،)1391
عنوان مقال ای است ک علی گنجیان خناری و سمی سادات طباطبایی چاپ کردهانهد .محققهان بها
بررسی میزان ارتباط میان مقامات بدیعالزمان و جامع ای ک در آن میزیست اسهت ،به ایه نتیجه
رسیدهاند ک مطالعۀ مقامات ن تنها باعث ا زایش آموخت های زبانی میشوند؛ بلا موجبات آگاهی
هرچ بیشتر نسبتب زندگی مردم قرن چهارم میشود .مقالۀ «مبتار واقعی

مقامات» ( )1384را

محمد شیخ در شمارۀ اول مجلۀ الهیات دانشگاه سیستان و بلوچستان چاپ کهردهاسهت .او دربهارۀ
مقام نویسی ب ای نتیج دستیا ت است ک بدیعالزمان در شیوۀ مقامه نویسهی و به کهارگیری
قهرمان مبتار بودهاست؛ هرچند ا رادی قبل از او ب ای روم حاایتهایی دارند ،اما ابتاهار ایه
عمل ب نام بدیعالزمان ثبت شده و بعدیها مقلد او قلمداد شدهاند.
آنچ باعث شد تا د تر مقامات باز ه ورق بخورد ،نگاهی دیگر به مقامهات بهدیعالزمهان بها
ژرفنگری در حیطۀ کنایات است ک جایش در پژوهشهای موجود خالی است.
 -2کنایه
یای از گون های صورخیال در عل بیان ،اسلوب کنای است .کنای آن است ک چون متال اثبهات
معنایی را اراده کند ،از لفظ وضعشده برای آن معنا استفاده نمیکند؛ بلاه آنچه را که در ترتیه
وجود درپی آن قرار میگیرد ،استفاده میکند و پس از اشاره ،آن را دلیلهی بهرای معنهای مهوردنظر
میآورد؛ مثالً برای بیان قامت بلند و شجاعت شهخص از طهول حمایهل شمشهیر (طویهل النجهاد)
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الت لک إ بات اع ی ن

ی

الت ان فال یذکره بالفظ التوضوع ف ال غة ولک یج ء ال ی ن هو تالیه و ردفه ف الوجود فی وی ء
به بلیه و یج ه دلیالً ع یه» ( اضلی .)342 :1365 ،زمخشری میگوید« :کنای آن است ک چیهزی را
ب غیر از لفظی ک برای آن وضعشده ذکر کنند» (زمخشری.)555:1427،
کنای در کتابهای بالغی پس از تعری

و بیان معنای لغوی ب شالهها و اعتبهارات مختلفهی

تقسی شده است:
 -2-1کنایه براساس مطلوب و مقصود
سااکی کنای را برحس

مطلوب و مقصود ب س دست تقسی میکند و میگوید :مقصود از کنای

یا صفت یا موصوف یا اختصا

صفت ب موصوف است ک آن را کنای از نسبت نیز میگویند؛

چنانا آوردهاست« :أنّ التط وب بالکنایة الیخرج ع أقسام االاة :أح ها ط ب نفس التوصوف و
اانیها ط ب نفس الصفة و االثها تخصیص الصفة بالتوصوف» (سااکی.)513 :1420 ،
 کنایه از موصوف :آن است ک با بیان خصوصیات موصوف خواننده را ب مطلوب میرساند؛مانند «أبناءُ النیلِ» ک منظور «مصریان» و «موط االسرار» در بیت زیر کنای از قل

است؛ چنانا

میگوید:
فلمّااااا شَاااااهَا

و دبّ َ داَیبُهااااا

إلَا «ماان َ األسااها َ» قُل ا ُ لَها قِفِ ا
(اله شم )206 :1391 ،

«پس آنگاه ک شراب را نوشیدی و جریانش ب طرف ماان رازهها (قله ) پهیشر هت ،به وی
گفت بایست ک بس است».
 کنایه از صفت :آن است ک خواننده ب صفتی پنهانی در ضم الفا و عبارات اشهاره مهیکنهدچنانا صاح

«اسالی

القرآن» آوردهاست« :کنای ای است ک با آن ،خود صفت خواست می شهود

و مقصود صفت معنوی است؛ مانند شجاعت ،کرم ،جمال و غنا ،ن خصهو

صهفت نحهوی .در

ای نوع کنای  ،صفتی ذکر می شود و صفت مقصود و موردنظر پوشهیده مهی مانهد؛ ماننهد« :فَأَصْ تح ح
یُقَ ّبُ کَفَّیْه عح ى یا أَنْفَقَ فیها وح ه ح خاوِیحةٌ عح ى عُرُوشها» (که  .)42 :او ب خاطر هزینه ای که در آن
کردهبود ،دست (حسرت) بر دست می زد و آن بها در و دیوارههایش روریخته بهود« .دسهت بهر
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دست زدن» ،کنای از پشیمانی و اندوه است؛ زیرا شخص پشیمان و غمگی معموالً چنی می کنهد»
(حسینی.)698 :1413 ،
کنایه از نسبت :آن است ک «نسبت چیزی ب چیزی دیگر ،خواه در اثبات یا در نفی ،موردنظرباشد» (عونی ،بیتا)153 /3 :؛ یعنی صفتی را برای چیزی اثبات کنی  ،چنانا در مصراع اول از
بیت زیر آمدهاست:
در آستین مرقع پیالعه پننعان کعن

که همچو چشم صراحی پیاله خون ریز است
(حافظ)50 :1393،

یا صفتی را از موصو ی نفی کنی  ،چنانا در نفی بخلورزیهدن شخصهی مهیگهویی « :مثلُهک
الیبخلُ» یعنی کسی مانند تو بخل نمیورزد ،ب طریق اولی ،تو اهل بخل نیستی.
شنفری از شعرای دورۀ جاهلی چون میخواهد از عفت و پاکدامنهی همسهر خهویش سهخ
گوید ،خانۀ او را از عی

و مالمت ب دور میداند ،آن ه شبانگاه ک زمین های ساد بیشتر هراه

است؛ چنانا میگوید:
یبَیاا ا ُ ام اا ا لُّ ءاا ا اللاااان ای ُهاا ا

إذا مااااا اُیُااااانمَ اَ لمتمااااا َ لااااا ِ
(سک ک )519 :1420 ،

 -2-2کنایه براساس واسطهها و لوازم
کنای ب اعتبار واسط ها و لوازمی ک بهی معنهای حقیقهی و کنهایی وجهود دارد ،به چههار قسه
تعریض ،تلویح ،رمز و ایماء تقسی میشهود (همهان« .)513 :تعهریض» آن اسهت که به صهورت
غیرمستقی برای مانیٌعن کنای آورده میشود .گاه از سیاق کالم نهوعی اسهتهزاء سهخره و طنهز را
میتوان دریا ت« .تلویح» کنای ای را گویند ک واسط های میان مانیٌعن و مانیٌب بسهیار باشهد و
مخاط

برای ه مطل

گوینده نیاز ب برقراری ارتباط علت و معلولی بی واسهط ههای مختله

داشت باشد« .رمز» کنای ای است ک واسط های میان مانیٌعن و مانیٌب ک است« .ایمهاء» کنایه ای
را گویند ک ضم ک بودن واسط ها مانیٌعن و مانیٌب معنای واضح و روشنی داشهت باشهد و بها
اندک تأمل ،مخاط

ب معنای موردنظر دستمییابد.

اب اثیر یای از علمای بزرگ بالغت است ک با درنظرگر ت رابطۀ بی معنای کنایی و حقیقی،
کنای را ب شالی دیگر تقسی بندی میکند .او میگوید« :عبارتهای کنایی به چنهد قسه تقسهی
میشود :تمثیل ،ارداف ،مجاورت و هیچکدام از س مورد مذکور» ( اضهلی« .)345 :1365 ،تمثیهل»
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تشبیهی ب شیوۀ کنای است ک نویسنده ب جای بیهان معنها به بیهان مثهالی بهرای معنهای مهوردنظر
می پردازد .برخی معتقدند« :تمثیل گونه ای از «مجهاز» اسهت که گوینهده آن را هه پایهۀ اسهتعاره
می آورد» (جرجانی« .)68 :2004 ،ارداف» نوعی دیگر از کنای است که در آن لفظهی متهرداف بها
معنای موردنظر باشد و ب جای بیان صریح لفظ میتوان از آن لفظ برداشت کنایی کرد« .مجهاورت»
کنای ای را گویند ک نویسنده به جهای لفهظ و معنهای مهوردنظر ،معنهای مجهاور آن را به عالقهۀ
مجاورت بیان میکند .ظاهراً اب اثیر کنایاتی را مییابد ک در ذیل «تمثیهل»« ،ارداف» و «مجهاورت»
جای نمیگیرد و برایش «هیچکدام» از موارد را نام میگذارد.
 -3اسلوب کنایه در مقامات بدی الزمان همدانی
بدیعالزمان یای از مقام نویسان بنام عرب در سدۀ چهارم قمری است ک ب حق در ای نوع خا
ادبی ،استاد و مبتار شناخت شدهاست .هنرنمایی ادیبانۀ ای مقام نویس عرب در ب کارگیری انهواع
صنایع لفظی و معنوی در ضم بیان مواعظ و اندرزها سب

برجستگی و شهرت او در ای عرص

هنری شدهاست .مقام دربردارندۀ حاایت ههایی اسهت که در مجهالس و محا هل بها موضهوعاتی
همچون حامت ،موعظ و گدایی خوانده می شد .در ای نهوع ادبهی ،نویسهنده کهالم خهود را بها
بهره گیری انواع صنایع لفظی ،کنایات ،استعارات و تشبیهات گوناگون مزیّ می کرد .ساختار مقامه
متایبر دو عنصر راوی و قهرمان داستان است و ازآنجهاییکه مقامه هها جنبهۀ اجتمهاعی دارنهد،
مخاط

آن عموم مردم هستند؛ بنهابرای نویسهنده در ایه حاایهات سهعی مهی کنهد زشهتی هها و

نابسامانی های جامعۀ خود را نشان دهد؛ تا بدی ترتی

ب عنوان یک مصهلح اجتمهاعی به اصهالح

مفاسد روزگار خود بپردازد .مقامات همدانی شامل  51مقام است که در آن سهخ از شخصهیتی
خیالی ب نام ابوالفتح اسهاندری اسهت .قهرمهان داسهتان در ه دریهوزگی بسهیار مهاهر و زیهرک
بودهاست و تمام محور داستان حول ای شخصیت میگردد؛ به گونه ای که در شههرها و نهواحی
مختل

سفر میکرد و به صهورت ناشهنا ،در میهان مهردم به کدیه و دریهوزگی مهیپرداخهت.
از انواع اسالی

ادبی ب خصهو

بدیع الزمان در ضم داستان های کوتاه خود برای جل

مخاط

اسلوب کنای بهره بردهاست؛ گویا ای نوع بیان متناس

با محتوای مقام های اوست و به صهورت

غیرصریح و پوشیده مفاهی گوناگون را بیان می کند .درحقیقهت زبهان کنهایی و ابههام آور یاهی از
گون های بالغی است ک نویسنده با آن می تواند ذه مخاط
را در موضوعات گوناگون بیان کند.

را ب چالش باشد و مقصود خهود
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بدیع الزمان مقامات خود را با نام شهرها و جاها ،ا راد یا موضوعاتی ک محهور اصهلی داسهتان
اوست نامگذاری کردهاست و هدف اصلی خود را عالوهبر جنب ههای تعلیمهی ،نشهاندادن قهدرت
سخنوری خویش و ایراد صنایع بالغی قرار دادهاست؛ چناناه در سرتاسهر مقامهات او ایه گونه
صنعت ها را ب و ور می توان یا ت« :سجع ،جنها ،،موازنه  ،تشهبی  ،مجهاز ،کنایه  ،ایههام ،تلمهیح،
استعارۀ مصرح و مانیّ و ضرب المثل» (همدانی)12 :1392 ،؛ ازای روست ک نویسندگان از ایه
اسلوب ادبی ب شالهای گوناگون برای تبیی مضامی متنوع بهره بردهاند.
 -4اغراض بالغی کنایه در مقامات
اسلوب کنای همچون سایر اسلوب های بالغی با اغراضی همهراه اسهت که ههدف از ارائهۀ آن را
نویسنده یا متال تعیی میکند .بدیعالزمان در مقامات خویش با مهارت و توانایی کها ی ،کنایه را
در اغراضی ب کاربرده ک مه تری آنها عبارت است از:
 -4-1ترسیم امور معقول به محسوس
درک امور مجرد مثل امور محسو ،نیست .معموالً نویسندگان برای درک مجهردات ،از تشهبیهات
عقلی ب حسی یا کنایاتی از ای قبیل استفاده میکنند .چنانچ مهیگوینهد« :ال إ ک النور و الجه ل
کالظ ته ».در مقامات بدیعالزمان ب کنایاتی برخورد میکنی ک نویسنده معنا و مفاهی ذهنهی خهود
را با امور محسو ،ب تصویر میکشد .چنانچ ک میگوید:
«لَتَّا أَححسُّوا بِالقصَّةِ ،وحصحارحعْ ف قُ ُوبِهِإ غُصَّةً ،وحدحعح وْن بحرْصح ةً ،وحاْنَتح ُث وا ل ْف رَارِ کَرَیْیح ةِ الشَّ رَارِ،
وأَخَذَتْهُإُ الضُّجْرَةُ ،فَانْسح ُّوا قَطْرَةً قَطْرَةً ،وحتَفَرَّقُوا یحتْنَةً وحیحسْرَةً ،وحبحقیتُ عح ى اآلجُ رَّةِ» (الهت ذان :1923 ،
.)305
«چون قص را دریا تند و دل هایشان غمگی شد و مرا خانۀ ج ّ خواندند و همچون گهریخت
شرارۀ آتش برای رار برانگیختند و نگرانی آنها را راگر ت ،یاییای بیهرون ر تنهد و به سهمت
چپ و راست متفرق شدند و م روی یک آجر باقی ماندم».
در عبارت مذکور «و بحقیتُ ع

اآلجُرَّةِ» کنای از بدبختشدن و تنهامانهدن اسهت و به صهفتی

اشاره میکند .ای کنای چون بی مانیٌعن و مانیٌب واسط های کمهی وجهود دارد ،ایمهاء نامیهده
میشود .چنانا در تعری

و تقسی اب اثیر از کنای آمد ،چنی جمل ای «تمثیل» نهام دارد؛ زیهرا از

دید او تنهایی و بدبختی مثل باقیماندن بر آجر است .بدیعالزمهان بهدبختی و تنههایی انسهان را بها
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تعبیر کنایی «روی آجر ماندن» محسو ،کرده و ب آن عینیت بخشیدهاست و درواقع معنای عقلهی
و ذهنی بدبختی را ب تصویر کشیدهاست.
یای دیگر از نمون های کاربرد کنای در عینیکردن امور محسو ،را مهی تهوان به مهورد زیهر
اشاره کرد:
«وحت ْقَاءحنا شَابّ قَ ْ جح َسح غَیْرَ بح ی ٍ یُنْصتُ وح کَأَنّهُ یحفْهحإُ ،وحیحسْکتُ وح کَأَنّهُ الَ یح ْ َإُ ححلّى بِذَا یحالَ الکَالَمُ
بِنَا یحیْ َهُ ،وحجحرّ الْجِ حالُ فینَا ذَیْ َهُ» (همان.)11 :
«در برابر ما در اصل ای ن چندان دور جوانی نشست بود؛ درحالیک گوشش متوج مها بهود (و
ب سخنان ما بادقت گوم رامی داد) ،طوری ساکت بود ک گویا چیزی نمیدانهد تها ایناه سهخ
میان ما چیره آمد و جدال بی ما دام ب دراز کشید».
در ای جمل عبارت «وحجحرّ الْجِ حالُ فینَا ذَیْ َهُ» کنای از طوالنیشدن بحث و سخ ستیزی اسهت؛
چون صفت مرتبط با دام را ک همان بلندی و بزرگی است ،ب کهار گر ته و به موصهوف خهود
نسبت داده و در ب کهارگیری واژۀ دامه  ،طهوالنیشهدن و گذشهت زمهان مدیهد بهر چیهزی اراده
شدهاست .ای تعبیر کنایی بنابر تقسیمات سااکی ،ذیل کنای از صفت جای میگیرد و چون انتقال
معنا ب آسانی و بدون واسط صورت گر ت  ،از نوع قری

واضح است و در تقسهی دیگهری آن را

ایماء می گویند .بدیع الزمان با بیان کنای ب شیوۀ ایماء سعی کرده است مقصود خهود را از موصهوف
موردنظر روش سازد و صفت نسبتدادهشده ب آن را برای خواننده عینی و محسو ،کند.
در جای دیگر نیز میگوید« :قَ ْطَ َعح ی ْ غَابِه ،یُنْلَفخاً ف بِهحابِه» (همهان ،)36 :ناگههان از جنگهل
(شیری) پدیدار شد؛ درحالیک در پوستش بادکرده و آماسیده بود.
در عبارت «یُنْلَفخاً ف بِهحابِه» بدیعالزمان ب کنایهۀ امهور معقهول به صهورت محسهو ،ترسهی
کردهاست؛ بدی گون ک عبارت «آماسیدن در پوست» ب عنوان کنای  ،از خصوصیات و ویژگی های
ر تاری یعنی خودپسندی و گردن رازی ب کار برده شدهاست .ای تعبیر کنهایی نیهز ذیهل کنایه از
صفت جای میگیرد و چون انتقال معنا آسان و قابل ه است ،قری

واضح میگویند و در تقسهی

دیگری آن را «ایماء» نامیده میشود.
درجایی دیگر نیز راق جدایی در زبان کنایی بدیعالزمهان چنینهی آمهده اسهت« :فَ رَا ح یُشَ رققاً
وحرُحْتُ یُغَرقبحاً» (همان.)185 :
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«پس از آن (اساندری) ب سوی مشرق رهسپار شد و م ب طرف مغرب ر ت ».
ای عبارت «جدایی» را می رساند و کنای از صفت است؛ چون انتقهال معنها از الزم به ملهزوم
ب آسانی قابل ه است ،از نوع ایماء ب حساب می آید و ازلحا مطلوب و مقصود ،کنای از صهفت
قری

واضح است .در ای جمل نویسنده از روم محسهو،کهردن امهور معقهول بها کنایه بههره

بردهاست؛ یعنی معنای جدایی و راق را با تصویر ر ت ب شرق و غرب نشان داده و معنای بُعد و
دوری را برای مخاط

محسو ،و عینی کردهاست.

نمونۀ دیگر از عینیتبخشیدن مفاهی ذهنی در مقام های همدانی آنجاست ک میگوید:
«وح یحلَى کَانَ یح كٌ یحأْنَفُ األَکَارِمح ،بِن بح حثَتْ بِال َّرحاهإ» (همهان« .)399 :پادشهاهی بهود که هرگهاه
دره ها را میبخشید ،بخشندگان را بینی میزد».
در ای جمل «یح كٌ یحأْنَفُ األَکَارِمح» نویسنده برای بیان معنی خواری و سرزنش از تعبیر بینیزدن
ک امری مشهود است ،استفاده کرده و بدی ترتی
طبق تعری

غرض خود را ب شیوۀ کنایی بیهان کهردهاسهت.

سااکی ای عبارت کنای از صفت و ازنظر وسائط و لوازم ،ایماء است و چون انتقهال

معنا از الزم ب ملزوم ب سهولت قابل ه است ،از نوع قری

واضح محسوب میشود.

 -4-2احترام
یای از اغراض کنای در مقامات بدیعالزمان اعزاز و اکرام اسهت .بهدیعالزمهان گهاه بهرای اکهرام و
احترام مفهوم موردنظر از ای غرض استفاده میکند؛ چنانا در احترام ب عل و دانش مهیگویهد:
«فَححتح ْلُهُ عح ى الرُّو ِ ،وح ححتحسْلُهُ عح ى ال حی ِ» (همان« .)314:پهس آن (دانهش) را بها دل و جهان حمهل
کردم و بر روی چش حبس کردم».
در ای جمل عبارت «ححتحسْلُهُ عح ى ال حی ِ» کنای از آن است ک دانش را چنهان عزیهز داشهت تها
حفظ شود و از بی نرود ،از پیش چش دور نشده و از صاحبش جدا نشود .نویسنده بهرای ارزم
عل و دانش از تعبیر حبس بر روی چش استفاده کردهاست و بدی ترتیه

عزیهز و گرامهیبهودن

عل و دانش را نشان داده است .ای کنای ب خاطر وجود واسط ها« ،تلویح» محسهوب مهی شهود و
ازلحا مقصود و مطلوب« ،کنای از صفت بعید» است.
بدیع الزمان در جای دیگر با تعبیر کنایی خویش اسباب مهرگ و بخشهش را به خله
نسبت داده و کنای را ب قصد اکرام بیان داشت است ،آنجا ک میگوید:

احمهد
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سَحَععععععابان مَقْعععععرنونَانِ مُؤْتَعلِعفَعععانِ
( م ن)183 :

«گویا مرگها و بخششها در ک

دست او همچون دو ابر ،نزدیک و ب ه پیوست هستند».

در ای بیت نویسنده برای مرگ و بخشش جایگاه ویژهای درنظر گر ت است .ای جایگاه که
دست ردی ب نام خل

احمد است ک با غرض اکرام مفهوم قدرت و جود را ب دسهت او نسهبت

دادهاست و درواقع ای صفات مال خود شخص است ک از دست او متجلی مهیشهود .ایه نهوع
کنای از نسبت یا اختصا

صفتی ب موصوف است.

 -4-3تفاؤل و تطیر
یای دیگر از کارکردهای کنای در مقامات بدیع الزمان ،استفاده از آن برای بیان تفاؤل و تطیر است.
چنانا بدیع الزمان درجایی از آغوم باز عل و دانش و راخی عیش یاد کردهاست و ایه امهر را
ب ال نیک می گیرد ،آنجا ک میگوید« :قَ ْ وحطَّأَ ل ح الفَضْلُ کَنَفَهُ ،وحرححَّ بح بِ

عح یْ ٌ» (همهان)75 :؛

یعنی «عل و دانش برای م آغوم باز کرد و ب طرف م گام برداشت و زندگی ب مه خوشهامد
گفت».
عبارت کنایی «وح رححَّبح بِ عحیْ ٌ» مفهوم تفاؤل را مهی رسهاند؛ زیهرا منظهور از «خوشهامدگویی
زندگی» رویآوردن راخی و آسانی ب کسی است .ای عبارت کنای از صفت است و چون لهوازم
و وسائط ک است ،از نوع ایمهاء محسهوب مهی شهود .نویسهنده در ایه عبهارت به جهای ایناه
ب صراحت بگوید زندگی خوب و خوشی دارد ،عبارت خوشامدگویی زندگی را آوردهاست.
او در جای دیگر از «غریبی» میگوید ک حضورم بدیمنی و بدشگونی دارد و ای معنی را بها
تعبیرهای کنایی متعددی چنی آوردهاست« :وح غَرِیبٌ أَوق حع النَّارُ عح ى سحفَرِه وح نَتح ح ال حوَّاءُ عح َى أَاَرِه وح
نُتِذَعْ خَ ْفَهُ الحُصحیَّاعُ وح کُنسحتْ بح ْ حهُ ال حرَصاعُ» (همان)33:؛ یعنی «بیگان و غریبی ک ب دنبال سفرم
آتش ا روخت شده ،سگ درپی او پار ،کردهاست و پشتسرم سنگریزه پرتاب شدهاست .بعد از
ر ت او (بیگان ) حیاط جاروب شدهاست».
از هنرمندی های بدیع الزمان قدرت او در ب کارگیری چند کنای برای یک مفهوم است؛ چنانچ
در مثال مذکور چند جملۀ کنایی را برای یک معنا یعنی آرزوی عدمبرگشت شهخص آوردهاسهت.
او در جملۀ اول خود «أقَ حع النّارُ ع َ سحفَرِه» را برای عدمبرگشت آوردهاسهت .جملهۀ دوم «وح نَ تح ح

کاربرد انواع و اغراض کنایه در مقامات بدیعالزمان همدانی

179

ال حوَّاءُ عح َى أَاَرِه» نیز بدان معناست ک مرد از قبیل و تبار خهود دور ا تهاده اسهت؛ زیهرا عوعهوکردن
سگ ب دنبال کسی ب دلیل ناشنا،بودن وی است .کنایۀ مذکور براسا ،مطلوب و مقصود نمون ای
از کنای از صفت بعید است؛ زیرا ک صفت ناشناسی رد را بیان میکنهد و ازطهرف دیگهر ،ازنظهر
لوازم و وسائط تلویح محسوب مهی شهود ،چهون معنهای جمله ازطریهق لهوازم قابهل هه اسهت؛
ب عبارت دیگر ،سگ در پی کسی عوعو میکند ک ناشنا ،است و هیچکس او را نمیشناسد و ای
بیگان آن چنان از میه خود دورا تاده ک دیگر آشنا نیست و کسی او را در آنجها نمهیشناسهد .در
جملۀ سوم« ،وحنُتِذَعْ خَ ْفَهُ الحُصحیَّاعُ» نیز کنای از برنگشت کسی است؛ زیرا عربها وقتهی دوسهت
نداشتند کسی نزد آن ها برگردد ،در پی او ریگ می ا اندنهد؛ ایه جمله نیهز ازلحها مطلهوب و
مقصود ،کنای صهفت بعیهد اسهت .در جملهۀ چههارم «وح کُنسح تْ بح ْ حهُ ال حرَص اعُ» نیهز به معنهای
جاروبکردن خان بعد از ر ت کسی است و همان معنای کنایی بهاال را دارد؛ چهون میزبهان بهرای
ازبی بردن بدیمنی و نحوست مهمان ناخوانده و خست کننده ،پشت سر او را جهاروب مهیکهرد تها
دیگر برنگردد .ای جمل نیز ازلحا مطلوب و مقصود کنای از صفت بعید است و ازنظر لهوازم و
وسائط« ،تلویح» ب حساب می آید؛ چون انتقال معنا باواسط است و ذه برای رسیدن آن نیهاز به
کناام دارد .چنانا گذشت ،بدیعالزمان در هر چهار عبارت کنایی غرض تطیر و ال بهد گهر ت
را کردهاست.
 -4-4دلیل و برهان
ازجمل اغراض کنای آن است ک نویسنده با استفاده از ایه اسهلوب بهرای ادعهای خهود دلیهل و
برهان بیاورد .چنانا بدیع الزمان می گوید« :وح رحکبح الجحنَادبُ الْ ی حانَ» (همهان)41 :؛ یعنهی «ملهخ هها
روی چوب سوار بودند».
در جملۀ مذکور «وح رحکبح الجحنَادبُ الْ ی حانَ» کنای از شدت گرماست و ب صفتی اشاره مهیکنهد.
ازنظر سااکی کنای از صفت بعید است؛ چون انتقال معنا با وسائط هراوان صهورت مهیگیهرد .در
تقسی دیگری آن را تلویح میگویند .نویسنده در ای عبارت از روم استدالل و برهان برای بیهان
معنای کنایی استفاده کردهاست ،درواقع علت اینا ملخها بر چوب سوار شدهاند ،شدت گرماست.
در جای دیگر نیز بدیع الزمان علت خیرهشدن چش ب چیزی را بها اسهتدالل و بیهان به زبهان
کنایی ای گون مطرح می کند« :وح نَظَرْعُ فَإِذْا هُوح وحجْهٌ یحتْرُقُ بحرْقَ ال حارِضِ التُلَهح قلِ ،وح قَوحامٌ یحلَى یحا تَ رَقَّ
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ال حیْ ُ فیه تَسحهَّل» (همان)40:؛ یعنی «ب او نگاه کردم ،ناگاه با چههرهای مواجه شهدم که ماننهد ابهر
بارنده میدرخشید و اندامی ک چون چش از پا تا سر مینگریست ،دوباره شروع میکرد».
در عبارت «وح قَوحامٌ یحلَى یحا تَرَقَّ ال حیْ ُ فیه تَسحهَّل» منظور از هرور ت چشه در کسهی ،حهاکی از
زیبایی و جذابیت وقالعاده آن شخص است .نویسهنده ادعهای زیبهایی شهخص را بها دلیهل بیهان
کرده است؛ ب ای صورت ک علت ماندن چش و خیرهشدن ب کسی ،زیبایی زیهاد آن هرد اسهت.
ای مورد کنای از صفت است و چون انتقال معنا باواسط صورتگر ت  ،از نوع «بعید» به حسهاب
میآید و ازلحا لوازم و وسائط «تلویح» است.
 -4-5ذم و نکوهش
گاهی بدیع الزمان برای نشاندادن بهدی یهک چیهز و ذم و ناهوهش آن ،از اسهلوب کنایه اسهتفاده
کردهاست و با ای ویژگی و قابلیت کنای توانست است ،بدی و زشتی یک عمل را ب تصویر باشد
چنانا میگوید« :وحتَفْقأُ عُیُونَ الجِفانِ وح تَرْعحى أَرْضح الجِیرانِ» (همان« .)85 :چش کاس ههای غهذا را
درمیآورد و در زمی همسایگان میچرید ».در اینجا کاس را ب حدقۀ چش تشبی کرده ک غهذای
موجود در آن مثل کرۀ چش است و رد حریص ب هم جای سفره دستدرازی میکرد و غهذای
موجود در کاس را مثل درآوردن چش از حدق میکشهید و به سهه دیگهران نیهز دسهتدرازی
می کرد .ترکی

«تَرْعحى أَرْضح الجِیرانِ» ،کنای از بی قیدوبند بودن و عدمرعایهت حقهوق شخصهی و

خصوصی دیگران است و کنای از صفت ب حساب میآید .ازلحا لوازم و وسائط چون انتقال معنا
آسان و بیواسط است« ،ایماء» محسوب میشود.
او در ادامۀ اوصاف ای حریص میگویهد« :وح تَجُ ولُ ف

القَصْ حةِ» (همهان)؛ یعنهی «در کاسه

تاختوتاز میکرد ».ای کنای را اب اثیر «تمثیل» مینامد؛ چون حریص غذا ب تاخهتوتهازکردن در
کاس تشبی شدهاست و ازلحا لوازم نیز «ایماء» است؛ زیرا انتقال معنا آسان و بهی واسهط اسهت.
هدف نویسنده از ب کارگیری ای کنایات ،ذم و ناوهش صفت حر

و آز ب صهورت غیرصهریح

است.
 -4-6فخر و مباهات
از دیگر اغراض کنای در مقامات همدانی ،خر و مباهات است .در ایه روم نویسهنده بها الفها
کنای آمیز ب خود یا کسی دیگری احسا ،ا تخار می کند؛ چنانا می گوید« :وحل فُؤَادٌ یحخْ یُهُ لسحانٌ،
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وحبحیحانٌ یحرْقُتُهُ بحنَانٌ» (همان)79 :؛ یعنی «م دلی دارم ک زبان در خدمت آن اسهت و بیهانی دارم که
سرانگشتانی آن را مینگارد».
در ای عبارت سخ از قدرت « صاحت و نویسندگی» ابوالفتح اساندری اسهت که بها زبهان
خر ب بیان توانایی خود در ای حر می پردازد و می گوید« :معانی و ا اارم را با زبان گشاده بیان
می دارم و سخنان را با قلمی رسا می نگارم ».عبارت مذکور کنای از داشت سخنانی صیح و زبانی
گشاده است .منظور از « هؤاد» معهانی و ا اهار اسهت که در دل جهای مهیگیهرد و «رقه زدن به
سرانگشتان» نگاشت مطال

است .ای کنای در تقسیمات اب اثیهر «مجهاورت» نامیهده مهیشهود و

ازنظر لوازم و واسط ها «ایماء» ب حساب میآید؛ چون ه معنای آن آشاار و روش است.
 -4-7استرحام و منرجویی
یای دیگر از کاربردهای کنای  ،استرحام و مهرجویی است؛ یعنی نویسنده بها زبهان ادبهی و کنهایی
سعی می کند مورد شفقت و مهربانی قرار بگیرد تا بدی وسیل ب هدف خود دسهت یابهد؛ چناناه
بدیع الزمان می گوید« :رححإح اهللُ یح ْ شَ َّهحا ف قَرَنِ یثْ ها» (همان)93 :؛ «خداوند ببخشاید بر کسی که
شاخ ای (دینار را) با مثل آن ببندد و محا کند».
در ای جمل «یح ْ شَ َّهحا ف قَرَنِ یثْ ها» ،مقصود از بست دینار با شاخ همتایش یعنهی بخشهیدن
سا ب کسی است؛ درواقع ای عبارت کنایی با انگیزۀ طل
و چون بدونواسط بیان شده ،از نوع صفت قری

استرحام و مهرجویی ایراد شدهاسهت

واضح محسوب می شود و ازنظر لوازم و وسائط

«ایماء» است.
او در جای دیگر نیز چنی آوردهاسهت« :رححإح اهللُ یح ْ أَعحانَنَا بِفَاضلَ ذَیْ َ ه» (همهان)105 :؛ یعنهی
«خداوند ببخشاید و رح کند بر کسی ک ما را با درازی دامنش یاری کند».
ترکی

«بِفَاضلَ ذَیْ َه» کنای از ثروت بسیار است و نویسنده با ایه عبهارت ،طله

مهربهانی و

بخشش می کند .چون ه ای معنا نیازمند وسائط و لوازم است ،از نهوع صهفت بعیهد به حسهاب
میآید.
در جای دیگر نیز میگوید« :فأَطْ قْ ل عح ْ خنْصرِكح ،بِتحا یُ ی ُ ع ى شُکْرِكح» (همان)88 :؛ یعنهی
«رها ک برای م چیزی را با انگشت کوچات تا مرا بر سپاسگزاری از تو یاری دهد».
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عبارت «فأَطْ قْ ل عح ْ خنْصرِكح» کنای از بخشندگی است و اشاره ب انگشت کوچک اسهترحام
دارد .ای نوع کنای در تقسی بندیهای سااکی ،کنای از صفت بعید به حسهاب مهیآیهد و ازنظهر
لوازم و وسائط چون انتقال معنا باواسط صورت گر ت « ،تلویح» است.
 -4-8استنزا و تعریض
گاهی غرض نویسنده از بیان کنای  ،استهزا و ریشخند چیزی یا کسی است ،ای خود از نوع کنایه
تعریض است؛ زیرا شخص برای بیان مقصود خود از زبان گوش و کنای استفاده میکند تها بهدی
ترتی

اعتراض خود را نسبتب آن امر نشان دهد.
از نمون های آن در مقامات همدانی ب نمون های ذیل اشاره کرد:
ال أَنْااا ُبُ الااا ر هَ اعااا ً غَیاااهَ ماااُْنُن

و لَساا ُ أَصاابُن إَلَاا الحاا دِی َ اَ لْاعِااای َ
( م ا ن)268 :

هیچگاه بر سرزمی خالی از سان  ،گری و زاری نمیکن و ب حداکنندگان شتران دل نمیبندم.
اشارهمیکند ،یای گری بر اطالل و دم ک رسه برخهی از

همدانی در ای بیت ب دو مطل

شعرای دورۀ جهاهلی بوده و دیگر ارسهال پیهام و سالم توسط کههاروانهها به معشههوقی که در
جهای دیگر زندگی میکند .او در ای بیت ضم اعالم عدماعتقهاد ب باورهای خرا هی جاهلیهت،
آنها را ب استهزا میگیرد و برای کسانی ک ب ای بهاورها پایبند باشد ،تعریض آوردهاست.
او در جای دیگر در ای معنا میگوید:
واضْامُاااااااا ُ یااااا ا ی

ألَجالاااااااا

إَلَااااااا جا َا ِاااااااا

ءاماااااااا اً
( مااااا ن)109 :

دو دستت را ب خاطر م (کمک ب م ) استواران و محا ب سوی پهلویت دراز ک .
در ای جمل هرچند بحث طل

و بخشش مطرح است؛ اما ضای حاک و سیاق کالم استهزاء

و تعریض را میرساند چون ظاهراً شخص نمیخواهد دستب جیه

کنهد و چیهزی ببخشهد لهذا

میگوید «محا و ب قصد برداشت دیناری دست ب سوی پهلویت دراز ک ».
 -4-9دعا و آرزوی خیر
از دیگر اغراض کنای دعای خیر است چنانا بدیعالزمان درای باره میگوید« :فَقُ ْتُ :بُشْرَى لَ كح وح
بِكح ،أَدَّاكح سحیْرُكح بِلَى فنَاءٍ رححْبٍ ،وحعحیْ ٍ رحطْبٍ» (همان« .)41:پس گفت  :مژده و بشارت باد تهو را و
بشارت تو بر م باد ،سیر و حرکت ،تو را ب جایگاهی راخ و گسترده وزندگی راحت برساند».
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در ای جمل « ،فناءٍ رحبٍ و عحیْ ٍ رحطْبٍ» کنای از زندگی آسوده و با رزق و روزی اسهت و بها
آوردن ای عبارت ،دعای خیر اراده شدهاست .ازآنجایی ک خواننده ب محض شنیدن ای جمله به
معنا و غرض گوینده پی میبرد ،کنای از نوع «ارداف» است.
 -4-10بیان عاقبت
گاهی نویسنده تعابیر کنایی را باانگیزه بیان عاقبت و سرانجام کهاری یها چیهزی به کهار مهیگیهرد
ازجمل کاربرد ای ویژگی کنای در مقامات بدیعالزمان ب مورد ذیل میتوان اشاره کرد:
«أَیحا واهللِ لَلُحْتح ُ َّ عح َى هذه ال ی حانِ ،بِلَ ى ت ْکُ إُ ال ِّی حانِ ،وحلَلُ نْقَ ُ َّ بِهح ذه الجِیح اد ،بِلَ ى ت ْکُ إُ الوِه اد»
(همان)68:؛ یعنی «ب خدا سوگند بر ای دو چوب ب سوی آن کرم ها بر دوم کشیده خواهیدشد و
با ای مرک ها ب سوی آن چال های عمیق انتقال داده میشوید».
در ای جمل نویسنده ب جای اینا ب صراحت نام شیء موردنظر را بیان کنهد ،از «العیهدان» یها
چوب ها ک کنای از تابوت است ،یادکرده و اراده موصوف شدهاسهت و چهون انتقهال معنها آسهان
است ،از نوع ایماء محسوب میشود .بدیعالزمان با یادآوری مرگ ،غرض خهود را بها انگیهزۀ بیهان
عاقبت اراده کردهاست .ای تعبیر کنایی در تقسی بندی اب اثیر «مجاورت» نامیده میشود.
 -4-11تعظیم و بزرگداشت
یای دیگر از کارکردهای بالغت کنای ای اسهت که بهرای تعظهی و بزرگداشهت کسهی به کهار
میرود .چنانا بدیعالزمان میگوید:
«أَیحا بِنق أُرِی ُ کَ ْتحةَ التُحْلَاجِ ،الَ کَ ْتحةَ الحُجَّاجِ ،وحیحشْ حرَ الکَرَمِ ،الَ یحشْ حرَ الححرَمِ ،وحبحیْتح السَّ تْ ِ ،ال بحیْ تح
الهح ْيِ ،وحقتْ َةَ الصِّالع ،ال قتْ ةَ الصَّالةِ ،وحینَى الضَّیْف ،ال ینَى الخَیْف» (همان.)310-309:
«گفت :اما م کعبۀ نیازمندان را می خواه ن کعبۀ حج گزاران را ،مشعر بخشندگی ،نه مشهعر
حرام ،خانۀ اسیران ن خانۀ قربانیها را ،قبل پادامها ن قبلۀ نماز ،منای میهمان ن منای خی ».
منظور از تمام عبارت های وق ،خانۀ ممدوح «خل ب احمد» حاک سیستان است ک نویسنده
برای بزرگداشت و مقام و منزلت وی از ای تعابیر بهره بردهاست .چون انتقال از معنای کنهایی به
معنای خواست شده بدون واسط و ب آسانی انجام شده ،از نوع کنای موصوف قری
ازلحا لوازم «ایماء» ب حساب میآید.

واضح اسهت و
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در جای دیگر نیز ب منظور تعظی ابهوالفتح اسهاندری از تعبیهر کنهایی اسهتفاده کهرده اسهت و
میگوید« :فَقُ ْتُ :یحرححتاً بِأَییرِ الکَالَمِ ،وحأَهْالً بِضَالَّةِ الکرَامِ» (همان)404:؛ «گفت  :مرحبا ب پادشاه سخ
و خوشا ب گمشدۀ بخشندگان».
در ای جمل «أَییرِ الکَالَمِ ،وح بِضَ الَّةِ الک رَامِ» منظهور از پادشهاه سهخ و گمشهدۀ بخشهندگان،
ابوالفتح اساندری است .درواقع کاربرد کنای در اینجا ب دلیل عظمت و بزرگداشهت ایه شهخص
است .ای عبارت کنای از موصوف است؛ چون بیان موصوف ب صورت رمزگون و پوشیده اسهت،
از نوع «رمز» محسوب میشود.
 -4-12کراهت از ذکر نام
از کاربردهای کنای در مقامات بدیع الزمان ،کراهت از ذکهر نهام یها حر ه اسهت .برخهی حر ه و
اصحاب آنها منفور و مطرود است و ذکر آن زبان را آلوده مهیکنهد و روح را مهیآزارد؛ چناناه
بدیعالزمان از سارقان و حر ۀ آنها ب کنای یادکردهاست و میگوید« :وح أَهْلَ الکَفِّ وح القَفِّ أَصْ ححابُ
التحفَاتی ِ وح أَهْلُ القُطْ ِ وح الرقی ِ» (همان)215:؛ یعنی «سره گران ک

رو ،کلیدداران و اهل پنب و باد».

در ای جمل ترکی های «وح أَهْلَ الکَفِّ وح القَفِّ أَصْححابُ التحفَاتی ِ وح أَهْلُ القُطْ ِ وح ال رقی ِ» کنایه از
دزدان است .ای جمل کنای از موصوف نام دارد و چون انتقال معنا مستلزم درک وسائطی اسهت،
«تلویح» نامیدهمیشود.
در جای دیگر نیز از تصریح خودداری کرده و نام کنایی شهراب را ذکهر کهردهاسهت؛ چناناه
می گوید« :بِنق ألَجِ ُ یُنْذُ الیحومِ ،رِی ح أُمِّ الکَتحائرِ ی ْ بح ْضِ القَوْمِ» (همان)421 :؛ «همانا م امهروز بهوی
مادر گناهان را از بعضی از ای ا راد گروه درمییاب ».
«أم الکتائر» کنای از شراب است .چون برای انتقال ب مطلوب نیازی ب واسط نیست ،کنایه از
موصوف قری

و واضح است و ازلحا لوازم و وسائط« ،ایماء» نام دارد.

 -4-13مدح و ستایش
گاه نویسنده با بیان عبارات کنایی انگیزۀ مدح دارد؛ چنانا بدیع الزمان در ستایش از مهمان نهوازی
شخص ،او را صاح
پنهان میکنند:

آتش بر بلندیها میخواند؛ درحالیکه دیگهران از تهر ،مهمهان ،آتهش را
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«لهُ نَارٌ تُشَبُّ عح َى یحفَ اعٍ بِذَا النقیرانُ أُلْتِسح ت الْقنَاعح ا» (همهان)58:؛ یعنهی «هنگهامی که آتهش بها
سرپومها پوشانیده شدهبود ،او آتشی داشت ک بر پشت تپ ای بلند ا روخت بود».
عبارت َ«لهُ نَارٌ تُشَبُّ عح َى یحفَ اعٍ»؛ یعنی «او آتشی داشت ک بر پشهتۀ بلنهد ا روخته مهی شهد».
«آتش بر بلندی» کنای از شخص بخشهنده و مهمهان نهواز اسهت که بها ایه تعبیهر از او سهتایش
شدهاست .ای عبارت کنای از صفت است و در تقسی بندی دیگر چون انتقال معنا باواسط اسهت،
«تلویح» ب شمار میآید.
در جای دیگر نیز میگوید« :هُوح یاَءُ األشْ حارِ وح طینَلُها وح کَنْزُ الْقَوحاف وح یح یِنَلُهحا» (همان)14 :؛ یعنی
«او آب و گل اشعار و گنج قا ی و شهر آن است».
در ای جمل بدیع الزمان از قدرت شعری زهیرب أبیسُلمی سخ میگوید و او را میسهتاید و
می گوید« :او آب و گل چاام هاست ،گهنج و شههر پسوندهاسهت ».ازآنجهایی که انتقهال معنها از
مانیعن ب مانیٌب بدونواسط و با تصریح همراه است ،کنای از نوع صفت قری
ٌ

واضح است.

 -4-14مبالغه
بدیع الزمان گاه زبان کنای را برای نشاندادن راوانی و کثرت ب کار بردهاست و بدی ترتی

معنهای

مبالغ را نشان دادهاست .چنانا می گوید« :أَیَّا الوحطَ ُ فَالیحتح ُ ،وحأَیَّا الوحطَرُ فَالتحطَرُ ،وحأَیَّا السَّائقُ فَالضُّرُّ،
وحالْ حیْ ُ التُرُّ ،قُ ْنَا :فَ َوْ أَقَتْتح بِهحذَا التحکَانِ لَقَاسحتْنَاكح ال ُتْرَ فَتحا دُونَهُ ،وح لَصحادحفْتح ی َ األَیْطَارِ یا یُ زْرحعُ ،وح
ی َ األَنْوحاء یا یُکْرَع» (همان)288 :؛ یعنی «سرزمین یم است و خواست ام باران ،ب پیش راندهام نیاز
و تنگدستی و زندگی تلخ .گفتی  :اگر در اینجا بمانی زندگانی و هرچ داری با تو تقسی می کنهی
و از باران چندان ب تو میرسد ک بتوان کشت کرد و ب راحتی سرکشید».
عبارت «وح لَصحادحفْتح ی َ األَیْطَارِ یا یُزْرحعُ ،وح ی َ األَنْوحاء یا یُکْرَع» ،کنای از راوانی و کثرت بهاران
و نعمت بیشمار است .هدف از ای تعبیر ،کنایی نشاندادن زیادی و مبالغ است.
باز ه او گفت است« :قُ نا :فَتحا تَقُولُ ف زُهحیرٍ؟ قَالَ یُذیبُ الشق رَ ،والش ْرُ یُذیتح هُ» (همهان)13 :؛
یعنی «گفتی نظرت دربارۀ زهیر چیست؟ گفت :او شعر را مهی گهدازد و شهعر هه او را در خهود
ذوب میکند».
در مثال وق ،بدیع الزمان قدرت شاعری و توانایی زهیر را بها عبهارت «یُ ذیبُ الشق رَ ،والش ْرُ
یُذیتحهُ» بیان داشت است؛ زیرا الزمۀ توانایی شاعر ،عجی شدن او با شعر است .نویسنده با زبان کنای ،
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تسلط کامل زهیر در شاعری را بهدی گونه بیهان مهی دارد« :او شهعر را مهیگهدازد و شهعر او را»؛
ازآنجاییک نویسنده در انتقال معنا زیادهروی کرده« ،مبالغ » است .ای عبارت کنایی از نوع صهفت
قری

واضح است ک با ذکر موصوف ،روانی طبع شاعر را ب نمایش گذاشت است.
در جای دیگر نیز میگوید« :فَقَرَأَ الفَاتححةَ وح القَارِعحةَ ،قرَاءحةً اسْلَوْفَى بِها عُتْرَ السَّاعحةِ» (همهان)63 :؛

یعنی «سورۀ اتح و قارع را چنان قرائت کرد ک گویا خواندنش تا قیامت ب طول میکشد».
نویسنده برای اینا مدت طوالنیبودن نماز را نشان دههد ،از ترکیه

«عُتْ رَ السَّ اعحةِ» اسهتفاده

کردهاست و نوعی مبالغ و اغراق ب حساب می آید .ای نوع کنای ازنظهر ابه اثیهر «تمثیهل» اسهت؛
چون طوالنیبودن نماز مثل گذشت زمانی ب اندازۀ رارسیدن رستاخیز است.
در جای دیگر نیز برای نشاندادن نهایت تالم و کوشش شخص در ب دستآوردن اههدا ش،
از تعبیر کنایی «أنضیتُ التحراکبح» (همان )30:استفاده کردهاست ،یعنی سهتوران را الغهر کهردم .ایه
کنای چون نیاز ب واسط های زیاد دارد« ،تلویح» است.
 -4-15طرح معما
یای از انگیزه های استفاده از کنایات ،طرح معما و چیستان در مت ادبی است .چنانا در مقامهات
بدیع الزمان آمدهاست« :رحیْححانَةُ النَّفْسِ ،وح ضَرَّةُ الشَّتْسِ ،فَلَاةُ التحرْقِ ،عحجُوزُ التح ْقِ ،کَالَّ هحبِ ف ال ُرُوقِ ،وح
کَتحرْد النَّسیإ ف الحُ ُوقِ ،یصْتحا ُ الفکْرِ ،وح ترْیحاقُ سحإِّ ال َّهْرِ» (همان)431-430:؛ یعنی «گیاه خوشهبوی
جان است و هووی خورشید .دوشیزۀ خودآرایی است و پیرزن چاپلوسی؛ ب مانند آتش در رگ هها
زبان میکشید .همچون باد خنهک نسهی در گلوهها ،چهرا اهر و اندیشه اسهت و پهادزهر سه
روزگار».
ای عبارات کنای از «شراب» است ک نویسنده بها اسهتفاده از زبهان رمهز و به صهورت لغهز و
چیستان ای مفهوم را بیان کردهاست .چون انتقال معنا ب صورت پنهان و پوشهیده اسهت و تأمهل و
کناام ذه را میطلبد« ،رمز» و کنای از موصوف مینامد.
نمونۀ دیگری از کاربرد لغز و چیستان در مقام های همدانی ای مثال است« :دحخَلَ هح ذَا الفَلَ ى
دحارحنَا ،فَأَخَذَ فَنَجح سُنَّارٍ .بِرَأْسه دُوحارٌ ،بِوحسحطه زُنَّارٌ ،وحفَ َكٌ دحوَّارٌ ،رحخیإُ الصَّوْع بِنْ صحرَّ ،سحرِیعُ الکَرق بِنْ فَرَّ»
(همان)225 :؛ یعنی «ای جوان ب خانۀ ما آمد و دوک را همچون بچ گرب ای گر ت ک در سهرم
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چرخشی داشت و در وسط آن کمربندی و باد ریس ای گردان .هنگامیک آواز میداد ،آواز خهوم
و نرمی داشت و هنگام گریخت شتابان و سریع است».
در مثال وق چنانا یای از شارحان مقامات اشاره کردهاست« ،چیسهتان دوک اسهت .دوک را
بچ گرب ای ک در خوبی و نرمی پوست بسان نک است یا ب نای ک همچهون گربه ای خهانگی
است ،همانند کردهاست .چرخش سر دوک را ب سرگیج همانند کردهاست .رشت ههای نهخ را به
دور دوک همانند زنّار بر میان راهبان دانسهت اسهت» (همهدانی .)243 :1392،غهرض نویسهنده از
صفت های مذکور ،معما و لغز است و چون انتقال معنا ب صورت خفی و پوشیده بیانشده ،از نهوع
«رمز» است؛ ب عبارت دیگر برای یهک موصهوف به روم معمها و چیسهتان ،چنهد خصوصهیت و
ویژگی آورده و ارادۀ موصوف «دوک» را کردهاست.
 -5نتیجه
انواع و اقسام کنای در مقامات بدیعالزمان چ ازلحها مطلهوب و مقصهود (صهفت و موصهوف و
نسبت) و چ ازنظر لوازم و وسائط (تعریض ،تلویح ،رمز ،ایماء) در مقام ها بسهیار مهورد اسهتفاده
قرار گر ت است .در ای میان کنای از صفت بیشتر از موصوف ب چش میخورد و ب نظهر مهیرسهد
صفات متعدد ا راد ،بیش از خودشان در بیان ادبی کنای نقش دارد .ازنظر لوازم و وسائط« ،اشاره و
ایماء» بیشتر ب چش میخورد و ب نظر می رسد بدیعالزمان معنای نهفت را سریعتر ب ذه خواننهده
انتقال دهد و از بیان کنایات سنگی و دشوار و کشاندن ذه خواننده به سهمت غمهوض و ابههام
پرهیز میکند .هرچند علمای بالغت برای کنای تعریه هها و تقسهیمات متعهدد و متنهوعی ارائه
کردهاند؛ اما ادبا راتر از تعدد انواع ب تاثهر اغهراض اهر مهیکننهد؛ چناناه مالحظه مهیشهود
بدیعالزمان همدانی عبارتهای کنایی خویش را برای اهداف و اغراض زیادی آوردهاست .او کنای
را برای ترسهی امهور معقهول به محسهو ،،دلیهل و برههان ،طهرح معمها و چیسهتان ،تعظهی و
بزرگداشت ،کراهت از ذکر نام ،ذمّ و ناوهش ،خر و مباهات ،مدح و ستایش ،مبالغ  ،اسهترحام و
مهرجویی ،تفاؤل و تطیر ،استهزا و تعریض ،اعزاز و اکرام و بیان عاقبت و ...استفاده کردهاست.
 -6مناب
 -1قرآن کری .
 -2جرجانی ،ابوبار عبدالقاهر ب عبدالرحم ب محمد ،دالئل االعجعاز ،تعلیهق محمهد الشهاکر،
مصر :ماتب الخانجی.2004 .
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