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 چکیده
كنایه از جمله صور خیال تصویرساز است. در اصطالح آن است كه لفظی گفته شود و 

  معنی كنایی لفظ را اراده كنند و در عین حال معنی حقیقی ان نیز درست باشد. كنایه 

قرینه ای ندارد كه بوسیلۀ آن بتوان از معنای حقیقی به معنای كنایی پی برد  و در این 

ی كنایی ذهن باید از الیه های معنی حقیقی، با استداللی كه در حالت برای رسیدن به معنا

كنایه نهفته است به معنی كنایی دست یابد. برای رسیدن به معنی كنایی گاهی وسایط 

ما و تعریض اندک است و گاهی بسیار كه بر اساس همین وسایط كنایه به تلویح و رمز و ای

دن كنایه هم مربوط به وسایط آن است. شود و همینطور قریب و بعید بوتقسیم بندی می

همچنین از نظر مفهوم نیز كنایه به سه گروه موصوف، صفت و اسناد چیزی به چیز دیگر كه 

گاهی در مضمون مفهومی را اثبات و گاهی نیز نفی میکند تقسیم میشود. در این مقاله انواع 

 كنایه در دیوان غزلیات نزاری قهستانی بررسی شده است.

 

 كنایه  غزل، نزاری،کلیدی: کلمات 
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 مقدمه -1
كنایه نوعی آرایۀ معنوی ادبی است كه میتواند واژه یا عبارت فعلی و یا جمله ای باشد كه 

مفهومی را نفی و یا اثبات كند. هم معنی حقیقی و هم معنی كنایی آن درست است و سبب 

دست یابد و باز شدن جستجوی ذهنی میشود تا خواننده از معنای حقیقی به معنای كنایی 

اگر چیز ی را به همان نام » گره معنایی برای مخاطب ایجاد لذت میکند؛ ماالرمه میگوید:

كه هست، یعنی نام اصلی خویش بنامیم، سه چهارم لذت و زیبایی بیان را از بین برده ایم، 

صور «)زیرا كوششی برای ذهن ایجاد نمی شود تا پیوند بین معانی و اجزاء خیال را بیابد

(. در این مقاله به این تکنیک ادبی، در غزلیات 139خیال در شعر فارسی، شفیعی كدكنی:ص

نزاری قهستانی پرداخته شده است و انواع كنایه با توجه به مضامین و تقسیم بندی هایی كه 

وجود دارد، تحلیل شده است. پیش از این كنایه و انواع آن در اشعار نزاری قهستانی بررسی 

است. اما شعر نزاری در راستای موضوعات دیگری مورد تحلیل قرار گرفته كه در ذیل  نشده

 به ان پرداخته شده است.
( اشعار نزاری 298در مقاله ای با عنوان  نزاری قهستانی )جستارهای ادبی، مجتهد زاده:ص

 و حافظ از نظر شباهت در مضامین شعری بررسی شده است.
( به شیوة 71نزاری قهستانی )جستار های ادبی، مجتهد زاده:صدر مقالۀ سعد الملۀ والدین 

غزلیات نزاری اشاره شده است. همچنین عنوان شده كه  نزاری در غزلسرایی از سعدی پیروی 

كرده است، تقلید او در غزل گفتن از غزلیات خاقانی نیز بررسی شده است. مجتهد زاده در 

نی خود به شعرای متصوفه مانند: عطار، سنایی و این مقاله می گوید: نزاری در دیدگاه عرفا

 خود صاحب كالم میداند. عهدرا در  تبریزیاست، همچنین همام  فخرالدین عراقی نظر داشته
در مقالۀ نگاهی به تلمیح و بازبینی تلمیحات اسالمی در دیوان نزاری قهستانی )كتاب ماه 

ات اسالمی در دیوان نزاری پرداخته ( صرفا به تلمیح47ادبیات،صفری نژاد، اسماعیل زاده:ص

در مقالۀ تصویر های شاعرانه در غزلیات حکیم نزاری قهستانی )بهارستان  شده است.

( به عناصری چون تشبیه و استعاره در غزلیات نزاری پرداخته شده 75سخن،سالمت آذر :ص

، محقق و در مقالۀ جایگاه بدیع در دیوان حکیم نزاری قهستانی )اندیشه های ادبی است.

 ( صنایع لفظی و معنوی بدیعی در اشعار نزاری قهستانی تحلیل شده است.63سالمت آذر:ص

 سعدالدین نزاری فوداجی بیرجندی قهستانی -2

( 645-721سعد الدین پسر شمس الدین پسر محمد نزاری فوداجی بیرجندی قهستانی )»

از شاعران نیمۀ دوم قرن هفتم است. وی در فوداج بیرجند در خانوادة شیعه به دنیا آمد. در 
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مورد پدر نزاری جز اسمش كه در خالصه االشعار ذكر شده، سخن دیگری به میان نیامده 

كه یکی از آنها در جوانی كشته شد. با توجه به رثایی كه در مرگ  است. وی سه فرزند داشته

همسر خود سروده به نظر میرسد كه او هم از خاندان بزرگی بوده است و خود نزاری هم در 

این دوره حکیم مورد احترام و بزرگی بوده است. مذهب نزاری اسماعیلی بوده و اعتقاد به 

ب خود متعصب نبوده است. تخلص وی  را هم از مشرب باطنیان داشت. اما در مورد مذه

خلیفۀ فاطمی مصرالمصطفی لدین اهلل نزار میدانند. به روایتی نزاری داعی قهستان بوده است. 

با توجه به آثارش مشخص میشود كه  از صرف و نحو، قرآن، فقه،  فلسفه، مبادی تصوف و 

بودند اما نزاری كه با آموزش پدری نجوم آگاهی داشته است. با اینکه بیشتر استادان او سنی 

شیعه رشد كرده بود هرگز آموزه های شیعی خود را فراموش نکرد. به دلیل اینکه به 

فرمانروایان زمان خود تقرب میجسته، زندگی مرفهی داشته است. مسافرتهای بسیاری كرده 

: قصاید، مثنوی كه در طی آن شهرهای ایران، حجاز و عراق را دیده است. آثار او عبارتند از

بر وزن حدیقه، دیوان غزل، تركیبات و ترجیعات، مقطعات، ابیات مثنوی به بحور مختلف، 

یک مثنوی كوتاه، ادب نامه بر وزن شاهنامه، دو نامۀ منظوم به مثنوی، سفرنامه بر وزن 

 مثنوی مولوی، دستور نامه در آداب معاشرت و ازهر و مزهر بر وزن خسرو و شیرین. در اواخر

دیوان غزلیات نزاری «)زندگی را بدرود گفته است 721زندگی تنگدست شده و سر انجام در 

 (.11قهستان،مصفا:ص

 کنایه -3

كنایه یکی از چند نوع صور خیال شعری پر كاربرد در ادبیات فارسی است. خصلتی زیبایی 

میکند مایۀ شعر ایجاد  خواندن شناسانه به سخن می دهد و به خاطر اینکه درنگی در جریان

كنایه در ادب فارسی پس از ظهور اسالم شناخته شده ». آشنایی زدایی كالم ادبی نیز هست

و مورد استفاده قرار گرفته است. اما در ادبیات عرب كه پایه و اساس شکل گیری كنایه در 

عریف ادبیات فارسی است، عده ای از علمای معانی و بیان به این آرایۀ ادبی اشاره كرده اند و ت

خود از این آرایۀ ادبی را عنوان نموده اند كه به طور اجمال به ترتیب تاریخی به شرح آن 

ه.ق( كنایه را استعمال معنا در غیر لفظ خود 100میپردازیم. خلیل بن احمد فراهیدی)

ه.ق( عالوه بر پوشیده سخن گفتن اضمار و ابدال را نیز به آن افزوده 130میدانست. ابوعبیده )

ه.ق( آن را مبهم گویی معانی میداند كه به شکلهای گوناگون داللت دارد. 140سیبویه)است. 

ه.ق( از كنایه با عنوان 160ه.ق( ضمیر را نیز از جمله كنایات می داند. جاحظ)145فراء كوفی)

ه.ق( عالوه بر معنای لغوی به معنای فنی و اصطالحی 214كاروند یاد می كند. ابن قتیبه)
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ه.ق( از كنایه ذكری به میان آورده است.  385داشته است. پس از او ابن ندیم) كنایه نیز توجه

اولین كتاب معروف در بالغت، ترجمان البالغه نوشتۀ محمد بن عمر رادویانی است كه  در 

قرن پنجم میزیسته، وی در كتاب خود به كنایه اشاره كرده. در كتاب المعجم فی معاییراشعار 

ه در سدة هفتم میزیسته است، از كنایه تحت عنوان ارداف یاد العجم شمس قیس رازی ك

ه.ق( باز 840میکند. در كتاب بدائع االفکار فی صنایع االشعار حسین بن علی بیهقی كاشفی)

هم به كنایه اشاره شده است. سپس اولین كتاب به زیان فارسی كه نویسندة آن به شکل 

ه از محمدهادی بن مجد صالح مازندرانی كه علمی كنایه را تعریف كرده است، انوارالبالغ

متن پژوهی «)میگوید: كنایه عبارت از لفظی است كه مراد از آن الزم معنی موضوع له میباشد

(. سپس حسام العلما آق اولی در كتاب درر االدب در تعریف كنایه مینویسد: 67ادبی،پریز:ص

نچه ذكر گردیده اراده كنایه آن چیزی است كه انسان با آن تکلم میکند و غیر آ»

ذكر الزم و اراده ملزوم می »(. نصر اهلل تقوی كنایه را 173درراالدب،آق اولی:ص«)میکند

(. زرین كوب در تعریف 199)هنجار گفتاردر فن معانی و بیان و بدیع فارسی،تقوی:ص« داند

قی مد یک نوع دیگر از كالم وجود دارد كه گوینده از گفتن آن معنی حقی»كنایه میگوید: 

)شعر بی دروغ شعر بی نقاب، زرین « نظرش نیست و قصدش معنی مجازی است

ایراد لفظ و ارادة معنی غیر »(. جلیل تجلیل تعریف كنایه را اینطور بیان میکند: 61كوب:ص

معانی و «)حقیقی آن در حالی كه معنی حقیقی را هم بتوان از آن برداشت كرد

 (.80بیان،تجلیل:ص
در لفظ پوشیده سخن گفتن است و در »در تعریف كنایه میگوید: جالل الدین همایی 

معنی لفظی را بگویند و از آن الزم معنی حقیقی را اراده كنند به شرط اینکه ارادة معنی 

حقیقی نیز جایز باشد كه معنی حقیقی را مکنی به و الزم معنی حقیقی را كه مراد گوینده 

همچنین لفظی كه الزم معنی از آن خواسته شده باشد مکنی عنه میگویند و عمل گوینده و 

(. همچنین وی در جای دیگر كنایه را چنین 205)معانی و بیان، همایی:ص:« را كنایه گویند

كنایه دو معنی قریب و بعید دارد كه این دو معنی الزم و ملزوم یکدیگرند » تعریف كرده است:

و البته در كنایه معنی  اصلی هم  و ذهن گوینده از معنی نزدیک به معنی دور منتقل شود

(. بنابر این كنایه عبارت 256فنون بالغات و صناعات ادبی، همایی:ص«)جایز و ممکن است

است از واژه یا مصدر مركب و یا گروه فعلی و یا جمله ای كه دو معنی قریب و بعید دارد، 

ی ذهنی از معنی معنی قریب آن حقیقی و معنی بعید ان كنایی است، و خواننده با جستجو

 حقیقی به معنی كنایی دست پیدا میکند. در عین حال هر دو معنی نیز درست هستند.
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 انواع کنایه -1-3
 كنایه در كتابهای بالغی از گذشته تاكنون با توجه به مکنی عنه عبارتست از: تقسیم بندی

یت الرب كه ( كنایه موصوف كه وصف اسمی را بگویند و خود اسم را اراده كنند مانند ب1

( كنایه صفت ظاهر جمله از نظر دستور زبان صفت است كه با توجه به 2كنایه از دل است؛ 

( كنایه 3آن صفت متوجۀ صفت دیگری میشویم مانند سیه كاسه كه كنایه از كثیف است؛ 

از فعل یا مصدر كه در ظاهر گروه فعلی یا مصدری)مصدر مركب( داشته باشیم كه به مکنی 

)معانی و بیان كردن كه كنایه از گدایی كردن استبیم. مانند دست كفچه عنه دست یا

 ،شمیسا(.2
تقسیم بندی دیگری كه با توجه به وسایط میان مکنی به و مکنی عنه وجود دارد عبارتست 

( كنایۀرمز كه 2( كنایۀ تلویح كه وسایط بین الزم و ملزوم زیاد باشد مانند كثیر الرماد؛ 1 از:

الزم و ملزوم اندک اما مالزمه مخفی باشد، مانند عریض القفا یا عریض الوساده وسایط بین 

( كنایۀ تعریض كه به معنی 3كه هر دو كنایه از شخص كودن است اما دلیل آن مخفی است؛ 

( كنایۀ ایما 4گوشه زدن به كنایه میباشد مثل اینکه به شخص مسلمان مردم آزار بگویند؛ 

معانی و بیان، «)د آن است كه وسایط اندک و الزمۀ آن آشکار باشدكه ان را اشاره نیز گوین

 (.210همایی:ص
تقسیم بندی دیگری نیز با توجه به وسایط میان مکنی به و مکنی عنه وجود دارد كه 

( كنایۀ قریب كه برای انتقال به مطلوب چندان احتیاج به واسطه نباشد، یعنی 1 عبارتست از:

نی حقیقی به معنای كنایی منتقل میشود مانند طویل النجاد ذهن شنونده به سرعت از مع

( كنایۀ 2یعنی كمربند شمشیرش دراز است كه در معنی كنایی قد بلند مورد نظر است؛ 

بعید محتاج به وسایط متعدد است مانند كثیر الرماد كه معنی حقیقی آن خاكستر فراوان 

یی برسیم از قبیل پخت و پز فراوان، است و نیاز به وسایط فراوان دارد تا به معنای كنا

خاكستر فراوان ایجاد می كند و فراوانی پخت و پز نشانۀ مهمان داشتن فراوان است و در 

 (.210همان،«)واقع در انتها به این مفهوم میرسیم كه صاحبخانه بسیار بخشنده است

 انواع کنایه در غزلیات نزاری قهستانی -2-3
یه را در دیوان خود به كار برده است. برای آشنایی با انواع كنایه نزاری انواع متفاوتی از كنا

در شعر نزاری قهستانی، ابیاتی از وی مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد، تا گرایش وی به 

 انواع كنایه روشن گردد.كنایه با توجه به معنابه سه بخش تقسیم می شود:
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 کنایه صفت -1-2-3
فتی است كه باید بوسیلۀ آن متوجۀ صفت دیگری شد )ر.ک: در این نوع كنایه مکنی به ص

 ، شمیسا(.2معانی و بیان

شتلخ است  گر همه بگوی»  «نباشد            بدان دهـــان شکر خندة لطیف عبارت كز تو فـح

 (1075، بیت1)غزلیات نزاری قهستانی، ج

خنده كنایه از شکر خنده كنایۀ صفت است. صفتی است كه صفت دیگری بهمراه دارد. شکر 

زیبا بودن تبسم است. كنایه از نوع ایماست چون وسایط در آن اندک است كنایۀ قریب هم 

 هست.

 «زاهــــد خشــــک مغــــز تر دامــن            كــه  نداند  ره  خطــــا  ز  صــــواب»

 (682، بیت1)غزلیات نزاری قهستانی،ج

كنایۀ صفت است كه صفت دیگری به همراه دارد و در بیت دو كنایه وجود دارد: خشک مغز 

معنی كنایی آن دیوانگی و سبکسری است. كنایه از نوع تلویح و بعید است. همچنین تر 

دامن صفت است و كنایه از فاجر و فاسق و  گناهکار است كه باز هم صفت است، بنابر این 

مکنی عنه رسید، این كنایه كنایه از نوع صفت است. چون از مکنی به به راحتی میتوان به 

 از نوع ایما و قریب است.

 «فی الوقـــت ز ملـــک مصــر خوشتر            آن را كــه شـــکر لبــــی قـرین است» 

 (1924، بیت2)غزلیات نزاری قهستانی، ج

 رسیدنرا در كنایه است. از آنجا كه  سخنكنایی زیبایی  معنیاست كه در  مركب صفت شکر لب

 است. قریبآنچنانی ندارد، كنایه از نوع ایما و  ذهنیكنایی نیاز به تالش  معنیحقیقی تا  یمعناز 

 «كشی از مـا دوری            پــس بنه گــردن تسلیم و سرافراز بیا  دنتا سر افرازی و گر»

 (1585،بیت1)غزلیات نزاری قهستانی،ج

ه صفت دیگری در معنی كنایی در بیت دو كنایه وجود دارد: سر افراز كنایۀ صفت است ك

دارد و كنایه از مغرور است و از آنجا كه وسایط میان معنی حقیقی و معنی كنایی اندک 

است، از نوع ایما و قریب است .گردن كش كنایه از ظالم است. به نظر میرسد صفتی جایگزین 

نایه ای صفت دیگری شده است. وسایط اندک بین مکنی به و مکنی عنه آن را تبدیل به ك

 از نوع ایما و قریب كرده است.

 «به وعـــده مـده بیــش از اینـم فریب            كـــه نازک دلـان را نباشــد شکــیب » 

 (866،بیت1)غزلیات نزاری قهستانی، ج
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در این بیت نازک دل كنایۀ صفتی است كه صفت دیگری به همراه دارد. نازک دل كنایه از 

جا كه وسایط بین مکنی به و مکنی عنه اندک است ،كنایه از نوع ایما زود رنج است. و از آن

 و قریب است.

 «نــزاری زنـــده دل را دوســــت دارد            نه میـــت را چــو رهبان عزی و الت » 

 (902،بیت1)غزلیات نزاری قهستانی،ج

به همراه دارد و در این بیت زنده دل صفتی است كه صفت دیگری را در معنای كنایی خود 

كنایه از آگاه است. از آنجا كه وسایط بین مکنی به و مکنی عنه اندک است كنایه از نوع ایما 

 و قریب است.

 « حـــالی صــبور            ورنه در هجـــران جـــان مانع چراست هرسنگــدل باشد به » 

 (1380،بیت1)غزلیات نزاری قهستانی، ج

صفت دیگری را به همراه دارد. سنگدل كنایه از بی رحم است. سنگدل كنایۀ صفت است كه 

 از آنجا كه وسایط میان مکنی به و مکنی عنه اندک است كنایه از نوع ایما و قریب است.

 « است ستمغایت  به چهسوختگان تا  بر جگرهم مگر سوخته داند كه ز افسرده دالن            »

 (1583، بیت 1)غزلیات نزاری قهستانی، ج

در بیت سه كنایه وجود دارد: كنایۀ اول سوخته است، صفتی است كه صفت دیگری به 

همراه دارد و معنی كنایی آن شیفته و عاشق است. و از آنجا كه رسیدن از معنی حقیقی به 

معنی كنایی آسان است، كنایه از نوع ایما و قریب است.كنایۀ دوم افسرده دل است كه كنایۀ 

دیگری در معنی كنایی دارد و كنایه از بی احساس و غمگین است. و صفت است كه صفت 

از آنجا كه وسایط بین مکنی به و مکنی عنه اندک است، به همین علت كنایه از نوع  ایما و 

قریب است. اما تر كیب كنایی سوم جگر سوخته است كه صفتی است كه صفت دیگری در 

ما از نظر وسایط چون جگر سوخته بودن از طب معنی كنایی دارد و كنایه از پریشان است. ا

قدیم و افزایش صفرا و تشنگی و سوزش جگر نشأت گرفته بنابر این كنایه از نوع تلویح و 

 بعید است.

 « گــر میانت چــو كمر در نتوانیم گرفت      دل تو گرانی مشمر       سبکما ضعیفیم و » 

 (3532، بیت2)غزلیات نزاری قهستانی، ج

ل كنایه صفت از ظریف و سرخوش است. صفتی است كه صفت دیگری در معنی سبک د

كنایی خود دارد. و چون وسایط بین معنی ظاهری و معنی كنایی اندک است از نوع كنایۀ 

 ایما و قریب است.
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 « نی ام آن شکـــایت كنـــان شـتر دل            كه ماند خــرم در خــالب از مالمــت» 

 (3631، بیت2قهستانی، ج)غزلیات نزاری 

شتر دل تر كیب كنایی صفت است كه صفت دیگری به همراه دارد و كنایه از ترسو است. 

وسایط میان معنی ظاهری و معنی كنایی اندک است، از این رو كنایه از نوع ایما و قریب 

 است.

 کنایه موصوف -2-2-3

، 2اراده میکنند )ر.ک: معانی و بیاندر این نوع كنایه وصف اسمی را میگویند و خود اسم را 

 شمیسا(.

 « بخــارا             تا این ســتیزكــاران بیـدل كنند ما را شددانی چه مصلحت را بلغــار » 

 (39، بیت1)غزلیات نزاری، ج

بیدل كنایه موصوف از عاشق است، بیدل در این بیت خود شاعر است و كنایه از نوع ایماست 

ی به به مکنی عنه بسیار آسان است. دل عاشق در دستان پر قدرت زیرا رسیدن از مکن

معشوق است و عاشق نیز احساس می كند قلبش را از دست داده است.  در این كنایه، 

وسایط اندک بوده، به منظور شاعر به خوبی پی برده میشود. بیدل صفت موصوفی است كه 

 موصوف است. در بیت آشکارا وجود ندارد، بنابراین كنایه از نوع

 «آب افسرده درو آتش تر ریخته چیست         روح محض است اگر بشنوی از من جواب» 

 (720، بیت1)غزلیات نزاری قهستانی، ج

در بیت دو كنایه وجود دارد: آب افسرده در واقع ذات موصوف است و كنایه از جام شیشه 

ی اندک است، كنایه از نوع ایما ای است. از آنجا كه وسایط بین معنای ظاهری تا معنای كنای

و قریب است. كنایۀ بعدی در بیت آتش تر است كه كنایه از شراب است كه ذات موصوف 

است و از نوع كنایۀ ایما و قریب است زیرا رسیدن به معنی كنایی نیاز به استدالل آنچنانی 

 ندارد.

 کنایه به اسناد چیزی به چیز دیگر به نفی یا اثبات -3-2-3
وع كنایه عبارت از مصدر مركب یا جمله ای است كه از معنی حقیقی آن به معنی این ن

كنایی میرسیم. و این معنی كنایی یا مفهومی را اثبات میکند و یا نفی میکند ) ر.ک: معانی 

 ، شمیسا(.2و بیان

 « كجا من كجا دوستبیهده جان میکنم خـون جگر میخورم            این منم آخر چنین » 

 (15، بیت1)غرلیات نزاری، ج
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خون جگر خوردن كنایۀ تلویح از غصه خوردن است، بنابرین رسیدن از مکنی به مفهوم 

كنایی مکنی عنه، كمی دشوار است. همچنین خون جگر خورد ن مصدر مركب است، بنابراین 

ای  از نظر معنی در حال اسناد دادن به اثبات مفهوم است. چون جگر غذا را تبدیل به ماده

می كند و در خون می ریزد كه اندامها از آن نیرو می گیرند اما مزة غذا و خون خیلی متفاوت 

است، خوردن خون مایۀ عذاب است. و عاشق هم از دوری معشوق عذاب میکشد. در عین 

حال، هم معنای حقیقی یعنی خون جگر را خوردن و هم معنای كنایی آن غصه خوردن هر 

در دیوان غزلیات نزاری این نوع كنایه از بسامد بسیار باالیی برخوردار دو انجام شدنی است. 

است. كنایه در محور جانشینی قرار كرفته و در محور همنشینی ایجاد ابهام می كند، كه 

 خواننده تا حدی به دشواری به معنی اصلی میرسد و از این جهت از نوع كنایۀ بعید است.

 « مــــرا            زاللـــی بـــه لـــب برچـــکاند مـــرا یقیــنم كـه ضــــایع نمـــاند»

 (291، بیت1)غزلیات نزاری قهستانی، ج

زاللی بر لب بر چکاندن كنایۀ ایما از مورد لطف قرار دادن است.عاشق مانند تشنه ای است 

كه نیازمند آب است و آب در اینجا چیزی نیست جز اینکه عاشق از سوی معشق مورد لطف 

رار بگیرد. حتی اگر این لطف به اندازة چکاندن قطره آب زاللی بر لبان عاشق باشد، یعنی ق

بسیار اندک باشد. در اینجا كنایه از نظر وسایط از نوع قریب است.جمله است كه چیزی را 

اسناد داده است. زالل صفت آب است كه جانشین موصوف شده است. البته قابل ذكر است 

 ی زالل به محور عمودی غزل نیز توجه شده استكه برای معنی كنای

ـود گشتن چو كرم پیله تن تا كی نزاری»   « مولی هواالعلی همهعلیها فان  شنیدی من            گرد ـخ

 (528،ص1)غزلیات نزاری، ج

گرد خود گشتن مصدر مركب است و بواسطۀ وسایط اندک كنایۀ ایما  است و كنایه از 

بیت شاعر با استفاده از مصدر مركب موضوعی را كه اسناد داده شده سرگردانی است. در این 

اثبات می كند. و از آنجا كه وسایط بین مکنی به و مکنی عنه اندک است از این جهت قریب 

 است.

 «مـا گـــانۀ  دو  هــر   طالقند  ســـه            ندـزد مــا دو زنـدیـــن و دنیـــا به ن» 

 (513یت،ب1)غزلیات نزاری،ج

سه طالق هستند جمله است در معنی كنایی به طور كامل رها كردن و شاعر بوسیلۀ این 

جمله موضوعی را كه اسناد داده شده اثبات میکند. به واسطۀ وسایط اندک كنایه از نوع 

 ایماست و به همین دلیل از نوع قریب نیز هست.
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 «اعما و چون بیند به حقاسرار  چون بشنود به صمی عمی از مبدأ قلم رفته است                اصم»

 (523،بیت1)غزلیات نزاری،ج

قلم رفته است جمله است و كنایه از تقدیر و سرنوشت است. از آنجا كه وسایط بین مکنی 

 به و مکنی عنه اندک است كنایه از نوع ایما و قریب است.

 «ـــا بــه عـــلیـین لـــواســـر تهـــی چــون طبل پر باد غرور            بـركشــیده ت»

 (545،بیت1)غزلیات نزاری،ج

تا علیین لوا بر كشیدن كنایه از به شهرت رسیدن است. وسایط اندكی بین مکنی به و مکنی 

 عنه وجود دارد از این جهت كنایه از نوع ایما و قریب است.

 « راه ما تا نکنی قطـــع مقـــامات مپوی            كـــوی ما تا نشـــوی خانه بر انداز میا»

 (582، بیت1)غزلیات نزاری، ج

در بیت كنایۀ راه قطع كردن وجود دارد كه كنایه از سفر كردن است و چون رسیدن به معنی 

 اصلی كنایه آسان است بنابراین از نوع ایما و قریب است.

 «گـردون تراب بر سر آن تیره بخت كـرد            كز دســـت داد دامــن اوالد بوتــراب»

 (606،بیت1)غزلیات نزاری قهستانی،ج

در بیت دو كنایه وجود دارد: تراب بر سر كسی كردن كنایه از بیچاره و بدبخت كردن است. 

یه از نوع ایما و قریب به نظر میرسد به دلیل وسایط اندک بین مکنی به و مکنی عنه كنا

است. كنایۀ بعدی از دست دادن دامن است كه از نظر كنایی به معنی رها كردن است. كنایه 

 از نوع ایما و قریب است.

 « تن در هالک ده كه ز سر درگذشت آب            عشـقمحیط  مزن دربیهوده دست و پای »

 (612،بیت1)غزلیات نزاری قهستانی، ج

ب از سر گذشتن وجود دارد كه كنایه از  نهایت بیچارگی و درماندگی است. در بیت  كنایۀ آ

كنایه به علت اندک بودن وسایط بین معنای ظاهری و معنای كنایی آن، از نوع ایما و قریب 

 است.

 «گـر چــه بپیچـــی ز نــزاری عنــان            مـــن چه كنـم می رومـت در ركــیب» 

 (879،بیت1ی، ج)غزلیات نزاری قهستان

در بیت دو كنایه وجود دارد: عنان پیچیدن كه مصدر مركب است و كنایه از دوری كردن 

است و به دلیل وسایط اندک بین معنی ظاهری و باطنی كنایه از نوع ایما و قریب است. در 



 283/بررسی و تحلیل انواع كنایه در غزلیات نزاری قهستانی

 

 

ركاب كسی بودن جمله است و اسنادی است و كنایه از بنده و چاكر است و به واسطۀ وسایط 

 میان مکنی به و مکنی عنه، كنایه از نوع ایما و قریب است. اندک

از نظر وسایط نیز كنایه در یک تقسیم بندی به چهار نوع تقسیم میشود كه شامل: ایما، 

 تلویح، تعریض و رمز است.

 ایما -4-2-3
در این نوع كنایه وسایط بین معنی حقیقی و معنی كنایی اندک و آشکار است )ر.ک: 

 ،شمیسا(.2ن معانی و بیا

 « ام و ننگ            ای گاو الغری مفکن خود در این خالبـو تو موقـوف نهندایشان منز» 

 (673،بیت1)غزلیات نزاری قهستانی،ج

كنایی  معنیبه  رسیدناست كه كنایه از آبرو و اعتبار است و از آنجا كه  عطفی كیبترنام و ننگ 

 است. قریبایما و  نوعآنچنانی ندارد و وسایط اندک است، از این رو كنایه از  ذهنینیاز به تالش 

 « روز برف اســت بیایید و بیارید شــراب           تا بنوشیم به شکـــرانۀ این فتــح الباب»

 (689،بیت 1)غزلیات نزاری قهستانی، ج

كارهاست. شاعر از  در این بیت فتح الباب اسم مركب است و معنای كنایی آن گشایش در

تصویرِ باز شدنِ در، استفاده كرده و از آن معنی كنایی گشایش در كار را اراده نموده است و 

 از آنجا كه وسایط در این نوع كنایه اندک است، از نوع ایما و قریب است.

 «یب ـعـــنان چـون بدادی نزاری ز دســت            مگــــر پــایداری كنی چـون رك» 

 (871،بیت1لیات نزاری قهستانی، ج)غز

در بیت دو كنایه وجود دارد: كه هر دو به دلیل وسایط اندک بین معنی ظاهری و معنی 

كنایی از نوع ایما و قریب است. عنان از دست دادن كنایه از بی اختیار شدن است و پایداری 

 كردن كنایه از مقاومت كردن است.

 « مطلوبچنان  وطالب  چنینالخصوص  علیآرم            قـدم چـو باز نگیرم همه به دسـت » 

 (835،بیت1)غزلیات نزاری قهستانی، ج

در بیت قدم باز نگرفتن مصدر مركب است كه اسناد به نفی می كند و كنایه از دور نشدن 

است. به دلیل اینکه وسایط میان معنی حقیقی و معنی كنایی اندک است، از این رو كنایه 

 و قریب است.از نوع ایما 

 « بروتی بر جهــان زن كیــن زبون گیر             ندارد   جـــز   بــرای   ریشــخـندت» 

 (1045،بیت 1)غزلیات نزاری قهستانی، ج
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در بیت تركیب كنایی بروت بر جهان زدن وجود دارد كه جمله است. بروت بر جهان زدن 

است. از آنجا كه وسایط بین مکنی به و كنایه از بر جهان فخر كردن و آن را ناچیز شمردن 

 مکنی عنه اندک است كنایه از نوع ایما و قریب است.

 « در دامن شکیب كشیدم به صــبر پای            سیر محقــقانه نه كــار سیاحـت است » 

 (1144، بیت1)غزلیات نزاری قهستانی، ج

ت فعلی است. معنی كنایی در بیت تركیب كنایی پای در دامن كشیدن وجود دارد كه عبار

آن گوشه گیری كردن است. از آنجا كه وسایط میان معنی ظاهری و معنی باطنی اندک 

 است كنایه از نوع ایما و قریب است.

 « سلیمان اینجاست  زن كه تنمهر بر لب نه و ی            پرچند اثبات كنی معــرفت دیــو و » 

 (1197، بیت1)غزلیات نزاری قهستانی، ج

در بیت دو كنایه وجود دارد:  مهر بر لب زدن كه مصدر مركب است و معنی كنایی آن 

سکوت كردن است و چون وسایط اندک بین مکنی به و مکنی عنه وجود دارد كنایه از نوع 

ایما و قریب است. تركیب كنایی تن زدن كه مصدر مر كب است  به معنی ساكت شدن است. 

كنایی وسایط اندک است، كنایه از نوع ایما و قریب است.  و چون بین معنی ظاهری و معنی

اما از نظر مفهومی شاعر دو كنایۀ هم معنی را در كنار هم به كار برده كه به نظر می رسد 

 در حال تاكید كردن مفهوم است.

 « خاستبرجان آستین افشان سر از  دل منصبا ز جیب عرقچــین تو دمی در داد            » 

 (1324،بیت1نزاری قهستانی،ج)غزلیات 

در بیت  تركیب كنایی آستین افشان وجود دارد كه معنی كنایی آن رها كردن است. از آنجا 

 كه وسایط بین معنی ظاهری و معنی كنایی آن اندک است، كنایه از نوع ایما و قریب است.

 «خورشید عشق استیقـــین در ذره ذره آفـــتاب اســـت            گمـــان در سـایۀ » 

 (1449،بیت1)غزلیات نزاری قهستانی، ج

در بیت تر كیب كنایی در سایه بودن وجود دارد، در مفهوم كنایی، یعنی از عنایت كسی 

برخوردار بودن. از سوی دیگر از آنجا كه به آسانی می توان به معنای كنایی تركیب پی برد، 

 كنایه از نوع ایما و قریب است.

 « ست  در  قـــلزم  آز  مـــن            ولیکــن چــو لنگــر دوپا در گـل استانهنگــی » 

 (1502،بیت 1)غزلیات نزاری قهستانی،ج



 285/بررسی و تحلیل انواع كنایه در غزلیات نزاری قهستانی

 

 

در بیت تركیب كنایی پا در گل بودن وجود دارد و كنایه از ساكن و بی حركت بودن است. 

 وع ایما و قریب است.از آنجا كه رسیدن به معنی كنایی به وسایط اندک نیاز دارد، كنایه از ن

ـجرای كه ز  شنیدهكدام عاشق صادق »   « ز عـــاجزی سپر صـابری نیفکنده ست            ه

 (2171، بیت2)غزلیات نزاری قهستانی، ج

در بیت تر كیب كنایی سپر افکندن وجود دارد كه كنایه از تسلیم شدن است. از آنجا كه 

 است از این رو كنایه از نوع ایما و قریب است.وسایط بین معنی ظاهری و معنی باطنی اندک 

 « است دیگرشاه ماتی  عشق هر دمبسـاط  بردر مقــامر خانۀ روحـــانیان پاكـــباز            » 

 (2339،بیت2)غزلیات نزاری قهستانی،ج

در بیت تركیب كنایی شاه مات وجود دارد كه از اصطالحات شطرنج است و كنایه از مغلوب 

چون معنی كنایی به راحتی قابل درک است و نیازی به تالش ذهنی ندارد، كنایه شدن است. 

 از نوع ایما و قریب است.

نبینان بود تسلیم  خودبزرگی كار  سر»  « است خشک و تراز  تو هرچهباز با دروارهان،             ـك

 (2386،بیت 2)غزلیات نزاری قهستانی،ج

رد كه حاصل مصدر است و در این بیت در مفهوم در بیت تركیب كنایی سربزرگی وجود دا

كنایی از حد خود تجاوز كردن به كار رفته است. به دلیل وسایط اندک بین مکنی به و مکنی 

 عنه كنایه از نوع ایما و قریب است.

 « بهشــت و جهـــنم زده پشــت پـای            ز دنیـــا و دیـــن كـرده كــوتاه دست» 

 (2490، بیت 2قهستانی، ج)غزلیات نزاری 

در بیت دو كنایه به چشم میخورد. تر كیب كنایی پشت پای زدن كه مصدر مركب است 

و كنایه از خوار شمردن میباشد. به دلیل وسایط اندک بین معنی ظاهری و معنی كنایی 

تركیب فوق، كنایه از نوع ایما و قریب است. دومین تركیب كنایی دست كوتاه كردن است و 

یه از پرهیز كردن میباشد. از این جهت كه وسایط بین مکنی به و مکنی عنه اندک است كنا

 كنایه از نوع ایما و قریب است.

 « وگـــر چـو سرو نباشم قبا نیارم بست             شتاگـــر به زرق روم ازرقــی توانم دا» 

 (2527، بیت2)غزلیات نزاری قهستانی، ج

بستن وجود دارد و كنایه از مجهز بودن و مهیا شدن است. وسایط در بیت تركیب كنایی قبا 

 بین معنی ظاهری و معنی كنایی اندک است از این جهت كنایه از نوع ایما و قریب است.
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ــنبسوخت حلق »  ـرقاز  م  « آه دلم           ز سینه همچو براق سبک عنان بگذشت بس كه ب

 (3374، بیت2)غزلیات نزاری قهستانی، ج

ر كیب كنایی سبک عنان در بیت وجود دارد كه كنایه از چاالک است. بین معنی ظاهری ت

 و معنی كنایی وسایط اندک است به همین دلیل كنایه از نوع ایما و قریب است.

 « جیحون زنند خشت كه بر سربا جاهــالن معــامله در بحـث معرفت            باشد چنان » 

 (3402، بیت2)غزلیات نزاری قهستانی، ج

در بیت جملۀ كنایی بر سر جیحون خشت زدن وجود دارد كه اسناد به اثبات دارد و كنایه 

از انجام كار بیهوده است. وسایط بین معنی ظاهری و معنی كنایی اندک است از این جهت 

 كنایه از نوع ایما و قریب است.

 « ـرم نمیدارد از دروغ صریحخطــیب بر ســر منبــر ژاژ میخــاید            عجـب كه ش» 

 (3840، بیت2)غزلیات ناری قهستانی، ج

تر كیب كنایی ژاژ خایی در بیت وجود دارد كه كنایه از بیهوده گویی است. ژاژ نوعی خار 

است كه شتر می خورد و نمیتواند آن را نرم كند به نظر می رسد حركت دهان خطیب كه 

اژ خایی مانند شده است. چون وسایط بین معنی بیهوده حركت می كند، به همین دلیل به ژ

 ظاهری و معنی كنایی اندک است كنایه از نوع ایما و قریب است.

 تعریض -5-2-3

یا نکوهش  كسیاین نوع كنایه جمله یا عبارتی است اخباری كه معنای باطنی آن هشدار به 

 (.شمیسا، 2شود )ر.ک:معانی و بیانمخاطب می شدنآزرده  موجبباشد و  كردن مسخرهیا 

 عـــالج            برون كــند ز دمـــاغــم بخــار سودا را بهپدر طــبیب بیاورد تا مگــر »

 « طعـــنه گفتــم اگــر منــم نباید برد            به هـرزه این همه زحـمت طبیب دانا را به

 (102و  101، بیت 1)غزلیات نزاری قهستانی، ج

و بیت باال كه موقوف المعانی هستند كلمۀ طعنه زدن كنایه است. طعنه در لغت به در د

معنای یک بار نیزه زدن است  و در واقع نزاری در حال گوشه زدن به پدر خود است كه به 

اینگونه كنایه تعریض می گویند. بسیار موجز است و كنایۀ بعید است چون یک بار نیزه زدن 

شه زدن به كسی در معنی كنایی، تالش ذهنی بیشتری را میطلبد، در معنی ظاهری، تا گو

 تا خواننده از مکنی به به مکنی عنه برسد.

 « خــلق زبان دراز كــرده چو الماس تیز            طعــنه دهی از قفــا سرزنشی از عقـب»

 (800،بیت1)غزلیات نزاری قهستانی،ج
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كه در معنای كنایی، منظور گستاخی كردن زبان دراز كردن مصدر مركب است ولی از آنجا 

است و به نوعی گوشه زدن از معنای كنایی آن اراده می شود، بنابر این از نوع تعریض است 

و چون وسایط بین معنی ظاهری تا معنای كنایی اندک است، از این رو كنایۀ قریب است. 

تعریض است كه قبال  همچنین قابل ذكر است كه طعنه زدن نیز در بیت فوق از توع كنایۀ

 در مورد آن توضیح داده شده است.

 « تو میکشد نپذیرند            اگر وضـو كند از كوثر بهشت و طهـارت دروجود هركه زبان » 

 (1073،بیت1)غزلیات نزاری قهستانی،ج

در بیت مصدر مركب زبان در كسی كشیدن وجود دارد كه در معنی كنایی سرزنش كردن و 

. كنایه از نوع تعریض و چون وسایط بین مکنی به و مکنی عنه اندک است طعنه زدن است

 بنابر این از نوع قریب است.

 « گر زبان طعـــن شـــد بر مـــن دراز            چــون كنم كـــوته نظـر را بار نیسـت» 

 (3086، بیت2)غزلیات نزاری قهستانی، ج

ایۀ تعریض از گوشه زدن می باشد.كنایه از طعن زدن به معنی نیزه زدن است و در اینجا كن

 نوع بعید است.

 تلویح -5-2-3
در این نوع كنایه وسایط میان معنی حقیقی و معنی كنایی زیاد است )ر.ک:معانی و 

 ،شمیسا(.2بیان

 «گذشت عمر و برون نامد از وبال اخـتر             فرو شــدیم به درد و نکرد درمان بخت» 

 (1118، بیت 1قهستانی، ج)غزلیات نزاری 

وبال اختر كنایۀ تلویح از بدبختی است زیرا وسایط در آن زیاد است و همچنین از نوع بعید 

هر برجی كه برابر خانۀ ستاره بود وبالش بود و به پارسی پتیاره » است. از سوی دیگر

باشد طبق  ( و هنگامی كه ستاره ای در وبال خود قرار داشته397التفهیم،بیرونی:ص«)خوانند

تنجیم نشانۀ سرنوشت بد است. برای دستیابی به معنی كنایی باید با احکام تنجیم آشنایی 

 داشته باشیم.

 «آشــوب من            به می گــرم كـــن تا كـــی از آفـتاب پرســـر خشـــک مغــز » 

 (615، بیت 1)غزلیات نزاری قهستانی، ج

ت كه صفت دیگری به همراه دارد. خشک مغز به نظر میرسد خشک مغز صفت مركبی اس

كنایه از سودایی و دیوانه وش است . خشک مغز فاقد توانایی دریافت افکار جدید است و در 
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طب سنتی برای كسانی این حالت پیش می آید كه دچار استرس و بی خوابی باشند با توجه 

نایه ای از نوع تلویح و بعید به این مفهوم شاعر با نهایت ایجاز  از یک نوع بیماری جسمی، ك

 ساخته است.

 « دوستان با جگر تشنه رسید آب حیات             كــوری مدعــیان را به محـمد صلوات» 

 (984،بیت1)غزلیات نزاری قهستانی،ج

در بیت كنایۀ جگر تشنه وجود دارد. در طب قدیم افزایش صفرا موجب تشنگی و سوزش 

نسبت به آب و میل كردن آن،  این سوزش را كاهش میداد. جگر میشد. و كشش شدید بیمار 

و به این استناد تركیب جگر تشنه در معنی كنایی به كسی اطالق میشود كه بسیار مشتاق 

 است. كنایه با توجه به وسایط زیاد از نوع تلویح و بعید است.

 از: انواع كنایه با توجه به آشکار بودن و پنهان بودن مقصود كنایی عبارت است

 کنایۀ قریب -6-2-3
در این نوع كنایه مقصود بین معنای ظاهری و معنای باطنی مشخص است )ر.ک:معانی و 

 ، شمیسا(.2بیان

 «تهاــعلــم شدم به عــالمات عشق در عالم            بلــی به روز قیــامـت بود عــالم» 

 (550، بیت 1)غزلیات نزاری ،ج

د كه كنایه از شهرت است. از انجا كه وسایط میان معنی در بیت كنایۀ علم شدن وجود دار

حقیقی كنایه و معنی كنایی آن اندک است و میتوان به راحتی به معنی كنایی دست یافت 

 كنایه از نوع ایما و قریب است

 « تهاــغـالم عشـــقم و الحمدهلل از سر صدق            بر آســـتان وفـــــا كــردم قیـام»

 (551،بیت1نزاری قهستانی، ج)غزلیات 

در این بیت قیامت كردن كنایه از كارهای عجیب انجام دادن است و از انجا كه وسایط میان 

 مکنی عنه و مکنی به اندک است از این رو كنایه از نوع ایما و قریب است.

 « میا روی در كعبۀ وحدت نتوان با خود رفت            در چـنین قــافله با كثــرت و انباز»

 (589،بیت 1)غزلیات نزاری، ج

روی در كعبه كردن تركیب كنایی است و معنی كنایی آن فراموش كردن وجود خود است. 

از انجا كه رسیدن از معنی حقیقی تا معنی كنایی بسیار راحت است و نیازی به تالش فکری 

 انچنانی ندارد كنایه از نوع ایما و قریب است.

 



 289/بررسی و تحلیل انواع كنایه در غزلیات نزاری قهستانی

 

 

 «ـــز بر ســر پای            اندیشــه  نمیکــنی  در ایـــن  بـــابدل رفـت و تو نیــــ» 

 (590، بیت 1)غزلیات نزاری، ج

تركیب كنایی بر سر پای بودن، كنایه از استقامت داشتن است. و از انجا كه بین معنی حقیقی 

 و معنی كنایی وسایط اندک است كنایه از نوع ایما و قریب است

 « و دیـن در نیاورند            حــــالج وار طـــوق ندانند از طــناب آنها كه سـر به دنیی»

 (669، بیت 1)غزلیات نزاری قهستانی،ج

تر كیب كنایی سر در نیاوردن در مصرع اول وجود دارد كه كنایه از تسلیم نشدن است. و 

از سوی به دلیل وسایط اندک بین مکنی عنه و مکنی به كنایه از نوع قریب و ایما است. 

دیگر در مصرع دوم تر كیب كنایی طوق از طناب ندانستن وجود دارد كه كنایه از تسلیم 

بودن همراه با شناخت كافی و به نوعی بی اعتنایی به سرنوشت است. چون طوق كنایه از 

 تسلیم بودن است. و این كنایه نیز از نوع قریب و ایما است

 « خـــاصه خــوب آبی معطر چون گالب          آب   بهآتــش ســــی روزه را بنشـــان »

 (754، بیت1)غزلیات نزاری،ج

تش به آب نشاندن كنایه از تسکین داده شدن است. و از آنجا كه وسایط بین آدر مصرع اول 

مکنی عنه و مکنی به اندک است كنایه از نوع ایما و قریب است. آب نیز در این بیت كنایۀ 

 ایما و قریب از شراب است

 «بـار مالمتگـــران میکشـــم و میبــرم            میگـــذرانم خـــوشی دور عنـا و تعب»

 (801، بیت1)غزلیات نزاری، ج

در این بیت تركیب كنایی بار كشیدن وجود دارد كه كنایه از تسلیم شدن است و از انجا كه 

 نوع قریب و ایما استوسایط اندک میان معنای حقیقی و معنای كنایی وجود دارد كنایه از 

 «كمند زلف تو و جام باده هر دو به كـف            رقیب را چـه بمـاند به دست باد امشب»

 (816،بیت1)غزلیات نزاری،ج

در بیت تر كیب كنایی باد به دست بودن وجود دارد كه كنایه از دست خالی ماندن یا هیچ 

معنی كنایی اندک است، كنایه از نوع  نداشتن است و از آنجا كه وسایط بین معنی حقیقی تا

 ایما و قریب است.

 کنایۀ بعید -7-2-3
، 2در این نوع كنایه ربط بین معنی حقیقی و معنی كنایی معلوم نیست )ر.ک:معانی و بیان

 شمیسا(.
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 «در منجنیق دور بسـی چــرخ سیر كرد            برجـی هنــوز رخنه نشد زین حصـارها»

 (560بیت  ،1)غزلیات نزاری، ج

در بیت دو كنایه وجود دارد: مصرع اول تركیب چرخ سیر كردن وجود دارد كه كنایۀ ایما 

و قریب از گذشت روزگار است . اما در مصرع دوم برجی رخنه نشدن جملۀ كنایی است كه 

كنایه از به حقیقت نرسیدن است و از انجا كه برای رسیدن به این معنی كنایی باید با احکام 

آشنا باشیم كنایه از نوع تلویح و بعید است. برج منزلگاه ستارگان است و قرار گرفتن  تنجیم

خورشید در هر یک از این برجها سرنوشتی را  طبق علم تنجیم رقم میزند. اما با توجه به 

این بیت در هیچ برجی نمیتوان به حقیقت پی برد و فلک مانند حصاری است كه مانع میشود 

 افالک و ستارگان و تنجیم، به حقایق آفرینش پی ببرند. انسانها از طریق

 « آتــش فکـــنده در جگـر الله عارضت            وز برگ نســـترن بر رویــت ببـرده آب»

 (648، بیت1)غزلیات نزاری، ج

در این بیت دو تركیب كنایی وجود دارد: آتش در جگر افتادن كنایه از آرزو داشتن است. 

طب قدیم جایگاه ارزو را در جگر میدانستند و برای رسیدن از معنی حقیقی  از آنجا كه در

تا معنی كنایی نیاز به دانستن طب قدیم است از این جهت كنایه از نوع تلویح و بعید است. 

همچنین كنایۀ آب رویت ببرده در بیت وجود دارد كه آب كنایه از آبرو است و به علت 

 ی عنه، كنایه از نوع قریب و ایما استوسایط اندک بین مکنی به و مکن

 «ای شــب هجـــران تــو روز حسـیب            زهــــرة شــــیران بچــکد زین نهیب» 

 (873،بیت1)غزلیات نزاری، ج

در بیت تر كیب كنایی زهره چکیدن وجود دارد كه كنایه از ترسیدن است. زهره كیسه 

آن وجود دارد و اگر از حالت لزج و كشدار در  ای است زیر جگر كه مایعی لزج و كشدار در

بیاید و مایع شود موجب آفت بدن است، در نتیجه  باعث استفراغ میشود. در قدیم میگفتند 

كسی كه از ترس استفراغ میکند زهره اش تركیده است و شاعر از این دستاورد علمی استفاده 

جا كه رسیدن به معنای كنایی كرده و تر كیب كنایی زهره چکیدن را ساخنه است. از آن

نیازمند دانستن علم پزشکی است و وسایط میان مکنی عنه و مکنی به زیاد است از این رو 

 كنایه از نوع تلویح و بعید است.

 نتیجه گیری -4
یکی از هنرسازه هایی كه در اشعار فارسی از آن بسیار استفاده شده است، كنایه است. 

شترین معانی را برجسته میکند و از لوازم اصلی در مضمون كنایه با اندكترین كلمات بی
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پردازی اشعار است. كنایه به نوعی  بر جسته سازی در لفظ و معناست و از منطق عادی 

گفتار گریزان است. همچنین ایجاز و ابهام و اغراق جزء الینفک این تکنیک ادبی است. نزاری 

ن شگرد ادبی استفاده كرده است. با بررسی قهستانی از  شعرای اواخر قرن هفتم نیز از ای

بیت از  دیوان غزلیات نزاری به نظر میرسد با توجه به وسایط بین معنی ظاهری و  4000در

معنی كنایی تعداد كنایه های ایما و قریب از همۀ انواع دیگر بیشتر است. بدین ترتیب كه: 

و كنایۀ  5/0عدد و درصد  20عداد و كنایۀ تلویح:  با ت 075/5عدد با درصد  203كنایۀ ایما 

بیت  4000در این بیتها وجود دارد. كنایۀ رمز در  175/0عدد و درصد  7تعریض:  با تعداد 

بیت بررسی شده است كه كنایۀ بعید   4000دیده نشد. و  قریب و بعید بودن كنایات نیز در

نایۀ قریب با بسامد بسیار كمتر از كنایۀ قریب است و ك 675/0عدد و در صد  27با تعداد 

درصد در این تعداد بیت وجود دارد. همچنین كنایاتی كه اسناد به نفی یا  075/5و  203

بیت از  4000بیشترین تعداد در  87/4عدد و درصد  195اثبات مفهومی میکنند با تعداد 

ز دیوان غزلیات نزاری قهستانی را به خود اختصاص داده اند، بدین ترتیب كه كنایاتی كه ا

گروه فعلی و مصدر مركب ساخته شده اند تعدادشان از كنایاتی كه به شکل جمله هستند 

عدد و  13و كنایۀ موصوف با تعداد  8/0عدد و درصد 32بیشتر است. كنایۀ صفت با تعداد

 تعداد كمتری را به خود اختصاص داده اند. 325/0درصد 
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