ندریة علمی _ پژوهدی
پژوهشهای ادب عررانی (گوهر گویا)
سال یازدهم ،شماره دوم ،پیاپی  ،99تابستان  ،2931صص 31 -221

کارکرد کنایه در غزلیات شمس
∗∗∗

محمدرضا صالحی مازندرانی∗ -پروین گلیزاده∗∗ -سید محسن زکینژادیان
چکیده

کنایه بیانی غیرمستقیم و تأملبرانگیز از موضوعهای گوناگون است که جنبة هنری و خیالپردازی سخن ادبی را نیزز
رشد میدهد؛ هم چنین شاعر و نویسنده می تواند با کاربرد آن ،معانی و مضامین دشوار را با بیزانی آشزنا و ردزرده و
هنرمندانه به ذهن مخاطب منتقل و آن را نهادینه کند .در این جستار ابتدا بهطور گزیده دیدگاههای ارائهشزده دربزار

کنایه و ارزش هنری و کارکردهای ادبی آن در شعر بررسی میشود؛ سپس کنایه در دو جنبة کیفی و کمی در غزلیات
شمس تحلیل و ارزیابی می شود .باتوجهبه این بررسی میتوان دریارت موالنا از کنایزة رریزب در شزعر خزود بسزیار
استفاده میکند؛ یکی از علت های این موضوع ،سادهگویی و استفاد بی تکلّف شاعر از تصویر شعری است؛ همچنین
شعر موالنا بهجای لفظ ،بر معنا تکی ه دارد و مخاطبان آن نیز عام است؛ این موضوعات باعث شده است تا مفاهیم بلند
عررانی در بیانی ساده جلوهگر شود.
واژههای کلیدی
مولوی؛ غزلیات شمس؛ تصویر؛ کنایه

∗ استادیار زبان و ادبیات رارسی داندگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران salehi_mr20@yahoo.com

∗∗ داندیار زبان و ادبیات رارسی داندگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران dr_golizadeh@yahoo.com
∗∗∗ کارشناس ارشد زبان و ادبیات رارسی داندگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران zakinezhad_m@yahoo.com
تاریخ وصول 2931/2/12

تاریخ پذیرش 2931/9/2

 / 31پژوهشهای ادب عررانی (گوهر گویا) ،سال یازدهم ،شمار دوم ،پیاپی  ،99تابستان 2931

1ـ مقدمه
کنایه یکی از عناصر تصویرساز در شعر و ادب رارسزی اسزت .سزخنوران از ایزن عنصزر بیزانی از
گذشته تاکنون استفاده کردهاند و همواره شاعران برای هنریترکردن شعر خود از کنایه بهره بردهاند.
کنایه در ادبیات کارکردهای متفاوتی دارد؛ یکی از آنها استفاده از کنایه در ادبیات عررزانی بزهویزژه
غزل عاررانه است .بی شک عارران برای انتقال معانی و گفزتن نزاگفتنیهزا از ررریزتهزای زبزانی
استفاده میکردند و عنصر کنایه یکی از این ررریتهای زبانی است .موالنا ،بزرگترین عارف شاعر
ادبیات پارسی ،در غزلیات شمس ،بسیار از این عنصر بیانی بهره برده است .در این پژوهش بعد از
اشاره به کنایه و تحلیل کارکردهای هنری و ادبی آن ،کاربرد کمی و کیفی کنایه در غزلیزات موالنزا
بهشکل گسترده با ارائة جدولهای آماری تحلیل می شود .گفتنی است تاکنون هیچ پژوهش مستقلی

در این باره صورت نگررته است و تنها بهصورت پراکنده در برخزی متزون ماننزد تصزویرگزری در
دیوان شمس از حسین راطمی و ررهنگنامة رمزهای موالنا از رحمان مدتاقمهر اشزارههزایی بیزان
شده است.
2ـ کنایه
ردیمیترین تعریف رارسی کنایه از محمد بن عمر رادویانی در ترجمانالبالغه است که بدون هزیچ
شرح و توضیحی میگوید...« :و یکی از بالغتها کنایتگفتن است و آن چنان بود کی (که) شزاعر
بیتی گوید به کنایت چنانکه عنصری گوید:
چــد دیــده بــاز گیــاید ــرار یابــد مــر

چـــد لـــن بـــه دنـــده گیـــاید ب ـــرد
(رادویانی)99 :1831 ،

زمخدری نیز در اساسالبالغه دربار ریدة این کلمه میگوید :این کلمه در اصل مصزدر الالالزی
مجرد از باب «نصر /ینصر» یعنی «کنی /یکنو» یا «ضرب /یضرب» یعنی «کنی /یکنی» است و ازنظزر
واژگانی «پوشیدهگویی و صراحتنداشتن در گفتار معنی میدهد و با دو حزرف جزر«ب» و «عزن»
متعدی میشود؛ یعنی میگویند «کنی عن الدئ» یا «کنزی بالدزئ کنایزة» (زمخدزری.)111 :2931 ،
عبدالرحمن سیوطی پس از بیان این دو مطلب که مجاز بلیغتر از حقیقت و کنایه رساتر از تصزری
است ،میگوید« :کنایه لفظی است که الزم معنایش از آن اراده شده است» (سیوطی.)211 :2931 ،

کارکرد کنایه در غزلیات شمس 39 /
معاصران نیز در تعریف کنایه همین مفهوم را با زبانی سادهتر و بیانی لطیفتزر بیزان کزردهانزد.
جاللالدین همایی در تعریف کنایه مینویسد« :در اصطالح سخنی است که دو معنی رریب و بعیزد
داشته باشد و این دو معنی الزم و ملزوم یکدیگر باشند ،پس گوینده آن جمله را چنان ترکیب کنزد
و به کار برد که ذهن شنونده از معنی نزدیک بزه معنزی دور منتقزل گزردد» (همزایی.)111 :2939 ،
میرجالل الدین کزازی در کتاب بیان ،کنایه را اینگونه شرح میدهزد« :سزخنور اگزر بایسزته (الزم)
چیزی را در سخن بیاورد و از آن بایسته ،خود آن چیز را بخواهد کنایهای را به کار گررته است .در
کنایه معنای بایسته یا به سخنی دیگر ،معنی راستین کنایه نیز پذیررتنی و رواست» (کززازی:2933 ،
 .)219محمدرضا شفیعی کدکنی در صورخیال در شعر رارسزی پزس از بررسزی نظرهزای مختلزف
دربار کنایه چنین مینویسد« :کنایه یکی از صورت های بیان پوشیده و اسلوب هنری گفتار است...
متقدمین از علمای بالغت حوز مفهومی کنایه را وسیعتر از متأخرین میدیدهانزد .ازنظزر ابوعبیزده
صاحب مجازالقرآن هر نوع عدم تصریحی از مقولة کنایه است» (شفیعی کدکنی242 :2931 ،ز.)241
همان طور که اشاره شد ،متقدمان مرز دریق و روشنی بزین کنایزه و مجزاز و اسزتعاره مدزخص
نکرده اند و مانند صاحب کتاب مجازالقرآن ،هر نوع تصری نکردنزی را از نزوع کنایزه پنداشزتهانزد.
«می توان ادعا کرد که تا ربل از تفتازانی (صاحب کتابهای مطول و مختصزرالمعانی) میزان مجزاز،
استعاره و کنایه مرز دریق و روشنی نمیتوان یارت» (آراحسینی .)119 :2934 ،یک مالک مهم برای
تدخیص کنایه از موضوعاتی مانند مجاز آن است که در کنایه اراد معنای راهری ممکن است؛ اما
در مجاز این موضوع ممکن نیست« .یک نکتة بسیار مهم که باید در کنایه به آن توجه شود تا مزرز
نسبتاً روشنی بین کنایه و مجاز باشد جواز اراد معنی راهر است» (همزان)113 :؛ بزرای نمونزه در
عبارت کنایی «آب در هاون کوبیدن» ارزون بر معنای کنایزه یعنزی عمزل بیهزوده انجزامدادن ،عمزل
راهری آب در هاون کوبیدن را نیز میتوان تصور کرد« .اینجاست که تفزاوت بزین کنایزه و مجزاز
مدخص می شود؛ زیرا در مجاز اراد معنی حقیقی ممکن نیست و حتمزاً ررینزة صزاررهای مزا را از
معنی اصلی دور می کند تا معنی مجازی را دریابیم؛ اما در کنایه چنین ررینهای نیست و اراد معنای
حقیقی ممکن است» (همان.)113 :
نباید این نکت ه را از نظر دور داشت که کنایه در اصل به علومی مانند معناشناسی و زبانشناسزی
مربوط می شود و کمتر در حوز علم بیان ررار میگیرد؛ اما چون برخی کنایهها سزاخت تدزبیهی و
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استعاری دارند آن را جزو مباحث بیان ررار دادهاند؛ برای نمونه عبارت «گل نامة غم به دست گیرد»
استعاره ای است که حاصل معنی آن ،کنایه از پژمردگی گل است .با وجود این از دیربزاز کنایزه در
متون بالغی در جایگاه یک عنصزر بالغزی بررسزی شزده اسزت و آن را از دیزدگاههزای مختلزف
تقسیمبندی کردهاند.
علمای بالغت کنایه را از سه دیدگاه تقسیمبندی کردهاند؛ در اینجا برای پرهیز از طزوالنیشزدن
کالم ،بدون اشاره به تعریف ها ،رقط به انواع این تقسیمبندی اشاره می شود .کنایه را ازنظزر معنزای
کنایی ،یعنی داللت مکنیبه به مکنی عنه ،به سه دسته میتوان تقسیم کرد؛ هرگاه مکنزیعنزه صزفت
باشد ،کنایه از صفت است؛ هرگاه مکنی عنه اسم باشد ،کنایه از موصوف است و هرگاه مکنزیعنزه
عبارتی رعلی یا جمله باشد ،کنایه از رعل است .در این نوع تقسیم بندی ،کزاربرد کنایزه از رعزل در
ادب رارسی بیدتر و رایجتر است.
کنایه ازنظر انتقال معنی به دو نوع رریب و بعید تقسیم میشود .تقسیمبندی دیگر کنایه بر مبنای
وضوح و خفا و رلّت و کثرت وسایط و سرعت یا کندی انتقال از مکنیبه ،به مکنیعنه است .کنایه
از این دیدگاه به چهار نوع تقسیم میشود :ایما ،رمز ،تلوی  ،تعریض.
تعریفهای جدید و ردیم تقریباً یکساناند؛ بعضی کلی تر و بعضی به جزئیات نیز پرداختزهانزد.
در تعریفی کوتاه و جامع از کنایه ب اید گفزت ،کنایزه دوری از تصزری اسزت و سزخنی اسزت کزه
ارزون بر معنای حقیقی زبانی ،معنای مجازی هنری نیز دارد .دربار تقسیمبندی کنایه از دیدگاههزای
مختلف نیز باید گفت که گستر کنایه در زبان بسیار وسیع است و گاه این تقسزیمبنزدیهزا جزامع
نیستند .شفیعی کدکنی در این باره چنین میگوید« :کنایه از طبیعیترین راههای بیزان اسزت کزه در
گفتار عامة مردم و امثال و حکم رایج در زبان ایدان رراوان میتوان یارت؛ تقسیمبندیهای علمزای
بالغت هیچگاه نمیتواند جدولی برای حدود آن (کنایه) تعیین کند .جستوجو در امثال و نکتههای
رایج در زبان مردم ،این موضوع را بهخوبی روشن میکند» (شفیعی کدکنی .)243 :2931 ،ارزونبزر
تقسیمبندی و تعریفهای کنایه ،کارکرد های کنایه در زبان و شعر بسیار مهم است .نویسند کتزاب
صورخیال در شعر رارسی تقسیمبندی های ردما دربار کنایزه را بزی بهزره از ارزش ادبزی و هنزری
میداند و در ادامه چنین میگوید« :توجه به آن تقسیمات هیچگونزه توسزعهای در حزوز امکانزات
خلق کنایهها به وجود نمیآورد و اگر درت شود می بینیم در بعضی موارد ،بسیار محزدود و دور از

کارکرد کنایه در غزلیات شمس 33 /
مرزهای زیبایی و بیان هنری است» (همان .)249 :در ادامه به ارزش هنری و کارکردهای کنایزه در
شعر پرداخته میشود.
8ـ ارزش هنری و کارکردهای کنایه
شاعران همواره به شیوهای غیرمستقیم اندیدة خود را بیان میکنند و ذهن مخاطزب را بزه کنکزاش
وامی دارند؛ «باتوجه به تعریف کنایه که همان پوشیده سخن گفتن است ،این نزوع بیزان هنزری نیزز
میتواند به شاعر در انتقال معنا و مقصود به شیو غیرمستقیم یاری رساند؛ اصوالً آنچه باعث لزذت
خواننده از یک االر ادبی ،بهویژه شعر ،می شود ،تالش ذهنی او برای دریارت مقصود گوینده اسزت»
(همان .) 31 :اگر سرایند یک شعر سخن خود را روشن و دور از هرگونه بیان هنری عرضزه کنزد،
باید بر االرش نام نظم نهاد؛ زی را شعر بیان هنری کلمات است .شاعر باید برای تزأالیر بیدزتر اجزاز
کدف روابط پنهان میان واژهها و لذت بزردن از ایزن کدزف را بزه مخاطزب خزود ببخدزد .کنایزه
ویژگیهایی دارد که به زیباترکردن و هنریکردن شزعر مزیانجامزد؛ از آن جملزه «دو بُعزدیبزودن،
نقاشی زبان ،عینیّتبخدیدن به ذهنیّت ،ابهام ،جزء و اراد کل ،ایجاز ،مبالغه ،غرابت و آشناییزدایی
را میتوان نام برد» (وحیدیان کامیار.)241 :2939 ،
از سوی دیگر ارزش ادبی یک کنایه را در کاربرد آن به ارتضای حال موضوع شعر و مخاطبانش
میتوان ارزیابی کرد« :شاعر بهوسیلة کنایه عواطف و احساسزات خزود را هنرمندانزه و مزرالّر بیزان
میکند» (سنچولی .)223 :2931 ،در برخی کنایه ها ربط بین الزم و ملزوم دیریابتزر اسزت و ایزن
امکان وجود دارد که این نوع کنایه نزد اهل رن جالبتر و هنری تر باشد؛ اما گزاه همزین دیریزابی،
خواننده را از شنیدن و خواندن شعر بازمیدارد و چهبسا تعقید کالم را نیز به همزراه داشزته باشزد.
ازاین رو سخنوران بزرگ مانند موالنا در کاربرد عناصزر بالغزی بزه مسزائل مختلفزی ازجملزه نزوع
مخاطبان و موضوع سخن توجه داشتهاند.
کنایه ممکن است زمینة ررهنگی یا باورهای اسطورهای داشته باشد؛ یکی از علزتهزای زیبزایی
کنایه همین تالش ذهنی برای دریارت پیدینة کنایه است« .برای دریارت معنزای مجزازی کنایزههزا
واسطه هایی را باید پدت سر گذاشت یعنی بسیاری از کنایههای رارسی ،ژررایی دارند که به گذشته
برمی گردند و کنکاش در آنها خالی از لطف نیست؛ همچنانکه بیدزتر ضزربالمثزلهزا برگررتزه از
حکایتهایی است که کمو بیش به آنها اشاره شده است .اگر با درت به اصل و ریدة کنایهها درزت
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شود و ریدهیابی گردد ،می توان دریارت که سررشتة بیدتر آنها در آیات ررآنی ،اعتقادات پیدزینیان،
آداب و رسوم اجتماعی ،باورهای اساطیری ،بینشهای مذهبی و غیزره یارزت مزیشزود» (میرزانیزا،
 .)14 :2999یکی از تفاوت های کنایه با صور خیال دیگر همین پدزتوانة عظزیم رکزری و ررهنگزی
است که با خود به همراه دارد .شاعران بزرگزی ماننزد موالنزا بزاتوجزهبزه ایزن ررریزت خزا

و

کارکردهای متفاوت کنایه ،از این عنصر بیانی در شعر بهره بردهاند.
مهمترین کارکردها و علت های استفاده از کنایه در این نکتزههزا خالصزه مزیشزود« :رسزایی و
گویایی در ایجاز کالم ،تصویرسازی ،دوگانگی در معنا و ابهام ،اغراق ،عظمت و بزرگی ،کراهت و
ترس از ذکر نام ،رعایت ادب و بیان معمّا» (آراحسینی .)112 :2934 ،هر سخنور باتوجهبه ارتضزای
حال مخاطب و در نظر داشتن یکی از این اهداف ،از کنایه بهره میبرد؛ برای نمونه کراهت از ذکزر
نام ،هنگامی است که «نام بردن از کسی یا چیزی برای گوینده یا شنونده ناخوشایند اسزت ،پزس از
ذکر مستقیم نام او پرهیز می کنند این امر ممکن است دالیل گوناگونی داشته باشزد» (همزان.)119 :
یکی از نمونه های آن کاربرد کنایه در هجو است .شاعرانی که رریبان یا دشزمنان خزود را بزهنزوعی
هجو میگفتند با این هدف ،از کنایه بسیار بهره برده اند؛ زیرا کلمات و عباراتی که انسان از شزنیدن
آنها کراهت دارد ،در رالب کنایه میتواند بیان شود؛ چنانکه شفیعی کدکنی دربار منجیک میگوید:
«نباید رراموش کرد که وی (منجیزک) در کنایزه یکزی از رزویتزرین شزاعران عصزر خزویش و از
تواناترین گویندگان شعر پارسی است که در چند نمونة موجود از شزعر او ،بلیزغتزرین کنایزات را
می توان یارت .در حوز هجو ،عنصر اصلی بیان کنایه است که محزور اصزلی بزه شزمار مزیرود و
اغراق در مرحلة دوم ررار دارد» (شزفیعی کزدکنی .)499 :2931 ،زریزنکزوب نیزز ارزش هنزری و
ررارت کنایه را اینگونه بیان میکند « :استعمال کنایه از باب ررارت است در رکر یا بیان و گویی به
کالم عادی رنگی از شعر میدهد و تیزهوشی و ررارت را به چالش میخواند .باری کنایه در غزل،
تقاضا ،انتقاد و در هجو خدمت بسیار به شاعران میکند» (زرینکوب)91 :2911 ،؛ چنانکه سخنور
بزرگی مانند حارظ از این ررریت هنری کنایه در تعریض بسیار سود میبرد.
رعایت ادب از دیگر کارکردهای کنایه است که حسین آراحسزینی بزه آن اشزاره مزیکنزد .ایزن
رعایت ادب مفهوم گسترده ای دارد؛ گاه گوینده بزرای حفزظ شخصزیّت و بزرگزواری خزود از آن
استفاده میکند؛ یکی از این نمونه های کاربرد کنایه برای رعایت ادب ،هنگام تقاضا و یزا بزهنزوعی
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حسن طلب است؛ شاعر به علت های مختلفی حسن طلب خود را در پوشش کنایه بیان میکند تزا
با حفظ همت واالی خوی ش ،صله درخواست کند؛ برای نمونه عبید زاکانی برای دریارزت مرسزوم
خود ،با پادشاه اینگونه سخن میگوید:
تا ابـد نام تـد بـا ی بـاد و نـام دشــمن

همچد مرسدم مَنَش ناگـه لـب بـر سـر زده
(عبید زاکانی)111 :1831 ،

«رلم بر سر زدن» کنایه از نادیدهگررتن و حذفکردن است .شزاعر بزا کزاربرد کنایزهای لطیزف،
خواستار بررراری دوبار صلهاش است.
برای پرهیز از طوالنیشدن کالم ،همة تعریفهای کارکرد کنایه بیزان نمزیشزود و بزه همزین مقزدار
بسنده میگردد .در ادامه با ذکر شاهد و مثالهایی از غزلیات موالنا ،کارکردهای آن نیز بیان خواهد شد.
همان گونه که بیان شد ،هر شاعری باتوجه به رالب شعری و موضوع سخن و مخاطب شزعرش،
از کنایه بهره میبرد و به جنبة هنری االرش می ارزاید .گفتنی است شاعران همیده کنایه را از ررهنگ
عامه برنمی گیرند و گاه خود آررینند آن هستند؛ چنانکه دربار شاعران بزرگزی ماننزد رردوسزی و
سعدی و موالنا و حارظ اینچنین است.
1ـ کنایه از دیدگاه مدالنا
همان گونه که از آالار موالنا برمیآید ،وی معنا را بر لفظ برتر میداند و شعر را امری خزار از اراد
شاعر میداند؛ «خون چو میجوشد مَنَش از شعر رنگی میزنم»« .موالنا هم با دیدگاهی ارالطونی به
ررایند آررینش ،شاعر را هنگام سرایش شعر خار از اراد خویش میبیند:
تد م ندار که من شـرر بـه دـدد مـیگـدیب

تا کــه هیــیارم و بیـدار یکـی دم نـزنب»
(صالحی مازندرانی)121 :1831،

شاید بهتر است چنین گفته شود که نگرش موالنا به لفظ و معنزی بزا نگزرش دیگزران متفزاوت
است « .ردر مسلّم این است که او به مسئلة صورت و معنزی و یزا لفزظ و معنزی از همزان منظزری
نمینگرد که مثالً عبدالقاهر جرجانی یا صورت گرایان روسی بدان مینگریستهانزد؛ موالنزا معنزی را
امری روحانی و برخاسته از صدقِ تجربة عاطفی میشناسد و به همین سبب ورتی میگوید:
گــر یــدیژ

کــژ بــدد مرنیــ

راســ

آن کــــژی لمـــو مــــقبد دـداســــ
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از معنی چیزی اراده کرده است جز آنچه جرجانی و صورت گرایان روسی میرهمیدهانزد؛ زیزرا
اگر حرف صورتگرایان روسی مالک باشد ،در «حرف کژ»« ،معنیِ راست» امکزان تحقزق نزدارد...
موالنا در همه حال حق را به جانب معنی میدهد» (شفیعی کدکنی.)99 :2939 ،
موالنا با وجود این بیتوجهی به لفظ پردازی و تمایل به معنا ،باز در تصویرهایش نوآوریهزایی
داشته است که ویژ اوست« .موالنا جاللالدین به زبان حال میگوید :من این دانم کزه بزاده را بزه
«چوبدست» و«جامه» کسی در عرب و عجم تدبیه نکرده است ،همه گفتهاند :آب آتدین ،دختر رز،
آتش آبگون و...؛ اما من میگویم عصا و اطلس ربا.
صــنما ببــین دــزان را بننــر برهننــان را

ز شراب همچد اطلس ،بـه برهننـان بـا ده

به نظـارهگـه ودانـان بنیسـ هانـد و پیـران

به می ودان تازه ،دو سـه پیـر را ع ـا ده»
(اددان ثالث)99 : 1831 ،

در این بیت موالنا در تدبیهی بدیع شراب را به اطلس ربا و عصا تدبیه میکند.
موالنا در کنایه نیز مانند سایر صور خیال در دیوان شمس نوآوری هایی دارد و از ایزن ررریزت
تصویری در سخن خود استفاده کرده است:
ای مــی ب ــرم از تــد مــن بــادهتــرم از تــد

پروــدشتــرم از تــد آهس ـ ه کــه سرمس ـ ب
(مدلدی)189 :1839 ،

«بادهتر» کنایه از مست تر است؛ گویا ایزن ترکیزب کنزایی سزاختة خزود موالناسزت کزه ازنظزر
تقسیمبندی کنایات ،در رالب کنایه از صفت ررار میگیرد .موالنا در این کاربرد کنایی با هدف اغراق،
نهایت مستی و سکر عاررانة خود را ندان می دهد و خود را در رالب کنایه ،از شراب ،مظهر و سبب
مستی ،بادهتر و مستتر میخواند« .یکی از ویژگیهای مهم زبان ادبی برای پیامرسانی و تأالیرگذاری
اغراق و مبالغه است؛ اغراق برای تأالیر بیدتر بر مخاطب است» (آراحسینی.)114 :2934 ،
گفتنی است موالنا در تصویر سازی ارزون بر خلق تصاویر نو و بدیع ،تصاویر شاعران پیدزین را
نیز با رنگ و جلوه ای دیگرگون در شعر خویش آورده است؛ چنانکه گفتهانزد« :مولزوی بزا صزور
خیال سنتی به مهارت بازی میکند و بیدتر آنها را بهطور شگفتانگیزی به کزار مزیبزرد» (شزیمل،
« .)194 :2931نوآوری شاعر در تصویرسازی بهحدّی است که حتی شامل تصویرهایی میشود کزه
دیگران مکرر در شعر آورده اند؛ یعنی شاعر از همان چیزی که دیگران بارها آن را ماد تصویرسازی
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در مضامین مختلف ررار دادهاند ،باز تصاویری زیبا و متفاوت با آنچه دیگران گفتهاند ،ساخته است»
(راطمی.)11 :2914 ،
یکی از کاربردهای مهم موالنا از کنایه تبیین و تفهیم نکات اخالری ،اجتمزاعی ،دینزی ،عررزانی
است .بهطورکلی برای روشن کردن رابطة جهان غیب با هستی و نیز کیفیت ارتباط خدا و انسزان و
درمجموع برای کاملکردن و رهماندن مسائل معنوی و گفتن ناگفتنیها ،از این ررریت بیانی استفاده
میکند .گاه بیان مفهوم و نکتهای عررانی در رالب الفاظ نمیگنجد و کلمات از بیان آن لطیفة معنوی
عاجز است؛ «چون به عدق آمد ،رلم بر خود شکارت»...؛ برای مثال هنگامی میخواهزد بزه کهنزه و
ذات معدوق خود ،خداوند ،اشزاره کنزد از سزاختار خاصزی بهزره مزیبزرد و بزا آوردن مضزاف و
مضافالیه «جانِ جان» به حقیقت او اشاره میکند« ،جانِ جان» کنایه از کنه و ذات معدوق اسزت و
گویی جز با کنایه نمی توان کهنه و ذات خداوند و بهطورکلی مسائل معنوی و ناگفتنی را بزه زنجیزر
الفاظ و کلمات کداند « .در این گونه تصویرها ذهن از ابعاد حسی و جهات ششگانه رراتر میرود
و روی به سوی بی جانبی دارد و در باطن رطره صد جوی روان میجوید .در این شگرد شزاعر در
پی کدف باطن اشیاست و به ماهیت شیء نظر دارد نه صورت آن؛ پس برای هر راهری باطنی در
نظر میگیرد و از هر ذره پیامی می شنود .این نوع تصویرپردازی ،ذهن را از سط به عمق و از ماده
به جوهر سوق میدهد» (رتوحی)194 :2933 ،؛ «در دو چدم من ندین ای آن که از من مزنتزری».
شاعر برای بیان ذوب و رنای خود در معدوق و یکیشدن با او از ترکیب «از من منتری» اسزتفاده
میکند و آن ک نایه از وحدت و کنایه در ساختار رعل ،جمله ،اسزت .کزاربرد ایزن نزوع ترکیبزات و
رمزها و کنایات با روح عرران و رازآلودگی این مکتب سازگار است؛ همچنین با کاربرد آن ،مفاهیم
سخت و پیچید عررانی را میتوان بیان کرد« .ضرورت سمبول ،چنانکه نیما یوشیج مزیگویزد ،بزه
تکامل د نیای واژگان و نابسندگی آن مربوط است و دریقاً به حاالت جدید شاعر و نویسزنده ازنظزر
کمبود مصال خالریت در محدود زبان مربوط است» (الروت.)231 :2931 ،
همان طور که بیان شد ،کنایه در شعر ،کاربردهای رراوانی دارد و شاعران همواره از آن بهزرههزا
برده اند .ارزون بر شعر همة ما در مکالمات روزمره برای بیان مقاصد خود از کنایه استفاده مزیکنزیم.
کنایه مانند ضربالمثل در تاریخ و ررهنگ مردم یک روم ریده دارد و گویی با ذهزن و روح مزردم
گره خورده است .در رسمت بعد بهطور گسترده کزاربرد کنایزه در دیزوان غزلیزات موالنزا بررسزی
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میشود.

5ـ کنایه در غزلیات شمس
هدف غزلیات موالنا بیان عدق و سرّ و حاالت درونی است و زبان آن ساده و عامهپسند است .این
غزلیات وزن هایی دوری دارد که مناسب سماع است؛ زیرا سماع موسیقی خا

خود را میطلبزد.

مخاطبان آن نیز بیدتر اررادی هستند که دانش کاری ندارند و تنها به سزبب پیمزودن مسزیر معنزوی
معتبر هستند .برخالف «مثنوی موالنا که هدف ،ارشاد و تعلزیم و تربیزت معنزوی مخاطزب اسزت،
اسلوب بیان هنری از بیدترین و باالترین بسامد نسبتبه سایر اسلوبها و رالبها برخوردار است»
(گلچین .)39 :2933 ،چنان که پیدتر بیان شد؛ موالنا در غزلیات از کنایه بزرای انتقزال و درک بهتزر
حاالت روحی خود بهره می برد .این کنایات بیدتر از معقوالت (الزم) به محسوسات (ملزوم) التزام
داده میشود .تقریباً نیمی از کنایههای غزلیات ازنظر شکل و ساختار نحوی بزهصزورت ترکیبزات و
جمالت کامل است .ازنظر سادگی و دشواری رهم نیز تعداد بسزیاری از کنایزههزا رریزب و تعزداد
اندکی بعید است و این نداندهند سزادگی و رهزمپزذیربودن ایزن کنایزههزا و بزه دنبزال آن غززل
موالناست .مولوی از اندک شاعرانی است که مداهد طبیعت به بهترین صورت در اشعارش تجلی
کرده است .موضوع غزل مولوی ،معانی عررانی و رریفترین حاالت و تجربههای روحی است .به
همین سبب استفاده از اشیای پدیده های طبیعی به او یاری میکند تا با ردرت بیمانند شزاعریاش،
آن را به انجام رساند« .موالنا در جایگاه شاعر معنی گرا که سبک و سیاق کزالم او سزخت متزأالر از
ررآن است ،از کاربرد عناصر زندگی عامیانه و مسائل زندگی روزمره و محیط پیرامزون خزویش در
شعر هیچ پروایی نداشت .کیمیاگری بود که به رمز و راز نحو تبدیل مس به کیمیا دست یارته بود»
(حسین پورجاری.)234 :2931 ،
عبارات و جمالت و تصاویر هر شاعر به نوعی بیانگر حاالت روحی و درونی او و حتی متزأالر
از شرایط محیطی آن شاعر است« .ت صویرهای حاصل از انواع خیال ،در دیوان هر شاعری ،کموبیش
گزارشگر لحظه هایی است که با درون و جهان درونی او سروکار دارد آن که حیاتش در زمینة مادی
و معنوی در حرکت است و آن که زندگی ایستا و بیجنبدی دارد شعرشان یکسان نیست» (رتوحی،
 .)111 :2933شفیعی کدکنی نیز همین موضوع را بهگونه ای دیگر بیان میکند« :از آنجا که هر کسی
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در زندگی خود تجربه های ویژ خویش دارد ،طبعاً صور خیزال او نیزز دارای مدخصزاتی اسزت و
شیو خاصی دارد که ویژ خود اوست» (شفیعی کدکنی .)12 :2939 ،موالنا نیز مانند شاعران دیگر،
از محیط پیرامون خویش متأالر بوده است؛ «خیزالبنزدی در اشزعار مولزوی از رویزدادهزای محزیط
پیرامون او الهام میگیرد» (شیمل .) 34 :2931 ،در بررسی تصاویر شعری موالنا ،بهویژه کنایزه ایزن
نکته درخور توجه است که وی بعد از مالرات بزا شزمس و تحزول روحزیاش ،دعزوتکننزده بزه

سکوت و پوشاندن سرّ است؛ ازاینرو درصد کنایههایی با محتوای دعوت به سزکوت ،در غزلیزات
شمس بسیار است؛ کنایههایی مانند دهانبربستن و دمنزدن و دهاندوختن ،همگی ندان از سزکوت
و خموشی است؛ البته این موضوع با تخلّص موالنا ،خاموش ،نیز در ارتباط است؛ زیرا وی بعزد از
مالرات با شمس بهسوی علم حال ررت و از علم رال روی گردانید .بدیعالزمزان رروزانفزر دربزار
تحوّل روحی او بعد از مالرات با شمس چنین مینویسد« :موالنا بعد از این خلوت روش خزود را
بدل ساخت و به جای ارامة نماز و مجلس وعظ به سماع ندست و به جای ریزل و رزال مدرسزه و
اهل بحث گوش به نغمة جانسوز نی و دلنواز رباب داد» (رروزانفر .)31 :2934 ،موالنا در غزلیزات
بارها به ارزش خاموشی و پوشاندن سرّ اشاره کرده است« .یکی از شزگفتیهزای زنزدگی شزاعرانة
موالنا این است که درعینحال که «خاموش» را بزرای تخلزص برگزیزده اسزت و در بیزت پایزانی
غزل ها ،خود را به سکوت وامزیدارد و گفتزار را مایزة نزابودی حزالوتا حزال مزیدانزد ،یکزی از
پرسخنترین و پرشعرترین شاعران ادب رارسی است» (مدتاقمهر.)23 :2931 ،
کی پردازیی ،گر چیب تد آنجاسـ ی

دامدش باش ،اندییه کن کز المکان آید سخن

با گم

دجلب ز وصف درویش ،به ددا دهان ببنـدم

چـه بـرد ز آب دریا و ز بـحر دـیک سقا

(مدلدی)1185 :1839 ،
(همان)93 :

در ادامه کنایات غزلیات شمس از دیدگاه بیانی بررسی می شود و استفاد موالنا از انواع کنایه در
رالب جدولهای آماری ارائه میگردد.
5ـ 1کنایههای مدالنا ازنظر ساد ار بیانی
کنایه ازجمله تصاویر پرکاربرد در شعر و نثر است .همان گونه که اشاره شد ،کنایههزا ارززونبزر
نقش کنایه ،در ساختار بیانی دیگری نیز نقش دارند .در غزلیات موالنا گاه کنایه در وجهشبه تدبیهی
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یا لوازم مدبهبه محذوف استعار مکنیه میآید:
اگرچــــه همچــــد اشــ ـ ر کژن ــــادیب

چـــد اشـــ ر ســـدی کربـــه راهـــداریب
(همان)313 :

در بیت باال من ،مدبه و اشتر ،مدبه به است؛ به عبارتی شاعر خودش را به شتری بدسرشزت و
بدنهاد مانند کرده است .کژنهاد ،به معنی بدسرشت و بدنهاد ،کنایه در رالزب صزفت اسزت کزه در
جایگاه وجهشبه به کار ررته است.
چدن بر این دلق میتنب مژـ آب و روغـنب

ز بـرونیب مـ

 ،به درونـه ز هــب وــدا
(همان)185 :

در بیت باال نیز آب و روغن مدبه به است .شاعر خود را به آب و روغن تدزبیه کزرده اسزت و
کنایه را در رالب وجه شبه بیان میکند؛ زیرا آب هیچگاه با روغن ترکیب نمیشود و روغن بر سط
آب میماند؛ بنابراین «آب و روغن» کنایه از وجود دو چیز متضاد و ناسازگار در کنار هزم اسزت و
این تعبیر و معنای کنایی ،کنایه در رالب موصوف ،در این بیت نقش وجهشبه دارد .همچنین تنیزدن
در بیت باال ،کنایه در ساختار جمع است .تنیدن کار کرم ابریدم است که در اینجا مدبهبه محذوف
است؛ بنابراین ارزون بر زمینة استعاری ،استعاره مکنیه ،کنایة بعید نیز هست و در معنای کنایی «دور
و بر چیزی یا کسی گدتن ،ارهار عالره و توجهکردن به کسی یا چیزی» به کار ررته است.
در برخی تدبیهات غزلیات موالنا هدف نهایی تدبیه ،صورت کنایی دارد و معموالً این موضوع
در تصاویر هدرمندی دیده می شود که برای بیان و انتقال معنی و نه ایجاد زیبایی به کار میرود:
چــد طــدطی وــان شــکر دایــد بــه ناگــه

شـــدم ســـرمس

و طـــدطی را بخــایب
(همان)311 :

تدبیه بیت باال عبارت است از« :جان مانند طزوطی شزکر مزیخایزد»« .شزکرخاییدن» کنایزه از
شیرینزبانی و سخن شیرین گفتن است .هدف غایی این تدبیه نیز صورت کنایی دارد.
5ـ 2کنایهها در الن ومله
هرگاه مکنیبه و مکنی عنه ،هر دو ،جمله ،مصدر ،رعل و یا عبارت باشد ،به آن کنایة رعل گفتزه
می شود .به بیان ساده تر کنایة رعل عبارت است از «رعلی یزا مصزدری یزا جملزهای یزا اصزطالحی
(مکنی به) در معنای رعل یا مصدر یا جمله یا اصطالح دیگر (مکنیعنه)» (شمیسا .)193 :2939 ،این
نوع کنایه بیدترین کاربرد را در زبان گفتار امروز دارد .در غزلیات موالنا نیز پرکاربردترین نوع کنایه
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است؛ از کل کنایات غزلیات موالنا 9119 ،کنایه 9141 ،کنایة آن از نوع کنایه در رالب جمله اسزت
که به عبارتی  41درصد کنایات را در بر میگیرد .این موضوع ندان میدهد که موالنزا در غزلیزات
خود ،بهویژه در کاربرد کنایات از هنجارهای زبانی خار ندده است و در سرودن اشزعار از زبزان
روزمره و معیار خود ،رهمپذیربودن ،بهره می گیرد .در جدولهای شماره یک و دو ،میزان و درصزد
کاربرد هر یک از انواع کنایات به طور جداگانه ذکر شده است .در ادامه از این نوع کنایه شزواهدی
آورده میشود.
دبرت هس

که در با کندن شاخ دردـ

مژدة تد بینید از گـ و دسـ افیـان شـد
(مدلدی)838 :1839 ،

«دستاردانشدن» کنایه از ررصیدن و شروع سماع است؛ این ررزص و سزماع موالنزا در یزک
حالت بیخویدی صورت میگررته است« :موالنا به این ررص آگنده از شور و هیجان ،نه به چدزم
مجرد یک نمایش رمزی ،بلکه به دید تزکیة روحزانی و یزک عبزادت عزاری از ترتیزب و عزادات
مینگریست ...ررص یک دعای مجسم و یک نماز بیخودانه بود» (زرینکوب:)291 :2939 ،
شمس تبریزی! تد ددرشیدی و از تد چـاره نیسـ

چدن که بی تد شن بدد ،اس ارههـا بیـمرده گیـر
(مدلدی)515 :1839 ،

یکی دیگر از کاربردهای کنایه در شعر ،بیان معماست« .در شعر رارسی گزاهی بزهجزای اینکزه
آشکارا نامی را ذکر کنند ندانی آن را بهصورت غیرمستقیم می آورند تا مخاطب را به تأمل وادارنزد
تا خود آن را دریابد» (آراحسینی .)113 :2934 ،در عبارت کنزایی «سزتارههزا بدزمرده گیزر» شزاعر
به جای کاربرد عبارت «تا صب بیدارماندن» ،از این کنایه بهره برده است؛ زیرا سزتارههزا در آسزمان
شب می درخدند و کسانی ستارهها را می توانند ببیند و بدمارند که شب بیدار باشند .با این واسزطه
مکنیبه ،ستارهشمردن و مکنیعنه ،بیداربودن و شبزندهداری است.
مهپرس ان که س اره همـه شـن مـیشـمرند

آدر این کدشـش و امیـد بـه وـایی برسـد
(مدلدی)831 :1839 ،

در این بیت عاشقان شزب بیدارنزد و بزه معدزوق مزیاندیدزند؛ پزس سزتارهشزمردن کنایزه از
شبزنده داری و انتظار برای دیدن معدوق است« .ستاره شمردن :بیداربودن ،شبزنزدهداریکزردن»
(الروت.)133 :2994 ،
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تــا ایــن تــن بیمــارم ،ویــن کی ـ ه د زارم

زنده شد و چابک شد ،برداش

سر از بـالین

(مدلدی)331 :1839 ،

بیماری خطرناک ،آدمی را در بستر مینداند .با ایزن واسزطه «سزر از بزالین برداشزتن» کنایزه از
بهبودی و دورشدن بیماری و سرحالشدن است .یکی از انگیزههای استفاده از کنایه ،ایجزاز اسزت.
گاه بیان حاالت و جمالت بسیاری با کاربرد یک عبارت کنایی به ایجاز میرسزد« .یکزی از دالیزل
مهم کاربرد کنایه در هر زبان ،به ویژه در زبان رارسی گویایی و رسایی آن است .این ویژگی ،زیبایی
دیگری را با خود به همراه دارد و آن ایجزاز اسزت؛ زیزرا رسزایی ،گوینزده را از شزرح و توضزی
بازمیدارد» (آراحسینی .)112 :2934 ،در بیت باال نیز سالمتیارتن و بهبودی در عبارت کنایی«سزر
از بالین برداشتن» به ایجاز کامل بیان شده است.
5ـ 8کنایههای در الن صم
گاهی صفتی به کنایه ،صفتی دیگر را بیان کند .به بیان دیگر «مکنیبه صفتی است که بایزد از آن
متوجه صفت دیگری (مکنی عنه) شد؛ مثالً از بینمک ،بیمزه و از سرارکنده ،خجل و از سیاهکاسه،
کثیف و بخیل و از سیهگلیم ،بدبخت را رهمید» (شمیسا .)199 :2939 ،در غزلیات موالنا ایزن نزوع
کنایه بسیار است .کنایه از صفت در دیوان شمس کاربردی تکراری و ساده دارد؛ به این معنزی کزه
صفتهایی که به کنایه از صفت دیگر میآید ،رریب و دریارتنی است و ازنظر کمیّت نیز بیش از کنایة
موصوف است .در غزلیات موالنا ،تعداد کنایه در رالب صفت 1313 ،عدد است که معادل  93درصد
کنایات غزلیات شمس را تدکیل میدهد .در ادامه نمونههایی از این نوع کنایه بررسی میشود.
به بـا هـای یقـایق بـرات دوسـ

رسـید

ز تخ هبند زمسـ ان ،شـکدفه یافـ

نجـات

(مدلدی)211 :1839 ،

در گذشته ررد زندانی و اسیر را با طناب به تخته میبستند و یزا ابززاری تختزهای ،پالهنزگ ،بزه

گردنش مینهادند تا ندانة اسارتش باشد .شاعر تخته بند را کنایه از اسزیر آورده اسزت .در ررهنزگ
کنایات نیز ذیل این واژه آمد است« :اسیر ،گررتار مجس» (انوری .)191 :2939 ،بنابراین تختهبند در
معنای اسیر و گررتار زمینة ررهنگی دارد .این نو ع کنایه ازنظر رریب و بعیدبزودن از نزوع بعیزد یزا
تلوی دانسته میشود.
گیـــادهابــــروس

و بســـ هکیـــــسه

میـد غـره کــه او را سـیب و ردـ

اسـ

(مدلدی)218 :1839 ،
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در این بیت «بستهکیسه» کنایه از خسیس و ممسک است .دروارع در این نزوع کنایزه از صزفت،
صفت دیگری دریارته میشود.
نقش فناس

هیـزم ،عیـق دداسـ

آتـش

در ســدز نقــشهــا را ای وــان پــا دامــن
(همان)951 :

پاکدامن در بیت باال کنایه در رالب صفت است .حسن انوری در ررهنگ کنایات چنزین آورده
است« :پاک دامن :آن که از بدی وگناه دوری کند ،متّقی ،پاکیزه دامن مقز :تزردامن» (انزوری:2939 ،
 .)232گفتنی است در این بیت کنایة پاکدامن به سبب تعظیم و بزرگی برای جان بیان شده است.
5ـ 1کنایه در الن مدصدف
هرگاه وصف و ص فتی بیان شود و مقصود از آن موصوف باشد ،کنایه از موصوف است .در این
کنایات مکنی عنه ،اسم (موصوف) است؛ به بیان دیگر «مکنیبه صفت یا مجموعزة چنزد صزفت یزا
جمله و عبارتی وصفی (صفت و موصوف ،مضاف و مضاف الیه) یا بدلی (مضاف و مضزاف الیزه)
است که باید از آن متوجه موصوری شد؛ یعنی بهطور خالصه وصف و صفتی را میگزوییم و از آن
موصوف را اراده میکنیم؛ مثالً از بیتالرب (خانة خدا) متوجه دل میشویم» (شمیسا.)191 :2939 ،
در شعر موالنا ،کاربرد کنایه از موصوف بیش از انواع دیگر کنایه جنبة شخصی مییابد؛ به این معنی
که اگر موالنا آب را در معنی رونق و آبرو می داند ،این کاربرد ویژ اوست و ممکزن اسزت شزاعر
دیگری این واژه را در کاربرد کنایی دیگری به کار برد؛ این نکته در بررسیهای سبکشناسزانه نیزز
اهمیت دارد .از میان کنایههای استفادهشد موالنا در غزلیات ،سهم کنایزه از موصزوف  2119کنایزه
است؛ به عبارتی دیگر  11درصد کل کنایات غزلیات ،کنایه از موصوف است .در ادامه نمونزههزایی
از این نوع کنایه در دیوان شمس بررسی میشود.
نمســی فلــک نیایــد ،دو هــزار در گیــاید

چد امیر داص اِ را به دعـا گیـاید آن لـن
(مدلدی)159 :1839 ،

در این بیت «امیر خا

ااررا» کنایه از پیامبر اکرم

(

)

است .گاه هزدف از کنایزاتا در سزاختار

موصوف ،بیان عظمت و بزرگی است؛ چنان که در این کنایه نیز پیامبر برای تکریم و عظمزت ،امیزر
خا

ااررا خوانده شده است« .در این کنایه معموالً یکی از صفات موصوف را بهجای اسزم او بزه

کار میبرند؛ این صفت خا

همان موصوف است و مصداق دیگری ندارد؛ البتزه موصزوف بزدان
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صفت شهرت یارته است؛ این صفت از بزرگی موصوف حکایت میکند» (آراحسینی.)111 :2934 ،
همان گونه که بیان شد ،رقط پیامبر اکرم

(

)

نمونة امیر خا

ااررا است و این کاربرد کنزایی بزرای

عظمت و بزرگی است؛ زیرا خداوند در نخستین آیة سور علق ایدان را با «ااررا بِاسم ربّزک اَلزذی
خَلَق» خطاب میکند.
آن پادشاه لبیز داده سـ

ملـک بـیدلـ

باشد ب ر از کـافری گـر یـاد دربـانی کـنب
(مدلدی)153 :1839 ،

چدنی و چه باشد چدن؟ تا در تـد را دانـد

وز پادشه بـیچـدن ،ـدر تـد کجـا دانـد
(همان)811 :

در ابیات باال نیز «پادشاه لمیزل» و «پادشه بیچون» کنایه از خداوند متعال است .گوینده در این
کنایات نیز با هدف تعظیم و بزرگی موصوف ،از این ساختار بهره جسته است.
5ـ 5کنایه ازنظر رین یا برید
کنایه تقسیمبندی دیگری نیز دارد؛ گاه کنایه را ازنظر انتقال معنی به دو نوع رریب و بعید تقسیم
میکنند .شاید مرز کامالً مدخص و دریقی برای تدخیص کنایههای رریزب و بعیزد وجزود نداشزته
باشد؛ زیرا ممکن است کنایه ای برای اهل ادب رریب باشد اما همان کنایه برای ررد دیگری بعید به
شمار رود؛ بنابراین جداکردن کنایات رریب و بعید تاحدّ بسیاری رراردادی و نسبی است .ازایزنرو
در این پژوهش کنایات دارای زمینة ررهنگی ،بعید به شمار آمد؛ زیرا این زمینزة ررهنگزی در گزذر
زمان اعتبار خود را از دست داده و اکنون برای خوانندگان مبهم است؛ «آستیناردزاندن» در معنزای
بخدندگی یا «نعل باژگونه» که برای رریب و گمراهی دشمن نعل اسبها را برعکس مزیزدنزد ،از
این نوع است .ارزون بر آن برخی از کنایه های امروزی که زمینة ررهنگی ندارد و بین الزم و ملززوم
نیز نمیتوان ارتباطی یارت ،از این گونه است؛ مثل «دندانگرد» در معنای طماع .گفتنی است که گاه
کنایه ای با وجود داشتن زمینة ررهنگی به سبب کاربرد بسیار به کنایة رریب تبدیل مزیشزود؛ ماننزد
«یار غار» که به داستان پیامبر( ) و ابوبکر اشاره دارد .همچنین کنایههایی که در آنها رسیدن از الزم
به ملزوم نیازمند واسطههایی است ،کنایة بعید به شمار آمده است؛ مانند «در خانزة کسزی بزه روی
مردم بازبودن» در معنای بخدندگی که خواننده و شنونده برای دریارت این معنا الزم است از چنزد
واسطة معنایی مانند «مهمان به خانه آمدن»« ،پذیرای مهمان شدن» و ...عبور کند.
5ـ 1کنایة رین در غزلیات مدالنا

کارکرد کنایه در غزلیات شمس 222 /
کنایههای رریب در غزلیات شمس بسیار است و یکی از علتهای آن این مزیتوانزد باشزد کزه
موالنا شاعر درباری نیست؛ بلکه مخاطب او مردم عادی و شوریدهحال هستند؛ بنابراین از کنایزات
رریب و دریارتنی ،استفاد بیدتری می برد .درمقابل شاعرانی مانند انوری و خارانی ،درباری هسزتند
و زبانی پیچیده ای دارند .در نتیجة بررسزی کنایزات روشزن شزد کزه موالنزا از میزان  9119کنایزة
استفادهشده در غزلیات ،از  1112کنایة رریب بهره برده است که معادل  99درصد کل کنایات است.
در ادامه نمونههایی از این نوع کنایات در غزلیات موالنا بررسی میشود.
ز صـــدرتهـ ـای غیبـــی پـــرده بـــردار

کـســـــــادی ده ،نـقـــــــدش آزری
(مدلدی)11 :1839 ،

پرده برانداختن یا برداشتن ،کنایه از آشکارکردن و جلوهگرشدن است .چنانکه بیان شد موالنا در
غزلیات برای رهماندن نکته های عررانی و رعایت حال مخاطبان ،بیدتر از کنایات رریب بهره میبرد.
مـــا اگـــر نالـــیب اگــر عــــ ر آوریــب

پنــــبه در گــــدش کــــند دلـــــدارم
(همان)338 :

« پنبه درگوش کردن یا نهادن :کنایه از ندنیدن یا ندنیدهگررتن سزخن دیگزران» (انزوری:2939 ،
.)133
ای یبسکرده وان را تا کی کیی عنـان را

درتــاز درو ــانش ،امــا نــه در و ــانش
(مدلدی)593 :1839 ،

معنی کنایی عنانکدیدن ،از حرکت ایستادن است .برای متورفکردن چهارپایزان بنزد ارسزار یزا
عنان را میکدیدند؛ بنابراین عنانکدیدن معنای به حرکت درآوردن را به ذهن میرساند.
کجاس ؟ کان َشهِ ما نیس  ،لیـک آن باشـد

کــه چیــببنــد کنــد سِــحرهاش بینــا را
(همان)181 :

«چدمبند» :آن که چدمبندی می کند و کارهای عجیب انجام میدهد ،ارسونگر [است]» (انوری،
)424 :2939؛ در بیت باال نیز موالنا «چدمبندکردن» را در کنایه از ارسونگری معدوق به کزار بزرده
است که باتوجهبه عمل چدمبند معنای آن در بیت بهآسانی دریارت میشود.
5ـ 3کنایة برید در غزلیات مدالنا
موالنا در غزلیات خود به سبب روشنی بیان و رعایزت حزال مخاطبزان کمتزر از کنایزات بعیزد
استفاده میکند؛ زیرا شعرش را برای مردم سرو ده است .البته این نکته را نباید از نظر دور داشت که
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ممکن است کنایاتی که امروزه جزو کنایات بعید به شمار می رود ،در زمان موالنا آشنا بوده است و
زمینههای ررهنگی آن را می دانستند .درمجموع در غزلیات موالنا از میان  9119کنایه ،رقط از 1141
کنایه بعید استفاده شده است؛ به عبارتی دیگر  19درصد کنایات غزلیات موالنا ،کنایه از نزوع بعیزد
است .در ادامه به چند شاهد از کنایات بعید اشاره میشود.
چند زنـیب ای کـریب! طبـ تـد زیـر گلـیب

چند کنـیب ای نـدیب! مسـ ی دـدد را ن ـان
(مدلدی)953 :1839 ،

معنای کنایة زیر گلیم کاری کردن« ،مخفیکاریکردن و پنهانکاری» است .صدای طبل حتی در
زیر گلیم ،از مسارت دور شنیده می شود؛ به این ترتیب با دو واسطه از معنای مکنیبه به مکنزیعنزه
میتوان رسید .پس طبلزدن زیر گلیم کنایة بعید از پنهانکردن امری آشکار است.
زان شاه که او را هدس طب و علـب نیسـ

دیدانــه شــدم بــر ســر دیدانــه لــب نیس ـ
(همان)138 :

راضی حکم را با رلم می نوشت و حکم راضی ،حکم شرع و دین بود .با این واسطهها ،رلم بزر
کسی نبودن کنایة بعید و در معنای بازخواستنددن است .در ررهنگ کنایات ذیل این کنایزه آمزده
است « :حکم شرعی شامل حال او نددن ،مورد بازخواست ررارنگررتن» (انوری.)2213 :2939 ،
همـــیترســـب کـــه بنریـــزی ز گدشـــه

بــــرآ بــــاال ،بــــرون انــــداز نرلــــین
(مدلدی)398 :1839 ،

نعلین ،کفش و پای ارزار است .انسان با ورود به جایی ،کفزش را از پزا درمزیآورد و در هنگزام
ماندگارشدن در مکانی کفشها استفاده نمزی شزود؛ بنزابراین نعلزین بزرونانزداختن کنایزة بعیزد از
ماندگارشدن در جایی است .در ررهنگ کنایات ذیزل ایزن عبزارت آمزده اسزت« :ماندگارشزدن در
جایی» (انوری.)2129 :2939 ،
چــه مکــر و چــه نرــ باژگدنــهســ

دـــدد گرســـنه نادرســـ

یـــا ســـیر

(مدلدی)115 :1839 ،

در گذشته برای رریب دشمن ،نعل اسبان را برعکس میزدند تا دشمنِ درپی آنان ،رریب خورد و در

مسیر وارونه حرکت کند .به این ترتیب نعل واژگونه ،کنایة بعید از رریبدادن است .در ررهنزگ کنایزات
در ذیل این عبارت آمده است« :وسیلة رریب ،مکر و خدعه» (انوری.)2121 :2939 ،
یک طره اش گدهر شدد ،یک طره اش عب ـر شـدد

کارکرد کنایه در غزلیات شمس 229 /
وز ما و نرم

پر شدد ،کفهای کفدـاران مـا
(مدلدی)88 :1839 ،

خاریدن کف دست در ررهنگ عامه ندانة پولدارشزدن اسزت؛ یعنزی کسزی کزه کزف دسزتش
می خارد پول به دست میآورد؛ بنابراین این خراره ،ذهزن خواننزده را از مکنزیبزها کزفخزاران بزه
مکنی عنها صاحب پول و نعمت شدن می رساند .البته وجود واژه هایی مانند مال و نعمت بزه انتقزال
معنی کنایی از الزم به ملزوم کمک میکند و به یاری خواننده میآید« .کفخار :آن که کف دسزتش
می خارد ،عوام گویند خاریدن کف دست ندانة آن است که صزاحب دسزت پزول خواهزد یارزت»
(انوری.)2141 :2939 ،
ییرانب اندر لطف تد ،کاین ر چدن سر میکیـد
گردن چـد

ـابان منـر بـا گـردران آمیخ ـی؟
(مدلدی)1181 :1839 ،

گردران رسمت نازک ،مرغوب و بدون استخوان گوشزت اسزت .گزردن اسزتخوانهزای ریزز و
گوشت کم دارد؛ بنابراین رصابان گردن را همراه گوشت ران می رروشند و رسمت مرغوب گوشت
و استخوانهای آن را مخلوط می کنند .با این واسطه گردران با گردن آمیختن کنایه از بودن خوبی و
بدی در کنار هم است.
در پایان باید به این نکته اشاره کرد که موالنا در غزلیزات ،از کنایزه بزرای انتقزال و درک بهتزر
حاالت روحی خود بهره می برد .این کنایات بیدتر از معقوالت (الزم) به محسوسات (ملزوم) التزام
داده می شود .در غزلیات تقریباً نیمی از کنایات ازنظر شکل و ساختار نحوی بهصورت ترکیبزات و
جمالت کامل است و ازنظر سادگی و دشواری رهم ،تعداد بسیاری از کنایهها رریب و تعداد اندکی
بعید است.
جدول شمار  :2کنایه ازنظر رریب و بعید در غزلیات موالنا
کنایه

تعداد

درصد

رریب

1112

99

بعید

1141

19
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مجموع

9119

211

جدول شمار  :1کنایه ازنظر ساختار مکنیعنه (موصوف ،صفت ،رعل) در غزلیات موالنا
کنایه

تعداد

درصد

رعلی

9141

41

صفت

1313

93

موصوف

2119

11

مجموع

9119

211

1ـ ن یجهگیری
زیبایی در شعر موالنا ذاتی است؛ یکی از عوامل زیبایی در غزل موالنا کزاربرد تصزویرهای طبیعزی
است که پیوندی ناگسستنی با معنا دارد.
غزلهای موالنا جلوه گاه انواع آرایه و تصاویر شعری است؛ البته کاربرد این آرایههزا و تصزاویر
چنان هنرمندانه و دور از صنعتپردازی های شاعرانه است که گویی کزالم در جزان و روح موالنزا
آراسته و پیراسته می شود و از دهان او میتراود .آرایهها و تصاویر در شعر موالنا در عین سزادگی،
زیبا و بسیار خالرانه است .موالنا از کنایه برای آررینش اشعار دلندین خود بهر بسیاری برده است.
بررسی کنایه در غزلیات دیوان شمس ندان می دهد که موالنا از کنایة رریب در شزعر خزود بسزیار
استفاده می کند؛ علت این موضوع در سادهگزویی و اسزتفاد بزیتکلّزف از تصزویر شزعری اسزت؛
هم چنین برخاسته از این علت است که شعر موالنا به جای لفظ بر معنا تکیه دارد و مخاطبان موالنا
اهل عام هستند؛ این عوامل باعث می شود تا مفاهیم بلند عررزانی در بیزانی سزاده جلزوهگزر شزود.
کنایه های بعید نیز به زیبایی کالم در شعر موالنا میارزاید .تعداد کنایههای رریب در غزلیات موالنزا
باتوجهبه جدول شمار  1112 ،2عدد 99 ،درصد کل کنایه ها ،است .کنایة بعید نیز باتوجهبه همزین
جدول  1141عدد 19 ،درصد کل کنایزه هزا ،اسزت .ایزن موضزوع برخاسزته از گزرایش موالنزا بزه
سادهگویی است.

کارکرد کنایه در غزلیات شمس 221 /
برپایة آمار جدول شمار  ، 1از سه نوع کنایه براساس ساختار (کنایه از صفت ،موصوف ،رعزل)
از میان  9119کنایه ،تعداد  ، 9141کنایه از رعل یا جملزه اسزت و تعزداد  ،1313کنایزه از صزفت و
 ،2119کنایه از موصوف است .درصد این کنایهها را به این شکل میتوان ندان داد :کنایزه از رعزل
 41درصد ،کنایه از صفت  93درصد ،کنایه از موصوف 11درصد.
به عقید نگارنده اینکه می گویند موالنا غزلیات را در حالت سماع و سکر سروده است درسزت
است؛ اما در باطن و ضمیر خود به آنچه بر زبان میآورد ،آگاهی کامل دارد و همین ،تأالیر کزالم او
را بر خوانندگان صدچندان کرده است.
منابع
 -2ررآن کریم ( .)2933ترجمه الهی رمدهای ،مدهد :انتدارات آستان ردس رضوی.
 -1آراحسینی ،حسین؛ همتیان ،محبوبه ( .)2934نگاهی تحلیلی به علم بیان ،تهران :سمت.
 -9اخوان الالث ،مهدی (م .امید) ( .)2991عطا و لقای نیما یوشیج ،تهران :زمستان ،چاپ سوم.
 -4انوری ،حسن ( .)2939ررهنگ کنایات سخن ،دوره دو جلدی ،تهران :سخن
 -1الروت ،منصور ( .)2931آشنایی با مکتبهای ادبی ،تهران :سخن ،چاپ سوم.
 .)2994( --------- -1ررهنگ کنایات ،تهران :سخن ،چاپ سوم.
 -9حسین پورجاری ،علی ( .)2931بررسی و تحلیل سبکشناسی شخصی موالنزا ،تهزران :سزمت،
چاپ دوم.
 -3رادویانی ،محمد بن عمر ( .)2931ترجمان البالغه ،به اهتمام و تصحی و حواشی و توضیحات
احمد آتش ،ترجمه و مقدمه و توضیحات به کوشش توریق سزبحانی و اسزماعیل حزاکمی ،تهزران:
انجمن آرار و مفاخر ررهنگی.
 -3زرینکوب ،عبدالحسین ( .)2911شعر بیدروغ شعر بینقاب ،تهران :جاویدان.
 .)2939( -------------- -21پلهپله تا مالرات خدا (دربار زندگی ،اندیده و سزلوک موالنزا
جالل الدین رومی) ،تهران :انتدارات علمی ،چاپ هدتم.
 -22زمخدری ،جاراهلل ابی راسم ( .)2931اساس البالغه ،به کوشزش م .ر .جویبزاری و جمعزی از
نویسندگان ،رم :نسیم رردوس.
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 -21سنچولی ،احمد (« .)2931کنایه در شعر نیما یوشیج» ،مجلة تاریخ ادبیات ،شماره 229 ،92/9ز
.291
 -29سیوطی ،عبدالرحمن ( .)2931االتقان ری علوم القرآن جلد دو ،ترجمزه سزیّد هزادی حزائری،
تهران :امیرکبیر.
 -24شفیعی کدکنی ،محمدرضا ( .)2931صور خیال در شعر رارسی ،تهران :آگاه ،چاپ دوازدهم.
 .)2939( ---------------- -21غزلیات شمس تبریز ،تهران :سخن ،چاپ سوم.
 -21شمیسا ،سیروس( .)2939بیان ،تهران :میترا ،چاپ سوم.
 -29شیمل ،آنه ماری ( .)2931شکوه شمس (سیری در ارکار و آالار موالنا) ،ترجمة حسن الهوتی،
تهران :علمی و ررهنگی ،چاپ پنجم.
 -23صالحی مازندرانی ،محمدرضا (« ،)2932شعر به روایت شاعران» ،نقد ادبی ،سال اول ،شزماره
چهار 211 ،ز .219
 -23عبید زاکانی ( .)2934کلیات  ،تصحی پرویز اتابکی ،تهران :زوار ،چاپ چهارم.
 -11راطمی ،سیّد حسین ( ،)2914تصویرگری در غزلیات شمس ،تهران :امیرکبیر.
 -12رتوحی ،محمود ( .)2933بالغت تصویر ،تهران :سخن ،چاپ دوم.
 -11رروزانرر ،بدیعالزمان ( .)2934شرح زندگانی مولوی ،تهران :تیرگان ،چاپ سوم.
 -19کزازی ،میرجاللالدین ( .)2933زیباشناسی سخن پارسی ( 2بیان) ،تهزران :کتزاب مزاد ،چزاپ
نهم.

 -14گلچین ،میترا (« .)2933جایگاه کنایه در مثنوی موالنا» ،مجله داندکده ادبیات و علزوم انسزانی
داندگاه تهران ،دوره  ،11ش224 ،9ز .31
 -11مدتاقمهر ،رحمان ( .)2931ررهنگنامة رمزهای غزلیات موالنا ،تهران :خانه کتاب.
 -11مولوی ،جالل الدین محمد ( .)2933کلیات شمس تبریزی ،تصحی بزدیعالزمزان رروزانفزر ،دو
جلد ،تهران :ررهنگسرای میردشتی.

 -19میرزانیا ،منصزور (« .)2999سزخن در پزرده مزیگزویم» ،ادبسزتان (داندزکد علزوم و ادبیزات
شهرکرد) ،سال پنجم ،شماره .14-19 ،19

 -13وحیدیان کامیار ،تقی (« .)2939ویژگزیهزای شزگفتانگیزز اوزان شزعر رارسزی» ،رصزلنامزة
تخصصی ادبیات رارسی داندگاه آزاد اسالمی مدهد ،ش  2و  94 ،1ز .23
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 -13همایی ،جاللالدین ( .)2939رنون بالغت و صناعات ادبی ،تهران :مرکز ندر هما ،چاپ بیست
و دوم.

