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 چکیده:
كنایه یکی از ابزارهای ادبی است كه توسط مردم ساخته میشود و به همین دلیل زمینه و هدف: 

در شعرهای ای سازداری فراوانی دارد. بررسی خصوصیّات كنایه با زبان عامیانه در شعرهای محاوره

های انقالب مشروطه، حکومت پهلوی و عصر ای قرن دذشته كه از لحاظ تاریخی در دورهمحاوره

سرای مزبور كاربرد انقالب اسالمی واقع میشود، نشان میدهد این صنعت نزد شاعران محاوره

 فراوانی داشته است.

ای در منابع كتابخانه های ضروری برای انجام این پژوهش از طریق مطالعهدادهروش مطالعه: 

 تحلیلی بررسی شده است.-ها با شیوۀ توصیفیبدست آمده است. س س این داده

های قبل و بعد آن تصویری است و در ای دورۀ پهلوی دو برابر بیش از دورهشعر محاورهها: یافته

ای ورهاست. زبان شعر محا« كنایه»ای معاصر فارسی پركاربردترین صورت خیال شعرهای محاوره

هاست. با توجّه به دونادونی انواع كنایه براساس جایگاه آن نزد عصر پهلوی كناییتر از دیگر دوره

ایِ مخاطب كه به دلیل دانش زمینه-« قاموسی» و« زبانی»ها، انواع مردم و وضوح و خفای كنایه

ای تناسب بیشتری هبا ساددی و مردمی بودن شعر محاور -از آنها عموماً در دروه ایما قرار دارند

های عصر ها در هر سه دوره بارز است، این صفت در كنایهدارند. هرچند ساددی فهم كنایه

 مشروطه بیش از دو دورۀ بعد وجود دارد. 

ای كه شعری مردمی است با استفاده از ظرفیّت ادبی ابزار كنایه ارتباط شعر محاورهگیری: نتیجه

مثل السرا عالوه بر كنایه از ضربر میسازد و چنانچه شاعر محاروهبیشتر و آسانتری با مخاطب برقرا

هم كمک بگیرد، شدت تأثیردذاری كالم شاعر بسیار افزایش خواهد یافت و این شگردی است 
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Metonymy is one of the literary devices 
produced by people and therefore has good compatibility with Colloquial 
language in folk poetry. A review of the characteristics of metonymy in the 
Colloquial poetry of the past century that historically covers the constitutional 
revolution, the Pahlavi period, and the era of the Islamic Revolution shows a 
comprehensive utilization of this device. 
METHODOLOGY: Essential data for this research has been obtained through 
study in library resources. Then, these data are examined by descriptive-
analytical method. 
FINDINGS: The colloquial poems of the Pahlavi period are twice as visual as 
those of the pre-and later eras and the most ironic language of colloquial poetry 
also belongs to this period. In contemporary Persian colloquial poems, the most 
widely used form of imagination is "metonymy". Considering the variety of 
types of metonymy based on its functionality for the public and the clarity or 
the secrecy of them, linguistic and lexical types are more suitable for colloquial 
poetry. Poets' inventive metonymies can also be used in such poems provided 
that the relationship between the present and absent sides of the speech is not 
complicated and so does not disturbs the basic philosophy of colloquial poetry, 
which is the simplicity and easy communication of the audience with the 
subject. The cooperation between proverbs and ironies in contemporary 
colloquial poems indicates a kind of harmony between these two elements, 
since both have their roots in ordinary people's understanding. 
CONCLUSION: Colloquial poems people-friendly poems utilize the literary 
capacity of metonymy to make softer contact and a deeper connection with the 
reader. If a folk poet uses both metonymies and proverbs in his literary text, 
the effect of his words will be more, and it is a common technic that Colloquial 
poets of the previous century (2021-1920) have utilized very commonly. 
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 مقدمه 
ای وجود دارد، به این پرسشها جستار حاضر با درنظر داشتن روابط پنهان و آشکاری كه میان كنایه و شعر محاوره

های قاموسی كنایه -6ای معاصر فارسی كدام است؟ پركاربردترین صورت خیال در شعر محاوره -4میدهد:  پاسخ

است در تمایز شعر كنایه چگونه توانسته  -3اند ؟ و زبانی و ابداعی چه سیری را از مشروطه تا امروز طی كرده

 -5ای تناسب بیشتری دارد؟  یه با شعر محاورهكدام نوع از انواع كنا -1كند؟ ای از غیر آن ایفای نقش محاوره

ساز ای چه نقشی دارد؟  این تحقیق در وهلج نخست، زمینههای شعر محاورهالمثل در تأثیردذاری كنایهضرب

ای نزد كسانی است كه این دست آثار را متّهم به فقدان ارزش ادبی میدانند و برخی بازنگری در جایگاه شعر محاوره

(. برغم 444: 4346كوب، )زرّین« اندیافتگان مدارس و مجامع علمی هردز آن را جدّی تلقّی نکردهتادبا، تربی»

نما پیش روی زنددی واقعی شاعر و مردم جامعج میگذارد، همچنان داهی بدلیل ای تمامای آیینهاینکه شعر محاوره

ترین موضعگیریها، الزمج سرایش چنین انهبینآالیش آن نادیده انگاشته میشود و حتّی در خوشزبان ساده و بی

شعرا از اعتبار و آبروی ادبی و جاودانگی در تاریخ ادبیات  اثری را فداكاری شاعر می ندارند، زیرا در تصوّر ایشان، آن

ای (. چنین نگرشی به شعر محاوره369: 4399ای به مسائل مردمی ب ردازند )شمیسا، اند تا با شعر محاورهدذشته

در  پسندی كه دارد، هرداهای، با تمام ویژدیهای عامّهی از باال به پایین دارد و بسختی می ذیرد كه آثار محاورهنگاه

دستگاه زبان ادبی شاعرانی توانا مثل دهخدا )دورۀ مشروطه(، شاملو )عصر پهلوی( و بهمنی )دوران انقالب اسالمی( 

و مظهر خلّاقیّت ادب فارسی است  یافته و سعدی انسجامخلق شود، مانند شعرهای بزردانی چون حافظ، مولوی 

 (. 44-49: 4343)حمیدی شیرازی، 

مندان به ادبیات فارسی را با ویژدیها و جایگاه عنصر تصویرساز كنایه در این آثار این جستار دانشجویان و عالقه

معاصر در سه دورۀ مشروطه، پهلوی  ایآشنا میسازد. این آشنایی شامل سیر تاریخی كاربرد كنایه در شعر محاوره

المثل سرا به استفادۀ بیشتر از برخی انواع كنایه و نیز نقش مکمّل ضربو انقالب اسالمی، ترجیح شاعران محاوره

 در تأثیر زیباشناسی كنایه است. 

عر كه در ش ای برای پژوهشهای بعدی ایجاد میکند تا محقّقان زبان كنایی مردم را آنگونهجستار پیش رو زمینه

 كنند و ازآنجاكه كنایهشناسی ادبیات روشن مندان حوزۀ جامعهای منعکس میشود، برای دانشجویان و عالقهمحاوره

ای المثل ابزارهای بیانی مردم برای پرهیز از بیان صریح مطلب است، مطالعج كنایه در شعرهای محاورهو ضرب

 آورد.اجتماعی نیز فراهم ای برای پژوهشهای روانشناسی میتواند زمینه

 

  روش مطالعه
بدست  ایهایی صورت می ذیرد كه از مطالعه در منابع كتابخانهاین پژوهش ازطریق توصیف، تحلیل و مقایسج داده

شمسی است، 4155تا  4355آمده است. پژوهنددان ابتدا با مطالعج آثار شعر معاصر كه دامنج زمانی خلق آنها از 

اند. برای این منظور، از میان صفات متعدّد زبان ای را شکل دادهقطعه شعر محاوره 45بر پیکرۀ متنی مشتمل 

مالک تشخیص قرار درفت، زیرا دربارۀ انحصار سایر صفتها به زبان محاوره « شکستگی كلمات»ای، صفت محاوره

اوره از زبان رسمی نیستند، جای تأمّل و تردید وجود دارد، لذا عامل ممیّزۀ غیرقابل خدشه برای تفکیک زبان مح

 ای است كه میتوان آنای جایی ندارد. بعالوه، این ویژدی مؤلّفهدر زبان و شعر غیرمحاوره« شکستگی كلمات»امّا 

رآیندهای فبمعنای وقوع یکی )یا بیشتر( از شناسی از منظر واج« شکستگی كلمه»را با روشهای علمی نشان داد، زیرا 

است و اینها همگی فرآیندهایی عینی و قابل  همخوانهای یک كلمهیا ها و در واكه« ونیهمگ»و « ابدال»، «قلب»
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ای وظیفج جستار حاضر مطالعج كنایه در این مجموعج اشعار محاوره (.56: 4374شناس، )حقدیری هستند اندازه

 است.

لوی و انقالب اسالمی به طول ای است. با تأكید بر سه عصر مشروطه، پهقطعه شعر محاوره 45پیکرۀ متنی تحقیق 

شعر اختصای یافته است. مالک تخصیص شعر به هر دوره، تاریخ تولّد شاعر و اوج  65سال، به هر عصر  455

 فعالیت هنری او بوده است:

« میخواد زن»اكبر صابر، از علی« دیدم خواب جونننه»فراهانی،  الممالکاز ادیب« خون و خن» مشروطه: الف( عصر

و « دولت و رؤسا»الممالک، از محاسب« اسمال مشتی»میرزا، از ایرج« غلم داش»شمال،  از نسیم« ارهن شیر»و 

 بچّج»، «كودتا از قبل تهران»، «انتخابات»، «فصل چهار»، «بهار ای»اكبر دهخدا، از علی« شرح حال لوطیانه»

« چهارم مجلس»و « الذّاكرینچراغ»خی یزدی، از فرّ« ما مجلس»الشّعرای بهار، از ملک« تو و من از امان»و « مردم

 از نیمایوشیج. « لبخند منِ»و « رنگههفت»، «بهار»از میرزادۀ عشقی، 

 دخترای قصّج»، «پریا قصّج»از شهریار، « شیطان شیر»و « فقیر آموزدانش یک تقریر عین»پهلوی:  ب( عصر

 یتسلّ»از سیمین بهبهانی، « انتظاریبی از درحجمی»و « عزیزم رفیق»از احمد شاملو، « بارون»و « راز»، «دریاننه

از بیژن « مهتاببی شبهای»ثالث،  از مهدی اخوان« ببشقین باس»و « چگور آواز»، «آسمون ای سالم»، «سالم و

از فروغ « روزی... مادرش دفت علی به»دخت وحیدی، از سیمین« دوبیتی»از منوچهر آتشی، « شروه»ترقّی، 

 از ایرج جنّتی« حقیره خیلی آدم»از بیژن سمندر، « كتابكهنه»از حمید مصدّق، « برخیزم درا من»فرّخزاد، 

 از اردالن سرافراز. « میآی وقتی»عطایی و 

، «بارونی روزای مثل»، «بگم ساده»، «هارودخونه»كاشانی،  از مشفق« برفی كفترای» اسالمی: انقالب ج( عصر

از حسین « تو چشمای»و « خبردار آهای»، «شکسته زورقای»علی بهمنی، از محمّد« بهار بهار»و « حوّا هوای»

« سرزده»از سیّدعلی صالحی، (« 4را )ری هایعاشقانه آخرین»از مصطفی رحماندوست، « سوسکه قصّج»منزوی، 

 طیقح روزدار»و « كشونمجنون»پور، از قیصر امین« جاودانگی درد»و « خانقاه»، «تو صدای»از منصوره تهرانی، 

از « میخوام تورو من»از افشین اعال، « سالم هابچّه»از افشین یدالّلهی، « خبر آخرین»از علیرضا قزوه، « وجدان

 مریم حیدرزاده.

 های مستخرج از آثار فوق، كه پیکرۀ شواهد تحقیق را شکل میدهد، چنین است:مجموع كنایه

 ناقال، اتل كردن، آدم واق آمدن، وق زبان ر مشروطه: بهای عصزبانی در شعر محاوره/های قاموسیالف( شواهد كنایه

، (13: م4416صابر، )فرنگ  دیدن، شهر را چیزی ، خواب(755-744: 4346فراهانی، الممالکادیب)توتوله  متل

 شدن، بی رده ، مات(75: 4334شمال،  نسیم)زدن  راست و چپ ، به(74: 4334شمال،  نسیم)زدن  طاق و جفت

-644: 4353میرزا،  ایرج)بودن  خواركاسه بودن، جهان همان و آش بودن، همان بستهكردن، كت برپا دفتن، شور

چیزی،  برای دار، دویدنمیان، یکّه(1-5: 4344 دهخدا،)دادن  جان درسنگی شدن، از كسی سر بر ، خاک(643

ار، د(ریشه و)شدن، رگ سوار را خود شدن، خر كردن، سوار كردن، لوطیگری قری بودن، تلکه بریدن، پروپا پاک

-بمحاس)پا  زدن وردار بودن، پینه و بودن، ورمال پاتیل، ملنگ و كاروبار، لول شدن نم بودن، زار شدن، اهل ولنگار

: 4395بهار،)رفتن  كور كسی چیزی، چشم از كشیدن ، دست(44-47: 4344 دهخدا، ؛445: 4394 الممالک،

كردن، شترداوپلنگ  دل كردن، خون ترش كردن، ابرو ب ا شدن، شر پا، كلّه(6/545همان،)شده  دور به ، دور(6/544

 .(155-344: 4357 عشقی، میرزادۀ)خواندن  كردن، روضه ویر و ، جیر(6/544 همان،)

 پر شدن، تا دندانخواستن، بی سوزن و ای عصر مشروطه: شانهایما در شعر محاوره-های ابداعیب( شواهد كنایه
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 هم اب را هندوانه و بودن، خربزه كسی بدنبال بستن، بچّه ریش بر حنا جای به یشسفید، سر ریش بودن شال

 ماسه و ، سنگ(74: 4334شمال،  نسیم)پریدن  سو هر به سگ خوردن، مثل چنگال و كارد با را خواستن، آب

 كسی بودن، مغز قرآن یک كسی روضج خواندن، مزد معکوس (، روضج645 :4353میرزا،  ایرج)لؤلؤ  و سنگ شدن

 .(155-344: 4357 عشقی، میرزادۀ)خوردن  چای با پادراز بودن، نان فرنگی توت چون

 آمدن، بعد زدن، ببار كار به سر، غیرتبهای عصر پهلوی: لچکزبانی در شعر محاوره/های قاموسیج( شواهد كنایه

، (یا مفت)مفت  پول الجو چهاردیواری، یک شدن، خرابج شکسته كسی كردن، پشت پا و دونددی، دست هزار از

، (6/4345 همان،)كردن  لیس و ، لفت(4333-6/4331: 4394شهریار، )كندن  رسیدن، جان آب و نان به

 یا)بر  شدن داشتن، پادشاه دماغ كردن، باد دریه بهار ابر ، مثل(6/4466 همان،)بودن  جُل بودن، خیالبافآسمان

بور ص ، سنگ(زدن)دفتن  سربسته شدن، حرف پول یک کّجدذاشتن، س جایی به شدن، سر سیاه چیزی، روی( در

كشیدن،  را كسی درآمدن، منّت میدان بودن، به پتی و ، لُخت(445-475: 4376 شاملو،)سربسته دادن  بودن، پیغام

 بستن، خانه( بندیل و)، بار (چیزی)كاری  به( نهادن)دادن  چیزی، دردن به دادن خریدن، تن را كسی همّت

رفتن ( كاری)چیزی  نخ چیزی، توی بر دوختن چیزی، چشم سر كردن بودن، خون كسی خون تکاندن، تشنج

 به ، دست(455-454همان، )بستن ( بر)(، لب 455-447كردن )همان، ( كار در)پیاز، جادویی  ، پوست(بودن)

بودن،  كسی دادن، هالک دم را بستن، كسی كسی ناف به سگ، چیزی ، بوقِ(444-446 همان،)دادن  كسی دست

 جفت را كسی شکستن، كفش را كسی دل، قلب به غم شدن بردن، هَوار راه( جایی)چیزی  بودن، به چیزی مردۀ

پوشیدن،  كردن، قبا ، دهنکجی(4555-4547 همان،)كردن  كاری راه به درازتر بودن، راه پا از كردن، دست

تنگ  چیزی از كسی ، دل(16: 4374الث، ث اخوان)جایی  به كسی دادن ، راه(4564: 4343بهبهانی، )سر بهلچک

زبان،  افتادن كار جفت بودن، از( با)و ، طاق(17: 4375ثالث،  اخوان)كسی  یا چیزی از درفتن بودن، آتش( تار و)

، (اشتند)درفتن  لج كسی ، با(واكردن دشادن،)دشودن  زمان، لب و افتادن، زمین لَختی نگشتن، در دهان در زبان

 كسی ، دل(59: 4374ثالث ، اخوان)آدم بودن  بچّج دزیدن، مثل چیزی، خاموشی رفتن باال، (مشتی)مشدی داش

 چیزی بسوی شدن، دست( كاری چیزی،)كسی  ، محو(11: 4354 ترقّی،)بردن  دریبان در بودن، سر خون (پر)

 و ی، نانكس زدن كچل بودن، تور و خوردن، كور خوردن، دول شدن، وول حالی به زدن، حالی نفسبردن، نفس

رّخزاد، ف)كردن  پا به ، پا(چیزی)كسی  از درفتن( ی)فاطی، رو برای( حرفی)چیزی  نشدن چیزی، تنبان نشدن آب

 وحیدی،)بودن  سیاه شامش و تیره كسی ، روز(4/334: 4345 آتشی،)دذشتن  كسی سر از ، آب(641-653: 4344

، (34: 4396 عطایی، جنّتی)تقدیر بودن  ازیچج، ب(174: 4394 مصدق،)كسی كردن  پنجج در ، پنجه(943: 4345

 .(15: 4394سرافراز، )درفتن  كسی نفس

 نگر دفتن، ندیدن كسی كردن، شانس ددایی ای عصر پهلوی: نذرایما در شعر محاوره-های ابداعید( شواهد كنایه

 اسیر، قلعج غالمهای ، شهر(4333-6/4331: 4394شهریار، )كردن  اسکناس خواستن، كوم دونی چیزی، یک

رتک، صرص پربسته شدن، مركب آمدن، مرغ برج داخل از شبگیر نالج آمدن، صدای افق از زنجیر پیر، صدای افسانج

 جان حصیرها، به شدن روز، قالی( نوک)توک  رقصاندن، شکستن و زدن، رقصیدن تمبک و رگ، دایرهآهن آهویِ

جایی  كردن چیزی، قبله كردن ان نداشتن، نفلهن و كسی، آب به زدن چیزی، پاالن كردن زدن، داغون چیزی

 قوطی شاهنامه، در از رستم جایی، رفتن بودن سیاه و چ ق، سرد بودن سرد و خالی ،(445-475: 4376 شاملو،)

 همان،)دفتن ..( و سنگ چاه،)كوه  به را خود (، راز455-447چیزی )همان،  از چکّه جغد، چهار زدن رفتن، هوهو

كردن،  دراز را كسی بردن، چیزی حاجت به دفتن، راه ، لق(444-446همان، )دردیدن  یهاسیاه ، در(454-455
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 در نگردیدن، غلتیدن فرمان به دهان در ، زبان(4555-4547 همان،)رسیدن  كسی عرض داشتن، به سگ حال

ثالث،  ناخوا)زدن  چه چه و به چیزی، به دادن شین، پایین و سین كردن مخرج، دم و لفظ در چیزی، افتادن

 كسی كردن، زیرپای سیاه را كسی ، طلسم(11: 4354 ترقّی،)شب  بودن باران نمآمدن، نم نم، نم(59: 4374

 سمندر،)جواب بودن بی ، سؤال(653-641: 4344فرّخزاد، )من  نه و تو غاز كردن، نه یک صدتا بودن، فکر محکم

4346 :44.)  

، (نكرد)فروختن  كردن، عشوه باز ای عصر انقالب اسالمی: زبانمحاورهزبانی در شعر  /های قاموسیهی( شواهد كنایه

كسی،  اب كردن شدن، صفا نفسشدن، هم كسی، یکدست با شدن ، یکدل(كسی)چیزی ( با)به( ساییدن)زدن  پهلو

 بودن، همخانج( چیزی)كسی  بودن، همسایج ، دهاتی(363-361: 4399كاشانی،  مشفق)شدن  یکرنگ كسی با

كسی  دل ، درفتن(497-499: 4394 بهمنی،)داشتن  دراز بریدن، راه( كسی)چیزی  از شدن، دل( چیز)كسی 

 باال (همّت)وركشیدن، آستین  كفش را ، پاشنج(چیزی)كسی ( بر)به  زدن پا زدن، پشت دریا به ، دل(639 همان،)

 بودن، دل ، سرس رده(634 همان،)زدن  سر به( كسی)چیزی  شدن، هوای زدن، آدم چیزی شیشج به زدن، سنگ

 لب زا شکستن، دل را كسی بستن چیزی در دل، پشت نشستن كسی، نطفه ، چلّه(341 همان،)س ردن  كسی به

 كسی چشم از درفتن، آب را كسی نفس ، راه(699: 4399 منزوی،)چیزی  بودن( خیال و)چیدن، خواب  كسی

 سیك پریدن( پر و)بودن، بال  دیگری دردن( در)به  كسی شدن، خون روشن كسی( سینه)قلب  درفتن، آتش در

 دوباره شکستن، روزدار را دیو  دل، شاخ صد نه دل ، یک(456-454همان،)شدن كسی  دیرشکستن، زمین را

آمدن،  ، سرزده(64-61: 4379 صالحی،)بودن  خراب كسی بودن، كلّج مامانی ،(354: 4399 منزوی،)شدن  روزدار

 بودن، راهی سیاه كسی ، روزدار(91-95: 4343 تهرانی،)كردن كسی/چیزی  انباربودن از چیزی، دل خستهجان

كردن از  ، دادخواهی(چیزی)كسی  دست كردن از بودن كسی/چیزی، دادوبیداد راه به جایی، رو به كسی شدن

 كسی چشم از را درفتن، چیزی دواه را بودن، چیزی پناه و پشت، بی(كسی)جایی  به كردن دست كسی، رو

زدن  آب به ، بیگدار(44-75: 4397 پور،امین)كسی  كار بودن درفتن، تباه را كسی بودن، دست ن، روسیاهخواند

كسی یا چیزی  بر دادن داشتن، تکیه آهن از ، دلی(54همان،)كردن چیزی  ، زیرورو(454-459: 4395 پور،امین)

 بهبهانی،)ماندن كسی  ، خاموش(464-466: 4344 قزوه،)كردن  هندوستان یاد كسی ، فیل(94: 4394 قزوه،)

4343 :4565). 

 سیك برداشتن، بغض( چیزی)كسی  از ای عصر انقالب اسالمی: دلایما در شعر محاوره-های ابداعیو( شواهد كنایه

 كردن چیزی، خاک كردن كردن، خاک پاک تن از دادن، غبار آرزو به دادن، دل فردا دست به تركیدن، سرنوشت

 داشتن قیمتی باغ، نعل داشتن زینتی دادن، دل علف كسی بوی ، تن(641: 4394منی، به)خاكی  هایخاطره

كردن  دنیا بهشت را دذاشتن، كویر جایی را ، روح(497-499 همان،)چشمه  آب در خود عکس اسب، ندیدن

زدن  قفلها بر زدن، قفل جا كسی جای به را زدن، خود تا را فردا كردن، نامج دذشته را پاره ، دفتر(639 همان،)

 ، باران(673-674 همان،)زمین  مرددیدل به شدن، خندیدن غروب نشده كردن، صبح تن نو ، لباس(634 همان،)

 صالحی،)شدن از چیزی  چیزی، الل/كسی رضای هست، محض كه است ، همین(354: 4399 منزوی،)آمدن  سنگ

 بودن كشون بودن، آتشمجنون شب، (54-56: 4395 پور،امین)كردن جیب كسی  رو و ، پشت(61-64: 4379

 ، آخر(94: 4394 قزوه،)كسی  درفتن )كار( بودن، سرانجام كسی خدای بودن كسی یا چیزی، از سر، كافركیش

 حیدرزاده،)بودن  كسی ، نفس(67: 4375 اعال،)كسی  از خواستن (، دعا35: 4343 یدالّلهی،)بودن  كسی قصّه

4396  :43). 
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 سابقۀ پژوهش
ای شعر بررسی نشده و به منابع مختلف، بنظر میرسد تا كنون ارتباط كنایه و زبان محاوره براساس مطالعج

پرسشهایی كه اهمیت و ضرورت  پاسخ به آنها تشریح شد، توجّه نشده است. مجموعج تحقیقات زیر كه درباب 

دن یا نبودن زبان شعر است: ای بوهای موجود در شعر شاعران مدنظر این جستار انجام یافته، فارغ از محاورهكنایه

بیهات ، تش«پورامین قیصر و منزوی حسین شعر در صورخیال مقایسج و بررسی» پژوهشگران در جستاری با عنوان

 اند كاربرد كنایه در میانج فعالیّتهای شعری این شاعر بیشترینپور را پربسامدتر از كنایات وی دانسته و دریافتهامین

كنایات  %95(، حال آنکه در شعر منزوی حدود 93: 4345بهزادی، نجفی ت )مرتضوی وبسامد را تجربه كرده اس

كنایه در شعر »(. در مقالج 443اند )همان، در غزلها هستند و در مثنوی و قصیده و آزاد و ... بسیار كم بکار رفته

، «زبانی»ها به سه دستج های و غیر آن، كنایبا درنظر درفتن تمامی شعرهای نیما، اعمّ از محاوره« نیمایوشیج

نسبتاً  نیما شعر در زبانی هایبندی شده است. طبق این تحقیق، كاربرد كنایهطبقه« ابداعی»و « قاموسی و سنّتی»

است، امّا این سخن درمورد دونج رسمی زبان است، حال آنکه نیما شعرهای زیادی به دویش محلّی سروده  اندک

(. در آثار نیما، 464: 4344همان لهجه بسامد قابل توجّهی دارد )سنچولی،  های زبانی خایّكه در آنها كنایه

های ابداعی نیما های قاموسی است. بسامد كنایهنو كنایه و سنّتینیمه سنّتی، بیشترین كنایات در كلّ شعرهای

های ینویسند كنایهمحقّقان م« اخوان ثالث شعر در بالغی هایجنبه»بین دو نوع زبانی و قاموسی است. در مقالج 

(. 6: 4343اشاره و بندرت تلویح و رمز است، لذا درک مطلب شعر ساده است )شریفیان،  یا ایما شعر اخوان غالباً

با تحلیل عناصر تصویرساز شعر شهریار مشخّص شده است « شهریار غزل در تصویر بررسی»ای با عنوان در مقاله

از صور خیال است، حال آنکه این نسبت برای  %46ای باشد، ای یا غیرمحاورهكنایه در شعر او، فارغ از اینکه محاوره

كنایه از صفت  %9موارد كنایه از فعل یا مصدر،  %95ها در است. این كنایه %3و مجاز  %15، استعاره %15تشبیه 

ض در آن نیست تلویح است و رمز و تعری %44ایما و  %94كنایه از موصوف هستند و از منظر وضوح و خفا،  %7و 

 در كاربرد كنایه شناسیزیبایی تحلیل و بررسی»ای با عنوان (. از نتایج مقاله65-65: 4341)سرمد و همکاران، 

فهمِ ایما و اشاره است )سراج معلوم شده كنایات موجود در شعرهای این شاعر غالباً از دونج ساده« شمال نسیم شعر

 ینوآور و زیباشناسی منظر از آتشی منوچهر شعر در كنایه بررسی»نوان (. در جستاری با ع54: 4341و همکاران، 

ابداعی در مجموعج  و قاموسی، مردمی دستج كنایات سه بدون ارائج آمار و مستندات، استفاده از هر« در كنایات

 و زبان»(. در پژوهشی تحت عنوان 641: 4341شعرهای آتشی نشان داده شده است )خویشتندار و محمّدی، 

ضمن بررسی ویژدیهای عامیانگی در هر شش دفتر شعر این شاعر معلوم « مصدّق حمید اشعار در رهنگ عامیانهف

برابر  46میشود این خصوصیات در دفاتر مزبور بسامد همسان ندارند؛ مثالً بسامد كنایه طیّ سیر تاریخی سرایشها 

اند با كنایه در شعرهای مصدّق تأكید كردهالمثل افزایش یافته است. پژوهنددان این تحقیق به همراهی ضرب

مهمترین ویژدی « بهمنی محمّدعلی اشعار در تصویرپردازی»(. در مقالج 465-466: 4341)مصطفوی و همکاران، 

 اند، بنحوی كه موجبكنایی دانسته و ظاهری معنای هایحلقه كم بودن و كنایه را در شعرهای بهمنی ساددی

ها از عوامل لذّتبخش شدن شعرهای اند كه ساددی كنایهمنظور شاعر میشود و دریافتهالوصول بودن سهل و روانی

 غزلیات هایكنایه محتوای بررسی»(. محقّقان در مقالج 6644: 4345عبّاسی و همکاران،  بهمنی است )واثق

شق ه با مفهوم عهای منزوی را زیباشناسی میدانند و مینویسند در شعر منزوی كنایكاربرد اصلی كنایه« منزوی

: 4344ذاكری،  و طریق درهم آمیخته و اغلب یک غزل كامل برای بیان یک مفهوم ذهنی كنایه شده است )صالحی

های موجود در كنایه« فرّخزاد فروغ شعر در چندمعنایی بالغی عناصر تحلیل»(. پژوهشگران در مقالج 419-414
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كنایه در مجموع دو  59را بررسی كرده و با تعیین  صل سردایمان بیاوریم به آغاز فو  تولّدی دیگردو مجموعج 

مورد را كنایه از صفت  6مورد را كنایه از موصوف و  4آنها را كنایج فعل،  %94مورد؛ یعنی بیش از  55دفتر، 

یکی از « به علی دفت مادرش روزی...»(. باوجود آنکه شعر 434: 4347اند )موسوی و همکاران، تشخیص داده

و جزو دامنج پژوهش مزبور است و این شعر )چنانکه خواهیم دید( سرشار از كنایات  تولّدی دیگرفتر شعرهای د

اند. این پدیده را میتوان در راستای ای فرّخزاد را مطرح نکردهاست، این محقّقان حتّی یکی از شواهد شعر محاوره

كرد. باوجوداین، پژوهشگران مزبور  ای و جدّی ندانستن آن تأویلموضع برخی پژوهشگران به شعر محاوره

به  تبدیل فروغ دست در و میکشد را بدوش بیان صریح از دریز بار عامیانه و زبان محاوره داهی»مینویسند: 

اشاره میکنند: « معشوق من»ای از شعر (. این محقّقان بعنوان شاهد، به جمله439)همان، « میشود بدیع هاییكنایه

( و آن را بمثابج 644: 4393)فرّخزاد، « از كفش خود غبار خیابان را/ مجنون جهای خیمبا پاره/ او پاک میکند»

 (.439: 4347ای از تحقیر و بیتوجّهی به عشق میدانند )موسوی و همکاران، كنایه

 

 بحث و بررسی

. كنایت(: ذیل 4377)دهخدا، قرار دارد  «صراحت»درمقابل  (كنایت) «كنایه»اسم مصدر براساس فرهنگهای لغت 

صریح عدم تشود. در این اسلوب بیانی، بدلیل لفظی است كه از آن الزم معنایش اراده در اصطالح، منظور از كنایه 

 زوماز الزم معنا به مل را شنوندهاست، به معنایی و بکار بردن لفظی كه در داللت بر آن معنا مساوی با لفظ خودش 

انواع این جزء علم بالغت خود  (. در منابع متعدّد قدیم3/454القرآن،  علوم فی )سیوطی، االتقان دکننمنتقل می آن

تفتازانی، اقسام ) قریب و بعید و دیگر جكنایه از صفت، كنایه از موصوف، كنایه از نسبت، كنای همچون دارد،و اغراضی 

کار بردن لفظ زیباتر لفظ و بیک ترک (. 699 البالغه، ؛ هاشمی، جواهر315 البالغه، ؛جرجانی، اسرار143المطوّل، 

توان را میاختصار  و ت، مبالغه در بیان چیزیحیا و عفّ اقتضاینام زشت، رعایت ادب و  اعراض ازبرای بیان معنایی، 

 (.454-446/ 3القرآن،  علوم فی دانست )سیوطی، االتقانمهمترین اغراض بکاردیری اسلوب كنایه 

، چنانکه است آنله خود داللت كند كه از لوازم كه بر غیرموضوعٌ اندتهدانسبه معنی كالمی در منابع متأخّر، كنایه را 

نایه سخن ك اندرا اظهار میکنند یا دفتهٌبه نام مشبّه واسم مشبّه را نهی  میکنند،چیزی را به چیزی تشبیه  ،در ذهن

 بعید قریب و یمعنا كنایه دو در است و سخندفتن به لفظی است كه معنی حقیقی و مجازی آن هر دو برابر 

منتقل شود  معنای دور به نزدیک معنای از شنونده ذهن كه میکند كار در و تركیب را آنگونه جمله دارد. دوینده

 معنی بصورتیکه آن دانست، غیرحقیقی معنای ارادۀ و لفظ ایراد (. ازاینرو كنایه را میتوان655: 4373)همایی، 

نری ه با اسلوب بیان (. دلیل بکاردیری كنایه افزونی لذّت ازطریق91: 4374كرد )تجلیل،  نیز بتوان اراده را حقیقی

 ستهجنم لذّتبخش نیستند، بلکه داهی شوند، ادا دفتار عادی منطق با ادر معانی از بسیاری است، زیرا پوشیده و

 .(415-414: 4393میشوند )شفیعی كدكنی،  مؤثّر بیان و دلکش كنایه از رهگذر مینمایند، امّا زشت و

دویی سیاسی، استفاده از این صنعت در ای معاصر، برخالف ندرت كاربرد كنایه برای پوشیدهدر شعرهای محاوره

-744: 4346فراهانی،  الممالکادیب)توتوله  متل ناقال، اتل كردن، آدم واقهجو بوفور مالحظه میشود، مانند: وق

 چپ ، به(74: 4334شمال،  نسیم)زدن  طاق و جفت، (13: 4416صابر، )فرنگ  دیدن، شهر را چیزی ، خواب(755

 كردن، لوطیگری قری بودن، تلکه بریدن، پروپا چیزی، پاک برای دار، دویدنمیان، یکّه(75 همان،)زدن  راست و

 و بار، لول و كار شدن نم بودن، زار شدن، اهل دار، ولنگار(ریشه و)شدن، رگ سوار را خود شدن، خر كردن، سوار

 .(44-47: 4344 دهخدا، ؛445: 4394 الممالک،محاسب)پا  زدن وردار بودن، پینه و بودن، ورمال پاتیل، ملنگ
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جمله یا تركیبی است، از قبیل تركیب وصفی، اضافی، صفات مركّب در باب ویژدیهای دستوری كنایه آمده است: 

ای هم در كار نباشد كه مخاطب را از و یا مصادر مركّب كه مراد دوینده معنی ظاهری كالم نباشد، امّا قرینج صارفه

جمله یا عبارت است و نه  -4(. كنایه دو محک دارد: 674: 4346)شمیسا،  معنای ظاهر متوجّه مفهوم ثانویّه كند

كنایه سه ویژدی  (.643 همان:) بعلّت عدم قرینج لفظی، میتوان آن را در معنای اصلی نیز فهمید -6 .واهۀ بسیط

وی محوری بساز تک را كنایه كالمكنیم، معلوم میشود توجّه  به كنایهی ساز منظر زیباشنار اد -4دیگر نیز دارد: 

: 4375ار، ی)وحیدیان كام دو یا چند محوری معنایی هدایت میکند و این خود ارزش افزونتر هنری به متن میدهد

برعکس این  «نقّاشی»ساست و نار «نشان دادن مفهوم»قدرت تفهیم و تفاهم دارد، امّا در مقام  «سخن» -6 (.59

م: 4143)حسینی،  ظیفه را برمیتابد و بهمین جهت موجب تأثیر عمیقتر متن بر مخاطب میشودوكنایه هر دو  .است

كنایه همواره با استدالل همراه است و از این جهت بلیغتر از تصریح است كه ذهن مخاطب را به خود  -3(. 751

 (.141-145 المطوّل،)تفتازانی،  مشغول میکند

است و برای آنکه دریابیم كنایه چگونه در « ایشعر محاوره»مفهوم دیگری كه در این پژوهش با آن سروكار داریم 

 ای آن است كه بابکار میرود، ابتدا تعریفی روشن از اینگونه شعر بدست میدهیم: شعر محاوره« ایشعر محاوره»

وجود ویژدیهای بارز در زبان شعر « زبان عامیانه»شود. منظور از  سروده« مردمی»یا « عامیانه»یا « زبان محاوره»

 هایقصّه به عامیانه )شکستگی كلمات(، تلمیح ای، تلفّظهایمحاوره و رایج محلّی و عامیانه و هایاست از جمله واهه

وی و همکاران، المثل )مصطفمردم عادّی و همچنین بسامد باالی كنایه و ضرب و رسوم باورها عامیانه، اشاره به

4341 :447 .) 

را در این پژوهش به یکدیگر متّصل میسازد، صفت مردمی بودن « ایشعر محاوره»و « كنایه»بستری كه مفاهیم 

 ،اش را از آداب و رسوم و هنجارهای اجتماعیریشه غالباً های پژوهنددان ادب فارسی، كنایهمبتنی بر یافتهآنهاست. 

كه خالق آن شعرا و ادبا هستند و مردم است برخالف تشبیه و استعاره  و این ی میگیردزیستی و اعتقادی مردم عادّ

زنددی میکنند و شاعران  ،هایی كه میسازندمردم با كنایه ؛ یعنییندیاكننده بحساب مدر این میان مصرف

یه خلق میکنند، امّا البتّه شاعران نیز كنا(. 474: 4394)كزّازی،  كننددان از این محصول مردمی هستنداستفاده

ابداعی  هایهایی كه مردم میسازند، بسیار بیشتر از كنایهطبق تحلیلهای كمّی جستار حاضر، اوالً كاربرد كنایه

و مردم  هایی است كه از قبل موجود بودهوتصرّف خلّاق شاعران هم عموماً در كنایهشاعران است و ثانیاً دامنج دخل

 اند.ساخته

ای خالصه نمیشود ای شعری مردمی است. این خصوصیّت فقط به موضوع شعر محاورهر محاورهاز سوی دیگر، شع

كه اغلب همان مسائل مبتالبه مردم جامعه است، بلکه در ویژدیهایی كه موضوع به كمک آنها بیان میشود نیز 

شعر در طول تاریخ (. مردمی بودن 447: 4341میتوان وجهج مردمی بودن را مالحظه كرد )مصطفوی و همکاران، 

های پژوهشگران ادب معاصر در تحلیل سبک ادبیات با فرازوفرودهایی مواجه بوده است. با اینحال مطابق یافته

در تاریخ ادبیات فارسی در دورۀ مشروطیت، »شعری دورۀ مشروطه، این عصر ادبیات را مردمیتر از همیشه ساخت: 

می میشود و طبقات كثیری ازطریق روزنامه با ادبیات انقالبی دورۀ بار به مفهوم واقعی مردادبیات برای نخستین

شناسی ادبیات، (. این بدان معناست كه از منظر جامعه364: 4399)شمیسا، « خود در تماس مداوم قرار میگیرند

ای هكنایه كه عنصری مردمی در شعر بوده با رسیدن به دورۀ مشروطه در واقع مجال بیشتری مییابد تا شعر محاور

زایی افرا كه از دیگر صفات مردمی بودن هم برخوردار است، بیکباره به بطن زنددی مردم عادی جامعه ببرد. این هم

ای را توجیه میکند كه اثبات آن به كمک روشهای تحقیق كمّی و س س بخوبی بسامد باالی كنایه در شعر محاوره



 614/ شمسی( 4155تا  4355ای فارسی )های قاموسی و زبانی و  ابداعی در صد سال شعر محاورهنقد كنایه

 

 حاضر را شکل میدهد. توضیح دالیل وقوع آن از ابعاد كیفی محورهای مباحث 

مورد  465ای پیکرۀ متنی قطعج شعر محاوره 45پژوهشگران جستار حاضر از شمارش صورتهای خیال بکاررفته در 

اند و با درنظر درفتن تاریخ والدت و اوج فعالیت هنری هر شاعر، آثار را در سه كاربرد صور خیال را تشخیص داده

از مجموع صور  %55بندی معلوم شد اند. از این تقسیمبندی كردهطبقهدروه مشروطه، پهلوی و انقالب اسالمی 

های مشروطه و ای هریک از دورهاند. به شعرهای محاورهسرای دوران پهلوی بکار بردهخیال را شاعران محاوره

یتر تصویر از شواهد صور خیال تعلّق درفت. این بدان معناست كه شعرهای دورۀ پهلوی دوبرابر %65انقالب اسالمی 

 های قبل و بعد آن است. از دوره

 

 
 ای سه دورهخیال در شعر محاوره صور : بسامد4نمودار 

 

صورت خیال را به انواع چهاردانه تقسیم كردیم. از این رهگذر دریافتیم كه در شعرهای این  465در مرحلج بعد، 

استعاره و اضافج استعاری » %41,4و « تشبیهیتشبیه و اضافج » %47,9، «مجاز» %34، «كنایه» %34,4دورۀ صدساله 

 است.  «كنایه»ای معاصر فارسی پركاربردترین صورت خیال بکار رفته است؛ یعنی در شعرهای محاوره« و تشخیص

 

 
 ای معاصر: نسبت صور خیال به یکدیگر در شعر محاوره6نمودار

 

 واق وق»، «آمدن زبان به»ر عصر مشروطه، ای معاصر چنین است: دشواهدی از كاربرد كنایه در شعر محاوره

، «كردن پا و دست»، «آمدن ببار»، در دورۀ پهلوی، (755-744: 4346فراهانی، الممالک)ادیب« ناقال آدم»و « كردن

و در عصر انقالب اسالمی،  (4333-6/4331: 4394شهریار، )« رسیدن آب و نان به»و « شدن شکسته كسی پشت»

« شدن یکرنگ كسی با»و « كسی با شدن یکدل»، «چیزی زدن با پهلو»، «فروختن هعشو»، «كردن باز زبان»

 .(363-361: 4399كاشانی،  مشفق)

(، 4یوست)پ« پیکرۀ شواهد كنایی»های آثار مزبور به شرح بر اساس استقصای تام؛ یعنی تشخیص یکایک كنایه

كنایات  %61حوزۀ زمانی پژوهش به سه دوره،  بار از كنایه استفاده شده است. با توجّه به تقسیم 355مشخّص شد 

ای دورۀ در شعرهای محاوره %34آنها در شعرهای عصر پهلوی و  %15ای منتخب از مشروطه، در اشعار محاوره

0

500

مشروطه پهلوی انقالب 
اسالمی

0

500

کنایه مجاز صور 
تشبیهی

صور 
استعاری
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انقالب اسالمی استفاده شده است. همانگونه كه از این آمار و نمودار زیر مشخّص است، میتوان دفت كاربرد كنایه 

زاینده را از عصر مشروطه به دوران پهلوی تجربه كرده و در عصر انقالب اسالمی تا حدّی از این ابتدا نوعی رشد ف

سرای دورۀ انقالب اسالمی همچنان كنایه را بیش از شاعران عصر پیشروی كاسته شده، هرچندكه شاعران محاوره

 یتر از اعصار قبل و بعد آن بوده است. ای در عصر پهلوی كنایاند. بنابراین زبان شعرهای محاورهمشروطه بکار برده

 

 
 های مشروطه، پهلوی و انقالب اسالمی: نسبت بسامد كنایه در دوره3نمودار 

 

 ای از غیر آن نقش كنایه در تمایز شعرهای محاوره

 .ای چنین نیستای كنایه است، امّا در شعرهای غیرمحاورهمعلوم شد كه پربسامدترینِ صور خیال در شعر محاوره

تنها درمورد شعرهای یک عصر واحد، بلکه درمورد آثار یک شاعر واحد هم صادق است. پیشینج جستار این حکم نه

ای شاعران ای و غیرمحاورهحاضر نتایجی از بررسیهای كمّی درمورد صور خیال موجود در مجموع شعرهای محاوره

حقیقت توجّه داشته باشیم كه  چنانچه به این را در اختیار ما قرار میدهد كه در تصدیق این حکم راهگشاست.

ای هریک از شاعران پیکرۀ متنی جزئی كوچک از مجموع شعرهای او را شکل میدهد، آنگاه بسامد شعرهای محاوره

ای و به كنایه، مسلّماً حاكی از تفاوت پركاربردترین صورت خیال در شعر محاورهباالتر سایر صور خیال نسبت

شاعر و نیز یکی از عوامل ممیّزۀ این دو دونه شعر خواهد بود. برای مثال، در مجموع آثار فروغ  ای آنغیرمحاوره

(. 411: 4347بکار رفته است )موسوی و همکاران،  %47و كنایه %14، استعاره%66، نماد%4، مجاز%3فرّخزاد، ایهام

پور ربرد را دارد. در مجموعج شعرهای امیناین یعنی در مجموعج شعرهای فرّخزاد، استعاره )و نه كنایه( بیشترین كا

(. در شعرهای منزوی نیز تشبیه باالترین 493: 4345بهزادی، نجفی بسامد تشبیه بیش از كنایه است )مرتضوی و

است،  به سایر صور خیال پایین(. در مجموع آثار شعری نیمایوشیج، بسامد كنایه نسبت443بسامد را دارد )همان: 

ه به سبا فراوانی حدّاكثری نسبت ای با دویش محلّی سروده، كنایههایی كه او به زبان محاورهحال آنکه در شعر

از صور خیال كنایه است،  %46(. در دیوان شعر شهریار464: 4344صورت خیال دیگر بکار رفته است )سنچولی، 

هر  (. در65-64: 4341، است )سرمد و همکاران %3و مجاز %15، استعاره%15حال آنکه این نسبت برای تشبیه

حمید مصدّق باوجود اینکه كنایه طیّ سیر تاریخی افزایش یافته است، در مجموع، بسامدی كمتر  شش دفتر شعر

(. بدین ترتیب، میتوان دفت بنظر میرسد كنایه 465-466: 4341از سایر صور خیال دارد )مصطفوی و همکاران، 

ای تشبیه یا استعاره مناسب ، حال آنکه برای شعرهای غیرمحاورهای صورت خیالِ مناسب باشدبرای شعر محاوره

 ود.ای بکار راست و بسامد كنایه میتواند در كنار سایر ویژدیها بمثابج یکی از ابزارهای تشخیص شعر محاوره

 حکمم كسی كردن، زیرپای سیاه را كسی ای فرّخزاد چنین است: طلسمهایی از كاربرد كنایه در شعر محاورهنمونه



 613/ شمسی( 4155تا  4355ای فارسی )های قاموسی و زبانی و  ابداعی در صد سال شعر محاورهنقد كنایه

 

. برخی از شواهد استعاره در شعر او (653-641: 4344فرّخزاد، )من  نه و تو غاز كردن، نه یک صدتا بودن، فکر

ورباغه، ق خواندن سیرسیركها، آواز زدن عرقگیرها، ساز و زیر پیراهنهای برای فکر از شدن خالی و بدین قرار است: پر

 .(654-645:  4344 فرّخزاد،)امواج  شدن برای خسته

ی كس كار بودن درفتن، تباه را كسی پور چنین است: دستای امینهایی از كاربرد كنایه در شعر محاورهنمونه

. (54-56 همان:)كردن چیزی  ، زیرورو(454-459: 4395 همو،)زدن  آب به ، بیگدار(44-75: 4397 پور،امین)

 آن حسّی ( كه مشبّه44: 4397)همو، « شبه تزلفون دو»نیز، برخی از شواهد تشبیه در شعر او بدین قرار است: 

 به حسّیمقیّد و مشبهٌ )همانجا(، كه در آن از مشبّه حسّی« ماهه تو روی»مفرد است،  به آن عقلیمقیّد و مشبهٌ

 مفرد استفاده شده است.

بسامد را دارد  ای( تشبیه باالترینای و غیرمحاورهاز سوی دیگر، در مجموع شعرهای حسین منزوی )اعمّ از محاوره

ای او كه در واقع تفریق با مشبّه ای از تشبیهات در شعرهای محاوره(. نمونه443: 4345بهزادی، نجفی )مرتضوی و

 مفرداست، چنین است: به حسّیو مشبهٌ

 بسته چشم با حتّی كرد پیدا رو تو میشه جمع هر توی كه همینه نیستی هیچکی مثل تو

 (699: 4399)منزوی،  

ت، اس به سایر صور خیال پایینای نیمایوشیج، بسامد كنایه نسبتای و غیرمحاورهموع آثار شعری محاورهدر مج

با  به سه صورت خیال دیگر، كنایهای با دویش محلّی سروده، نسبتحال آنکه در شعرهایی كه او به زبان محاوره

 (، مانند:464: 4344فراوانی حدّاكثری بکار رفته است )سنچولی،

 نیماش اسپ سر سوار بوی بکت سوجهون چش خوار بوی

 پرسی بوریم روجا ایار بوی هیا داتال و یشیار بویخیودیم

 (461: 4374)نیمایوشیج،  

حمید مصدّق با وجود اینکه كنایه طیّ سیر تاریخی افزایش یافته است، در مجموع بسامدی  هر شش دفتر شعر در 

ای او نیز مواردی (. در شعرهای محاوره466-465: 4341فوی و همکاران، كمتر از سایر صور خیال دارد )مصط

 كه بمعنای كنایی بکار رفته، نادر است. (174: 4394 مصدق،)كسی كردن  پنجج در مثل پنجه

از صور خیال را شکل میدهند و  %95در دیوان شعر شهریار نیز تشبیه و بعد استعاره بیشترین بسامد را دارند و 

ای شهریار كه در پیکرۀ متنی (. در شعرهای محاوره64-65: 4341است )سرمد و همکاران،  %46فقط  سهم كنایه

 شانس»، «كردن ددایی نذر»آمده، مثالی از استعاره مالحظه نشد، امّا شواهد كنایه تا حدّی دیده میشود، مانند 

 .(4333-6/4331: 4394شهریار، )« كردن كسی كوم»و « چیزی رنگ ندیدن»، «دفتن كسی

 

 ایتناسب انواع كنایه با شعر محاوره
 ی،ر.ک: سجّاد)بندی میکنند كنایه انواع مختلفی دارد. داهی كنایه را با توجّه به نقش دستوری كلمات طبقه

. این وجه با وجود اهمّیّتی كه از منظر ساختاردرایی دارد، برای بحث حاضر راهگشا نیست، زیرا محور (113: 4311

ای پیوند میدهد. ازاینرو توجّه ما معطوف ساددی و مردمی بودن كنایه است كه آن را به شعر محاورهاین جستار 

 بندی بر این اساس وجود دارد: به انواع كنایه از منظر وضوح و خفاست. دو دونه دسته

ندی بطبقه« و هنریابداعی »و « قاموسی و سنّتی»، «زبانی و عامیانه )مردمی(»ها را میتوان به سه دروه كنایه-4

زبان مردم و با خاستگاه هنجارهای اجتماعی، رفتارهای انسانی و خصوصیات  درفته ازوام»های زبانی كنایهكرد. 
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 (. داهی474: 4394)كزّازی، « یکسان میماند تغییر نمیکند، بلکه همواره فرهنگی هستند كه شیوۀ استفاده از آنها

میکند )سراج و  المثل پیداضرب حکم فراوانی كاربرد نزد مردم ، بدلیلها كه بآسانی درک میشوندكنایه این

همان »(. در شعرهای زیر كه بترتیب از عصر مشروطه، پهلوی و انقالب اسالمی انتخاب شده 54: 4345همکاران، 

 شواهد اینگونه كنایه« پاشنج فرار وركشیدن»و « ناف كسی بستنچیزی به»، «آش و همان كاسه بودن )شدن(

 است:

 ما ماسه شود ؤلؤلعل ما سنگ شود ل مملکت باز همان آش و همان كاسه شود

 (641: 4353میرزا، )ایرج 

 مالپیناس راس جوشوندۀ و چپ نافش به بستن وقّ ووَقّ  دورشبه همگی طبقطبق فرمایشا

 (457 :4376)شاملو،  

 رفت و زد باال همّتو آستین وركشید فرارو كفش پاشنج

 (639: 4394نی، )بهم 

بدلیل قوی بودن معنای هنری، بمحض اظهار، »های موجود در فرهنگهاست كه های قاموسی همان كنایهكنایه

ها تازدی و غرابت ذهن مخاطب را از معنای ظاهری به معنای مجازی و هنری منتقل میکند. روزداری این كنایه

(. دلیل كاربرد این 471: 4394)كزّازی، « ی آنها كاسته شده استانگیزاند، امّا دراثر تکرار كاربرد از خیالداشته

تطابق  «كنایه»های قاموسی با تعریف جرجانی از كنایات در شعر تأكید كردن بر یک معناست و از این نظر، كنایه

ای از كاربرد . نمونه(449 ) اسرارالبالغه:دارد، زیرا وی كنایه را وسیلج اثبات معنا و افزونی تأكید بر آن میداند 

به معنای امید واهی داشتن به آن در « خواب چیزی را دیدن»كنایات قاموسی در شعرهای سه دوره چنین است: 

طاهرزاده « )جونننه شد فقرا جون/ عیشننه شد ب ا  دیدم/ مشروطه خواب بودم/ جون/ خوابننه»این جمالت: 

/ چاردیواری خرابج این از كه ما»خانج فقیرانه در این شعر كنایه از « خرابج چهاردیواری»(، 55م: 4416صابر(، )

صداقت داشتن با »كنایه از « یکرنگ شدن )بودن( با كسی»( و 6/4331 :4394 )شهریار،« اشتیمذن بیرون پامونُ

 :4399 كاشانی، )مشفق« كنیم رها بشم رنگیه همدیگه با رو بشیم/ دورنگی یرنگ همدیگه با»در این جمالت: « او

361.) 

به » ها(اینها )تا مدّت های ابداعی محصول خلّاقیّت شاعر است و طبیعتاً قدری دیریابتر از دو نوع پیشین است.كنایه

 پندار و پسند ندارند، بلکه همراه مشخّص و ثابت دیده نمیشوند و معنای در فرهنگها قلمرو زبان راه نمییابند؛

  .(477: 4394)كزّازی، « سخنوران تغییر میکنند

 ای در سه عصر مشروطه، پهلوی و انقالب اسالمی، چنین است: سنگهایی از كنایات ابداعی شعرهای محاورهنمونه

بودن،  قرآن یک كسی روضج خواندن، مزد معکوس (، روضج645 :4353میرزا،  ایرج)لؤلؤ  و سنگ شدن ماسه و

 سرد و ، خالی(155-344: 4357 عشقی، میرزادۀ)خوردن  چای با پادراز بودن، نان فرنگی توت چون كسی مغز

 كسی بوی (، تن455-447، 4376شاهنامه )شاملو،  از رستم جایی، رفتن بودن سیاه و چ ق كسی، سرد بودن

: 4394 بهمنی،)چشمه  آب در خود عکس اسب، ندیدن داشتن قیمتی باغ، نعل داشتن زینتی دادن، دل علف

499-497). 

از مقتضای حال و فضای كالم شاعر به مقصود و از الزم به ها هستند، رین كنایههای ابداعی، كه دیریابتدر كنایه

(. دلیل این دیریابی ممکن است فقدان دسترسی به زیرساخت 453: 4344ملزوم راهنمایی میشویم )ثروتیان، 

واع مجاز، میان اناجتماعی، فرهنگی و اعتقادی كنایه و یا تفاوت دسترۀ جغرافیایی كاربرد آن باشد، بویژه آنکه در 



 615/ شمسی( 4155تا  4355ای فارسی )های قاموسی و زبانی و  ابداعی در صد سال شعر محاورهنقد كنایه

 

های دارد، چنانکه داهی بدون تسلّط بر برخی آداب و رسوم و زمینه فرهنگی كالم بیشترین پیوند را با زمینج كنایه

وصاً خص -مانند بعضی آثار نیما-تعبیری كالم، امکان درک سخن كنایی فراهم نمیشود. كنایاتِ شعرهای محلّی 

؛ یعنی (461-465: 4344 سنچولی،)تغییر ایجاد میکند، چنین هستند  آنها كه ذهن هنری و پیچیدۀ شاعر در آن

های میان معنای اولیه و منظور غایی شاعر متعدّد است و ای در زبان ندارند، واسطههای ابداعی كه سابقهدر كنایه

عدود و در های قریب مها در كنایه(. واسطه655: 4377حتّی داهی مبهمتر از استعاره هستند )پورنامداریان، 

ای سه دوره اینگونه (. شواهدی از كنایات ابداعی در شعرهای محاوره693: 4346های بعید  متعدّدند )شمیسا، كنایه

 بکار میبرد:« بیحواسی»را كنایه از « سریش به جای حنا بر ریش بستن»است كه در عصر مشروطه، شاعر 

 (74: 4339شمال، )نسیم سریش ریشش به بسته حنا جای شحشی پیاپی غصّه از میکشه

« اختیاری در سخن و زبانبی»و « مستیسیاه»ای از اصوات را به معنی در دورۀ پهلوی، اخوان ثالث مجموعه

 استفاده میکند:

 دیدیم دیم دیم دیدیم دیم دیم، دادام دام چنان مستم كه لیم لیم لیم الالم الم

 (59: 4374ثالث، )اخوان 

را كنایه از شدّت عشق و فدا شدن در آن « كشون بودنشب مجنون»سرا شاعر محاوره در عصر انقالب اسالمی،

 میگیرد:

 (95 :4394 )قزوه، دلم خونه سرم آتیشه لیلی هكشونببین امشب شب مجنون

بندی دیگری برای كنایه وجود دارد كه اساس آن دیریابی یا ساددی فهم مطلب است: تلویح، ایما، رمز و طبقه-6

ای است كه خایّ متون ادبی )بویژه متون كهن( است و در كنایه« تلویح»بندی قرار میگیرند. در این طبقه تعریض

« اایم»عنه میشود. در مقابل، های دو معنای آن متعدّد است كه موجب دیریابی مکنّیٌمحاوره كاربرد ندارد و واسطه

ای كنایه« رمز»پركاربردترین نوع در زبان مردم است. ای با وسایط محدود و معدود است كه درک آن آسان و كنایه

ای هكنای« تعریض»با وسایط خفی است كه عمالً انتقال به معنای دوم را بسیار دشوار یا حتّی ناممکن میکند. 

عنه خبری حاوی هشدار، نکوهش، تنبیه یا سخره برای مخاطب خای خصوصی بین دو نفر است كه در آن مکنّیٌ

 (.695-699: 4346 است )شمیسا،

موماً ایِ مخاطب از آنها عهای زبانی و قاموسی كه بدلیل دانش زمینهبندی میتوان دفت كنایهبر اساس این دو طبقه

های ابداعی شاعران ای تناسب بیشتری دارند. كنایهدر دروه ایما قرار دارند، با ساددی و مردمی بودن شعر محاوره

ای، عنه میتواند بدون اخالل در فلسفج بنیادی شعرهای محاورهاط مکنّی و مکنّیٌنیز مشروط بر پیچیده نشدن ارتب

 كه ساددی و ارتباط آسان مخاطب با موضوع است، بکار روند. 

از معدود پژوهشهای تخصّصی كه دربارۀ كاربرد انواع كنایه در شعرهای معاصر انجام شده، میتوان دریافت كه با 

ای و ای و با وجود درنظر درفتن مجموع شعرهای محاورهه در شعرهای غیرمحاورهوجود محدودیّت كاربرد كنای

ای در این پژوهشها، همچنان انواع كنایج قریب بر انواع كنایج بعید ترجیح داده شده است. این واقعیّت غیرمحاوره

دیوان یک شاعر  ای است كه جزئی كوچک از مجموعفرض حاكی از ساددی كنایه در شعرهای محاورهبصورت پیش

معاصر را شکل میدهد. مثالً در نتایج پژوهشها آمده است كه اغلب كنایات نیما از نوع قاموسی است )سنچولی، 

و بندرت تلویح و رمز است، لذا درک منظور شاعر ساده است  ایما های شعر اخوان اغلب از نوع(. كنایه464: 4344

تلویح است و اساساً رمز و تعریض بکار  %44ای شهریار ایما و محاورهكنایات در اشعار  %94(. 6: 4343)شریفیان، 

شمال ایما و اشاره است )سراج و  نسیم شعر های(. بیشتر كنایه63-65: 4341نبرده است )سرمد و همکاران، 
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 تهای شعر بهمنی را شکل میدهد كه به معنای ساددی درک مطلب شعر اس(. ایما اكثر كنایه54: 4341همکاران، 

(. البتّه شاعرانی همچون منوچهر آتشی هم هستند كه در همان معدود 6644: 4345عبّاسی و همکاران،  )واثق

(، 641: 4341ابداعی استفاده میکنند )خویشتندار و محمّدی،  و زبانی قاموسی، دستج سه كنایات شعرشان از هر

ای عبارت دیگر، وقتی تعداد شعرهای محاورهاست؛ به ای در دیوان ایشان نیز بسیار معدود امّا تعداد شعرهای محاوره

فهم هستند. مطالعج پیکرۀ ها از انواع سادهها افزایش مییابد، كنایه نیز زیاد میشود و این كنایهدر مجموع سروده

 ( نیز مؤیّد آن است كه بسامد انواع قاموسی و زبانی بیش از4ای معاصر )پیوستشواهد كنایه در شعرهای محاوره

 ها عموماً ایما هستند و در این شعرها تلویح و رمز و تعریض كاربردی ندارد.های ابداعی است و كنایهكنایه

های ابداعی میتوان حضور یا عدم حضور آنها در های قاموسی از كنایهدر این مطالعج كمّی، برای تمایز میان كنایه 

اند، های زبانی یا عامیانه نیز عمدتاً به منابع مزبور راه یافتهیههای مرتبط تخصّصی را مالک قرار داد. كنانامهفرهنگ

امّا این ویژدی در آنها فرادیر نیست. باوجوداین، آنچه در این جستار اهمّیت دارد، سطح ساددی درک موضوع كنایه 

جّه سیم كرد. البتّه توها را از این منظر به دروه قاموسی/زبانی و دروه ابداعی تقاست. ازاینرو میتوان مجموع كنایه

خواهیم داشت كه ابداعی بودن یک كنایه الزاماً به معنای بعید بودن آن نیست. بعید بودن بیشتر وابسته به فاصلج 

 عنه و رابطج چندالیه و پیچیدۀ آن دو است.میان مکنّی و مکنّیٌ

های قاموسی/زبانی اسالمی كنایهجدول و نمودار زیر نشان میدهد كه در هر سه دورۀ مشروطه، پهلوی و انقالب  

امد های ابداعی بیشتر است، بسبه كنایهشددی احتمال درک آسانتر آنها توسّط مخاطبان نسبتكه بلحاظ شناخته

ی های قاموسی/زبانباالتری هم دارند. این ویژدی در عصر مشروطه بیش از دو دورۀ بعد است، زیرا در مشروطه كنایه

ای خلّاقانه استفاده شده، ولی این نسبت در دو عصر بعدی حدود دوبرابر است. این پدیده هبرابر كنایه 1,5حدود 

دویی را نشان میدهد. البتّه صفت ساددی فهم سرای مشروطه برای رعایت سادهبروشنی تمایل شاعران محاوره

 ها در هر سه دوره غالب است.كنایه

 

 ایما-كنایج ابداعی نسبت بسامد نسبت بسامد كنایج قاموسی/زبانی دوره

 %49 %96 مشروطه

 %37 %43 پهلوی

 %33 %47 انقالب اسالمی

 ها: بسامد انواع كنایه در دوره4جدول 

 

 
 ها: بسامد انواع كنایه در دوره3نمودار
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 ای معاصرالمثل و كنایه در شعرهای محاورههمراهی ضرب
اضر و سوی غایب سخن است. آنچه تفاوت ایجاد میکند المثل نیز مانند كنایه حاصل ارتباط سوی حمَثل یا ضرب

ه از شروط اصلی شهرت بین عامّ(. 44: 4374درجج شهرت بیشتر مثل در قیاس با كنایه نزد مردم است )تجلیل، 

ها و زبدۀ تفکّرات و مظهر آرای هزاران انسان داناست كه در و هریک از مثلها خزانج تجربه مثل استدیری شکل

رت مختصر و روان ریخته و به یک ملّت تقدیم شده است، جامعه آن را پسندیده و با میل و رغبت قالب یک عبا

سخن »میگوید: « مثل»تهانوی دربارۀ  (.5: 4367پذیرفته و مفاد و مضمون آن را تصدیق كرده است )بهمنیار، 

مورد آن حالت اصلی است كه ل شده و مراد از كه در مضرب و مورد خود ممثّ )پركاربرد( االستعمالسایر فاشی

 )كشّاف از مضرب حالت شبیه بدان است كه از آن سخن اراده میگردد سخن بدان مناسبت وارد شده و مراد

ه آن اند كمثابج بلیغترین سخن برشمردهالمثل به(. آنچه متقدّمان ویژدیهای بارز ضرب95-94 الفنون: اصطالحات

 و «خوبی تشبیه» ،«روشنی معنی» ،«كوتاهی و كمی لفظ»شامل  را مجمع منحصربفرد چهار نیکی میسازد و

ای ملهج» اند:را بصورت زیر تعریف كرده« مثل»در كالم محقّقان متأخّر تصدیق شده و نهایتاً  است،« لطف كنایه»

است مختصر و مشتمل بر تشبیه یا مضمون حکیمانه كه بسبب روانی لفظ و روشنی معنی و لطف تركیب شهرت 

مثل را (. 55: 4369)بهمنیار، « ندافته باشد و همگان آن را بدون تغییر و یا با اندک تغییر در محاوره بکار برعام ی

بعنوان دو ابزار بیانی تفاوتهایی وجود « كنایه»و « مثل»میان (. 1: 4367حافظ برخی كنایات فارسی میدانند )همو، 

عاره است غالباً «مثل»از هر واهه  بر تشبیه و استعاره است.  «مثل» هرفساخت و بر مجاز ههرفساخت كنایدارد. مثالً 

 واحد است. معادل یک مفهوم ها كنایامّ ،هشداردهنددی دارند و آوریاندرز، دلیل ججنب و در كل، از چیزی است

 یناا كنایات فاقد امّ معلوم دارد،مضرب  «مثل»هر  و ها موسیقی درونی و بیرونی رسایی دارند«مثل»بیشتر 

 هحال آنک ،ای را دارند كه به نهاد نیاز داردجمله ۀو حکم دزار استنامه تمدخلی از لغ ه غالباًكنایهر  ویژدیهاست.

ابل ای قا مثل جملهامّ ،كامل را دارند. كنایه مصدری قابل تأویل به جمله است جمستقل هستند و حکم جمل مثلها

فاوت نوع جایگزینی كه میان كنایه و مثل است، بین كنایه و ت .(435: 4395)ذوالفقاری،  تبدیل به مصدر است

استعاره نیز دیده میشود، زیرا در كنایه جایگزینی وجه غایب بجای وجه حاضر بر اساس نوعی استدالل منطقی 

است، حال آنکه در استعاره و مثل بدلیل مجاورت یعنی تکرار جایگزین شدن آنها در زبان مردم است )درایون و 

 (.414: 6556گ، پورین

 برای دالی یا ظاهری نمود بعنوان ای نو و ناشناخته از تشبیه وجود دارد كه در آن، وجه شبهدر ادب عامیانه دونه

 تشبیه این نوع در موجود بالغی هاینشانه»مدلول استفاده میشود؛ یعنی  معنای تعلیق و پنهانکاری از آشکارسازی

 كنایی ساختیو هرف تشبیهی روساختی تشبیه نوع این زیرا می ردازد، دیگری ایمعن القای به معنای اصلی، تعلیق با

 درجهت ملزوم یک خدمت در است الزمی شده،شناخته تمامی تشبیهات خالف تشبیه، این در وجه شبه دارد...

« یشودم طلبم بیشتر زیبایی و تأكید تأثیر، درنتیجه و بیشتر اغراق سبب مسئله همین آن و كنایی معنی بیان

 (.453: 4347)پارسا، 

آنچه نادفته پیداست پیوند روشن میان كنایه و مثل ازجهت ارتباط این هر دو با عامّج مردم و زبان و فکر و احساس 

المثل، در آرایش و زیبا ساختن كالم های ادبی كنایه و ضربدر زبان و ادب فارسی، كاربرد آرایه»آنهاست و همواره 

و هنگامیکه در كالم بکار میروند، سخن را دلنشینتر میسازند. به عبارت دیگر، شیوایی كالم،  اندسهمی بسزا داشته

المثل و كنایه همراه شود، تأثیر شگرفی در شنونده كه شامل روانی، رسایی و استواری سخن است، چنانچه با ضرب

ان مشروطه، پهلوی و انقالب اسالمی در دورای معاصر (. مطالعج شعرهای محاوره9: 4349كردار، )راستی« دمیگذار
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رک بنظر میرسد با تأثیر همافزا كمک میکنند داست كه این دو صنعت بالغی نیز حاكی از پیوند نادسستنی میان 

ای، همزمان كه مبتنی بر اصول زیباشناسی است، برای مردم و حوزۀ درک آسان ایشان مناسب شعرهای محاوره

زانی را برای شهرت یک جمله و مثل بودن آن معرّفی كرد، بسیاری از موارد بینیاز باشد. ادرچه نمیتوان بساددی می

المثل پذیرفتنی است. بسامد قابل توجّه همراهی اینگونه جمالت با از استدالل و مطالعات میدانی بعنوان ضرب

. همزمان میتوان دفت ای مؤیّد تناسب زمینج مردمی این شعرها برای كنایه و مثل استكنایات در شعرهای محاوره

، «كنایه»صفت ساددی بیان و راحتی انتقال معنا كه باز ریشه در مردمی بودن دارد، بستر مشتركی برای 

ایجاد میکند. با اینحال بنظر میرسد هرچه از مشروطه به زمان حاضر نزدیک « ایشعر محاوره»و « المثلضرب»

داختن در زلزله ان»ی مییابد. مثالً نسیم شمال در كنار كنایج میشویم، همراهی این مفاهیم با یکدیگر رشد بیشتر

آهسته برو آهسته بیا كه دربه »المثل ضرب( از 4/956: 4393به معنای آشوب ایجاد كردن )انوری، «  جایی/چیزی

 لبه لزوم پوشیدن چیزی خاصّه از اطفا ،بیهندر ت» بهره برده است. این مثل رافضاسازی شعر  رایب« شاخت نزند

 (:4/76: 4343)دهخدا،  «دویند و كلمج آهسته را آسته تلفّظ كنند

 آسّیه بیییا آسیّه بیرو كیه دیربه شیاخت نزنه دامنه كوه و دشت وای بهها فکندهزلزله

 (75-74: 4334 )نسیم شمال،                     

 از ناسازداری طبیعی دو چیزیی و كنایه مثلی با معنای كنا «دشمن نور ،موش كور»سرودۀ شاملو « قصّج پریا» در

موش كورم كه میگن دشمن ِ نوره، به / کی به تاریکی شب تن نمیدهشبه خدا هی /مگه زوره: »در جهان است

به یک مثل ختم شده و  «دریادخترای ننه» بندی شعرپایان(. 475: 4376)شاملو، « تیغ ِتاریکی دردن نمیده

«. دو موش هم دوش دار ددیوار موش دار»ه بیشتر است و آن مثل این است كه اری هرچذختامی برای تأثیردحسن

: 4343)دهخدا، است اسرار با صدای بلند  منظور از آن پرهیز از بیان نیز معنای كنایی دارد و المثلاین ضرب

ز ا یست، كاهدانكاه از تو ن»المثل با اشاره به ضرب «باس ببقشین»ای محاوره نیز در اواخر شعر اخوان (.6/954

مثل الاین ضربدربارۀ معنای كنایی افزوده است. از مثل بهره برده و بدین صورت بر وجهج مردمی شعرش « توست

 دهخدا،) «پرخوری تو مایج مرض و سقم تواند شد روی وای، زیادهندادهرا هرچند خود بهای خوردنیها » اند:نوشته

« خواب دیدی خیر باشد»از مثلِ  ...«به علی دفت مادرش روزی»منظومج در فروغ فرّخزاد . (3/4499 :4343

ظر نجایی بکار میرود كه كسی بدون دردر است. این جمله معنای كنایی دارد و در مقام تذكّر و تنبیه  استفاده كرده

 خواب تو». فرّخزاد سروده است: (4/713: 4343)دهخدا، میدهد درفتن واقعیّتها، نظر و پیشنهادی غیرقابل اجرا 

 (.657: 4344فرّخزاد، « )باشه/ خواب كجا/حوض پُر از آب كجا خیر دیدی ماهی اده

 نازبالش رو اربذ سرتو»است:  استفاده شده« دوانی پیشکشاسب !قاچ زین را بگیر نیفتی» المثلدر همین شعر ضرب

(. كاربرد مضمون كنایی 659)همان، « پیشکشت سواری اسب كه بزن چنگ محکم زینو قاچ/ چشت بیاد به هم بذار

و از انجام كارهای  كرده المثل هنگامی است كه به كسی توصیه كنند در همان حدّی كه توان دارد عملضرباین 

 كار به چیکار ماهی». فرّخزاد در شعر مزبور میگوید: (6/4453: 4343)دهخدا، كند بیش از حدّ بزرگ صرف نظر 

سگ هم عارش ». (659: 4344فرّخزاد، ) «داره عار تغارا این از سگشم هسهل كه ماهی/ داره تغارشیکم خیکّ یه

در بافت معنایی شعر، مخالفت  (.494 /6 :4393 انوری،) المثل برای كاری بسیار ناپسند استضرب« آیدمی

با ایما و اشاره به عادت پرخوری مردم روشن است. همزمان بنظر میرسد این جمله « ماهی»شخصیّت داستانی 

این  ای برای یقین بهداشته باشد، ولی شاعر هیچ نشانه« مادر علی كوچیکه»ریضی هم به شخصیّت داستانی تع

 موضوع برجای نگذاشته است. 



 614/ شمسی( 4155تا  4355ای فارسی )های قاموسی و زبانی و  ابداعی در صد سال شعر محاورهنقد كنایه

 

 ای مؤثّر است. مثالًدر زبان شعری شهریار نیز كنایه و مثل و همافزایی این دو در تقویت جنبج مردمی شعر محاوره

المثل رببندی از ضكه در مجموع با كمک بیان كنایی نضج یافته، در پایان« یرآموز فقعین تقریر یک دانش»شعر 

(. این 6/4331: 4394شهریار، )بهره برده است  ختامحسنبعنوان « آدآد/كمبزه با خیار میمی باهار نمیر بُزک»

 )دهخدا، «شتاب داردوفای این وعده بسیار دور است و كار احتیاج به عجله و »مثل خود حاوی معنای كنایی است: 

های بسیاری بکار میبرد كه در واقع جامعه به او و مردم ازآنجاكه شهریار این جمله را پس از وعده(. 4/133: 4343

اش را دریافت؛ روندهایی كه مخالفت صریح با داده، بخوبی میتوان موضع مخالف شاعر با روندهای حاكم بر جامعه

رای او داشته باشد. طبق تحقیق پژوهشگران، چنین كاربردی از زبان عامیانه، آنها میتواند تبعات ناخوشایندی ب

 (. 439: 4347سرا نیز میتوان مالحظه كرد )موسوی و همکاران، بیان كنایی و مثل را در آثار دیگر شاعران محاوره

ه از عواقب پرداختن بدویی كنایه برای امر خودسانسوری و پرهیز همینجا یادآور میشویم درچه میتوان از پوشیده

ای معاصر این پدیده نادر است، زیرا بجز مضامینی سود جست كه مخالف با جریان قدرت باشد، در شعر محاوره

ای معاصر چندان در پی اینگونه های شاملو، كه قابل تأویل به مفاهیم سیاسی است، سایر آثار محاورهمنظومه

ن ، ای«پریا»ای شاملو، مثالً در شعر اقبال دارند. در آثار محاورهمباحث نیستند و بیشتر به موضوعات اجتماعی 

 افق از زنجیر صدای»، «پیر افسانج قلعج»، «اسیر غالمهای شهر»ها میتواند كاركرد سیاسی داشته باشد: كنایه

، «آهنرگ صرصرتک و آهویِ مركب»، «پربسته شدن مرغ»، «آمدن برج داخل از شبگیر نالج صدای»، «آمدن

نان  و آب»، «كسی به زدن پاالن»، «زدن چیزی جان به»، «حصیرها شدن قالی»، «روز( نوک)توک  ستنشک»

 .(445-475: 4376 شاملو،)« جایی كردن قبله»، «چیزی كردن نفله»، «نداشتن

یّت ظرفهای قاموسی و زبانی بسامد قابل توجّه دارند. كنایه« روزدار قحطی وجدان»وه با عنوان زق ایمحاورهشعر در 

در پرورش معنا و ایجاد فضای عاطفی یاری  شاعرشده به المثلهای شناختهتمثیلی زبان فارسی، خصوصاً ضرب

آن روزها كه فیلم یاد هندوستان نکرده بود/ شعرهایم را در كوزه میگذاشتم/ و آبش »رسانده است. وی میسراید: 

 «هایم را به مؤاخذه بگیرمشمشیر وجدان در دست/ و واههرا با اجازه میخوردم/ و امروز میخواهم شاعری باشم/ با 

فیل كسی یاد »شده است و المثلی شناختهضرب« در كوزه بگذار  و آبش را بخور(. »464-466: 4344)قزوه، 

 . این هر دو(6/4454: 4343)دهخدا،  المثلی است كه در منابع ضبط شده استضرب« هندوستان كرده

های كسی دیگر بکار میرود و دومی در مقام تنبیه ارزش نشان دادن داشتهاولی برای بی :دندارنیز معناییکنایی 

شواهد همراهی  (.6/4475: 4393)انوری،  شیرین افتاده باشد و های خوبكه به هوس دذشته استفاده میشودكسی 

های آخرین عاشقانه» شعر در سیّدعلی صالحیای محدود به موارد مذكور نیست، مثالً كنایه و مثل در شعر محاوره

ای كنایی برای اغتنام فرصت ( كه توصیه64-61: 4379استفاده كرده )« اآلن نزنیم كی بزنیم»از مثلِ (« 4را )ری

اند )مصطفوی و المثل با كنایه در شعرهای مصدّق تأكید كردهاست. همچنین برخی پژوهنددان به همراهی ضرب

 (. 465-466: 4341همکاران، 

 

 گیرینتیجه

ای های قاموسی و زبانی و ابداعی در شعرهای محاورهدر این جستار به بررسی و نقد بالغی ویژدیهای كنایه 

قطعه شعر است كه در همج آنها از كلمات شکسته بمثابج مؤلّفج ممیّز  45ایم. جامعج آماری در این بررسیپرداخته

 4355صدساله )ست. این شعرها در محدودۀ زمانی ای از غیر آن استفاده شده ابرای تشخیص زبان محاوره

اند كه در اینجا به سه دورۀ مشروطه، پهلوی و انقالب اسالمی تقسیم شده و به هر شمسی( سروده شده4155تا
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شعر تعلّق درفته است. تحقیق كمّی و كیفی در این اشعار نشان میدهد نیمی از مجموع صور خیال را  65دوره 

ای مشروطه و انقالب اسالمی هر یک اند، حال آنکه به شعرهای محاورهدوران پهلوی بکار برده سرایشاعران محاوره

 هایای دورۀ پهلوی دوبرابر تصویریتر از دورهشواهد صور خیال تعلّق میگیرد و این یعنی شعرهای محاوره 65%

 قبل و بعد آن است. 

تشبیه » %47,9، «مجاز» %34، «كنایه» %34,4ص شد كه ای معاصر مشخّاز مقایسج انواع صور خیال در شعر محاوره

ای بکار رفته و این یعنی در شعرهای محاوره« استعاره، اضافج استعاری و تشخیص» %41,4و « و اضافج تشبیهی

بار از كنایه بهره  355سرای مزبور مجموعاً است. شاعران محاوره« كنایه»معاصر فارسی پركاربردترین صورت خیال 

ای در شعرهای محاوره %34آنها در شعرهای عصر پهلوی و  %15كنایات در آثار دورۀ مشروطه،  %61ند كه ابرده

دورۀ انقالب اسالمی دیده میشود و این بدان معناست كه كاربرد كنایه ابتدا نوعی رشد فزاینده را از عصر مشروطه 

این پیشروی كاسته شده، هرچندكه شاعران  به دوران پهلوی تجربه كرده و در عصر انقالب اسالمی تا حدّی از

اند. بنابراین زبان سرای دورۀ انقالب اسالمی همچنان كنایه را بیش از شاعران عصر مشروطه بکار بردهمحاوره

های قبل و بعد آن است. این جستار همچنین نشان داد بسامد ای در عصر پهلوی كناییتر از دورهشعرهای محاوره

ای جزو مناسبترین صور خیال ای تفاوت دارد. كنایه برای شعر محاورهای و غیرمحاورهحاورهكنایه در شعرهای م

ای تشبیه یا استعاره مناسب است. از بسامد باالی كنایه در كنار سایر است، حال آنکه برای شعرهای غیرمحاوره

اع كرد. با توجّه به دونادونی انوای استفاده ویژدیها میتوان بمثابج ابزاری جهت كمک به تشخیص شعرهای محاوره

 ایِها، انواع زبانی و قاموسی كه بدلیل دانش زمینهكنایه براساس جایگاه آن نزد مردم و وضوح و خفای كنایه

ای تناسب بیشتری مخاطب از آنها عموماً در دروه ایما قرار دارند، با صفت ساددی و مردمی بودن شعر محاوره

 عنه، میتواند بدون اخالل درشاعران نیز، مشروط بر پیچیده نشدن ارتباط مکنّی و مکنّیٌهای ابداعی دارند. كنایه

ای كه ساددی و ارتباط آسان مخاطب با موضوع است، در این شعرها كاربرد فلسفج بنیادی شعرهای محاوره

شروطه ویژدی در عصر م ها در سه دورۀ معاصر ثابت نبوده است، زیرا اینپربسامدی داشته باشد. صفت ساددی كنایه

های خلّاقانه استفاده شده، برابر كنایه 1,5های قاموسی و زبانی حدود بیش از دو دورۀ بعد است. در مشروطه كنایه

مشروطه  سرایولی این نسبت در دو عصر بعدی حدود دوبرابر است. این پدیده بروشنی تمایل بیشتر شاعران محاوره

ها در هر سه دوره غالب است. همراهی میدهد. البتّه صفت ساددی فهم كنایه دویی را نشانبرای رعایت ساده

ای معاصر حاكی از نوعی همخوانی بین این دو عنصر است و های موجود در شعرهای محاورهالمثل با كنایهضرب

 آیی و همراهی آنها فراهم میسازد.مردمی بودن صفتی است كه بستر مشتركی برای هم

 

  گاننویسند مشاركت

فردوسی دانشگاه  علوم انسانیادبیات و  دانشکدۀ در بمصوّ فارسی ادبیات و زبان دكترای دورۀ جرسال از مقاله این

 و داشته هبرعهد را رساله این راهنمایی لقی چترودیادخت پورخمهسركار خانم دكتر  .استشده استخراج مشهد

 هاداده دردآوری در رساله این پژوهشگر نوانعب زاده تفتییعرؤیا رف. سركار خانم اندبوده مطالعه این اصلی طراح

ها و به عنوان مشاور نیز در تجزیه و تحلیل داده علی علیزادهآقای دكتر . اندداشته شنق نهایی متن تنظیم و

 هر مشاركت و تالش حاصل مقاله محتوای تحلیل نهایت در. اندراهنماییهای تخصصی این پژوهش نقش داشته

  .استبوده وهشگرپژ سه
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  قدردانی و تشکر

علوم ادبیات و  دانشکدۀ پژوهشی و آموزشی مسئوالن از را خود تشکر مراتب میدانند الزم خود بر نویسنددان

 .نمایند اعالم دادند، پژوهش یاری این كیفی ارتقاء و انجام در را نویسنددان كه فردوسی مشهدانسانی دانشگاه 
 

  منافع تعارض

 حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریج هیچ در اثر این كه مینمایند دواهی مقالج این ننویسنددا

 تحقیق این .دارند رضایت و آداهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسنددان تمامی پژوهشی فعالیتهای

 تعارض دزارش مسئولیت .است نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و شدهااجر اخالقی مقررات و قوانین كلیج طبق

 ذكرشده موارد كلیج مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهدۀ بهپژوهش  مالی حامیان و منافع احتمالی

 .میگیرند عهده بر را
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 .56-14صص  ماه،یبهشت، ارد6( 6) یغما، ، مجلّج«چیست؟ مثل» (،4369بهمنیار، احمد. )

، مجلّج فرهنگ و ادبیات «عامّه ادب در نادر بالغی دونج یک در كنایه و تشبیه پیوند» (،4347پارسا، سیّداحمد. )
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 .44-454، مهر و آبان، صص 4( 66عامّه، )

 ام ابری است، تهران: سروش.(، خانه4377پورنامداریان، تقی. )

 ، تهران: مركز نشر دانشگاهی.9چاپ(، معانی و بیان، 4374تجلیل، جلیل. )

 ق.(، المطوّل، تحشیّج سیّدمیرشریف، قم: مکتبه الدّاوری.4144تفتازانی، مسعودبن عمر. )

 ، تهران: خیّام و شركا.اف اصطالحات الفنونكشّ م.(،4447محمّدعلی. ) التّهانوی،

 (، بیان در شعر فارسی، تهران: برگ.4344ثروتیان، بهروز. )

 (، دالیل االعجاز فی القرآن، ترجمج سیّدمحمّد رادمنش، مشهد: آستان قدس.4349لقاهر. )جرجانی، عبدا

 ق.(، اسرار البالغه، تحقیق و تعلیق: محمود محمّد شاكر، قاهره: دارالمدنی.4166جرجانی، عبدالقاهر. )

 زیباشناسی منظر از آتشی منوچهر شعر در كنایه بررسی»(، 4341خویشتندار، پریسا و محمّدی، محمّدحسین. )

 .645-654زمستان، صص  9( 1، مجلّج بهار ادب، )«در كنایات نوآوری و

 مازیار. تهران: ،6چاپ امثال، داستانهای (،4395حسن. ) ذوالفقاری،

، مجلّج رشد آموزش زبان و ادب فارسی، «لمثلاضرب و كنایه معنایی ساختارشناسی»(، 4349كردار، مرضیّه. )راستی
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 جستارهای المللیبین ، مجموعج مقاالت همایش«شهریار غزل در تصویر بررسی»(، 4341سرمد، زهره و همکاران. )
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(، زمستان، صص 74)پیاپی3، مجلّج تاریخ ادبیات، شمارۀ «كنایه در شعر نیمایوشیج»(، 4344سنچولی، احمد. )

447-435. 

  رّضی. لقم: منشورات الشّریف ا دابوالفضل ابراهیم،االتقان فی علوم القرآن، تحقیق محمّ تا(،. )بیینالدّ، جاللسیوطی

 .نگاه: تهران ،9چاپ تازه، هوای ،(4376) .احمد شاملو،

بهار، صص  5( 44شناسی ادبی، )، مجلّج زیبایی«ثالث اخوان شعر در بالغی هایجنبه»(، 4343شریفیان، مهدی. )

4-44. 

 .تهران: آداه ،4 فارسی، چاپ در شعر (، صورخیال4393محمّدرضا. ) كدكنی، شفیعی

 ، تهران: فردوس.3(، بیان، چ4394شمیسا، سیروس. )

 .نگاه: تهران ،35چاپ شهریار، دیوان ،(4394) .محمّدحسین شهریار،

 .آذر: باكو شعر لر، ،.(م4416) .اكبرعلی صابر،

( 36، مجلّج دهخدا، )«منزوی غزلیات هایكنایه محتوای بررسی»(، 4344ذاكری، احمد. ) معصومه و طریق، صالحی

 .477-435، تابستان، صص 4

 (، مجموعج اشعار، تهران: شادان.4393فرّخزاد، فروغ. )

 .مهر سورۀ: تهران السّالم،علیه عشق ،(4394) .علیرضا قزوه،

 (، زیباشناسی سخن پارسی )بیان(، تهران: نشر مركز.4394الدّین. )كزّازی، میرجالل

 منزوی حسین شعر در صورخیال مقایسه و بررسی» (،4345بهزادی، سجّاد. ) نجفی الدّین وسیّدجمال مرتضوی،

-447(، بهار، صص 75)پیاپی45، مجلّج زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی، شمارۀ«پورامین قیصر و
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 (، نفس نسترن، تهران: قلم.4399مشفق كاشانی، عبّاس. )

( 6لّج فنون ادبی، )، مج«مصدّق حمید اشعار در عامیانه فرهنگ و زبان»(، 4341مصطفوی، نداسادات و همکاران )

 .464-454پاییز و زمستان، صص  7

پژوهی ، مجلّج متن«فرخزاد فروغ شعر در چندمعنایی عناصر بالغی تحلیل»(، 4347زهرا و همکاران )موسوی، سیّده

 .419-465زمستان، صص  66( 79ادبی، )

 .نابی: قم بهشت، باغ ،(4339) .دیالنی الدّینسیّداشرف شمال، نسیم

، مجموعج مقاالت یازدهمین «بهمنی محمّدعلی اشعار در تصویرپردازی»(، 4345و همکاران. ) اسی، عبداهللعبّ واثق

 .6357 -6674المللی ترویج زبان و ادب فارسی، بهار، دیالن، صص همایش بین

، 3اپشامیری، چ كاظم عبدالحمید محمّد مردانی و عبدالحمید كوشش به جواهرالبالغه، (،4399احمد. ) هاشمی،

 درسی. متون تدوین و ریزیبرنامه مركز: قم

 ، تهران: هما.4(، فنون بالغت و صناعات ادبی، چاپ4373الدّین. )همایی، جالل
Dirven, Rene; Porings, Ralf. (2002). Metaphor and Metonymy in Comparison and 

Contrast, 1st print, Berlin: Walter de Gruyter.  
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