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 6عطا محمد رادمنش

 1نجمیه باجالن 

 چکیده

 طبق دانند. ویمی ادبی ی بازگشت دوره از پیش سرایان قصیده خاتم را ساوجی سلمان

 از اکثر باشد می بیانی و بدیعی یعصنا از وافر ی استفاده که عراقی سبک بارز ویژگی

 اش شعری ویژگی است. برترین کرده استفاده خود شعر در معنوی و لفظی های آرایه

هدف از انجام این مقاله بررسی کنایات فعلی به مثابه  .است این صنایع با آفرینی زیبایی

 دی از نوعیکی از مهترین این صنایع در شعر سلمان ساوجی می باشد.  این مطالعه، مور

توصیفی تحلیلی است که برای جمع آوری اطالعات صحیح اولیه از تجربیات و نظریات 

 ساوجی سلمان کلیات مختلف، های نسخه مقبول بزرگان ادب استفاده شده است. ازبین

 بیت هزار یازده به قریب نسخه انتخاب گردید. این اوستا مهرداد تصحیح و مقدمه با

است. برای نمونه های کاربرد  مثنویات ترجیعات و رباعیات، یات،غزل قصاید، شامل و دارد

 امروزی کنایه ها از دیوان شاعر معاصر، شهریار بهره گرفته شده است.
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 مقدمه :

 دولتی عمال از پدرش شــد متولّد بود همدانی آن اصــل که خاندانی در ســعد مســعود

 خراسان حکمرانی به که مجدود، غزنوی، مسـعود سـلطان پسـر به همراه و بود غزنوی

 مسعود بود شده فرستاده هندوستان به استیفاء تصـدی شـغل برای بود شـده برگزیده

 محاســبۀ بر بنا مســعود هندوســتان والدت الهور شــهر در زمان این در ســلمان سـعد

اتفاق افتاده اســت)صــفا:  990یا و 915 ســالهای میان در قزوینی محمد مرحوم عالمۀ

959.) 

 او شاعری آغاز اما است فتاده اتفاق غزنوی فرّخزاد سـلطان پادشـاهی زمان در او تولّد

ــت مقارن ــریحی تاریخ ترین با قدیم اس ــعود دیوان در که ص  زمان« ن.توا می مس

 انتصاب مناسبت به که است ای قصیده در غزنوی یافت مسـعود بن ابراهیم پادشـاهی

سروده شده است)مقدمه دیوان، یاسمی:  هند فرمانروایی ابراهیم(به سلطان محمود)پسـر

 یا(

ــاعر جوانی دورة» دیوانش اشــعار بنابر  گذشــته الدوله ســیف خدمت در که ما ش

 الهور در را پدر دارایی و امالک که است زمان این در عمر اوست ادوار سعادتمندترین

 نموده، سـرپرستی را خویش دختر و پسـر و در پیرما و پدر و کرده حفظ آن اطراف و

ــتافته جنگها به بزرگ امرای ردیف در ــاه در و ش ــفرها رکاب پادش  الهور در کرده س

 یه( یاسمی: دیوان، مقدم«) است نهاده بنا عالی قصری

سلمان  به معروف ساوج  محمد عالءالدین بن سلمان الدین جمال خواجه الشعراء ملک

 دوره از قبل بزرگ سراى قصیده آخرین و هشتم قرن شعراى بزرگترین از ساوج 

، 1169)صفا،  درغزل نیز ازجایگاهی رفیع برخوردار است( و 1154بازگشت  )سازواری، 

  (1165؛شبی، 28ص

 بغداد، به ســاوه از مدتی، از و بعد آمد دنیا به ســاوه در علم اهل خانواده یک وی در»

 دربار در و قرار گرفت شخصیت این توجه وردم آنجا در و رفت حسین نویان شـیخ نزد

شــعر  فن اویس، ســلطان به که این ســبب به الشــعرایی یافت؛ ملک نظیر ســمتی وی،

 استاد چشم به به سـلمان  نشـسـت همچنان تخت به وی که این از بعد بود، آموخته

 از ضــعف چشــم، و ســن کبر ســبب به عمر پایان دربود.  مورد احترام و نگریســتمی

(. 1008،ص1132)صفا، « گذراند قناعت را به عمر پایان و داد اسـتعفا سـلطان مالزمت

 است کرده آزمایی - طبع غزل جمله از شعری مختلف قالب های در سـلمان ساوجی 

ــعار این در و ــقانه، مفاهیم از اش آورده  میان به ســخن قلندارانه و عارفانه مختلف عاش
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 برده بهره مختلفی صورخیال بدیعی و عصـنای از مفاهیم این بیان برای سـلمان اسـت.

 (.20،ص1141است )آزادمنش، 

 و غیبل کالم و دلپسند سبک به که ستیشاعران از و رانیا فصحای اکابر از سعد مسعود»

 وی مهارت و منتخب دةیپســند کلمات با یمعان انیب در او قدرت .خود مشــهورند مؤثر

 از سلمان سعد (. مسعود954: صـفا«)اسـت ریناپذ تناسـبات انکار و قیتنسـ حسـن در

 ف،یتوصــ از عبارت یخراســان عمدة ســبک هاییژگیو اســت یخراســان ســبک شــاعران

 شعری قالب .خاص شعراست یلفظ هاییباز به توجه مرکب، و یحسـ عمدتاً هاتیتشـب

 نیدکتر غالمحســ .ممدوح مدح غالباً آن از هدف و اســت دهیقصــ روزگار نیا در عمده

» دانند یم تازه اناًیاح باتیترک و راتیتعب بر اشتمال را وی شعر بارز ۀصـیخصـ یوسـفی

 از ســر ملک، مادرِ جانفزای، نظمِ عمر، وندیپ ت،هم گرفتن یپســت دن،ینال از دل:رینظ

 بادة دلگشای، با  در دنیخرام بردن، زهره زی دست نهادن، ماه پای بر برگذشتن، فلک

ـــنگ زدای،بر غم طبع دلربـای، زلف ف،یلط «) دنینورد در پاک آزمودن، امتحان س

 شاعر دو از مسعود انیب ۀقیطر» شعرای وانید در مسـعود نیا بر (.  عالوه108یوسـفی:

 در را او « روش و وســتهیپ طوس اســتاد ،یفردوســ روش به را جمل .دارد هیما اســتاد

کرده  اقتباس عنصــری از را دیقصــا میتنظ اســاس و ...کند یم مراعات کامالً آنها انتظام

 (.284: 1158فروزانفر، «) است

 ساوجی سلمان کلیات در رفته کار به اجمالی کنایه های فعلی بررسـی مقاله این هدف

 انجام خوانی کتاب و سندکاوی روش به مقاله این. آنهاست کلی وضعیت دادن نشان و

 بین از . است شده بیان استنباط، و بندی طبقه توصیف، شـیوة به آن مطالب و گرفته

 انتخاب اوستا مهرداد تصحیح و مقدمه با سـاوجی سـلمان کلیات مختلف، یها نسـخه

ــامل و دارد بیت هزار یازده به قریب نســخه ایند. گردی  رباعیات، غزلیات، قصــاید، ش

 ســلمان کلیات صــفحۀ دهندة نشــان پرانتز داخل اعدادو  اســت مثنویات و ترجیعات

ایه به عنوان یک از مهمترین صنایع در این راستا با توجه به اهمیت کن د.باشمی ساوجی

ادبی  و همچنین با توجه خال پژوهشی در زمینه دیوان سلمان ساوجی پژوهش حاضر به 

از انواع کنایه بررسـی اجمالی کناب های فعلی در شـعر سـلمان سـاوجی پرداخته است. 

که است  "کنایه فعلی "آنچه مربوط به بحث  خیال انگیزی و تقویت قوه تخیل می باشد 

در  ریشــه "کنایه فعلی"در این مقاله، این نمونه ابیات انتخاب شـده اسـت. از آنجایی که 

فرهنگ و اندیشه یک ملت دارد، حفظ آن در حکم حفظ زبان و فرهنگ فارسی است که 

ـــتا پژوهش حاضـــر به  این وظیفه را شـــاعران بعدی به خوبی ایفا کرده اند، در این راس

 پردازد.ی در شعر سلمان ساوجی میبررسی اجمالی کنایه های فعل
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به  کســی تاکنون که اســت این دارد گذشــته های پژوهش با حاضــر مقاله که تفاوتی

 ذکر کارهای و نپرداخته سعد مسـعود دیوان به کنایه های فعلی منظر از ویژه صـورت

تحلیل  سایر صنایع ادبی را مورد کلی صـورت به دیوان سـلمان سـاوجی حوزه در شـده

 ه اند.قرارد اد
 

 

 پیشینه

 غزنویان درباری شاعر ، سلمان سـعد ( نشـان دادند مسـعود1141راد منش و شـعبانی)

 ارجمندی به و ستوده سخنوری هنر به را خود شاعران روزگارش، دیگر از بیش او اسـت؛

 بدو را تعلیمی مفاهیم آموزگاری گویی که جا آن تا است صحه گذاشته سـخنش موهبت

 واسطۀ به را خود سخن وی که مزیتهایی به است آن بر سعی ژوهشاین پ در اند. سپرده

 ترتیبِ به داشته، فضایل سوی به را خوانندگان ترغیب قصـد ها آن با دانسـته و برتر آنها

 خوانندگان ذهن بر شــاعر این هنر از ای تازه دریچه تا شــود موضــوعی پرداخته بســامد

 گردد. گشوده

 قالبهای و اشعار تمام یبررسـ با اسـت شـده یسـع (1140نظری جوزکی)  پژوهش در

 یعیبد معنوی عیصنا از وی استفادة نحوة سـلمان سـعد مسـعود وانید در مندرج یادب

ــی   (1155فهمیمی علی آباد) رد.یقرارگ یابیارز مورد ...و ،اغراق رینظ ــنایعبه بررس  ص

ایه و کن( نشان داده است 1150جهاندار)سـعد پرداخته است.  مسـعود در دیوان شـعری

مجاز در شـهرش فراوان اسـت و اغلب آنها در آثار سـخنواران معاصر و سلف او نیز دیده 

( 1138صادقی فیروز آبادی) -میشـود ولی کنایات بدیع نیز در اشعارش بکار رفته است . 

قوت خیال او باعث شده که بتواند گاه مطلبی را با چند تعبیر که هر یک به نشـان دادند 

جه اســـت ، بیان کند و از این راه تعبیرات و ترکیبات و تشـــبیهات و تنهایی شـــایان تو

توصـیفات تازه بیاورد. در این رساله ابواب چهارگانه علم بیان که حوزهء صور خیال را در 

  .گیرد برمی

 

 معنی لغوی کنایه 

ــعنای پوشاندن و پنهان کردن است و در لغت به این« کن یکن »کنایه از ریشۀ  ــه مـ  بـ

: 18، ج 1905، )ابن منظور« چیـزی را بگویی و غیر آن را اراده کنی»اســت کـه معنی 

ـــه داللت بر معنایی کند که هم بر حقیقت » اصــطالح ( و در211 هر کلمه ای اســت کـ

ابـن اثیر، ضمن توضیح  (81: 1، ج 1486)ابن اثیـر، « بــتوان حــمل کرد و هم بر مجاز
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ک تصریح به ذکر چیــزی اسـت و آوردن مـالزم آن . تر کنایه»حقیقت و مجاز میگوید: 

تا از آنــچه در کـالم آمده به آنچه نیامده انـتقال حـاصل شود چنان که گویند: شمشیر 

یکی ( 191: 1166)به نقل از: شفیعی کدکنی، « است  بلند فالن بلنـد اسـت یعنی قد او

 همۀ ادبی ؛ که در نوشـــته هایاز مهم ترین و زیباترین مباحث علم بیان ، کنایه اســـت 

های  راهـ از کنایه یکــی . ملــل وجــود دارد و کاربردش از مجاز و استعاره بیشتر است

ـــای  و  است یک ملت در طول نسل های مختلف انتقال معانی است که بیانگر تجربه هـ

ــد بدین ــیگویـ ــوحی مـ  یگرد اعکنایه بیش از انو: »سبب داللت بر اصالت زبان دارد. فتـ

ــاهی از بافت  ــالم پیوند دارد و درک مقصود آن مستلزم آگـ ــرهنگی کـ مجاز با زمینۀ فـ

 «با آداب و رسوم و زمینه های آن تعبیــر کنـــایی اسـت  و آشنایی فرهنگی و اجتماعی

(1153 :121.) 

 ، راه های بیان آن های برای هر ملتی کنایه و اسلوب و شاخه»است  معتقد جرجانی

آن متفاوت و فراوان اسـت و حـد و مـرزی برای آن  کارگیری کـنایه و نـیز اهــداف بـه

حافظ  بیت از مستشرقان در معنای این : یکیشمیسا میگوید(202: 1459« )نیست 

بتــــان  بــــازار یــارم چــو قــدح بــه دســت گیــرد :بود اشکال دچار

 شـکســــت گـیــــرد 

، اشـکال او دارد مـیدانسـت کـه بازارهـای ایـران سرپوشـیده اسـت و سـقف ضـربی او

 است گرفتن قدح و شکستن سقف بازار دست نمیفهمید چه فرقی بین در ایـن بــود کــه

.  ! حال آنکه هر ایرانیای مـیدانـد که شکستن بـازار کـنایه از کـساد و بیرونقی است

زبان هم متوجه  اهل مـمکـن است خود کـه اسـت در کنایه به حدی و ابهام پیچیدگی

قدیم نشوند و به معنی ظاهری آن بسنده کنند. زیـرا ممکـن است اوضـاع  متون کنایات

از دایـرة  کنایـه آن باشد یا رفته آورندة آن کنایه اکنون از میان وجود اجـتماعی بـه

( به همین سبب رجایی 258: 1132فته باشد. )ر.ک : شمیسا، بـه کنار ر واژگـان زبـان

گاه صورت جمله است و هیچ همیشه به«کنایه»برخی معتقدند کنایات هر قـومی»میگوید: 

ی مفرد هم ی مـفرد نیست.در مقابل،برخی معتقدند کنایه به صورت واژهبه صورت واژه

موده ن و سعی بندی جدید زدهسیمآید.نگارنده، برای اثبات نظر دوم،دست به یک تقمی

مشکل را حل نماید تا خوانندگان و فـراگیران بـه راحتی کنایه را از غیرکنایه  است این

کنایه، سخن که بر غیر موضوع خود داللت کند. گفتن یا لفظی گفتن و  .تشخیص دهند

ی مجاز غیر مدلول علیه آن را اراده کردن و یا سخن گفتن به لفظی که معنی حقیقی و

(. کنایه در فرهنگ لغت به معنی پوشیده سخن گفتن 1133آن هر دو برابر باشد )دهخدا، 

 (.1161به طوری که معنی آن صریح و ظاهر نباشد)غیاث الدین، 
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 کنایه در اصطالح ادبی

نظور م« در ارتباط با»کنایه به کاربردن کالمی با دو معنی یکی ظاهری و دیگری معنی 

ینده منظور دوم را مدنظر دارد. اگر چه معنی اول هم در کالم خللی گوینده است و گو

وارد نمیکند ولی به هیچ روی مد نظر گوینده نیست. معنی دوم برداشتی مشترک بین 

گوینده وشنونده که گاهی این برداشت معنی در اثر تکرار کاربرد به صورت قرارداد زبانی 

ازه ای به کار می برد که ساخته خود اوست می شود یا شاعر یا نویسنده کنایه خاص و ت

. برای درک خواننده درک معنی دوم مشکل است و باید خود گوینده به نحوی منظورش 

 را برای مخاطب مشخص کند.

کنایه دارای دو معنی قریب و بعید است که الزم و ملزوم یکدیگرند و گوینده، آن جمله 

ونده از معنی نزدیک به معنی دور منتقل را چنان ترکیب کند و به کار برد که ذهن شن

 (.1169گردد )همایی، 

در بیشتر کاربردهای نقدگرانه امروزی، اصطالح کنایه در مفهوم ریشه ای خود که عوام  

فریبی یا سرپوش نهادن بر حقیقت نه به خاطر بیکاری بلکه برای تأثیرات هنری و بالغی 

فتاری است که در آن معنی واقعی مورد خاص می باشد، باقی مانده است. کنایه لفظی گ

 (1156نظر گوینده از آنچه به طور صریح بیان می کند، متفاوت است. )بابایی، 

تعریض را گونه دیگر کنایه دانسته  اند و آن است که منظور از کنایه گفتن رساندن پیام 

ام را به ن پیبه فرد خاصی باشد که به عللی نمی تواند یا نمی خواهد به طور مستقیم با آ

وی دهد لذا در لباس کنایه سخن خود را به او می رساند و اینگونه را تعریض گویند و 

اغلب هدف گوینده آزردن و انتقاد و نیش زدن به شنونده خاص می باشد از این رو تعریض 

 نام نهاده اند.

 کنایه ر ،در اشــعا معنایی هنجارگریزی انواع پربســامدترین و رینت مهم از بنابراین، یکی

 کنایه رسند. اصوالًمی ها ناشناخته از شناختی به زبان، راه از آن کاربرد با شعرا که است

 حقایق و عالی معارف کشف و محسوس صور قشر شکافتن برای که اسـت ابزارهایی از ،

 بیان کنایه ها توان رو، این از میشــود؛ اســتفاده اســت نهفته صــور آن مغز در که واالیی

 .گسترانند می نهایت بی مرزهای تا را شهودی های تجربه

ی ادبی هابیان است کـه در افواه و نوشته ترین و زیباترین مباحث علمکنایه یکی از مهم 

،عـلمای علم بالغت در منظور و استعاره دارد؛به همین جمع ملل،کاربرد بیشتری از مجاز

-جود اختالف نظرهایی که دارندبا و-تعریف و تــبیین اقـسام آن در طول قرون متمادی

ــتهتالش ــتههای برجس ادیبان قدیم علم  اند.ای کرده و آثار ماندگاری از خود به جا گذاش
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آنان .اند بندی کرده تشـبیه، مجاز، اسـتعاره و کنایه تقسیم بیان را به چهار مبحث عمدة

 تهگف از کنایه اند و آنچه  بحث و بررسی قرار نداده طور مسـتقل مورد  هرگز کنایه را به

 (.521،ص 1152)میرزانیا، اند بسیار کلی بوده است

است و در اصطالح ادبی عبارات و کلماتی  کنایه در لغت به معنای پوشـیده سخن گفتن 

که مقصود شاعر همان  از ذهن، یک معنی نزدیک و دیگری دور  دارای دو معنی، اسـت 

 بان استدر واقع کنایه نقاشی ز کالم است و دور و باطنی 

ترین اسلوبهای هنری گفتار و رساتر از حقیقت است، زیرا  کنایه یکی از زیباترین و دقیق

نایه ک، شود و با نوعی دلیل همراه میشوددر کنایه ذهن انسان از ملزوم به الزم منتقل می

ــعر و از طبیعی ــگردهای زیباآفرینی در ش ــت یکی از مهمترین ش  ،ترین راههای بیان اس

 های بالغت و رساتر از صراحت است ترین اسلوب ترین و دقیق از لطیفکنایه یکی 

به مخاطب بوده یا برای ایجاد ابهام در شـنوندگان است،یا برای  کنایه یا به خاطر احترام 

ز ا شـکسـت دشـمن بدون بجا گذاشتن راه نفوذ،یا برای منزه داشتن گوش از خبری که 

ــنیدن ابا ــتیا برای اغراض ولطایف ب دارد، ش   بیان کنایی، از لحاظ روانی، الغی دیگر اس

 شود که به ادب نهفته در سخن سبب می نوعی فعالیت ذهنی را به منظور کشـف معانی 

ظرافت طبع و نکته درونی لطف ذوق  گویایی  تر اســت و رعایت حد ســخن نزدیک و 

منظور  را بهبیشتر در داللت  از مقصود  کنایه رها کردن تصریح. آید شمار می گوینده به 

 .باشدکه شامل تعریض و توریه نیز می اختصار به کار برده 

ـــت، در کنایه معنی  کنایه با  ـــتدالل همراه اس ـــلی داللت  الزم ما را ماس به معنی اص

کنایه از مالزم  در. رســد طریق اســتدالل از مالزم به معنی اصــلی میزمیکندیعنی ذهن ا

 عبارت از ایراد لفظ کنایه  را کشف میکنیماستدالل، خود آن معنی  یک معنی براسـاس 

ه کنـای. گونـه کـه بتوان معنی حقیقی آن را نیز اراده کرد وارده معنی غیرحقیقی آن آن

 اصطالح چیزی را به چیزی در ذهن تشبیه  سخن پوشیده و به  پوشـیده سـخن گفتن و

 .(208، ص1130)همایی، به را مذکور ساختن است کردن؛ مشبه را حذف و مشبه

ت چیزی نیس سازی لفظ و معنی است و این  ها وارزشهای کنایه برجستهیکی از زیبایی

لغت به معنی ترک تصریح است و در اصطالح اطالق  کنایه در جز کار زبان ادب و شعر

 آن  از لفظی که اراده شود .الزم و اراده ملزوم ملزوم یا ذکر ذکر معنی شود بر دو می

ز ای ا کنایه را شاخه ابن اثیر اراده الزم ه معنی اصلی در حین معنی اصلیش با جواز اراد

نی یع شمارد خاص به عام می داند و نسبت میان کنایه و استعاره را نسبت  می استعاره 

 . ای کنایه نیست استعاره اما هر استعاره است، ای  کنایه هر

   "مکّنی عنه"و   "مکنّی به"انواع کنایه به اعتبار داللت 
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 الزم بین رابطۀ یعنی .است استوار« التزام»براساس کنایی ترکیب یک ساختار و شـکل

ــود و معنا به( و الزم)مکنی را اولیه و ظاهری معنی و الفاظ .و ملزوم  را ثانویه مقص

 :حافظ از زیر بیت در مثالً .گویند عنه( ملزوم )مکنی

 کاله نشاط از براندازم وار حباب

 افتد ما جام به عکسی تو روی ز اگر                                 

 (125، ص1142)حافظ، 

 :اســت باطنی و ظاهری معنای دو حاوی در بیت« کاله برانداختن»و « کاله انداختن »

مقصود  و معنا و است مکنّیبه یا الزم آشکار دارد، معنایی که برانداختن و انداختن کاله

 و است نمودن خوشحالی و شدن شاداست،  اصـلی مقصـود و مهم کنایه در که ثانویه

 کنایه پس« ملزوم یا مکنی عنه»آید، دست به ذهنی کندوکاو و اسـتنباط ازطریق باید

 معنای همان اســـت. معنای حقیقی مجازی معنای یک و حقیقی یک معنای دارای

 که اســتداللی اسـت مجازی، معنای و میشــود آشــکار ظاهر الفاظ از که اسـت ظاهری

  .است اصلی مفهوم و مقصود و میشود

 

 

 (اسم) موصوف از کنایه

کنایه از موصـوف )اسـم( :مکنی به صفت یا چند صفت و یا عبارت وصفی است و گوینده 

 مضــافالیه بدل، از صــفت، اعم اوصــاف، از ایمجموعه به مکنّی هرگاهموصــوف اســت. 

ببریم  پی عنه( موصوفی )کنّی به باید آنها وسیلۀ به که باشد جملهای وصـفی یا عبارت

 را و موصــوف کنند ذکر را صــفاتی یا صــفت دیگر، (. عبارت225، ص1155)میرزانیا، 

صـــفتی،  و وصـــف از واقع (. در119، ص1134کنند) علوی مقدم و همکاران،  کنایه

 خود مقصود و میگردد بیان چیز یک دیگر اوصاف تعبیری به یا میشود، اراده موصوفی

 موصوف متوجه مخاطب که صـفتی است خشـک ناخن مثال عنوان اسـت. به آن چیز

 :شعر در شود. یامی )انسان خسیس(

 خواند الخبائثش ام صوفی، که تلخوش آن

 العذارا قبله من احلی، و لنا اشهی                                          

 (.200، ص1134)حافظ، 

 .است کرده اراده را شراب ولی است،  آورده شاعر که است صفتی« تلخوش»

 

 صفت از کنایه
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صــفتی اســت که باید از آن متوجه صــفت دیگری شــد که  "مکنی به "کنایه از صــفت: 

مقصودمان  و کنیم بیان را چیز یک صفت هرگاهمکنی عنه اسـت و مراد گوینده اسـت. 

 »یا اســت شــرمســار و خجل کنایه از«  ســرافکنده»باشــد. چنانکه   آن دیگر صــفت

 .است که صفت دیگری است، «متجاوز» یه ازاست کنا  که صفت « درازدست

 (فعلی کنایۀ) فعل از کنایه

اســـت در معنای فعل یا مصـــدر یا جمله یا  "مکنی به "فعل یا مصـــدر یا جمله ای که 

 اصطالح دیگر )مکنی عنه( به کار رفته که مراد گوینده است.

 وینده است.مکنیٌ به : الفاظ و معانی ظاهری مکنی ٌ عنه: معنای باطنی که مراد گ

ــدر یا فعل هرگاه ــدر یا فعل در معنای را )مکنی به( ایجمله یا مص  ایجمله یا مص

 مصدر فعل حالت این در اغلب که ببریم کار دیگر)مکنی عنه(به

 زبان آثار در را بسامد بیشترین و کنایه است نوع رایجترین کنایه نوع است. این مرکب

 :دارد. مثالً ادبیات فارسی و

 کردن گدایی از کردن: کنایه کفچه دست

 شدن سفری از بستن: کنایه بر رخت

 (.113، ص1134مقدم و همکاران،  شهرت)علوی از بودن: کنایه شهرها آوارة

 

 انواع کنایه به اعتبار کثرت یا قلت وسائط بین مکنی عنه و مکنی به : 

 : وسائط میان الزم و ملزوم متعدد باشدتلویح (1

 بین معانی اول و دوم آشکار است. : وسائط اندک و ربطایماء (2

وسائط در آن خفی است به طوری که اصالً نمیتوانیم بدون راهنمایی از طرف  رمز: (1

 گوینده به معنی دوم برسیم.

 انواع کنایه به لحاظ دشواری یا سهولت انتقال معنا:

 به آسانی فهمیده می شود. "مکنی عنه"و  "مکنی به "آن است که ربط بین قریب:  (1

به آسانی فهمیده  "مکنی عنه  "و  "مکنی به": آن است که ربط بین بعید (2

 (98، ص1169نشود)همایی، 

 اهمیت کنایه

کنایه از زیور هایی است که اهمیت آن در اختصاصی بودن یک زبان و فرهنگ است. به 

بیان دیگر کنایات فرهنگ و ادب هر ملت جداست و کنایه کلمه یا کالمی است که بدون 

آشکار لفظی به کار می رود و درک معنی دوم که همانا منظور گوینده است به یک قرینه 
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آشنایی خواننده با آن فرهنگ و زبان خاص گوینده بستگی دارد . اگر درک تشبیهات به 

آرایه های لفظی و معنی برای محقق بیگانه آسان است اما درک کنایات بدون آشنایی با 

یک ملت امکان پذیر نمی باشد. اشتباهات پژوهشگران دیدگاه های اجتماعی و رسم و آیین 

بیگانه در برخورد با متون ادبی در همین کنایات نهفته است و این امر اهمیت کنایه را 

لت های گذشته مبیشتر می کند. دانشجویان ادبیات فارسی نیز در برخورد با متون قرن

ه ممکن است در فهم منظور خود می باید با کنایات مربوط به دوره آشنا باشند و گرن

 گوینده دچار اشتباه شوند.

 

 کنایه در دیوان سلمان

برای درک کنایات اشعار یک شاعر می بایست به فرهنگ کالمی دوره زیست شاعر توجه 

خاص نمود و اگر کنایه ای از قرن هشتم تا به حال زنده و رایج مانده است نشان دهنده 

اعر است و کنایات سلمان چنان به زبان عصر ما زیبایی و روانی آن کنایه و زبان ش

نزدیک و در زبان محاوره ی ما رایج که خواننده گمان نمی کند این اشعار متعلق به قرن 

 هشتم بوده است.

نایه ک "از انواع کنایه آنچه مربوط به بحث  خیال انگیزی و تقویت قوه تخیل می باشد 

 ابیات انتخاب شده است.است که در این مقاله از این نمونه  "فعلی

 در سر همه خاکست به دوران تو کان را# در کف همه با دست در ایام تو یم را

 (8ص 1112باد در کف بودن کنایه از فقیری و بی چیزی است )سلمان ساوجی، 

 خاک در سر بودن کنایه از بیچارگی و بدبختی

 ناقه مشکین دمم تا کی خورم خون جگر؟ 

 رایم چند باشم بی نوا؟ بلبل دستان س

 (4)همان،ص  خون جگر خوردن کنایه از غصه خوردن

 

   از با  وصل توست چون سروم به دست باد

 پایم به گل فرو شده سر رفته در هوا

 (12)همان،ص گل فرو رفتن کنایه از گرفتار شدنپای در 

  به یاد بزم او گیرد قدح ناهید در میزان

 بندد کمر خورشید در جوزابه پیش تخت او 

 (19)همان،صتن کنایه از خدمتگزاری کردن کمر بس

 شد حلقه به گوشم سخنم لولوی الال  شاها منم که بحر معانی که مدحت 
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 (14)همان،ص  ن کنایه از غالم و بنده بودنحلقه به گوش بود

 

   ز جهل دامن درکش به علم و دین پیوند

  شاخ بارورستکه جهل خار ره علم 

 (86)همان،صدامن در کشیدن کنایه از دوری کردن 

   سیاه کاسه بود وقت شام از آنکه شکست

 بقای صبح کم آمد چرا که پرده درست

 سیاه کاسه بودن کنایه از بخیل و خسیس بودن 

 (83)همان،ص ه دریدن کنایه از افشای رازپرد

 چشم ترک تو ام انداخته باز از نظر است  اچشم ترک تو به تیر نظر انداخت مر

 (84)همان،ص اب نیاوردن و بی ارزش کردن است.از نظر انداختن کنایه از به حس

   ناداده به عهد تو کسی آب حسامست 

 انصاف تو مالیده بسی گوشی کمانست

 (30)همان،صگوش مالیدن کنایه از تنبیه کردن

   سته استدر خاک تیره تیر ز دستم نش

 زان چرخ با من اینهمه پیکار می کند

 (39)همان،ص ستن کنایه از بدبخت و بیچاره شدندر خاک تیره نش

   سر انگشت تو چون از قلم افشاند گهر

 طوطی از غیرتش انگشت شکر می خائید 

 (51)همان،ص ئیدن کنایه از غضب و خشمگینیانگشت خا

  در صفاتت که بی کران باش   با کمالت که بی زوال آمد 

 نطق را دست در دهان باشد   فکر را پای در رکاب بود 

 پای در رکاب بودن کنایه از همیشه در حرکت  و در تکاپو بودن

 (56)همان،ص  دست در دهان، کنایه از تعجب کردن

    دال کلید ز زر کن در وصالش را 

 که آهن سرد آنکه حلقه بر در زد

 (41)همان،ص  کنایه از کار بیهوده کردن و تالش بی نتیجه آهن سرد کوبیدن

  خصم بالین سالمت را کجا بیند به خواب

 ز آنکه آم سرکش زیادت می کشد از پا گلیم

 (29)همان،ص ن کنایه از حد خود فراتر رفتنپا از گلیم بیشتر کشید
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   می دهد تعلیم عقل پیر بخت طفل تو

 ان بوی لبنگرچه می آید هنوزش از لب

 (106)همان،ص نایه از خردسال و تر و تازه بودنبوی شیر از دهان آمدن ک

 برقع از رخ می ربائی پرده گل می دری لعل شیرین می گشائی خنده بر در می زنی

 (298)همان،ص پرده دریدن کنایه از آبرو بردن و بی اعتبار کردن

 به تیغ هجر بریدند ناف روز والیت  ع نیست که ما را ز ما بریدن یارا بدی

 (231)همان،صناف بریدن کنایه از مقدر کردن 

 

   ای شهسوار خوبان یکدم به من فرود آی

 بردن عنان ز دستم پا در رکیب تا کی

 عنان ز دست بردن: کنایه از اختیار از کف ربودن و بی اراده کردن

 (906)همان،ص کنایه از همیشه در سفر بودن پا در رکیب بودن

 مفلسان شکسته بازاریم   جان به بازار دل تلف کردیم

 (980)همان،ص  بازار شکستن کنایه از بی رونق کردن

 همه سود و سرمایه در باخته   کنون می روم کیسه پرداخته

 (930)همان،ص دست بودنکیسه پرداخته کنایه از تهی 

  ز شیرینیش لب به دندان گزید  چو خسرو سخن های شیرین شنید

 (958)همان،ص  لب به دندان گزیدن کنایه از تعجب و شگفتی 

 به نامم سکه نوزن سخن را  رواجی نیست آن سیم کهن را 

  (801)همان،ص سکه نو زدن کنایه از رونق و رواج دادن

 

 بحث و نتیجه گیری: 

ــنایع از آگاهی ــودمی باعث بدیع معنوی ص  درک به قادر مندانعالقه و مخاطبان تا ش

 نهفته مفاهیم و مضامین درک در مخاطب به همچنین شـعرشـوند. در نهفته هایزیبایی

 تأثیر شعر غایی هدف که هنکت این به باتوجه این بر کنند. عالوهمی کمک شاعر شـعر در

 افزایش را شــعر نفوذ بدیعی قدرت معنوی صــنایع از صــحیح اســتفادة و اســت نفوس در

 و در نیستند بدیعی صـنایع از اسـتفاده از نیاز بی شـعر آفرینش در نیز شـاعران میدهد؛

 بر بیشـتری تأثیر و نفوذ از شـعرشــان صــنایع این از منطقی و صـحیح اســتفادة صـورت

 صنایع اشـعار مدحی غالباً جنبۀ دلیل به خراسـانی سـبک در .خوردار اسـتبر مخاطبان
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 بدیعی معنوی صــنایع میان در و اســت قرار گرفته شــاعران اســتفادة مورد بیشــتر لفظی

 دارند. مدحی قرار مضامین خدمت در که است صنایعی از استفاده بیشترین

عنوی دانست. در آموختن ی آرایه های لفظی و مدفتر شعر سلمان را می توان سرچشمه

علم و هنر نباید به زمان وابسته بود. به بیان دیگر اگر بخواهیم فقط به آن اکتفا کنیم 

گنجینه هایی چون سخن سلمان به فراموشی سپرده خواهد شد. باید بر این باور بود که 

به  همی توان جلوه های بی نظیر و کم نظیری را در گذشته یافت و آز انها بهره گرفت. ن

این معنی که دنبال نوجویی نباشیم بلکه از گذشته فرا گرفته و آن را کامل تر کنیم. شعر، 

حیاتی دارد که شاعر به او می دهد. و شاعران هر عصر  اگر از ماترک گنجینه زبان فارسی 

بهره بگیرند؛ عمر جاویدان به یک زبان می بخشند. بار معنایی و جایگاه کنایه از فرصت 

ت که می تواند نقش انتقال فرهنگ و غنای زبان را از یک عصر به عصر دیگر ایفا هایی اس

کند. چنانچه سلمان کنایه های شعر فردوسی را به مثل یک امانت بار ارزش در اشعارش 

 حفظ کرد و شهریار با تکرار همان کنایه ها در غنای زبان در عصر حاضر، قدم برداشت.

 سبکی مهم ویژگیهای از سایر صور خیال شعر او،  یکی کنایه های شعر سلمان به مانند

موجب شده تا زبان به همراه سایر صنایع ادبی در شعر وی،  کنایهاست.   سلمان ساوجی

شعر سلمان از زبان نثر فاصله بگیرد، ظرفیت زبان شعر وی برای برانگیختن عواطف 

ندن و خلق معنا مشارکت می خواننده باال برود و با توجه به این که خواننده در کنش خوا

 .یابد، به یک خواننده فعال تبدیل شود و در نتیجه به التذاذ هنری دست یابد
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 منابع : 

، مصر: مکتبۀ والشاعر الکاتب المثل السائر فی األدب(؛ 1486ابن ائیر، ضیاء الدین )

 . النهضۀ

محمــد بــن مکــرم بــن علــی ابــن منظــور اضنصــاری الرویفـعــی ، 

 . ، بــیروت : دار االحیــاء التراث العربیاالولــی ، الطبعــۀ لستتان العتترب(.1905)

 سلمان کلیات در استعارات و تشبیهات انواع تحلیل و (. بررسی1141آزادمنش، علی )

: ( 9)8 ادب(، نثر فارسی ) بهار و نظم شناسی سبک تخصصی فصلنامهساوجی. 

14-15. 

 .بررستی ویژگیهای ستبکی دیوان مستعودسعدسلمان (.1150جهاندار، سـعید.)

 دانشکده علوم انسانی، کارشناسی ارشد ادبیات، دانشگاه شهید بهشتی.

 ر. تهران:نشــهجردی بهزادی اندوه حستتین دکتر مقدمه دیوان(.1142حافظ. )

 شابک.

نشریه سـعد.  مسـعود تعلیمی (. تفاخرهای1141رادمنش، عطا محمد؛ شـعبانی، الهه.)

 .12-1،صص29، سال ششم، شماره علمی پژوهشی پژوهشنامه  ادبیات تعلیمی

وحـققه وعلق  ترجمه عـن االلمـانیۀ .القدیمة العربیة األمثال .(1459، رودلف ) زلهایم

  مؤسسۀ الرسالۀ ، بیروت:ـدالتواب علیه ووضع فهارسه رمضـان عب

 سبکشیرازی.  حافظ و ساوجی سلمان تأثر و (. تأثیر1154سازواری،  محمودرضا.)

 .152-164(:صص5)1 نثر فارسی، و نظم شناسی

. به تصحیح مهرداد اوستا، تهران: دیوان سلمان ساوجیساوجی، جالل الدین ) ( 

 انتشارات زوار.

بررســـی و تحلیل  (.1149علی؛ کرمی، نوش آفرین.) ســراج، ســـید علی؛ رحیمیان پور،

 فصلنامه پژوهشهای ادبی و بالغی، .شناسی کاربرد کنایه در شعر نسیم شمال زیبایی

 .86-91، صص11سال چهارم، شماره

 :، تهران2ج  ،فخرداعی گیالنی محمد تقی . ترجمهشعرالعجم(. 1165) شبلی نعمانی

 .دنیای کتاب

 . ، تهران : آگاهصور خیال در شعر فارسی .(1166)کدکنی، محمد رضا  شفیعی

 . چاپ سوم ، تهران : فردوس . بتیان .(1132شمیسا، سـیروس )

 شهریار، 

https://ganj.irandoc.ac.ir/articles/69144
https://ganj.irandoc.ac.ir/articles/69144
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شتتناستتی در صتتورخیال از دیدگاه زیبایی (.1138صــادقی فیروزآبادی، احمدرضــا.)

 .  گروه ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید چمران اهوازندیوان مسعود سعد سلما

 .فردوسانتشارات  :، تهران1ج . تاریخ ادبیات در ایران(. 1169)ذبیح اهلل ، صفا

 انتشارات  تهران: .نهم چاپ .ج سوم .ن ایرا در ادبیات تاریخ (.1132) ذبیح اهلل صفا،

  .فردوس

 سمت تهران: .دوم چاپ .وبیان انیمع (.1134.) همکاران و محمد مقدم، علوی

فرهنگ غیاث (. 1161غیاث الدین محمدبن جالل الدین بن شرف الدین رامپوری )

 . به کوشش منصور ثروت، تهران: انتشارات سپهر.اللغات

ـــین  احادیث و قصتتم مثنوی .(1153روزانفر، بدیع الزمان )ف ، ترجمه و تنظیم حس

 .داودی ، تهران : امیرکبیر

(. 1141سعود، صادقی، اسماعیل، ظاهری عبدوند ،ابراهیم و بنی طالبی، امین )فروزنده، م

فصلنامه پژوهش بررسی ایهام تناسب و کارکردهای آن در غزل های سلمان ساوجی. 

 .22-4(:صص4)1، های ادبی و بالغی

 و زبان سلمان. سعد مسعود وانید در یشعر عیصنا (.1155فهیمی علی آباد، برات اله.)

 دانشکده علوم انسانی،  دانشگاه تهران.ی، فارس اتیادب

 تهران: امیرکبیر..چاپ دوم.کنایه فرهنگنامة (.1152منصور.) میرزانیا،

 سعد مسعود وانید در یعیبد معنوی عیصتنا (.1140نظری جوزکی، حمیدرضـا.)

ی، پایان نامه کارشـناسـی ارشد، دانشگاه بین المللی فارسـ اتیادب و زبان . گروهستلمان

 خمینی. امام

. ترجمه سیامک بابایی، تهران: فرهنگ واژه اصطالحات ادبی( 1156هایرهوارد، آبرامز )

 انتشارات جنگل، جاودانه.

. جلد اول، تهران: انتشارات فنون بالغت و صناعات ادبی(. 1169همایی، جالل الدین )

 توس.

هما تهران: نشر .بیان و معانی (.1130الدین.)جالل همایی،

https://ganj.irandoc.ac.ir/articles/82328
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