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Abstract 

The topic of this research is study and analysis of allusion in the Ferdowsi's 

Shahname. The aim's author for that, the answer has been to this question: 

"What are allusion and its artistic and rhetorical aspects in Ferdowsi’s mind 

and language?" The method of investigation in this paper has done analysis of 

content by librarical tools. The eduction of this research shows an eloquent 

similar Ferdowsi has been very erudition in the creation and originationu of 

generic and especial allusions because he has been acquainted intelligently of 

rhetorical and glossal aspects and specially of creation of the image in the 

allusion. Accordingly he has created generic allusions or attractive complex 

este'ares in Shahname and has remained to memento the kinds of the generic 

allusions such as: Implication and Symbol for persian speakers in the part of 

epical. Incomparable allusions such as: "Despatch the mattress to the 

Gehenna", " Someone's cow to be in the leather ", " The head of the sword not 

to see the pod ". In this path the ascribable approach is identifying the 

matchless allusions in innovative-epical genera in Shahnameh by utilizing the 

critique of allusion (relinquishing explicitness theory) and explanation of 

rhetorical characteristics of allusion in sixteen entries grounded in authentic 

sources in rhetoric. Ferdowsi is quite successful in exploiting this art to 

express his purpose, which is creation of an epical and literary work, and in 

this path has left a great asset behind him to Persian language. 

Keywords: complex allusion, Ferdowsi's Shahnameh, allusion image 

provoking, relinquishing explicitness theory. 
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 ده:يچک
سنده از آن پاسخ به ياست. هدف نو« يه در شاهنامة فردوسيل کنايو تحل يبررس»ن پژوهش يموضوع ا

روش جستار در « کدام است؟ يآن در ذهن و زبان فردوس يو بلاغ يه و ابعاد هنريکنا»ن سؤال بوده که: يا

چون  يدهد که سخنوريق نشان مين تحقيجة اياست. نت بوده يال محتوا با ابزار کتابخانهين نوشته، تحليا

 يژگيو و يو بلاغيرا او از ابعاد کلاميار داشته زيعام و خاص تبحّر بس يهاهيدر خلق و ابداع کنا يفردوس

ا يعام  يهاهينش کنايرو در شاهنامه به آفرنيخبر بوده است و از اه، هوشمندانه بايکنا ينير آفريتصو

را در  ية فعليما، رمز و کنايح، ايل: تلويخاص از قب يهاهيمرکّب جذّاب پرداخته و انواع کنا يهااستعاره

به دوزخ  ينهال»چون:  يليبديب يهاهيادگار گذاشته است. کنايزبانان به يفارس يبرا يبخش حماس

و  يل آثار بَلاغين نقد و تحليهمچن«. دنيام را ندين يغِ کسيسَرِ ت»، « در چرم بودن يگاو کس»، «فرستادن

دستِ اَوَّل و ذکر تمام شواهد از متن  يعنوانِ مستند به کتب بَلاغ 61ه در شاهنامه در ين کناير آفريتصو

تَرِک »ة يه با استناد به نظريکنا ين مقاله است و شرح مبانيا يو پژوهشيعلم يهاافته يشاهنامه، خود از 

 ان شده است. يبار در آن بنينخست يکه برا استاوّل ع و دستيبد يهاخود از دست آورد« حيتصر

 

 ح.يه تَرک تصريه، نظريکنا ينير آفري، تصوي، شاهنامة فردوسييب کنايترک :يديکل واژگان

                                                           
 83/3/8931: ييرش نهايخ پذيتار                             3/82/8931افت مقاله: يخ دريتار 

 am.poshtdar@gmail.com مسئول: ةسندينو يکيپست الکترون ينشان - 8
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 مهمقدّ -6

پژوهي در زبان و ادبيات فارسي نقد و تحليل متون ادبي ) نظم متنهاي از جملة راه

هاي بلااغي اساتو و از جملاة متاون منظاول  ابال و نثر( از نگاه دانش بلاغت و شگرد

 حاوزةشاهنامة فردوسي اسات  ايان ا ار هماواره در  ،تحقيق و بررسي به لحاظ بلاغت

وناگون در آن تحقياق شاده اسات  پژوهان  رار داشته و از ابعاد گتحقيق و مطالعة ادب

ساختار خاص متن شاهنامه و هنر آفريني ناظم و راوي آن، محتوا و موضوع آن  از علل 

ترين نکته در برخورد با ايان ماتن، پژوهان مهماست  براي شاهنامه بوده اين توجه ويژه

ر درک هاي كنايي آن است تا خواننده را ددرک مطلب و تفسير و تأويل معاني و تركيب

صحيح متن و آنچه در نظر شاعر و ناظم آن بوده كما  برسااند، كشاي ايان تعاابير و 

پژوهي است كاه تاا اماروز اداماه خواني و شاهنامهكنايات از جملة مسايل مهم شاهنامه

 يافته است  

اين پژوهش در نظر دارد به شيوة تحليل محتوا به اين سؤال اصلي پاسخ گويد كاه: 

رويکرد كنايه در متن شاهنامة فردوسي چگوناه اساتو و اساتاد  اوو چگوناه ازايان 

 بردو سود ميخود شگرد زباني در بيان مقصود 

نقد و تحليل تعابير كنايي شاهنامه، هم در سب  شناسي حايز اهميات اسات و هام 

اناد و ممکان اسات تر متن و معاني  اانوي كاه در زمااني كناياه بودهر شناخت عميقد

ند يا تعابيري كه در عصر شااهنامه معناا و كااربردي شادا كرد بامروزه، كاربرد حقيقي پي

انادو باراي مثاال: حقيقي داشته و در  ول زمان كاربرد كنايي و معاني  اانوي پيادا كرده

كناد بلافاصاله معناا و برخاورد مي« سرباز»شاهنامه با كلمة پژوهي كه امروزه در فارسي

او تصوير و مصداق فردي كه لباو رزل پوشيده و سلاح گارل در دسات دارد، در نهان 

آماده و « كوپالو گرز»ضربة به عنوان صفت براي « سرباز»بندد، اَمّا در اين بيت نقش مي

پالي سرباز كننده كه سر دشامن گرز و كوضربة د يقاً در معناي حقيقي خود است يعني: 

 كند  مثال در بيت زير: شکافد و آن را از هم باز ميرا از هم مي
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 چنان زخم سرباز كوپال من   چو بشنيد كاكوي آواز من

 (831: 8)شاهنامه، ج 

معناي جديدي هم پيدا كرده و آن به معنااي كساي اسات كاه « سرباز»اَلبتّه امروزه 

حاضر است مثلاً در راه دفاع از و ن سر خود را ببازد و فدا كند حال آنکه در شااهنامه 

 در اين معني به كار نرفته است  

 شود: است كه در بيت زير ديده مي« دست بَردار بودن»مثال ديگر تركيب 

 اندرون دست بَردارشانبه رزل  ته بودي نگهدارشانكجا بر

 (81: 4)همان، ج         

اين تركيب هم معناي حقيقي دارد و هم معناي  انوي )كِناايي(و معنااي كِناايي ايان 

باشد ولاي معنااي مي« نما و مشهور بودنانگشت»تركيب كه مراد و غرض شاعر است، 

دهند يا با دست به او اشاره حقيقي آن عبارت است از: فردي كه او را با دست نشان مي

يااب و زبان، تركيبي ديرامروزه براي فارسي« ردار بودندست بَ»كنند  به عبارت ديگر مي

اش آن است كه فرد را در ميان جمع باا انگشات لازمه« مشهور بودن»دشوار است چون 

نما بشود يا ملازول )مفهاول( باا انگشات كساي را نشان بدهند يعني فرد مشهور انگشت

 نشان دادن، منظور شهرت داشتن و سرشناو بودن اوست  

 

 ينة پژوهش پيش -2

شاهنامه فردوساي انجاال شاده باه هاي واژههايي كه از آغاز تا كنون دربارة پژوهش

 شرح نيل هستند: 

ش (، ظااهراً ه  8939، )«مُعجام شااهنامه»الطوساي، العلويمحمّدابنرضاابنمحمّد -

هاي رود  يافتاهترين فرهنگ خاصّ شااهنامة فردوساي باه شامار ماياين فرهنگ، كهن

هاي لغت شاهنامه، شارح شي مُعجم آن است كه به عنوان يکي از نخستين فرهنگپژوه

لغت »القادر بغدادي، عبد -دارد  لغت از اين ا ر شگرف حماسي را در بر 918و توضيح 

توان هاي علمي اين ا ر، ميق (، از جملة يافتهه  8139 - 8191، )«تُركيشاهنامة فارسي،
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رفاً واژه ا 8118به شرح مفصّل  ز شاهنامة فردوسي اشاره كرد  ضمناً او در اين كتاب صاِ

 ابنعلاي -به معني لغات شاهنامه بسنده نکرده بلکه به اَعلال شاهنامه نيز پرداخته است  

آباد دَكَن تأليي شده و از نظر ق (، اين ا ر در حيدره  8113، )«گنجنامه» يفور بسطامي، 

شاده اسات و ارزش سااز شامرده ميمفياد و كار علمي، در حلّ معاني لغاات شااهنامه

پژوهان و  ارة هنااد بساايار بااوده و فردوساايگويان شاابهپژوهشااي آن بااراي فارسااي

، «فرهنگ شاهنامة فردوساي»وُلي، فِريتس -كرده است   ياريخوانان آن ديار را شاهنامه

آن تماال ل (، اين نخستين فرهنگ شاهنامه به روش علمي در برلين است كه در  8393)

هاي شاهنامه به زبان آلماني معني شده و برخي ارزش علمي آن را همتاي شااهنامه واژه

ش (، اين ا ار از نظار علماي از ه  8931، )«فرهنگ شاهنامه»شفق، زادهرضا -اند  دانسته

هاي الفبايي لغات شااهنامه اسات كاه باراي مراجعاات عماومي در درک جملة فرهنگ

گشاست  اين فرهنگ كه در ي  مجلّد چاپ شده، فقط باه يد و كارهاي شاهنامه مفواژه

 -شرح لغات شاهنامة فردوسي بسنده كرده و به اَعلال، اشخاص و اماكن نپرداخته است  

هااي ش (، از نظر علماي ايان ا ار از فرهناگه  8931، )«نام واژه»عبدالحسين نوشين 

هاي خاصّ شاهنامه همراه با نكر هكاربردي شاهنامه است كه فقط به شرح و توضيح واژ

شواهد شعري بر اساو چاپ مسکو پرداخته و از اين منظر، فرهنگي بسيار ارزشامند و 

ش (، ايان ه  8911، )«هاي شااهنامهفرهنگ نال»منصور رستگار فسايي،  -ساز است  كار

اشايا  و ا ر نخستين فرهنگ اسامي و اَعلال شااهنامه اَعامّ از اساامي اشاخاص، امااكن، 

حيوانات است كه در دو جلد بر اساو ترتيب حروف الفباي فارسي تنظيم شده است و 

شود  نكر ريشه و اصل ها براي شاهنامة فردوسي شمرده ميآن از كاربردي ترين فرهنگ

نگاري لاتين از فوايد علمي اين ا ار اسامي به شکل اوستايي يا پهلوي فارسي ميانه با آوا

ش (، اين ا ر در دو مجلّد و در حدود ه  8931، )«فرهنگ شاهنامه»ي، علي روا  -است  

هاا و هاا، تركيابدارندة واژهبردو هزار صفحه در فرهنگستان هنر به چاپ رسيده كه در

هاي مركّب در معاني حقيقي و كنايي است  اين فرهنگ با وجاود فراگياري مصادر فعل

ي آن خود معترف است كاه در شارح و توضايح  ابل توجّه در زمينة تعابير كنايي، مؤلِّ
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هااي ماتن ها به  ور گزينشي عمل كردهو يعني ممکن است كاه ماواردي از كناياهكنايه

باارة مجموعه مقالاتي در -شاهنامة فردوسي را در ا ر خود شرح و توضيح نکرده باشد  

اين ا ار در  ش (،ه  8931، )«به فرهنگ باشد روان تندرست»شاهنامة فردوسي با عنوان: 

هاي ديگار شااهنامه مورد موضوعاتي است از  بيل: لغات، تركيبات، نُسَخ، شروح و نقد

ش  از سوي فرهنگساتان زباان و ادبياات ه  8931كه به مناسبت هزارة شاهنامه در سال 

يادداشات  3مقالاه و  92هاي علمي ايان ا ار شاامل فارسي به چاپ رسيده است  يافته

شناسي شاهنامه اختصاص دارد و ساير مقالاات در قالة آن به واژهم 88استو در مجموع 

باااب اشااخاص و زنااان در شاااهنامه، روايتااي جديااد از رسااتم و اساافنديار، موضااوع 

هاي هاي اسا يري در شاهنامه و چند موضوع فرعي ديگار در خصاوص نساخهنهادينه

 شاهنامه است  

 

 مباني و کليات  -3

تَارک »اسات  ماتکلّم باه محاد  صاد « مَجااز»وزة اساساً ح« تَرک تصريح»نظرية 

وارد شده استو و «تَرک تصريح»در بيان مستقيم مراد و منظور نهني، به حوزة « تصريح 

يکاي از اناواع « ا تضاي حال مخا اب»اين يعني فرد بنا به بافت مو عيت و  بق نظرية 

 مَجاز را برگزيده و تَرک تصريح از بيان مستقيم كرده است 

را به جاي اسم ديگر به كاار بَارَد )مَجااز  رهگذر گوينده ممکن است اسمي در اين

مُرسَلِ مفرد( مثلاً سر )اسم( بگويد و مو )اسم( را اراده كند و اين يعني مَجااز باه علا اه 

كل به جز   حالت ديگر اين است كه گوينده، صفتي به جاي موصوف، مفرد ياا مركّاب 

سَل( صفت به جاي موصوف )كناياه از ناوع ايماا( ياا گاروه به كار بِبَرَد )مَجاز مفرد مُر

لِ مركّابو  فعلي يا  يدي به جاي گروه فعلي يا وصفي در كلال به كار گيرد )مَجااز مُرساَ

هاي مفرد يا مركّب كلمه يا جمله )جمله و صفت يا فعل تأويل كنايه(  هر ي  از كاربرد

قيقات و باه معنااي تَارک تصاريح و فاصله گرفتن از حدارند به مصدر(كاربردي  انوي 
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اند و براي آن تقسيماتي در نظر نال نهاده« مَجاز»است  عالمان دانش بلاغت اين مقوله را 

 (   213: 8919اند )همايي، گرفته

آيدو   انواع تَرک تصريح)= مَجاز( دركاربرد مجازي كلمات سه حالت پيش مي8 -9

 ت در ميانه گيرد ي  حالدوحالت در  رفين موضوع  رار مي

اي ديگار هماراه باا يکاي از هباه جااي واژ ايهواژحالت اول: به كار باردن  -الي

 علا ات مشهور )مَجاز مفرد مُرسَل( مانند: سر را بگوييم و مو را اراده كنيم  

اي ديگر همراه با علا اة مشاابهت اي به جاي واژهحالت دول: به كار بردن واژه -ب

 بگوييم و رخ اراده كنيم )استعاره( مانند: گل 

حالت سول: به كار گرفتن صفت يا گروه وصفي است براي كسي ياا فعلاي در  -ج

هام معنااي حقيقاي  ،علا ة مشابهت كه ايان مجموعاه رينة لفظي و بيحکم صفتي، بي

« كناياه»داشته باشد و هم معناي  انوي )مجازي(  در اصطلاح دانش بلاغت، ايان كااربرد

ا لاق «  لبتنبل و آسايش»در معناي  انوي به شخصي  كه «پخته خوار» نال داردو مانند:

تواند صفت كسي باشد كه مثلاً خوراک خاود را باه شودو اَمّا در معناي حقيقي هم ميمي

 خورَد  صورت پخته مي

   كنايه2 -9

در لغت پوشيده سخن گفتن است و در اصطلاح « كنايه»در تعاريي مرسول آمده كه 

اي( بگويند و از آن، لازلِ معني حقيقاي را اراده كنناد  باه ايان لفظي )جمله آن است كه

 (   213شرط كه ارادة معناي حقيقي نيز جايز باشد)همايي: 

لازلِ معناي حقيقي همان ملزول يا مفهول و منظور گوينده استو مثلاً دريافتِ مفهاولِ 

 خوار  از لفظِ پخته« تنبل»

   لازل و ملزول 9 -9

يعناي نكار لاازل و ارادة »عناي حقيقي همان ملزول يا مفهاول گويناده اسات  لازل م

بدين گونه كه معني لازل معبر و رهگاذر معناي ملازول « ملزول يا نكر ملزول و ارادة لازل
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باشدو يعني شنونده چون معني لازل را بشنود، از آن به ملازول پاي بَارَد ناه اينکاه لفاظ 

 (  211)همان: « لزول است، اِعمال كرده باشند موضوع براي لازل را كه در معني م

است،حال اگار « پخته خورنده»كه در معناي « خوارپخته»مراد اين است كه مثلاً لفظ 

به كار گرفت، اصل معناي حقيقي نيز «  لبتنبل و آسايش»اي آن را براي صفت گوينده

كنايه برزخاي : »به  وت خود با ي است  از اين سبب است كه استاد همايي معتقد است

رف زيارا در امعنااي   است، بين حقيقت و مَجازو نه حقيقت صِرف است ناه مَجااز صاِ

حقيقي فقط معناي اصلي مراد است اَمّا در امعناي كنايي معني اصالي مقدّماة انتقاال باه 

معني كِنايي است و از نظر ديگر هم حقيقت است هم مَجازو زيرا هار دو معناي ملازول 

وليکن نه به  ريق استعمال لفظ در اكثر از معني واحد كه علمااي ادب ولازل مراد است 

آياد، ناه دو اند، بلکه دو مفهول  ولي كه يکي بعد از ديگري باه نهان ميجايز نشمرده

 (  213همان: « ) معني در عرض يکديگر

 

 تصوير آفريني با شگرد کنايه در شاهنامه  -4

ع در عصر خود )احوال مخا بان( و استاد  وو به ا تضاي موضوع و اوضاع اجتما

هاي زباني و بَلاغي باراي ا تضاي متن )نظم( همانند هر شاعر هنرمند و خلا ي از شگرد

موفق بوده اسات  وي در باه  زياديتصوير آفريني سود جُسته و در اين ا دال نيز تا حد 

ر شااهنامه چون تشبيه و استعاره كوتاهي نکرده به ويژه د يكارگيري عناصر تخيل آفرين

ن هماه استعاره كمتر اسات  باا ايا بسامدعنصر تشبيه و انواع آن بسامد بيشتري دارد و 

آورتر کردِ ناظم شاهنامه در به كارگيري صور خيال شگفت انگيز اسات اَمّاا شاگفتعمل

كه ظاهراً از عناصر تصويرآفرين در بلاغات « كنايه»آن است كه فردوسي با عنصر بَلاغي 

د، تصوير آفريني كرده و در اين ميدان هزاران تركيب كِنايي را به صورت آينمي شماربه 

 خاود تصويري و در اوج صور خيال در القاي معاني و انتقال پيال به مخا ب با خلا يت

ها، هنرِ شاعري توانمند چون اساتادِ آور اين تركيبآفريده است  تركيب و تأليي شگفت

  وو است  
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از عناصر تخيلي نيست چه اساساً كناياه ژرف سااختي « يهكنا»در اصطلاح علم بيان 

به فرض آن كه در دايره مَجاز  ارار داشاته -تشبيهي نداردو يعني به اصطلاح علا ة كنايه 

رهاا -علا ة غير مشابهت است  پس كنايه در اصطلاح دانش بلاغت مَجاز مُرسَل  -باشد 

هايي باراي ا در كتب بَلاغي ويژگيي لفظيو اَمّمركّب است، بدون  رينه -از  يد مشابهت

اند كه نقد و بيان آنها براي ورود به بحث كنايه در شااهنامه مفياد فاياده كنايه بر شمرده

آفرين در  ُلِّاة است زيرا نگاه به كنايه از ابعادِ مختلي، آن را به عنوان ي  شگرد تصوير

ست كه مراد  رح اين صفات اي او بياني جاي داده و اين همان نتيجه هاي كلاميشگرد

 در خصوص كنايه است  

   آ ار بَلاغي و تصوير آفريني كنايه 8 -4

 ابلغ بودنِ كنايه نسبت به تصريح  -الي

اند بر اين كاه كناياه و مَجااز ابلاغ از اهل بلاغت متفق« تَرک تصريح»بر  بق نظرية 

 ( 999 :8933حقيقت و تصريح است و استعاره ابلغ از تشبيه است)رجايي، 

 تأكيد و مبالغه در كنايه  -ب

تأكيد در كنايه مبالغه و تأكيد ملحوظ است حال آنکه تصريح، بيان حقيقت است بي

 (  999و مبالغه )همان:

 توأل بودنِ كنايه با برهان و استدلال  -ج

كنايه برهان و استدلال در سخن استو كنايه توأل با استدلال و برهان اسات چاه در 

شاهد و گواه وجود لازل خاود اسات و جادايي لاازل از ملازول  هر ملزوميكنايه وجود 

 محال است  پس در كنايه گويي استدلال شده به وجود ملزول بر وجود لازل)همان( 

 تشخص دادنِ كنايه به زبان  -د

ناوعي »هاي زيباآفريني در كلال استو در حقيقت كناياه ترين ترفندكنايه از برجسته

 (  22: 8913شفيعي كدكني، «)ان است تشخص دادن به زب
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از آنجاا  ،هنري كنايه به سببِ ايجادِ ارتباط ميانِ دو معناي حاضر و غاياب جنبة -ه

به سطح ديگر است و ارتبا ي بين دو سوي حاضر و غاياب  يكه كنايه رسيدن از سطح

 ( 211: 8918كند، جنبة هنري و ادبي دارد)شميسا، ايجاد مي

 آن  نهفتةارزشِ هنري كنايه به سببِ تلاشِ نهني خواننده در كشي مفهولِ  -و

ارزش هنري و لَذَّتِ كنايه در آن است كه خواننده در كشي معنا و پيال و آفارينش 

كناد)پور جويد و با تلاش نهني معنااي نهفتاة ساخن را درک ميمعناي متن شركت مي

 (   83: 8911نامداريان، 

 در غير معناي اصلي در كنايه  استعمالِ لفظ -ز

اساو استعمال لفظ در غير معناي اصلي )ما وُضِعَ لَاه( مهمتارين شاگردِ گساترش 

را باا  زبان و معجزة انسانِ ني شعور است در اظهار ما فِي ضمير تا بتواند مفاهيم نهناي

ي چون كلمه و جمله براي خود و ديگاران عيناي و محساوو و ملماوو نماياد  ابزار

كند، همين عمل )شگرد( اساتعمال شعر را از نثر و نثر را از كلال معمولي جدا ميآنچه »

 (  13: 8912زرين كوب، «)لفظ در غير معناي حقيقي است 

 دو بُني بودنِ كنايه   -ح

ايان  از اينارويعني از آنجا كه كنايه در آنِ واحد دو پيال نزدي  و دور را درباردارد 

فت انگيز زيباا آفريناي و تصويرساازي در شاعر و ادب هاي شگويژگي، آن را از ترفند

ساخته است  براي مثال اين بيت از فردوسي در بيان زمان غاروب خورشايد و رسايدنِ 

 شب در اوج تصوير آفريني و ايراد معناي حقيقي و مجازي )تصويري( است: 

 اندر استسپهر و ستاره به خواب  اندر استتو خورشيد گفتي به آب

 (822: 4ج )شاهنامه، 

دو كناية تصويري در هر دو مصراع اين بيت آمده كاه فقاط در شااهنامة فردوساي 

است كاه معنااي نزديا ِ « اندر شدنخورشيد به آب»تركيب كِنايي اَوَّل:  :شوديافت مي

اسات « آرال يافتن آن»آن، غروب كردن خورشيد و رسيدنِ شب باشد و معناي دورِ آن، 

ساپهر و ساتاره باه »شود  كناياة دول: كه خود به مَجاز عقلي )استعارة مَکنِيه( نزدي  مي
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باه »دارد كه يکي آمدنِ شب است و ديگر  نيز دو معناي تصويري شگفت« خواب شدن

كه خاود تصاويري اساتعاري و خياال « خواب رفتنِ آسمان و ساكنانِ آن يعني ستارگان

هااي اساتاد  اوو پرور است  ارزش هنري كنايه و تصويرسازي با آن از شيرين كاري 

 است كه در ادامة اين نوشته، شواهدِ آن از نظر خواهد گذشت  

 ه ابهال در كناي -ط

كنايه به دليل توأمان شدن معناي لازل و ملزول )حقيقي و  انوي( داراي نوعي ابهاالِ 

كناد  هماين فرايناد هنري است و از اين رو مخا ب را به كشي مراد گويناده وادار مي

م در گلاي»براي شنونده لذت آفرين است  تركيبِ كِناايي: يا ملزومي  كشي معناي لازمي

 شاهنامه جالبِ توجه است:  در اين بيت« نافکندآب

 اندر آب روان افکنمگليم  چنين داد پاسخ كه من  ارنم

 (23: 2)همان، ج 

گلايم و رخات خاود را در آبِ روان »اين تركيب كِنايي در معناي اصلي و حقيقي 

 است اَمّا در معناي  انوي چند ضلعي است بدين شرح: « شستن

هاي توان انجال كار -9سخت پرتوان و نيرومند بودن  -2ترو و واهمه نداشتن  -8

اناداختن خود را به مهلکاه  -4نيلِ گليم(  2سخت و  ا ت فرسا را داشتن )روا ي، ج 

 (  123: 8914)ستوده،

نمايد  به هر حال كشي معااني تر ميبا توجه به بافت داستان، معناي چهارل مناسب

 كند  ايجاد ميبراي خواننده خود لَذَّتِ ادبي و هنري  ،ه انوي در كناي

 ايجاز در كنايه  -ي

تاوانيم از رهگاذر كناياه اسات كاه مي»كنايه خود از مصاديق صنعت ايجاز اسات، 

« بسياري از معاني را به  ور فشرده و غيرمستقيم  وري ادا كنيم كه زيبا و دلکش باشاد 

ري كنايه در آن است كه لفظ يکي اسات و معناا ( ايجاز هن848: 8911)شفيعي كدكني، 

در بيت زير كه دو صفت، كنايه از موصاوفند  « ديوزاد»و « مرغ پرورده»دو تاست  مانند: 
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مراد از نخستين، زال پدر رُستم است كه سيمرغ او را پرورده و منظور از دومين، روداباه 

   رودشمارميبه كه از نسل ضحاک )ديو( استمادر رُستم 

رُستم است كه پدر و مادرش ايان « مرغ پرورده و ديوزاد»مجموع مراد اصلي از  در

بينيم كه تَرکِ تصريح از نكر نال اصلي و آوردن صفت كناياه از دو تن هستند  باري ! مي

سخن  ،( دور كرده و با آشنايي زدايييحقيقمعني موصوف، كلال را اين گونه از هنجار )

به زيباايي بياان كارده كاه در بيات زيار  را ز نوع حذفرا فخامت بخشيده و ايجازي ا

 مشهود است: 

 چه گويي چه گونه برآيد نژاد  از اين مرغ پرورده وان ديوزاد

 (811: 8)همان، ج 

 آشنايي زدايي در كنايه  -ک

آشنايي زدايي، خود در كنايه نوعي تَرکِ تصريح است چاه كناياه از پياروي منطاق 

رود و در صدد بيان ساختاري بديع است تا مخا ب را به تأمال وا عادي گفتار  فره مي

 خورَد: دارد  مانند آنچه در بيت زير به چشم مي

 سپيده بخنديد و بگشاد لب   چو آن جامة سوده بِفکند شب

 (211: 8)همان، ج 

دو كنايه در اوج تصويرسازي در بيت بالا آمده است  حقيقات خبارِ رفاتنِ شاب و 

آمدنِ روز است اَمّا شاعر تَرکِ تصريح كرده و آشنا را ناآشنا كرده و از هنجار نيز عادول 

نموده تا جايي كه در اين كنايه تصويري به استعارة كِنايي )مَکنيه( رسيده است  يعني در 

خود مَجاز از نوع عقلاي اسات و  ابال « سپيده»ر مصراع دول و د« شب»مصراع نخست 

  بدين معني كه شب همچاون انسااني لبااو استتأويل به تشخيص يا جاندار انگاري 

خود را كه از فرطِ فرسودگي سياه گرديده بود، از تن به در كرد و ساپيده )روز، صابح( 

ت كه تصويري شگفت همان حالت باز شدن غنچة دهان اس« خنده»خنديد و لب گشاد  

 كند  ايجاد مي« گشودن»در همين معناي  را از فجر افق

 اغراق و مبالغه در كنايه  -ل
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هر نوع تَرکِ تصريح در زبان توأل با مبالغه و اغراق است  در مَجاز مُرسَل مفرد كاه 

ضامير « شاما»كنيم، يا در حالت خطاب به فردي را اراده مي« مو»گوييم و مي« سر»مثلاً 

آوريم، تنها لطي هنري و ادبي اين جاا باه جاايي بر زبان مي« تو»طاب جمع به جاي خ

مبالغه يا اغراق است وگرنه مَجاز مُرسَل )مفرد و مركّب( كه مبناي شاباهت و تصاويري 

شاد و در حاوزة دساتور زباان ندارد از محدودة مباحث ادبي )صور خياال( خاارج مي

اي كه در جا به جاايي لفظاي باه جااي لفظاي بالغهكرد اَمّا به لطي اغراق و متو ي مي

شود و همين نکتاه از لاوازل آ اار حماساي افتد، شگردي هنري خلق ميفاق مياتّديگر 

تار هاي كِنايي در كلال بيشتر باشد، مبالغاه و اغاراق نياز افزوناست  پس هر چه كاربرد

 است  مانند شاهد شعري زير: 

 زاي ما همچو پهنا شود درا  ز خون گر در و كوه دريا شود

 (231: 3)همان، ج 

اگر دَرِّه و دشت و كوه از خون دشمنان چون دريا شود و خود ما هم كه »گويد: مي

در حالت ايستادة عمودي هستيم اگر كشته شويم و حالت افتاده و افقي پيدا كنيم، دست 

 كنايه از نهايت پايداري و استقامت تا سر حد مرگ است  « از نبرد برنخواهيم داشت 

 در كنايه  تجسيم -ل

بدين معنا كه گوينده با باه كاارگيري ايان ابازار،   ديگر فوايدِ كنايه است زاتجسيم 

آوَرَد و اين كار در انتقال معناا معقول و نهني خود را به صورت محسوو در ميمعناي 

، با تصرف( مثاال در 811: 8911و سرعت فهم مخا ب بي نهايت مؤ ر است  )فاضلي، 

 بيت زير: 

 سِپَردند و شد بخت را آب شور  رز تركان دو بهره به پاي ستو

 (98: 3)همان، ج 

اي حسي استو يعناي پديده« شور شدنِ آب»در بيتِ بالا موضوعي عقلي و « بخت»

جوي يا رودي كه آباش شاور »را كه امري نهني است، به  ور مُضمَر به « بخت»شاعر 

بخشايده اي عيني است، تشبيه كرده و در حقيقات بادان ناوعي تجسام كه پديده« شده
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منظور شاعر از بيتِ بالا اين بوده كاه اوضااع باه كاال تركاان نشاد و  ،است  در مجموع

 سرآمد   به روزگار خوش آنان

 گسترشِ جهانِ واژه ها و دنياي معني در كنايه  -ن

( حركت از عاال 831دهد  )همان: ها و دنياي معني را گسترش ميكنايه، جهان واژه

ايجاد دنياي واژه و گسترش معناست و كناياه  يهاي اصلبه خاص و به عکس، از شگرد

 از بهترين ابزار در اين حوزه است  مثال در بيت زير: 

 كه آتش برآمد ز درياي آب  پس آگاهي آمد به افراسياب

 (211: 4)همان، ج  

اصلِ خبر در بيت بالا اين بوده است كه به افراسياب توراني خبار رسايده كاه مثلااً 

فلان پهلوانِ ايراني براي جنگ با تو حركت كرده اَمّا شاعرِ حماسه سرا، ايان خبار را باا 

نمايد، گساترش داده كه تصويري و خيال انگيز مي« آتش از آب بر آمدن»تركيبِ كِنايي: 

ي ارادة راسخ و خشم شَديدِ پهلوان ايراني، از برخاستنِ آتاش از و در اين تركيب به جا

عنصرِ متضادِ خود يعناي آب، دادِ ساخن داده و بادين گوناه جهاان معناي و مفهاول را 

وسعت بخشيده و عرصة خيال و خلا يت را براي خود و شخص مخا ب فاراخ نماوده 

 است  

 تأكيد معنا در كنايه  -ث

: 8911ي كنايه، تأكياد معناا در آن اسات  )جرجااني، احتمالاً آخرين صفت كاربرد

هاي كِناايي وجاود دارد اندكي تصرف( اَلبَتّه اين ويژگي تأكيد در برخي از تركيببا 881

در تركيب كِناايي: « لعل»هاي خاصي از آنها نهفته است  مانند واژة و آه هم در نهادِ واژه

هاياتِ ر بار نزد اسات و در بيات زيازباان فاميكه در سرخ« آب را از خون لعل كردن»

 كند: سرخي خون در ميدان نبرد كه نشانة كشتارِ فراوان است، تأكيد مي

 بکوبيد وَز خون كنيد آب لعل   دهستان و گرگان همه زير نعل

 (82: 2)همان، ج 
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سرزمين دشامن را بکوبياد و از خاون دشامنان آب را »گويد: شاعر در بيت بالا مي

بينيم، تأكيد در مصراع دول كاملاً روشن است همانگونه كه مي« فال( كنيد گون )سرخلعل

اي تصويري است كه تداعي سارخي كنايه« آب را از خون لعل كردن»زيرا تركيب كِنايي 

سازد و بار آن تأكياد ون را در صحنة نبرد برجسته ميدر آن، رنگ سرخ خ« لعل»سنگِ 

 كند و به  ور عجيب با فضاي حماسي و كينه خواهي در شاهنامه هماهنگ است  مي

 رويکرد کاربردي کنايه در شاهنامه  -5

استاد  وو در به كارگيري هنر كنايه مانند هر فارسي زبانِ ديگري هام از كناياات 

جويد هم خود گاه به ضرورت موضاوع و سااختار كلاال، موجود در زبان رايج سود مي

ها در شاهنامه ياا  اموساي و زبااني كند  بر همين اساو كنايههايي جديد ابداع ميكنايه

 هستند يا ابداعي و ابتکاري  

 هاي  اموسي و زباني در شاهنامه   كنايه8 -3

زباان و مياان عماول شود كاه در هايي ا لاق ميهاي  اموسي و زباني به كنايهكنايه

باه بُان »، «به باازي داشاتن»( تعابير كِنايي چون: 812: 8918مردل رواج دارند  )كَزازي، 

اند كه هم در زبان فارسي اماروز رواج دارناد از اين گونه« پاي در بند داشتن»و « نيامدن

 هاي آن در شواهدِ شعري زير مشهود است: و هم در شاهنامه كه نمونه

 تويي خويشتن را به بازي مدار    سينِ شمارنخستين فطرت پ

 (81: 8)شاهنامه، ج  

 بداني كه دانش نيايد به بُن   چو ديدار يابي به شاخ سَخُن 

 (84: 8)همان، ج 

 گسسته خرد پاي دارد به بند   از اويي به هر دو سراي ارجمند 

 (82: 8)همان، ج 

، هااي زبااني كناياه از زباان راياج و عماومياستاد  وو در باه كاارگيري نخيره

هنرمندانه عمل كرده است  وي مقلدي صِرف نيست بلکه از اين مصاالح در كااخ بلناد 

بهاا و اي بي مصارف، عناصاري گراننظم خود، جواهر نشانده و از اين به ظاهر كلوخه
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ال چاون دُرّ، در كلاالِ او درخشاان اسات  ماندگار آفريده كه هم اكنون پس از هزار سا

خاواب باه »كه امروزه در مفهاولِ عامياناة: « خواب بودنبي»تركيب كِنايي از نوعِ زباني 

كاربرد دارد، آن را در شاهنامه باا گاوهرِ هنارِ خاود « دار بودنچشم نيامدن و شب زنده

باه كاار « را ب بودناو مهوشيار بودن و با تمال حو»آراسته و در مفهولِ ناب و خاصِّ 

 بيت زير شاهدي بر اين ادعاست:  برده كه

 خواب بودكه روشن روان بود و بي  اندرون گُرد مهراب بود به شهر

 (91: 2)همان، ج  

در مصراعِ دول بيت بالا، كاملاً يکديگر « بي خواب بودن»و « روشن روان»دو صفت 

خاواب باودن كنند زيرا ميان روان روشن )هوش و حواو بالا( با بيرا تأكيد و تأييد مي

 )هوشياري( تناسبي محکم و استوار بر رار است  

 هاي ابداعي در شاهنامه   كنايه2 -3

شاود كاه سااختة خلا اناة شااعر سته از كنايات ا لااق ميهاي ابداعي به آن دكنايه

( و تي تركيبي براي نخستين بار به ارادة شااعري هنرمناد در 811است  )كَزازي، همان: 

وسايط ميان معناي حقيقي و معناي  اانوي آن است رود، ممکن معنايي كِنايي به كار مي

نيز متعدد باشاد، هماين نکتاه از  متعدد باشد و به همين اعتبار ملزول يا منظور نهايي آن

افزايد و مخا ب را باراي كشاي ابعاد ارزشمند آن كنايه است زيرا به ابهال هنري آن مي

هاي شااهنامه كاه ( بيشترِ كنايه211: 8911دارد  )پور نامداريان، راز كنايه به تلاش وا مي

كاه بادل از موصاوف هايي شوند  همچنين كنايهبُعدِ حماسي دارند، از اين نوع تلقي مي

يعني از نوع ايما هستند، در اين مجموعه  رار دارند  مانندِ كناية حماسي در بيت زير كه 

 خاصِّ شاهنامه است: 

 هميشه بِشويم به خون چنگ را   وگر جنگ سازند مر جنگ را 

 (238: 3)همان، ج   

شاويد اوج مبالغه در اين است كه اين پهلوان ابداً چنگ )دست( خود را با آب نمي

ريزد  از اين رو با خاون آناان دسات چون پيوسته در جنگ است و خون دشمنان را مي



 __________________________________________________________________  
 42، شماره8931زييپا بيستم،نامه، سال كاوش     11

 

هاا اي توأل باا اغرا اي حماساي و بسايار تصاويري و باه تعبيار امروزيشويد  كنايهمي

حروف و هم ساختِ نحاوي جملاه )محاور  نمايشي است  در اين بيت هم كلمات هم

بخشاي ايان همنشيني( در ي  جهت استخدال شده و شاعر با  درت انساجال و وحدت

هم فشرده كرده كاه گاويي مجموعة آوايي، صرفي، نحوي، واژگاني، فکري و ادبي را در

اي رساد  نموناهها نيز غوغاي نبرد و دنياي جناگ و خاون باه گاوش مياز آهنگِ واژه

  ديگر:

 هوا نيلگون شد زمين آبنوو  بست كووبِزَد ناي رويين و بر

 (  891: 3)همان، ج 

هاي شااعرانه و هاز بانگ ناي و فرياد كوو زمين و زمان تيره و تاار گشات  مبالغا

اي حماسي كه ابزار جنگي چون كوو و ناي به  ور مستقيم در آن شركت دارد  نموناه

 ديگر: 

 كال نه هرگز بُوَل زين سپس شاد  نبيند سَرِ تيغ ما را نيال

 (211: 3)همان، ج 

گاه در نيال )غلااف( نخواهاد شمشير و تيغِ من هيچ»گويد: شاعر از زبانِ پهلوان مي

هاي بديع و كاملاً حماسي است كه لازمة چنين اتفا ي، پيوسته آختاه باودن كنايه« رفت 

 شمشير و همواره در نبرد بودن و جنگيدن با آن است 

 

 انواع کنايه از نگاه معنا  -1

در كتب سنتي بلاغت، كنايه را به اعتبار شدت و ضعي وسايط ميان لاازل و ملازول 

بندي هم  ابل نقد است چه معيار شَديد يا اند  اساو اين تقسيمبه انواع زير تقسيم كرده

 داني اوضعيي بودنِ وسايط از ي  سو به سرعت انتقال و  درت فهم مخا اب و زباان

اي و هبه عناصر زنجيار وابسته بستگي دارد و از سوي ديگر  درت بيان و احا ة گوينده

 كند  اي كلال است كه وسايط وضوح خفاي كنايه را تعيين ميهزنجيرزِبَر

   تلويح 8 -1
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اي است كه وسايط ميان لاازل و ملازول آن زيااد اسات و فهام ملازول هتلويح، كناي

  همانندِ كناية بعيد و اين نوع بيشتر در متون ادبي كااربرد دارد  )مَکنِي عَنه( دشوار است

توان از نوع تلاويح دانسات را در شاهنامه مي« گاوِ كسي در چرل بودن»براي مثال كناية: 

 كه در بيت زير مشهود است: 

 اَفرِة ديگر استكه پاداش و پاد  اندر استكنون گاو آن زير چرل

 (933: 3)شاهنامه،ج  

است و مراد « تقدير و آيندة كسي نامعلول بودن»به معناي « گاو كسي در چرل بودن»

سر است كه در جلدي چرمين بود و به پشتِ اسابِ ساوارِ جنگاي نيز گرزِ گاو« گاو»از 

كردند  در داستان رُستم و اسفنديار نيز اين مضمون آمده كه در بيات زيار باه آويزان مي

 خورَد: چشم مي

 ندانم چه رانَد بِدو روزگار  رست گاو اسفندياراندبه چرل

 (231: 1)همان، ج 

 اي ديگر: نمونه

كناياه از: « خشت در آب افکنادن و تار گشاتن»يا « خشتِ خش  در آب افکندن»

دادن و از ميان بردنو توضيح: شايد خاستگاه اين زحمت و تلاش خود يا ديگران را هدر

تر را باراي آنکاه  ابليات كااربرد در سااختمان را تركيب كِنايي از آنجا باشد كه خشتِ

  گردد حاال اگار كساي آن را پاس از خشا  دهند تا خشبيابد، در كوره حرارت مي

 دهد  شدن در آب بيندازد، اين  ابليت را از دست مي

 مثال در بيت زير: 

 اندر آب افگني خشتِ خش هَمي  چو كردار با ناسپاسان كني

 (214/2331: 1)همان، ج 

 اي ديگر: نمونه
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ک و ضعيي بودنو اندشمار، كنايه از: كم« چو مويي سپيد در بدن گاوي سياه بودن»

توضيح: خاستگاه اين تركيب كنايي شايد از آنجا باشد كه ي  موي سپيد در بدنِ گااوي 

 آيد  مثال در بيت زير: شود و به چشم نميسياه به خوبي ديده نمي

 چو موي سپيديم و گاوِ سياه  ين رزمگاها ز لشکر نگه كن بر

 (919/182: 1)همان، ج 

 اي ديگر: نمونه

كشاتار فاراوان در ميادان  وكناياه از: كشات « گوشت در ميدان جنگ ارزان كردن»

جنگ كردنو توضيح: خاستگاه اين تركيب كِنايي از آنجاست كه پس از كشاتار فاراوان، 

 ماند  مثال در بيت زير: گوشتِ بسياري از اجساد بر جاي مي

 كند اندرون گوشت ارزانشهربه  اَبا همگنانتان بَتَر زان كند

 (811/2311: 3)همان، ج 

   ايما 2 -1

ايما اغلب در نوع، صفت جانشين موصوف است  يعني وسايط ميان لفاظ و معنااي 

كاه بادل از انساانند « پساينِ شامار»و « نخستينِ فطرت»اندک است  مانندِ صفاتِ:  مراد

 )موصوف( در اين بيت: 

 تويي خويشتن را به بازي مدار   نخستينِ فطرت پسينِ شمار

 (81: 8)شاهنامه، ج 

 مثال در بيت زير: « چنگ را به خون شستن»ديگر:  اينمونه

 هميشه بِشويم به خون چنگ را  گر جنگ سازند مر جنگ راو

 (238: 3)همان، ج  

شاويد اوج مبالغه در اين است كه اين پهلوان ابداً چنگ )دست( خود را با آب نمي

ريزد  از اين رو با خاون آناان دسات چون پيوسته در جنگ است و خون دشمنان را مي

هاا اي توأل باا اغرا اي حماساي و بسايار تصاويري و باه تعبيار امروزيشويد  كنايهمي

حروف و هم ساختِ نحاوي جملاه )محاور  نمايشي است  در اين بيت هم كلمات هم
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بخشاي ايان همنشيني( در ي  جهت استخدال شده و شاعر با  درت انساجال و وحدت

هم فشرده كرده كاه گاويي مجموعة آوايي، صرفي، نحوي، واژگاني، فکري و ادبي را در

 رسد  ها نيز غوغاي نبرد و دنياي جنگ و خون به گوش مياز آهنگِ واژه

 مثال در بيت زير: « زمين آبنوو شدن: »ديگر اينمونه

 هوا نيلگون شد زمين آبنوو   بست كووبزد ناي رويين و بر

 (891: 3)همان، ج 

گويد: از بانگ ناي و فرياد كوو زمين و زمان تيره و تاار گشات  كنايه از اينکه مي

آن اي شاعرانه و حماسي كه ابزار جنگي چون كوو و نااي باه  اور مساتقيم در مبالغه

 د  نشركت دار

 مثال در بيت زير:  « سر تيغ كسي، نيال را نديدن»ديگر:  اينمونه

 كالنه هرگز بُوَل زين سپس شاد  نبيند سَرِ تيغ ما را نيال

 (211: 3)همان، ج  

گاه در نيال )غلااف( نخواهاد شمشير و تيغِ من هيچ»گويد: شاعر از زبانِ پهلوان مي

لاً حماسي است كه لازمة چنين اتفاا ي، پيوساته آختاه باودن اي بديع و كامكنايه« رفت 

 شمشير و همواره در نبرد بودن و جنگيدن با آن است  

   رمز 9 -1

وسايط كشي در رمز مخفي است اَمّا دليل آن معلول نيست  فهم رماز معمولااً غيار 

 (  211: 8918ممکن است مگر آنکه كسي رمز آن را بازگو نمايد  )شميسا، 

هاي حماسي و بَلاغي فردوسي اغلب در بخش پهلواني است و بيشاتر آنهاا از كنايه

 نوع تلويح است  

كاه رماز از ماردن و باه « درازاي كسي را پهنا كردن»نمونة كناية رمزي در شاهنامه: 

 شود: گشتن است  اين نوع از كنايه در بيت زير مشاهده مي ور افقي در تابوت باز

 درازاي ما همچو پهنا شود   وه دريا شودز خون گر دَرّ و ك

 (231: 3)شاهنامه، ج 
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كناياه از: بخات و ا باال از كساي روي  «پرگار کسي کژژ بژودن»اي ديگار: نمونه

 گردانيدن، كسي به بدبختي دچار شدنو مثال در بيت زير: 

 بِبُد ناگهان كژّ پرگارِ اوي   چو شش ماه بِگذشت بر كارِ اوي

 (911/28: 3)همان، ج 

 ديگر:  اينمونه

يعني: آب را با خون همراه كردنو كناياه از: راسات  «آب و خون در جوي آوردن»

و دروغ به هم بافتن، ناراستي و نادرستي كردن، فريب و نيرنگ به كاار بساتنو مثاال در 

 بيت زير: 

 اندر آرَد به جوي آب و خونهَمي  گويبدانست خسرو كه آن كژّ

 (244/9321: 3)همان، ج 

 :  ديگر اينمونه

كنايه از: كار از پايه و بنياد خراب شدنو مثال در بيات  «آب روان از بنه تيره شدن»

 زير: 

 كه آبِ روان از بنه تيره شد  سخن هرچه گفتم همه خيره شد

 (12/8243: 3)همان، ج  

   كناية فعلي 4 -1

براي ا بات يا نفي كساي ياا آيد و معمولاً اين نوع كنايه به صورت تركيب فعلي مي

 يفعلا ةآيد كنايشود و به صورت عبارت فعلي با جمله اِسنادي در كلال ميچيزي ادا مي

آفريناي ساخنوران هاي زبان فارسي است و از ابازار مهام هنرترين نوع كنايهاز گسترده

 هايي چون: بوده و هست  كنايه

 روب كردن است  كه در مفهولِ: خورشيد غ« پشت خورشيد باري  شدن»

 ز ديدار شب روز تاري  شد   چو خورشيد را پشت باري  شد

 (219: 3)شاهنامه، ج 

 كه در مفهولِ: آرزوي مرگ كسي را كردن است  « خاک ترياک روان كسي شدن»يا 
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 روان ورا خاک ترياک باد  سر بخت آن كس پر از خاک باد

 (411: 3)همان، ج 

 شگفت رخ دادن است   وادثمفهولِ: حكه در « آمدنآتش از آب بر»يا 

 آمد ز درياي آب كه آتش بر  پس آگاهي آمد به افراسياب

 (211: 4)همان، ج 

 اي از کنايه( هاستعارة مرکّب )گون -7

عال  اگر فعل كنايه امکان و اوع  -2خاص  -8كنايه در زبان فارسي دو گونه استو 

در خارج از نهن داشته باشد يعني فرض حقيقت هم ممکن باشاد، آن تركياب، از ناوع 

خاصّ كنايه است ولي اگر فعل آن در خارج از نهن امکان و اوع نداشاته باشاد يعناي 

ياب كِناايي، از گوناة عاال كناياه يعناي فرض حقيقت غير ممکن بلکه محال باشد، ترك

استعارة مركّب يا مَجاز مركّب است  به لحاظ سااختار زبااني، كناياه و اساتعارة مركّاب 

بسيار به هم شباهت دارند  وجه اشتراک اين دو در تركياب كلماات و سااخت صارفي 

است ولي فرق آنها در اين است كه پاي كنايه در حقيقت اسات ولاي اساتعارة مركّاب  

 اي در مَجاز دارد  پ

كه به معني كسي پيوسته آماادة كاارزار « عنان و ركيب با كسي جفت بودن»تركيب: 

 خورد: كه نمونة آن در بيت زير به چشم مي استبودن است، از نوع خاصّ كنايه 

 كه با من عنان و ركيب است جفت  تهمتن زمين را ببوسيد و گفت

 (833: 4)شاهنامه، ج  

 اينموناهكند، كه دلالت بر امري محال مي« آب و آتش را با هم بردن»ولي تركيب: 

 شود: از نوع عال كنايه يعني استعارة مركّب است كه در بيت زير ديده مي

 اَبَر هر دوان كرده باشد ستم  كسي كو بَرَد آب و آتش به هم

 (  13: 3)همان، ج 

 ديگر از نوع عال كنايه يعني استعارة مركّب:  اينمونه

 اينگويي كه از مردمان زاده  اينهالي به دوزخ فرستاده
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 (913: 3)همان، ج  

 يعني بِدان كه جايگاهت دوزخ است  « نهالي به دوزخ فرستادن»

( براي خاود بسترتواند نهالي )اَمّا ارادة معناي حقيقي آن محال است زيرا كسي نمي

 به دوزخ بفرستد  

 گيري نتيجه -8

هاي كنايي شاهنامة فردوسي، روشن شد كه فردوسي در در بررسي و تحليل تركيب

عرصة بيانِ كنايه و استفاده از اين شگرد فاخر زباني  درتمند اسات  وي هام از نخااير 

اي اسات كاه د گانههاي چنكِنايي زبان در حَدِّ بالايي سود جُسته و هم خود مبتکر كنايه

به عنوانِ مشتي از خروار، در متنِ اين نوشته از آن ياد شد  از آنجاا كاه كناياه در زباان 

عال  بدين شرح كه اگر فعل كنايه امکان و اوع در  -2خاص  -8فارسي دو گونه استو 

خارج از نهن داشته باشد يعني فرض حقيقات هام ممکان باشاد، آن تركياب، از ناوع 

ولي اگر فعل آن در خارج از نهن امکان و اوع نداشاته باشاد يعناي  خاصّ كنايه است

فرض حقيقت غير ممکن بلکه محال باشد، تركياب كِناايي، از گوناة عاال كناياه يعناي 

اين معلول شد كه سخنوري چون فردوساي در براستعارة مركّب يا مَجاز مركّب است  بنا

و بلااغي و ته زيرا او از ابعاد كلامي هاي عال و خاص تبحّر بسيار داشخلق و ابداع كنايه

رو در شااهنامه باه خبر باوده اسات و از ايانويژگي تصوير آفريني كنايه، هوشمندانه با

هاي خااص از هاي مركّبي جذّاب پرداخته و انواع كنايههاي عال يا استعارهآفرينش كنايه

زبانان باه يادگاار رساي بيل: تلويح، ايما، رمز و كناية فعلي را در بخش حماسي براي فا

نهاالي باه دوزخ »بديلي چاون: هاي بيگذاشته است  رهيافت اين تحقيق شناسايي كنايه

سَرِ تيغِ كساي نياال را »، « گاو كسي در چرل بودن»، «درازاي كسي پهنا شدن»، «فرستادن

و    كه همه در خدمت غرض غايي نوع ادبي، حماساي اسات  تحليال سااختار « نديدن

هاي متمادي پر بركت اي است كه تا سالشاهنامه، ميدان وسيع و خوان گستردهكنايه در 

 و تمال نشدني است  
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 و مآخذ: منابع

 ها:( کتابالف

هاي رمازي در ادب فارساي، تهاران، ( رمز و داساتان8911قي )تپور نامداريان،  -8

 و فرهنگي  نشرعلمي

 سروش ال ابري است، تهران، نشر ( خانه8911) ---- -2

( اسرارالبلاغه، ترجمه جليل تجليل، تهران، انتشارات 8911جرجاني، عبدالقاهر ) -9

 دانشگاه تهران 

 ( معالم البلاغه، شيراز، انتشارات دانشگاه شيراز 8933رجايي، محمدخليل ) -4

، تهران:پژوهشاگاه هااي شااهنامه(، فرهناگِ نال8911رستگارِ فسايي، منصاورِ ) -3

 علولِ انساني 

شاهابي، ، باه كوشاشِ مصطفي( فرهناگِ شااهنامه8921)، صادق شفق رضازاده -1

  تهران

 ( فرهنگ شاهنامه، تهران، نشر فرهنگستان هنر 8931روا ي، علي ) -1

نقااب، تهاران، نشار دروغ، شاعر بي( شاعر باي8912ين كوب، عبدالحسين )زرّ -1

 علمي 

 ن، انتشارات آگاه (موسيقي شعر، تهرا8913شفيعي كدكني، محمدرضا) -3

 ( صور خيال در شعر فارسي، تهران، نشر آگاه 8911) -------- -81

 ( بيان، تهران، نشر فردوو 8918شميسا، سيروو ) -88

( دَراسَةٌ وَ نَقدٌ فِي مَسائِلِ بَلاغيه هاماه، مشاهد، دانشاگاه 8911فاضلي، محمد ) -82

 فردوسي 

علول شوروي سابق، اُفساتِ ميار، فردوسي، ابوالقاسم )بي تا( شاهنامه، آكادمي  -89

 تهران  

( زيباايي شناساي ساخن پارساي، تهاران، نشار 8918كَزازي، ميرجلال الدين ) -84

 مركز 
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 ، تهران: بنيادِ فرهنگِ ايران نام ( واژه8931) نعبدالحسي ،نوشين -83

 ه، ترجمة فرزانة  اهري، تهران، نشر مركز ( استعار8911هاوِكس، تِرنِس ) -81

 ( معاني و بيان، تهران، نشر هما 8919همايي، جلال الدين ) -81

 ( مقالات:ب

، مجموعاه مقالاات «نميرل ازين پس كه مان زناده ال»( 8914ستوده، غلامرضا ) -8
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