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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Literary - Cultural فرھنگی - ادبی

  
  الله: بازتايپ و ارسال از

  ٢٠١۵  جوالی٠١
  

  نظری گذرا بر نثر و شعر دری
  )قوانين، صناعات، سبک ھا و مکاتب ادبی(

  زنده ياد داد نورانی: مؤلف
)١۶( 

  

 در لغت به معنی پوشيده سخن گفتن است و در اصطالح سخنی است که دارای :کنايه  .أ 

 آن را چنان ترکيب کند و هگويند. دو معنی قريب و بعيد باشد و اين دو معنی الزم و ملزوم يکديگر باشند

ايه از تعدی ًمثال دست درازی که کن. به کار برد که ذھن شنونده از معنی نزديک به معنی دور منقل گردد

+ عابدانی که روی بر خلق اند . و تجاوز و طمع به مال ديگران و کوتاه دستی کنايه از بی طمعی است

  .پشت بر کعبه می کنند نماز

 . روی بر خلق و پشت بر کعبه ھر دو کنايه است از ريا کاری و از خدای به خلق پرداختن

بايد وجود داشته باشد و آن قرينه او را از معنی مجازی به  هفرق بين مجاز و کنايه درين است که در مجاز قرين

و . رسد که در کنايه ضرورت به قرينه نيست از معنی ظاھری بدون قرينه به معنی حقيقی می حقيقی ببرد در حالی

  .اين زمانی ممکن است که بايد با يک زبان آشنائی کامل وجود داشته باشد، تا از فھم کنايات آن بر آيد

 ديگر، ذکر تجمله يا عبارتی است که به جای معنی ظاھری مراد يکی از لوازم معنی آن است يا به عبارکنايه 

مراد اينست که او بخشنده است يکی از لوازم .  در خانه اش ھميشه باز استً:مثال. مطلبی و دريافت مطلب ديگريست

  . معنی آن و شايد بتوان در موارد ديگری آن را ارائه کرد

کنايه در زبان . که کنايه از معشوق است) حافظ. (باز با دلشدگان ناز و عتابی دارد+  سنبل او غاليه تابی دارد آنکه از

  ممسک= خلج، سياه کاسه، بخيل، ناخن خشک = بی مزه، سر افگنده = بی نمک . عاميانه مرسوم است

نايه از به صحرا افکندن آشکار کردن ک. راز دل زمانه به صحرا بر افکند+ رخسار صبح پرده به عمدا بر افکند 

  .است

  و اين جھان پر از صدای حرکت پا ھای مردمی است

  که ھم چنان که ترا می بوسند

  )فروغ(در ذھن خود طناب دار ترا می بافند                   

  .استبوسيدن کسی و در ھمان حال طناب دار او را در ذھن بافتن کنايه به دشمنی و بغض و عداوت باطنی 
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 قريب آنست که ربط بين الزم و ملزوم به آسانی فھميده شود مثل چشم بر چيزی داشتن که ۀکناي :کنايۀ قريب و بعيد

  . کنايه از اميد داشتن و منتظر بودن است

+ بزرگی بايدت دل را سخی بند . کنايۀ بعيد آنست که اين ربط به آسانی ميسر نباشد و بين آن دو، چندين واسطه باشد

  )نظامی( کيسه به برگ گند نابند  سر

 اسطوره داستانی است که در اعصار قديم برای بشر باستانی معنای حقيقی داشته است ولی :اسطوره  .ب 

به عبارت ديگر . امروزه در معنای لفظی و اوليۀ خود حقيقت محسوب نمی شود و بشر امروزی به آن باور ندارد

ولی امروزه به صورت داستان فھميده می شود يا بھتر بگوئيم ) ريخ مقدسًمعموال تا(اسطوره زمانی تاريخ بوده است 

از ديدگاه علم بيان اسطوره مشبه به است که بايد مشبه حذف شدۀ آن را با تخيل و . روايت و قصه فھميده می شود

بته با ازدياد ال(ًقراين تاريخی و مردم شناسی و جامعه شناسی دريافت و گاھی اصال پی بردن به مشبه ممکن نيست 

به مدلول ) مشبه به داستانی عجيب(ازينرو داللت اسطوره ) معلومات بشری مشبه ھای بيشتر در حال معلوم شدن است

جز در مورد . ويل ھمراه استأصريح نيست و با تفسير و ت) مشبه که يکی از اعتقادات  مذھبی بشر کھن است(خود 

 به بر مشبه صريح و واضح شود، اسطوره تبديل به تاريخ و حقيقت می ھرگاه داللت مشبه. تعدادی از اساطير مشھور

شايد مشبه يا مدلول تاريخی اين .  قھر کردن طھمورث ديوان را و خط آموختن او از ايشانۀًمثال در اسطور. گردد

  .باشد که آريائيان بر اقوام بومی چيره شدند واز ايشان نوشتن آموختند

 موارد در بارۀ اسطوره چندان صحيح نباشد اما به ھر حال اسطوره ھم يک ۀکار برد مشبه و مشبه به در ھمه شايد ب

مذھبی که (يک مدلول تاريخی يا مذھبی ه ی بئيک دال افسانه : ی است، يعنی رابطه بين دو چيز استئنظام دو ريشه 

 ).ديگر کسی به آن باور ندارد

 ادای معنای واحد به ۀيری نوع بيان غير مستقيم است جنبۀ ھنری دارد و جزء  مقولبه ھر حال از آنجا که بيان اساط

  . طرق مختلف قرار می گيرد

که + گره به باد مزن گرچه بر مراد رود . بحث اساطير در ادبيات سنتی ما تا حدود زيادی ھمان بحث تلميحات است

  )حافظ(اين سخن به مثل مور با سليمان گفت   

 به داستان و آنگھی  تلميح الزم نيست که معنای باطنی و فراموش شدۀ ه داستان است و تلميح اشارمنتھا اسطوره

ی ا مور با سليمان و مجاب کردن مور سليمان را شايد مدلول غلبه ۀ مباحثه و مطالعۀداستان فھميده شود در اسطور

  .  بر قوی زورمند باشد،ضعف خردمند

  )موالنا( شير خدا و رستم دستانم آرزوست +زين ھمرھان سست عناصر دلم گرفت 

گاھی ھر رابطه بين دو . در اساطير مربوط به اسدهللا و رستم دستان، پھلوان سيرتی و ثابت قدمی شان مطرح است

  . ًسو کامال تشبيھی است و اسطوره حکم مشبه به را دارد

  روا بود که مالمت کنی زليخا را + گرش ببينی و دست از ترنج بشتابی 

  سعدی

  . که دران مشبه، ديدن يار و حيران شدن و مشبه به داستان حيرت خاتونان مصر از مشاھده جمال يوسف است

  

 یجاه ی از مذھب، تفکر و جھان بينی قديم امروزه به شکل اساطير برای ما بئ بخش ھا:اسطوره، تشبيه و استعاره

ت مقدم بر عصر ادبيات است و تاريخ آن به ھزاران  مھم اين است که عصر اساطير يعنی عصر نخسۀنکت. مانده است

ير نحوۀ يير شکل و تغيی از رفتار ھای ذھنی بشر آن دوره به عصر ادبيات رسيد و با تغئبخش ھا. سال پيش می رسد

ازينرو بسياری از تعبيرات و اضافاتی را که ما امروز در علم بيان تشبيھی يا استعاری .  ماندیتعبير تا امروز به جا
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به آھوان نظر شير آفتاب " ًمثال درين بيت حافظ . در می يابيم در عصر اساطير جنبۀ تساوی و اين ھمانی داشته است

و خدا يکی و ) برج اسد(که در عصر اساطير شير و آفتاب  ما شير آفتاب را اضافه تشبيھی می گوئيم حال آن" بگير

ر ما جنبۀ تشبيھی دارند در عصر اساطير به نحو ديگری درک مساوی يکديگر بوده اند يا اضافۀ تاج آفتاب که به نظ

ی را که امروز ما ئھمينطور بسياری از چيز ھا. بوده است و تاج داشته است) و خدا(آفتاب شاه . می شده است

که در ازمنۀ  ًمثال آفتاب و نور گاھی استعاره از خداست حال آن. استعاره می خوانيم زمانی حقيقت بوده است

ًری مثال در مذھب مھر پرستی آفتاب و نور واقعا خدا بوده اند و به ھر حال جنبۀ الھی داشتنداساطي ی ئپس آن چيز ھا. ً

  .را که امروز ما اسطوره می دانيم، زمانی معنی حقيقی تشبيه داشته اند

 ھا هھا و اسطورآن افسانه . بعضی از اسطوره ھا در طول دوران تاريخ که تا عصر ما رسيده تبديل به سمبول شده

که در اجتماع بشری و دانش بشری  يراتیيشايد ھم زمانی برای مردمان آن دوره ھا جنبۀ واقعی داشته بوده ولی با تغ

پديده آمده آن اساطير واقعيت بودن خود را از دست داده و به افسانه مبدل گشته و نسبت به خصوصيات و روابط 

ن اساطير باقيمانده  آمته که زمانی او را خدای واقعی می پنداشتند و اکنون ازًمثال پرو. معين آن به سمبول مبدل شده

سر کيسه را نمی توان با برگ گندنا محکم : سمبول سخاوت و از خودگذری است که در آن واسطه ھا عبارتند از

 از بخشنده بودن باز بودن سر کيسه کنايه. پس سر کيسه باز است. برگ گندنا محکم نيست و زود پاره می شود. بست

  .ُکه مردم می گويند، سر کيسه را شل کرد چنان. است

  

  ...ادامه دارد

  

 

 

 


