(Gawhar-i Guya), Vol. 11, No. 2 (Sequential 33). Summer 2017

The Functions of Irony in Shams’s Sonnets
*Mohammadreza Salehi
**Parvin Golizadeh
***Seyyed Mohsen Zakinezhadian

Abstract
Irony as an indirect and reflective expression of various issues, while improving
the artistic and creative aspect of literary speech, gives the poem and writer the
opportunity to convey difficult meanings and themes with a well-known, yet
attentive, and artistically appealing tone familiar to the mind of the audience to
be transmitted and internalized. In this study, first, after a brief look at the
views expressed on the irony as well as its artistic values and literary functions,
the qualitative and quantitative aspects of irony in Shams’s sonnets were
studied. The results of the investigations revealed that Mowlana used a high
frequency of near ironies in his poems. One of the reasons for this can be the
simplicity and use of the poet's clear image as well as the result that the Rumi’s
reliance on the meaning, not on the form. Moreover, the generality of
Mowlana’s audience made the long mystical concepts to be appear in plain
terms.
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کارکرد کنایه در غزلیات شمس


محمدرضا صالحی مازندرانی -پروین گلیزاده -سید محسن زکینژادیان
چکیده

کنايه بياني غيرمستقيم و تأملبرانگيز از موضوعهاي گوناگون است که جنبة هنري و خيالپردازي سخن ادبي را نيزز
رشد ميدهد؛ هم چنين شاعر و نويسنده مي تواند با کاربرد آن ،معاني و مضامين دشوار را با بيزاني آشزنا و فدزرده و
هنرمندانه به ذهن مخاطب منتقل و آن را نهادينه کند .در اين جستار ابتدا بهطور گزيده ديدگاههاي ارائهشزده دربزارة

کنايه و ارزش هنري و کارکردهاي ادبي آن در شعر بررسي ميشود؛ سپس کنايه در دو جنبة کيفي و کمي در غزليات
شمس تحليل و ارزيابي مي شود .باتوجهبه اين بررسي ميتوان دريافت موالنا از کنايزة رريزب در شزعر خزود بسزيار
استفاده ميکند؛ يکي از علت هاي اين موضوع ،سادهگويي و استفادة بي تکلّف شاعر از تصوير شعري است؛ همچنين
شعر موالنا بهجاي لفظ ،بر معنا تکيه دار د و مخاطبان آن نيز عام است؛ اين موضوعات باعث شده است تا مفاهيم بلند
عرفاني در بياني ساده جلوهگر شود.
واژههای کلیدی
مولوي؛ غزليات شمس؛ تصوير؛ کنايه
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گذشته تاکنون استفاده کردهاند و همواره شاعران براي هنريترکردن شعر خود از کنايه بهره بردهاند.
کنايه در ادبيات کارکردهاي متفاوتي دارد؛ يکي از آنها استفاده از کنايه در ادبيات عرفزاني بزهويزژه
غزل عارفانه است .بي شک عارفان براي انتقال معاني و گفزتن نزاگفتنيهزا از ررفيزتهزاي زبزاني
استفاده ميکردند و عنصر کنايه يکي از اين ررفيتهاي زباني است .موالنا ،بزرگترين عارف شاعر
ادبيات پارسي ،در غزليات شمس ،بسيار از اين عنصر بياني بهره برده است .در اين پژوهش بعد از
اشاره به کنايه و تحليل کارکردهاي هنري و ادبي آن ،کاربرد کمي و کيفي کنايه در غزليزات موالنزا
بهشکل گسترده با ارائة جدولهاي آماري تحليل مي شود .گفتني است تاکنون هيچ پژوهش مستقلي

در اين باره صورت نگرفته است و تنها بهصورت پراکنده در برخزي متزون ماننزد تصزويرگزري در
ديوان شمس از حسين فاطمي و فرهنگنامة رمزهاي موالنا از رحمان مدتاقمهر اشزارههزايي بيزان
شده است.
2ـ کنایه
رديميترين تعريف فارسي کنايه از محمد بن عمر رادوياني در ترجمانالبالغه است که بدون هزيچ
شرح و توضيحي ميگويد...« :و يکي از بالغتها کنايتگفتن است و آن چنان بود کي (که) شزاعر
بيتي گويد به کنايت چنانکه عنصري گويد:
چــد دیــده ــاز گشــاید اــرار یا ــد مــر

چـــد لـــن ـــه دنـــده گشـــاید ـــرد
(رادویانی)99 :1831 ،

زمخدري نيز در اساسالبالغه دربارة ريدة اين کلمه ميگويد :اين کلمه در اصل مصزدر الالالزي
مجرد از باب «نصر /ينصر» يعني «کني /يکنو» يا «ضرب /يضرب» يعني «کني /يکني» است و ازنظزر
واژگاني «پوشيدهگويي و صراحتنداشتن در گفتار معني ميدهد و با دو حزرف جزر«ب» و «عزن»
متعدي ميشود؛ يعني ميگويند «کني عن الدئ» يا «کنزي بالدزئ کنايزة» (زمخدزري.)111 :6331 ،
عبدالرحمن سيوطي پس از بيان اين دو مطلب که مجاز بليغتر از حقيقت و کنايه رساتر از تصزري
است ،ميگويد« :کنايه لفظي است که الزم معنايش از آن اراده شده است» (سيوطي.)611 :6331 ،
معاصران نيز در تعريف کنايه همين مفهوم را با زباني سادهتر و بياني لطيفتزر بيزان کزردهانزد.
جاللالدين همايي در تعريف کنايه مينويسد« :در اصطالح سخني است که دو معني رريب و بعيزد
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داشته باشد و اين دو معني الزم و ملزوم يکديگر باشند ،پس گوينده آن جمله را چنان ترکيب کنزد
و به کار برد که ذهن شنونده از معني نزديک بزه معنزي دور منتقزل گزردد» (همزايي.)111 :6333 ،
ميرجالل الدين کزازي در کتاب بيان ،کنايه را اينگونه شرح ميدهزد« :سزخنور اگزر بايسزته (الزم)
چيزي را در سخن بياورد و از آن بايسته ،خود آن چيز را بخواهد کنايهاي را به کار گرفته است .در
کنايه معناي بايسته يا به سخني ديگر ،معني راستين کنايه نيز پذيرفتني و رواست» (کززازي:6336 ،
 .)619محمدرضا شفيعي کدکني در صورخيال در شعر فارسزي پزس از بررسزي نظرهزاي مختلزف
دربارة کنايه چنين مينويسد« :کنايه يکي از صورت هاي بيان پوشيده و اسلوب هنري گفتار است...
متقدمين از علماي بالغت حوزة مفهومي کنايه را وسيعتر از متأخرين ميديدهانزد .ازنظزر ابوعبيزده
صاحب مجازالقرآن هر نوع عدم تصريحي از مقولة کنايه است» (شفيعي کدکني646 :6331 ،ز.)641
همان طور که اشاره شد ،متقدمان مرز دريق و روشني بزين کنايزه و مجزاز و اسزتعاره مدزخص
نکرده اند و مانند صاحب کتاب مجازالقرآن ،هر نوع تصري نکردنزي را از نزوع کنايزه پنداشزتهانزد.
«مي توان ادعا کرد که تا ربل از تفتازاني (صاحب کتابهاي مطول و مختصزرالمعاني) ميزان مجزاز،
استعاره و کنايه مرز دريق و روشني نميتوان يافت» (آراحسيني .)119 :6364 ،يک مالک مهم براي
تدخيص کنايه از موضوعاتي مانند مجاز آن است که در کنايه ارادة معناي راهري ممکن است؛ اما
در مجاز اين موضوع ممکن نيست« .يک نکتة بسيار مهم که بايد در کنايه به آن توجه شود تا مزرز
نسبتاً روشني بين کنايه و مجاز باشد جواز ارادة معني راهر است» (همزان)116 :؛ بزراي نمونزه در
عبارت کنايي «آب در هاون کوبيدن» افزون بر معناي کنايزه يعنزي عمزل بيهزوده انجزامدادن ،عمزل
راهري آب در هاون کوبيدن را نيز ميتوان تصور کرد« .اينجاست که تفزاوت بزين کنايزه و مجزاز
مدخص مي شود؛ زيرا در مجاز ارادة معني حقيقي ممکن نيست و حتمزاً ررينزة صزارفهاي مزا را از
معني اصلي دور مي کند تا معني مجازي را دريابيم؛ اما در کنايه چنين ررينهاي نيست و ارادة معناي
حقيقي ممکن است» (همان.)116 :
نبايد اين نکته را از نظر دور داشت که کنايه در اصل به علومي مانند معناشناسي و زبانشناسزي
مربوط مي شود و کمتر در حوزة علم بيان ررار ميگيرد؛ اما چون برخي کنايهها سزاخت تدزبيهي و
استعاري دارند آن را جزو مباحث بيان ررار دادهاند؛ براي نمونه عبارت «گل نامة غم به دست گيرد»
استعاره اي است که حاصل معني آن ،کنايه از پژمردگي گل است .با وجود اين از ديربزاز کنايزه در
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متون بالغي در جايگاه يک عنصزر بالغزي بررسزي شزده اسزت و آن را از ديزدگاههزاي مختلزف
تقسيمبندي کردهاند.
علماي بالغت کنايه را از سه ديدگاه تقسيمبندي کردهاند؛ در اينجا براي پرهيز از طزوالنيشزدن
کالم ،بدون اشاره به تعريف ها ،فقط به انواع اين تقسيمبندي اشاره مي شود .کنايه را ازنظزر معنزاي
کنايي ،يعني داللت مکنيبه به مکني عنه ،به سه دسته ميتوان تقسيم کرد؛ هرگاه مکنزيعنزه صزفت
باشد ،کنايه از صفت است؛ هرگاه مکني عنه اسم باشد ،کنايه از موصوف است و هرگاه مکنزيعنزه
عبارتي فعلي يا جمله باشد ،کنايه از فعل است .در اين نوع تقسيم بندي ،کزاربرد کنايزه از فعزل در
ادب فارسي بيدتر و رايجتر است.
کنايه ازنظر انتقال معني به دو نوع رريب و بعيد تقسيم ميشود .تقسيمبندي ديگر کنايه بر مبناي
وضوح و خفا و رلّت و کثرت وسايط و سرعت يا کندي انتقال از مکنيبه ،به مکنيعنه است .کنايه
از اين ديدگاه به چهار نوع تقسيم ميشود :ايما ،رمز ،تلوي  ،تعريض.
تعريفهاي جديد و رديم تقريباً يکساناند؛ بعضي کلي تر و بعضي به جزئيات نيز پرداختزهانزد.
در تعريفي کوتاه و جامع از کنايه بايد گ فزت ،کنايزه دوري از تصزري اسزت و سزخني اسزت کزه
افزون بر معناي حقيقي زباني ،معناي مجازي هنري نيز دارد .دربارة تقسيمبندي کنايه از ديدگاههزاي
مختلف نيز بايد گفت که گسترة کنايه در زبان بسيار وسيع است و گاه اين تقسزيمبنزديهزا جزامع
نيستند .شفيعي کدکني در اين باره چنين ميگويد« :کنايه از طبيعيترين راههاي بيزان اسزت کزه در
گفتار عامة مردم و امثال و حکم رايج در زبان ايدان فراوان ميتوان يافت؛ تقسيمبنديهاي علمزاي
بالغت هيچگاه نميتواند جدولي براي حدود آن (کنايه) تعيين کند .جستوجو در امثال و نکتههاي
رايج در زبان مردم ،اين موضوع را بهخوبي روشن ميکند» (شفيعي کدکني .)643 :6331 ،افزونبزر
تقسيمبندي و تعريفهاي کنايه ،کارکرد هاي کنايه در زبان و شعر بسيار مهم است .نويسندة کتزاب
صورخيال در شعر فارسي تقسيمبندي هاي ردما دربارة کنايزه را بزي بهزره از ارزش ادبزي و هنزري
مي داند و در ادامه چنين ميگويد« :توجه به آن تقسيمات هيچگونزه توسزعهاي در حزوزة امکانزات
خلق کنايهها به وجود نميآورد و اگر درت شود مي بينيم در بعضي موارد ،بسيار محزدود و دور از
مرزهاي زيبايي و بيان هنري است» (همان .)643 :در ادامه به ارزش هنري و کارکردهاي کنايزه در
شعر پرداخته ميشود.
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8ـ ارزش هنری و کارکردهای کنایه
شاعران همواره به شيوهاي غيرمستقيم انديدة خود را بيان ميکنند و ذهن مخاطزب را بزه کنکزاش
وامي دارند؛ «باتوجه به تعريف کنايه که همان پوشيده سخن گفتن است ،اين نزوع بيزان هنزري نيزز
ميتواند به شاعر در انتقال معنا و مقصود به شيوة غيرمستقيم ياري رساند؛ اصوالً آنچه باعث لزذت
خواننده از يک االر ادبي ،بهويژه شعر ،مي شود ،تالش ذهني او براي دريافت مقصود گوينده اسزت»
(همان .) 61 :اگر سرايندة يک شعر سخن خود را روشن و دور از هرگونه بيان هنري عرضزه کنزد،
بايد بر االرش نام نظم نهاد؛ زيرا شع ر بيان هنري کلمات است .شاعر بايد براي تزأالير بيدزتر اجزازة
کدف روابط پنهان ميان واژهها و لذت بزردن از ايزن کدزف را بزه مخاطزب خزود ببخدزد .کنايزه
ويژگيهايي دارد که به زيباترکردن و هنريکردن شزعر مزيانجامزد؛ از آن جملزه «دو بُعزديبزودن،
نقاشي زبان ،عينيّتبخديدن به ذهنيّ ت ،ابهام ،جزء و ارادة کل ،ايجاز ،مبالغه ،غرابت و آشناييزدايي
را ميتوان نام برد» (وحيديان کاميار.)641 :6333 ،
از سوي ديگر ارزش ادبي يک کنايه را در کاربرد آن به ارتضاي حال موضوع شعر و مخاطبانش
ميتوان ارزيابي کرد« :شاعر به وسيلة کنايه عواطف و احساسزات خزود را هنرمندانزه و مزّالّر بيزان
ميکند» (سنچولي .)663 :6361 ،در برخي کنايه ها ربط بين الزم و ملزوم ديريابتزر اسزت و ايزن
امکان وجود دارد که اين نوع کنايه نزد اهل فن جالبتر و هنري تر باشد؛ اما گزاه همزين ديريزابي،
خواننده را از شنيدن و خواندن شعر بازميدارد و چهبسا تعقيد کالم را نيز به همزراه داشزته باشزد.
ازاين رو سخنوران بزرگ مانند موالنا در کاربرد عناصزر بالغزي بزه مسزائل مختلفزي ازجملزه نزوع
مخاطبان و موضوع سخن توجه داشتهاند.
کنايه ممکن است زمينة فرهنگي يا باورهاي اسطورهاي داشته باشد؛ يکي از علزتهزاي زيبزايي
کنايه همين تالش ذهني براي دريافت پيدينة کنايه است« .براي دريافت معنزاي مجزازي کنايزههزا
واسطه هايي را بايد پدت سر گذاشت يعني بسياري از کنايههاي فارسي ،ژرفايي دارند که به گذشته
برمي گردند و کنکاش در آنها خالي از لطف نيست؛ همچنانکه بيدزتر ضزربالمثزلهزا برگرفتزه از
حکايتهايي است که کمو بيش به آنها اشاره شده است .اگر با درت به اصل و ريدة کنايهها درزت
شود و ريدهيابي گردد ،مي توان دريافت که سررشتة بيدتر آنها در آيات ررآني ،اعتقادات پيدزينيان،
آداب و رسوم اجتماعي ،باورهاي اساطيري ،بينشهاي مذهبي و غيزره يافزت مزيشزود» (ميرزانيزا،
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 .)14 :6393يکي از تفاوت هاي کنايه با صور خيال ديگر همين پدزتوانة عظزيم فکزري و فرهنگزي
است که با خود به همراه دارد .شاعران بزرگزي ماننزد موالنزا بزاتوجزهبزه ايزن ررفيزت خزا

و

کارکردهاي متفاوت کنايه ،از اين عنصر بياني در شعر بهره بردهاند.
مهمترين کارکردها و علتهاي استفاده از کنايه در اين نکتزههزا خالصزه مزيشزود« :رسزايي و
گويايي در ايجاز کالم ،تصويرسازي ،دوگانگي در معنا و ابهام ،اغراق ،عظمت و بزرگي ،کراهت و
ترس از ذکر نام ،رعايت ادب و بيان معمّا» (آراحسيني .)196 :6364 ،هر سخنور باتوجهبه ارتضزاي
حال مخاطب و در نظر داشتن يکي از اين اهداف ،از کنايه بهره ميبرد؛ براي نمونه کراهت از ذکزر
نام ،هنگامي است که «نام بردن از کسي يا چيزي براي گوينده يا شنونده ناخوشايند اسزت ،پزس از
ذکر مستقيم نام او پرهيز مي کنند اين امر ممکن است داليل گوناگوني داشته باشزد» (همزان.)199 :
يکي از نمونهها ي آن کاربرد کنايه در هجو است .شاعراني که رريبان يا دشزمنان خزود را بزهنزوعي
هجو ميگفتند با اين هدف ،از کنايه بسيار بهره برده اند؛ زيرا کلمات و عباراتي که انسان از شزنيدن
آنها کراهت دارد ،در رالب کنايه ميتواند بيان شود؛ چنانکه شفيعي کدکني دربارة منجيک ميگويد:
«نبايد فراموش کرد که وي (منجيزک) در کنايزه يکزي از رزويتزرين شزاعران عصزر خزويش و از
تواناترين گويندگان شعر پارسي است که در چند نمونة موجود از شزعر او ،بليزغتزرين کنايزات را
مي توان يافت .در حوزة هجو ،عنصر اصلي بيان کنايه است که محزور اصزلي بزه شزمار مزيرود و
اغراق در مرحلة دوم ررار دارد» (شزفيعي کزدکني .)439 :6331 ،زريزنکزوب نيزز ارزش هنزري و
ررافت کنايه را اينگونه بيان ميکند « :استعمال کنايه از باب ررافت است در فکر يا بيان و گويي به
کالم عادي رنگي از شعر ميدهد و تيزهوشي و ررافت را به چالش ميخواند .باري کنايه در غزل،
تقاضا ،انتقاد و در هجو خدمت بسيار به شاعران ميکند» (زرينکوب)99 :6319 ،؛ چنانکه سخنور
بزرگي مانند حافظ از اين ررفيت هنري کنايه در تعريض بسيار سود ميبرد.
رعايت ادب از ديگر کارکردهاي کنايه است که حسين آراحسزيني بزه آن اشزاره مزيکنزد .ايزن
رعايت ادب مفهوم گسترده اي دارد؛ گاه گوينده بزراي حفزظ شخصزيّت و بزرگزواري خزود از آن
استفاده ميکند؛ يکي از اين نمونه هاي کاربرد کنايه براي رعايت ادب ،هنگام تقاضا و يزا بزهنزوعي
حسن طلب است؛ شاعر به علت هاي مختلفي حسن طلب خود را در پوشش کنايه بيان ميکند تزا
با حفظ همت واالي خويش ،صل ه درخواست کند؛ براي نمونه عبيد زاکاني براي دريافزت مرسزوم
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خود ،با پادشاه اينگونه سخن ميگويد:
تا ا ـد نام تـد ـاای ـاد و نـام دشــمن

همچد مرسدم مَنَش ناگـه الـب ـر سـر زده
(عبید زاکانی)111 :1831 ،

«رلم بر سر زدن» کنايه از ناديدهگرفتن و حذفکردن است .شزاعر بزا کزاربرد کنايزهاي لطيزف،
خواستار بررراري دوبارة صلهاش است.
براي پرهيز از طوالنيشدن کالم ،همة تعريفهاي کارکرد کنايه بيزان نمزيشزود و بزه همزين مقزدار
بسنده ميگردد .در ادامه با ذکر شاهد و مثالهايي از غزليات موالنا ،کارکردهاي آن نيز بيان خواهد شد.
همان گونه که بيان شد ،هر شاعري باتوجه به رالب شعري و موضوع سخن و مخاطب شزعرش،
از کنايه بهره ميبرد و به جنبة هنري االرش مي افزايد .گفتني است شاعران هميده کنايه را از فرهنگ
عامه برنمي گيرند و گاه خود آفرينندة آن هستند؛ چنانکه دربارة شاعران بزرگزي ماننزد فردوسزي و
سعدي و موالنا و حافظ اينچنين است.
1ـ کنایه از دیدگاه مدالنا
همان گونه که از آالار موالنا برميآيد ،وي معنا را بر لفظ برتر ميداند و شعر را امري خزار از ارادة
شاعر ميداند؛ «خون چو ميجوشد مَنَش از شعر رنگي ميزنم»« .موالنا هم با ديدگاهي افالطوني به
فرايند آفرينش ،شاعر را هنگام سرايش شعر خار از ارادة خويش ميبيند:
تد م ندار که من شـرر ـه دـدد مـیگـدیب

تا کــه هشــیارم و یـدار یکـی دم نـزنب»
(صالحی مازندرانی)121 :1831،

شايد بهتر است چنين گفته شود که نگرش موالنا به لفظ و معنزي بزا نگزرش ديگزران متفزاوت
است « .ردر مسلّم اين است که او به مسئلة صورت و معنزي و يزا لفزظ و معنزي از همزان منظزري
نمينگرد که مثالً عبدالقاهر جرجاني يا صورت گرايان روسي بدان مينگريستهانزد؛ موالنزا معنزي را
امري روحاني و برخاسته از صدقِ تجربة عاطفي ميشناسد و به همين سبب ورتي ميگويد:
گــر یــدیژ

کــژ ــدد مرنیــ

راســ

آن کــــژی لمـــو مــــقبد دـداســــ

از معني چيزي اراده کرده است جز آنچه جرجاني و صورت گرايان روسي ميفهميدهانزد؛ زيزرا
اگر حرف صورتگرايان روسي مالک باشد ،در «حرف کژ»« ،معنيِ راست» امکزان تحقزق نزدارد...
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موالنا در همه حال حق را به جانب معني ميدهد» (شفيعي کدکني.)93 :6339 ،
موالنا با وجود اين بيتوجهي به لفظ پردازي و تمايل به معنا ،باز در تصويرهايش نوآوريهزايي
داشته است که ويژة اوست« .موالنا جاللالدين به زبان حال ميگويد :من اين دانم کزه بزاده را بزه
«چوبدست» و«جامه» کسي در عرب و عجم تدبيه نکرده است ،همه گفتهاند :آب آتدين ،دختر رز،
آتش آبگون و...؛ اما من ميگويم عصا و اطلس ربا.
صــنما بــین دــزان را ننــر رهننــان را

ز شراب همچد اطلس ،ـه رهننـان ابـا ده

ه نظـارهگـه ودانـان نشسـ هانـد و پیـران

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

در اين بيت موالنا در تدبيهي بديع شراب را به اطلس ربا و عصا تدبيه ميکند.
موالنا در کنايه نيز مانند ساير صور خيال در ديوان شمس نوآوري هايي دارد و از ايزن ررفيزت
تصويري در سخن خود استفاده کرده است:
ای مــی ــرم از تــد مــن ــادهتــرم از تــد

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

«بادهتر» کنايه از مست تر است؛ گويا ايزن ترکيزب کنزايي سزاختة خزود موالناسزت کزه ازنظزر
تقسيمبندي کنايات ،در رالب کنايه از صفت ررار ميگيرد .موالنا در اين کاربرد کنايي با هدف اغراق،
نهايت مستي و سکر عارفانة خود را ندان مي دهد و خود را در رالب کنايه ،از شراب ،مظهر و سبب
مستي ،بادهتر و مستتر ميخواند« .يکي از ويژگيهاي مهم زبان ادبي براي پيامرساني و تأاليرگذاري
اغراق و مبالغه است؛ اغراق براي تأالير بيدتر بر مخاطب است» (آراحسيني.)194 :6364 ،
گفتني است موالنا در تصوير سازي افزون بر خلق تصاوير نو و بديع ،تصاوير شاعران پيدزين را
نيز با رنگ و جلوه اي ديگرگون در شعر خويش آورده است؛ چنانکه گفتهانزد« :مولزوي بزا صزور
خيال سنتي به مهارت بازي ميکند و بيدتر آنها را بهطور شگفتانگيزي به کزار مزيبزرد» (شزيمل،
« .)194 :6339نوآوري شاعر در تصويرسازي بهحدّي است که حتي شامل تصويرهايي ميشود کزه
ديگران مکرر در شعر آورده اند؛ يعني شاعر از همان چيزي که ديگران بارها آن را مادة تصويرسازي
در مضامين مختلف ررار دادهاند ،باز تصاويري زيبا و متفاوت با آنچه ديگران گفتهاند ،ساخته است»
(فاطمي.)11 :6394 ،
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يکي از کاربردهاي مهم موالنا از کنايه تبيين و تفهيم نکات اخالري ،اجتمزاعي ،دينزي ،عرفزاني
است .بهطورکلي براي روشن کردن رابطة جهان غيب با هستي و نيز کيفيت ارتباط خدا و انسزان و
درمجموع براي کاملکردن و فهماندن مسائل معنوي و گفتن ناگفتنيها ،از اين ررفيت بياني استفاده
ميکند .گاه بيان مفهوم و نکتهاي عرفاني در رالب الفاظ نميگنجد و کلمات از بيان آن لطيفة معنوي
عاجز است؛ «چون به عدق آمد ،رلم بر خود شکافت»...؛ براي مثال هنگامي ميخواهزد بزه کهنزه و
ذات معدوق خود ،خداوند ،اشزاره کنزد از سزاختار خاصزي بهزره مزيبزرد و بزا آوردن مضزاف و
مضافاليه «جانِ جان» به حقيقت او اشاره ميکند« ،جانِ جان» کنايه از کنه و ذات معدوق اسزت و
گويي جز با کنايه نمي توان کهنه و ذات خداوند و بهطورکلي مسائل معنوي و ناگفتني را بزه زنجيزر
الفاظ و کلمات کداند « .در اين گونه تصويرها ذهن از ابعاد حسي و جهات ششگانه فراتر ميرود
و روي به سوي بي جانبي دارد و در باطن رطره صد جوي روان ميجويد .در اين شگرد شزاعر در
پي کدف باطن اشياست و به ماهيت شيء نظر دارد نه صورت آن؛ پس براي هر راهري باطني در
نظر مي گيرد و از هر ذره پيامي مي شنود .اين نوع تصويرپردازي ،ذهن را از سط به عمق و از ماده
به جوهر سوق ميدهد» (فتوحي)134 :6336 ،؛ «در دو چدم من ندين اي آن که از من مزنتزري».
شاعر براي بيان ذوب و فناي خود در معدوق و يکيشدن با او از ترکيب «از من منتري» اسزتفاده
ميکند و آن کنايه از وحدت و کنايه در ساختار فعل ،جمله ،اسزت .کزاربرد ايزن نزوع ترکيبزات و
رمزها و کنايات با روح عرفان و رازآلودگي اين مکتب سازگار است؛ همچنين با کاربرد آن ،مفاهيم
سخت و پيچيدة عرفاني را ميتوان بيان کرد« .ضرورت سمبول ،چنانکه نيما يوشيج مزيگويزد ،بزه
تکامل دنياي واژگان و نابسندگي آن مربوط است و دريقاً به حاالت جديد شاعر و نويسزنده ازنظزر
کمبود مصال خالريت در محدودة زبان مربوط است» (الروت.)661 :6361 ،
همان طور که بيان شد ،کنايه در شعر ،کاربردهاي فراواني دارد و شاعران همواره از آن بهزرههزا
برده اند .افزون بر شعر همة م ا در مکالمات روزمره براي بيان مقاصد خود از کنايه استفاده مزيکنزيم.
کنايه مانند ضربالمثل در تاريخ و فرهنگ مردم يک روم ريده دارد و گويي با ذهزن و روح مزردم
گره خورده است .در رسمت بعد بهطور گسترده کزاربرد کنايزه در ديزوان غزليزات موالنزا بررسزي
ميشود.
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5ـ کنایه در غزلیات شمس
هدف غزليات موالنا بيان عدق و سرّ و حاالت دروني است و زبان آن ساده و عامهپسند است .اين
غزليات وزن هايي دوري دارد که مناسب سماع است؛ زيرا سماع موسيقي خا

خود را ميطلبزد.

مخاطبان آن نيز بيدتر افرادي هستند که دانش کافي ندارند و تنها به سزبب پيمزودن مسزير معنزوي
معتبر هستند .برخالف «مثنوي موالنا که هدف ،ارشاد و تعلزيم و تربيزت معنزوي مخاطزب اسزت،
اسلوب بيان هنري از بيدترين و باالترين بسامد نسبتبه ساير اسلوبها و رالبها برخوردار است»
(گلچين .)69 :6336 ،چنان که پيدتر بيان شد؛ موالنا در غزليات از کنايه بزراي انتقزال و درک بهتزر
حاالت روحي خود بهره مي برد .اين کنايات بيدتر از معقوالت (الزم) به محسوسات (ملزوم) التزام
داده ميشود .تقريباً نيمي از کنايههاي غزليات ازنظر شکل و ساختار نحوي بزهصزورت ترکيبزات و
جمالت کامل است .ازنظر سادگي و دشواري فهم نيز تعداد بسزياري از کنايزههزا رريزب و تعزداد
اندکي بعيد است و اين نداندهندة سزادگي و فهزمپزذيربودن ايزن کنايزههزا و بزه دنبزال آن غززل
موالناست .مولوي از اندک شاعراني است که مداهدة طبيعت به بهترين صورت در اشعارش تجلي
کرده است .موضوع غزل مولوي ،معاني عرفاني و رريفترين حاالت و تجربههاي روحي است .به
همين سبب استفاده از اشياي پديده هاي طبيعي به او ياري ميکند تا با ردرت بيمانند شزاعرياش،
آن را به انجام رساند« .موالنا در جايگاه شاعر معني گرا که سبک و سياق کزالم او سزخت متزأالر از
ررآن است ،از کاربرد عناصر زندگي عاميانه و مسائل زندگي روزمره و محيط پيرامزون خزويش در
شعر هيچ پروايي نداشت .کيمياگري بود که به رمز و راز نحوة تبديل مس به کيميا دست يافته بود»
(حسين پورجافي.)634 :6339 ،
عبارات و جمالت و تصاوير هر شاعر به نوعي بيانگر حاالت روحي و دروني او و حتي متزأالر
از شرايط محيطي آن شاعر است« .تصويره اي حاصل از انواع خيال ،در ديوان هر شاعري ،کموبيش
گزارشگر لحظه هايي است که با درون و جهان دروني او سروکار دارد آن که حياتش در زمينة مادي
و معنوي در حرکت است و آن که زندگي ايستا و بيجنبدي دارد شعرشان يکسان نيست» (فتوحي،
 .)111 :6336شفيعي کدکني نيز همين موضوع را بهگونه اي ديگر بيان ميکند« :از آنجا که هر کسي
در زندگي خود تجربه هاي ويژة خويش دارد ،طبعاً صور خيزال او نيزز داراي مدخصزاتي اسزت و
شيوة خاصي دارد که ويژة خود اوست» (شفيعي کدکني .)16 :6339 ،موالنا نيز مانند شاعران ديگر،
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از محيط پيرامون خويش متأالر بوده است؛ «خيزالبنزدي در اشزعار مولزوي از رويزدادهزاي محزيط
پيرامون او الهام ميگيرد» (شيمل .) 34 :6339 ،در بررسي تصاوير شعري موالنا ،بهويژه کنايزه ايزن
نکته درخور توجه است که وي بعد از مالرات بزا شزمس و تحزول روحزياش ،دعزوتکننزده بزه

سکوت و پوشاندن سرّ است؛ ازاينرو درصد کنايههايي با محتواي دعوت به سزکوت ،در غزليزات
شمس بسيار است؛ کنايههايي مانند دهانبربستن و دمنزدن و دهاندوختن ،همگي ندان از سزکوت
و خموشي است؛ البته اين موضوع با تخلّص موالنا ،خاموش ،نيز در ارتباط است؛ زيرا وي بعزد از
مالرات با شمس بهسوي علم حال رفت و از علم رال روي گردانيد .بديعالزمزان فروزانفزر دربزارة
تحوّل روحي او بعد از مالرات با شمس چنين مينويسد« :موالنا بعد از اين خلوت روش خزود را
بدل ساخت و به جاي ارامة نماز و مجلس وعظ به سماع ندست و به جاي ريزل و رزال مدرسزه و
اهل بحث گوش به نغمة جانسوز ني و دلنواز رباب داد» (فروزانفر .)61 :6334 ،موالنا در غزليزات
بارها به ارزش خاموشي و پوشاندن سرّ اشاره کرده است« .يکي از شزگفتيهزاي زنزدگي شزاعرانة
موالنا اين است که درعينحال که «خاموش» را بزراي تخلزص برگزيزده اسزت و در بيزت پايزاني
غزل ها ،خود را به سکوت وامزيدارد و گفتزار را مايزة نزابودي حزالوتا حزال مزيدانزد ،يکزي از
پرسخنترين و پرشعرترين شاعران ادب فارسي است» (مدتاقمهر.)63 :6361 ،
کی پردازیی ،گر چشب تد آنجاسـ ی

دامدش اش ،اندیشه کن کز المکان آید سخن

ا گم

دجلب ز وصف درویش ،ه ددا دهان بنـدم

چـه ـرد ز آب دریا و ز ـحر دـشک سقا

(مدلدی)1185 :1839 ،
(همان)93 :

در ادامه کنايات غزليات شمس از ديدگاه بياني بررسي مي شود و استفادة موالنا از انواع کنايه در
رالب جدولهاي آماري ارائه ميگردد.
5ـ 1کنایههای مدالنا ازنظر ساد ار یانی
کنايه ازجمله تصاوير پرکاربرد در شعر و نثر است .همان گونه که اشاره شد ،کنايههزا افززونبزر
نقش کنايه ،در ساختار بياني ديگري نيز نقش دارند .در غزليات موالنا گاه کنايه در وجهشبه تدبيهي
يا لوازم مدبهبه محذوف استعارة مکنيه ميآيد:
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اگرچــــه همچــــد اشــ ـ ر کژن ــــادیب

چـــد اشـــ ر ســـدی کربـــه راهـــداریب
(همان)313 :

در بيت باال من ،مدبه و اشتر ،مدبه به است؛ به عبارتي شاعر خودش را به شتري بدسرشزت و
بدنهاد مانند کرده است .کژنهاد ،به معني بدسرشت و بدنهاد ،کنايه در رالزب صزفت اسزت کزه در
جايگاه وجهشبه به کار رفته است.
چدن ر این دلق میتنب مژـ آب و روغـنب

ز ـرونیب مـ

 ،ه درونـه ز هــب وــدا
(همان)185 :

در بيت باال نيز آب و روغن مدبه به است .شاعر خود را به آب و روغن تدزبيه کزرده اسزت و
کنايه را در رالب وجه شبه بيان ميکند؛ زيرا آب هيچگاه با روغن ترکيب نميشود و روغن بر سط
آب ميماند؛ بنابراين «آب و روغن» کنايه از وجود دو چيز متضاد و ناسازگار در کنار هزم اسزت و
اين تعبير و معناي کنايي ،کنايه در رالب موصوف ،در اين بيت نقش وجهشبه دارد .همچنين تنيزدن
در بيت باال ،کنايه در ساختار جمع است .تنيدن کار کرم ابريدم است که در اينجا مدبهبه محذوف
است؛ بنابراين افزون بر زمينة استعاري ،استعاره مکنيه ،کناية بعيد نيز هست و در معناي کنايي «دور
و بر چيزي يا کسي گدتن ،ارهار عالره و توجهکردن به کسي يا چيزي» به کار رفته است.
در برخي تدبيهات غزليات موالنا هدف نهايي تدبيه ،صورت کنايي دارد و معموالً اين موضوع
در تصاوير هدفمندي ديده مي شود که براي بيان و انتقال معني و نه ايجاد زيبايي به کار ميرود:
چــد طــدطی وــان شــکر دایــد ــه ناگــه

شـــدم ســـرمس

و طـــدطی را خــایب
(همان)311 :

تدبيه بيت باال عبارت است از« :جان مانند طزوطي شزکر مزيخايزد»« .شزکرخاييدن» کنايزه از
شيرينزباني و سخن شيرين گفتن است .هدف غايي اين تدبيه نيز صورت کنايي دارد.
5ـ 2کنایهها در االن ومله
هرگاه مکنيبه و مکني عنه ،هر دو ،جمله ،مصدر ،فعل و يا عبارت باشد ،به آن کناية فعل گفتزه
مي شود .به بيان ساده تر کناية فعل عبارت است از «فعلي يزا مصزدري يزا جملزهاي يزا اصزطالحي
(مکني به) در معناي فعل يا مصدر يا جمله يا اصطالح ديگر (مکنيعنه)» (شميسا .)133 :6339 ،اين
نوع کنايه بيدترين کاربرد را در زبان گفتار امروز دارد .در غزليات موالنا نيز پرکاربردترين نوع کنايه
است؛ از کل کنايات غزليات موالنا 9193 ،کنايه 3141 ،کناية آن از نوع کنايه در رالب جمله اسزت
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که به عبارتي  41درصد کنايات را در بر ميگيرد .اين موضوع ندان ميدهد که موالنزا در غزليزات
خود ،بهويژه در کاربرد کنايات از هنجارهاي زباني خار ندده است و در سرودن اشزعار از زبزان
روزمره و معيار خود ،فهمپذيربودن ،بهره مي گيرد .در جدولهاي شماره يک و دو ،ميزان و درصزد
کاربرد هر يک از انواع کنايات به طور جداگانه ذکر شده است .در ادامه از اين نوع کنايه شزواهدي
آورده ميشود.
دبرت هس

که در ا کندن شاخ دردـ

مژدة تد شنید از گـ و دسـ افشـان شـد
(مدلدی)838 :1839 ،

«دستافدانشدن» کنايه از ررصيدن و شروع سماع است؛ اين ررزص و سزماع موالنزا در يزک
حالت بيخويدي صورت ميگرفته است« :موالنا به اين ررص آگنده از شور و هيجان ،نه به چدزم
مجرد يک نمايش رمزي ،بلکه به ديدة تزکية روحزاني و يزک عبزادت عزاري از ترتيزب و عزادات
مينگريست ...ررص يک دعاي مجسم و يک نماز بيخودانه بود» (زرينکوب:)699 :6339 ،
شمس تبریزی! تد ددرشیدی و از تد چـاره نیسـ

چدن که ی تد شن دد ،اس ارههـا شـمرده گیـر
(مدلدی)515 :1839 ،

يکي ديگر از کاربردهاي کنايه در شعر ،بيان معماست« .در شعر فارسي گزاهي بزهجزاي اينکزه
آشکارا نامي را ذکر کنند نداني آن را بهصورت غيرمستقيم مي آورند تا مخاطب را به تأمل وادارنزد
تا خود آن را دريابد» (آراحسيني .)196 :6364 ،در عبارت کنزايي «سزتارههزا بدزمرده گيزر» شزاعر
به جاي کاربرد عبارت «تا صب بيدارماندن» ،از اين کنايه بهره برده است؛ زيرا سزتارههزا در آسزمان
شب مي درخدند و کساني ستارهها را مي توانند ببيند و بدمارند که شب بيدار باشند .با اين واسزطه
مکنيبه ،ستارهشمردن و مکنيعنه ،بيداربودن و شبزندهداري است.
مهپرس ان که س اره همـه شـن مـیشـمرند

آدر این کدشـش و امیـد ـه وـایی رسـد
(مدلدی)831 :1839 ،

در اين بيت عاشقان شزب بيدارنزد و بزه معدزوق مزيانديدزند؛ پزس سزتارهشزمردن کنايزه از
شبزنده داري و انتظار براي ديدن معدوق است« .ستاره شمردن :بيداربودن ،شبزنزدهداريکزردن»
(الروت.)133 :6394 ،
تــا ایــن تــن یمــارم ،ویــن کش ـ ه د زارم

زنده شد و چا ک شد ،رداش

سر از ـالین

(مدلدی)331 :1839 ،
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بيماري خطرناک ،آدمي را در بستر مينداند .با ايزن واسزطه «سزر از بزالين برداشزتن» کنايزه از
بهبودي و دورشدن بيماري و سرحالشدن است .يکي از انگيزههاي استفاده از کنايه ،ايجزاز اسزت.
گاه بيان حاالت و جمالت بسياري با کاربرد يک عبارت کنايي به ايجاز ميرسزد« .يکزي از داليزل
مهم کاربرد کنايه در هر زبان ،به ويژه در زبان فارسي گويايي و رسايي آن است .اين ويژگي ،زيبايي
ديگري را با خود به همراه دارد و آن ايجزاز اسزت؛ زيزرا رسزايي ،گوينزده را از شزرح و توضزي
بازميدارد» (آراحسيني .)196 :6364 ،در بيت باال نيز سالمتيافتن و بهبودي در عبارت کنايي«سزر
از بالين برداشتن» به ايجاز کامل بيان شده است.
5ـ 8کنایههای در االن صم
گاهي صفتي به کنايه ،صفتي ديگر را بيان کند .به بيان ديگر «مکنيبه صفتي است که بايزد از آن
متوجه صفت ديگري (مکني عنه) شد؛ مثالً از بينمک ،بيمزه و از سرافکنده ،خجل و از سياهکاسه،
کثيف و بخيل و از سيهگليم ،بدبخت را فهميد» (شميسا .)139 :6339 ،در غزليات موالنا ايزن نزوع
کنايه بسيار است .کنايه از صفت در ديوان شمس کاربردي تکراري و ساده دارد؛ به اين معنزي کزه
صفتهايي که به کنايه از صفت ديگر ميآيد ،رريب و دريافتني است و ازنظر کميّت نيز بيش از کناية
موصوف است .در غزليات موالنا ،تعداد کنايه در رالب صفت 1393 ،عدد است که معادل  33درصد
کنايات غزليات شمس را تدکيل ميدهد .در ادامه نمونههايي از اين نوع کنايه بررسي ميشود.
ه ـا هـای یقـایق ـرات دوسـ

رسـید

ز تخ ه ند زمسـ ان ،شـکدفه یافـ

نجـات

(مدلدی)211 :1839 ،

در گذشته فرد زنداني و اسير را با طناب به تخته ميبستند و يزا ابززاري تختزهاي ،پالهنزگ ،بزه

گردنش مينهادند تا ندانة اسارتش باشد .شاعر تخته بند را کنايه از اسزير آورده اسزت .در فرهنزگ
کنايات نيز ذيل اين واژه آمد است« :اسير ،گرفتار مجس» (انوري .)131 :6333 ،بنابراين تختهبند در
معناي اسير و گرفتار زمينة فرهنگي دارد .اين نو ع کنايه ازنظر رريب و بعيدبزودن از نزوع بعيزد يزا
تلوي دانسته ميشود.
گشـــادها ــــروس

و ســـ هکیـــــسه

مشـد غـره کــه او را سـیب و ردـ

اسـ

(مدلدی)218 :1839 ،

در اين بيت «بستهکيسه» کنايه از خسيس و ممسک است .دروارع در اين نزوع کنايزه از صزفت،
صفت ديگري دريافته ميشود.
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نقش فناس

آتـش

هیـزم ،عشـق دداسـ

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

پاکدامن در بيت باال کنايه در رالب صفت است .حسن انوري در فرهنگ کنايات چنزين آورده
است« :پاک دامن :آن که از بدي وگناه دوري کند ،متّقي ،پاکيزه دامن مقز :تزردامن» (انزوري:6333 ،
 .)666گفتني است در اين بيت کناية پاکدامن به سبب تعظيم و بزرگي براي جان بيان شده است.
5ـ 1کنایه در االن مدصدف
هرگاه وصف و ص فتي بيان شود و مقصود از آن موصوف باشد ،کنايه از موصوف است .در اين
کنايات مکني عنه ،اسم (موصوف) است؛ به بيان ديگر «مکنيبه صفت يا مجموعزة چنزد صزفت يزا
جمله و عبارتي وصفي (صفت و موصوف ،مضاف و مضاف اليه) يا بدلي (مضاف و مضزاف اليزه)
است که بايد از آن متوجه موصوفي شد؛ يعني بهطور خالصه وصف و صفتي را ميگزوييم و از آن
موصوف را اراده ميکنيم؛ مثالً از بيتالرب (خانة خدا) متوجه دل ميشويم» (شميسا.)139 :6339 ،
در شعر موالنا ،کاربرد کنايه از موصوف بيش از انواع ديگر کنايه جنبة شخصي مييابد؛ به اين معني
که اگر موالنا آب را در معني رونق و آبرو مي داند ،اين کاربرد ويژة اوست و ممکزن اسزت شزاعر
ديگري اين واژه را در کاربرد کنايي ديگري به کار برد؛ اين نکته در بررسيهاي سبکشناسزانه نيزز
اهميت دارد .از ميان کنايههاي استفادهشدة موالنا در غزليات ،سهم کنايزه از موصزوف  6913کنايزه
است؛ به عبارتي ديگر  11درصد کل کنايات غزليات ،کنايه از موصوف است .در ادامه نمونزههزايي
از اين نوع کنايه در ديوان شمس بررسي ميشود.
نمســی فلــک نیایــد ،دو هــزار در گشــاید

چد امیر داص اِارا ه دعـا گشـاید آن لـن
(مدلدی)159 :1839 ،

در اين بيت «امير خا

ااررا» کنايه از پيامبر اکرم

(

)

است .گاه هزدف از کنايزاتا در سزاختار

موصوف ،بيان عظمت و بزرگي است؛ چنان که در اين کنايه نيز پيامبر براي تکريم و عظمزت ،اميزر
خا

ااررا خوانده شده است« .در اين کنايه معموالً يکي از صفات موصوف را بهجاي اسزم او بزه

کار ميبرند؛ اين صفت خا

همان موصوف است و مصداق ديگري ندارد؛ البتزه موصزوف بزدان

صفت شهرت يافته است؛ اين صفت از بزرگي موصوف حکايت ميکند» (آراحسيني.)119 :6364 ،
همان گونه که بيان شد ،فقط پيامبر اکرم

(

)

نمونة امير خا

ااررا است و اين کاربرد کنزايي بزراي
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عظمت و بزرگي است؛ زيرا خداوند در نخستين آية سورة علق ايدان را با «ااررا بِاسم ربّزک اَلزذي
خَلَق» خطاب ميکند.
آن پادشاه لبیز داده سـ

ملـک ـیدلـ

اشد ر از کـافری گـر یـاد در ـانی کـنب
(مدلدی)153 :1839 ،

چدنی و چه اشد چدن؟ تا ادر تـد را دانـد

وز پادشه ـیچـدن ،اـدر تـد کجـا دانـد
(همان)811 :

در ابيات باال نيز «پادشاه لميزل» و «پادشه بيچون» کنايه از خداوند متعال است .گوينده در اين
کنايات نيز با هدف تعظيم و بزرگي موصوف ،از اين ساختار بهره جسته است.
5ـ 5کنایه ازنظر ارین یا رید
کنايه تقسيمبندي ديگري نيز دارد؛ گاه کنايه را ازنظر انتقال معني به دو نوع رريب و بعيد تقسيم
ميکنند .شايد مرز کامالً مدخص و دريقي براي تدخيص کنايههاي رريزب و بعيزد وجزود نداشزته
باشد؛ زيرا ممکن است کنايه اي براي اهل ادب رريب باشد اما همان کنايه براي فرد ديگري بعيد به
شمار رود؛ بنابراين جداکردن کنايات رريب و بعيد تاحدّ بسياري رراردادي و نسبي است .ازايزنرو
در اين پژوهش کنايات داراي زمينة فرهنگي ،بعيد به شمار آمد؛ زيرا اين زمينزة فرهنگزي در گزذر
زمان اعتبار خود را از دست داده و اکنون براي خوانندگان مبهم است؛ «آستينافدزاندن» در معنزاي
بخدندگي يا «نعل باژگونه» که براي فريب و گمراهي دشمن نعل اسبها را برعکس مزيزدنزد ،از
اين نوع است .افزون بر آن برخي از کنايه هاي امروزي که زمينة فرهنگي ندارد و بين الزم و ملززوم
نيز نميتوان ارتباطي يافت ،از اين گونه است؛ مثل «دندانگرد» در معناي طماع .گفتني است که گاه
کنايه اي با وجود داشتن زمينة فرهنگي به سبب کاربرد بسيار به کناية رريب تبديل مزيشزود؛ ماننزد
«يار غار» که به داستان پيامبر( ) و ابوبکر اشاره دارد .همچنين کنايههايي که در آنها رسيدن از الزم
به ملزوم نيازمند واسطههايي است ،کناية بعيد به شمار آمده است؛ مانند «در خانزة کسزي بزه روي
مردم بازبودن» در معناي بخدندگي که خواننده و شنونده براي دريافت اين معنا الزم است از چنزد
واسطة معنايي مانند «مهمان به خانه آمدن»« ،پذيراي مهمان شدن» و ...عبور کند.
5ـ 1کنایة ارین در غزلیات مدالنا
کنايههاي رريب در غزليات شمس بسيار است و يکي از علتهاي آن اين مزيتوانزد باشزد کزه
موالنا شاعر درباري نيست؛ بلکه مخاطب او مردم عادي و شوريدهحال هستند؛ بنابراين از کنايزات
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رريب و دريافتني ،استفادة بيدتري مي برد .درمقابل شاعراني مانند انوري و خاراني ،درباري هسزتند
و زباني پيچيده اي دارند .در نتيجة بررسزي کنايزات روشزن شزد کزه موالنزا از ميزان  9193کنايزة
استفادهشده در غزليات ،از  1116کناية رريب بهره برده است که معادل  93درصد کل کنايات است.
در ادامه نمونههايي از اين نوع کنايات در غزليات موالنا بررسي ميشود.
ز صـــدرتهـ ـای غیبـــی پـــرده ـــردار

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

پرده برانداختن يا برداشتن ،کنايه از آشکارکردن و جلوهگرشدن است .چنانکه بيان شد موالنا در
غزليات براي فهماندن نکته هاي عرفاني و رعايت حال مخاطبان ،بيدتر از کنايات رريب بهره ميبرد.
مـــا اگـــر نالـــیب اگــر عــــ ر آوریــب

پنــــبه در گــــدش کــــند دلـــــدارم
(همان)338 :

« پنبه درگوش کردن يا نهادن :کنايه از ندنيدن يا ندنيدهگرفتن سزخن ديگزران» (انزوري:6333 ،
.)166
ای یبسکرده وان را تا کی کشی عنـان را

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

معني کنايي عنانکديدن ،از حرکت ايستادن است .براي متورفکردن چهارپايزان بنزد افسزار يزا
عنان را ميکديدند؛ بنابراين عنانکديدن معناي به حرکت درآوردن را به ذهن ميرساند.
کجاس ؟ کان َشهِ ما نیس  ،لیـک آن اشـد

کــه چشــب نــد کنــد سِــحرهاش ینــا را
(همان)181 :

«چدمبند» :آن که چدمبندي مي کند و کارهاي عجيب انجام ميدهد ،افسونگر [است]» (انوري،
)464 :6333؛ در بيت باال نيز موالنا «چدمبندکردن» را در کنايه از افسونگري معدوق به کزار بزرده
است که باتوجهبه عمل چدمبند معناي آن در بيت بهآساني دريافت ميشود.
5ـ 3کنایة رید در غزلیات مدالنا
موالنا در غزليات خود به سبب روشني بيان و رعايزت حزال مخاطبزان کمتزر از کنايزات بعيزد
استفاده ميکند؛ زيرا شعرش را براي مردم سرو ده است .البته اين نکته را نبايد از نظر دور داشت که
ممکن است کناياتي که امروزه جزو کنايات بعيد به شمار مي رود ،در زمان موالنا آشنا بوده است و
زمينههاي فرهنگي آن را مي دانستند .درمجموع در غزليات موالنا از ميان  9193کنايه ،فقط از 1141
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کنايه بعيد استفاده شده است؛ به عبارتي ديگر  19درصد کنايات غزليات موالنا ،کنايه از نزوع بعيزد
است .در ادامه به چند شاهد از کنايات بعيد اشاره ميشود.
چند زنـیب ای کـریب! طبـ تـد زیـر گلـیب

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

معناي کناية زير گليم کاري کردن« ،مخفيکاريکردن و پنهانکاري» است .صداي طبل حتي در
زير گليم ،از مسافت دور شنيده مي شود؛ به اين ترتيب با دو واسطه از معناي مکنيبه به مکنزيعنزه
ميتوان رسيد .پس طبلزدن زير گليم کناية بعيد از پنهانکردن امري آشکار است.
دیدانــه شــدم ــر ســر دیدانــه الــب نیس ـ

زان شاه که او را هدس طب و علـب نیسـ

(همان)138 :

راضي حکم را با رلم مي نوشت و حکم راضي ،حکم شرع و دين بود .با اين واسطهها ،رلم بزر
کسي نبودن کناية بعيد و در معناي بازخواستنددن است .در فرهنگ کنايات ذيل اين کنايزه آمزده
است « :حکم شرعي شامل حال او نددن ،مورد بازخواست ررارنگرفتن» (انوري.)6616 :6333 ،
همـــیترســـب کـــه نریـــزی ز گدشـــه

ــــرآ ــــاال ،ــــرون انــــداز نرلــــین
(مدلدی)398 :1839 ،

نعلين ،کفش و پاي افزار است .انسان با ورود به جايي ،کفزش را از پزا درمزيآورد و در هنگزام
ماندگارشدن در مکاني کفشها استفاده نمزي شزود؛ بنزابراين نعلزين بزرونانزداختن کنايزة بعيزد از
ماندگارشدن در جايي است .در فرهنگ کنايات ذيزل ايزن عبزارت آمزده اسزت« :ماندگارشزدن در
جايي» (انوري.)6963 :6333 ،
چــه مکــر و چــه نرــ

اژگدنــهســ

دـــدد گرســـنه نادرســـ

یـــا ســـیر

(مدلدی)115 :1839 ،

در گذشته براي فريب دشمن ،نعل اسبان را برعکس ميزدند تا دشمنِ درپي آنان ،فريب خورد و در

مسير وارونه حرکت کند .به اين ترتيب نعل واژگونه ،کناية بعيد از فريبدادن است .در فرهنزگ کنايزات
در ذيل اين عبارت آمده است« :وسيلة فريب ،مکر و خدعه» (انوري.)6961 :6333 ،
یک اطره اش گدهر شدد ،یک اطره اش عب ـر شـدد
وز ما و نرم

پر شدد ،کفهای کفدـاران مـا
(مدلدی)88 :1839 ،
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خاريدن کف دست در فرهنگ عامه ندانة پولدارشزدن اسزت؛ يعنزي کسزي کزه کزف دسزتش
مي خارد پول به دست ميآورد؛ بنابراين اين خرافه ،ذهزن خواننزده را از مکنزيبزها کزفخزاران بزه
مکني عنها صاحب پول و نعمت شدن مي رساند .البته وجود واژه هايي مانند مال و نعمت بزه انتقزال
معني کنايي از الزم به ملزوم کمک ميکند و به ياري خواننده ميآيد« .کفخار :آن که کف دسزتش
مي خارد ،عوام گويند خاريدن کف دست ندانة آن است که صزاحب دسزت پزول خواهزد يافزت»
(انوري.)6141 :6333 ،
ییرانب اندر لطف تد ،کاین ا ر چدن سر میکشـد
گردن چـد ا ـا ان منـر ـا گـردران آمیخ ـی؟
(مدلدی)1181 :1839 ،

گردران رسمت نازک ،مرغوب و بدون استخوان گوشزت اسزت .گزردن اسزتخوانهزاي ريزز و
گوشت کم دارد؛ بنابراين رصابان گردن را همراه گوشت ران مي فروشند و رسمت مرغوب گوشت
و استخوانهاي آن را مخلوط مي کنند .با اين واسطه گردران با گردن آميختن کنايه از بودن خوبي و
بدي در کنار هم است.
در پايان بايد به اين نکته اشاره کرد که موالنا در غزليزات ،از کنايزه بزراي انتقزال و درک بهتزر
حاالت روحي خود بهره مي برد .اين کنايات بيدتر از معقوالت (الزم) به محسوسات (ملزوم) التزام
داده مي شود .در غزليات تقريباً نيمي از کنايات ازنظر شکل و ساختار نحوي بهصورت ترکيبزات و
جمالت کامل است و ازنظر سادگي و دشواري فهم ،تعداد بسياري از کنايهها رريب و تعداد اندکي
بعيد است.
جدول شمارة  :6کنايه ازنظر رريب و بعيد در غزليات موالنا
کنايه

تعداد

درصد

رريب

1116

93

بعيد

1141

19

مجموع

9193

611
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جدول شمارة  :1کنايه ازنظر ساختار مکنيعنه (موصوف ،صفت ،فعل) در غزليات موالنا
کنايه

تعداد

درصد

فعلي

3141

41

صفت

1393

33

موصوف

6913

11

مجموع

9193

611

1ـ ن یجهگیری
زيبايي در شعر موالنا ذاتي است؛ يکي از عوامل زيبايي در غزل موالنا کزاربرد تصزويرهاي طبيعزي
است که پيوندي ناگسستني با معنا دارد.
غزلهاي موالنا جلوه گاه انواع آرايه و تصاوير شعري است؛ البته کاربرد اين آرايههزا و تصزاوير
چنان هنرمندانه و دور از صنعتپردازي هاي شاعرانه است که گويي کزالم در جزان و روح موالنزا
آراسته و پيراسته مي شود و از دهان او ميتراود .آرايهها و تصاوير در شعر موالنا در عين سزادگي،
زيبا و بسيار خالرانه است .موالنا از کنايه براي آفرينش اشعار دلندين خود بهرة بسياري برده است.
بررسي کنايه در غزليات ديوان شمس ندان مي دهد که موالنا از کناية رريب در شزعر خزود بسزيار
استفاده مي کند؛ علت اين موضوع در سادهگزويي و اسزتفادة بزيتکلّزف از تصزوير شزعري اسزت؛
هم چنين برخاسته از اين علت است که شعر موالنا به جاي لفظ بر معنا تکيه دارد و مخاطبان موالنا
اهل عام هستند؛ اين عوامل باعث مي شود تا مفاهيم بلند عرفزاني در بيزاني سزاده جلزوهگزر شزود.
کنايه هاي بعيد نيز به زيبايي کالم در شعر موالنا ميافزايد .تعداد کنايههاي رريب در غزليات موالنزا
باتوجهبه جدول شمارة  1116 ،6عدد 93 ،درصد کل کنايه ها ،است .کناية بعيد نيز باتوجهبه همزين
جدول  1141عدد 19 ،درصد کل کنايزه هزا ،اسزت .ايزن موضزوع برخاسزته از گزرايش موالنزا بزه
سادهگويي است.
برپاية آمار جدول شمارة  ، 1از سه نوع کنايه براساس ساختار (کنايه از صفت ،موصوف ،فعزل)
از ميان  9193کنايه ،تعداد  ، 3141کنايه از فعل يا جملزه اسزت و تعزداد  ،1393کنايزه از صزفت و
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 ،6913کنايه از موصوف است .درصد اين کنايهها را به اين شکل ميتوان ندان داد :کنايزه از فعزل
 41درصد ،کنايه از صفت  33درصد ،کنايه از موصوف 11درصد.
به عقيدة نگارنده اينکه مي گويند موالنا غزليات را در حالت سماع و سکر سروده است درسزت
است؛ اما در باطن و ضمير خود به آنچه بر زبان ميآورد ،آگاهي کامل دارد و همين ،تأالير کزالم او
را بر خوانندگان صدچندان کرده است.
منا ع
 -6ررآن کريم ( .)6336ترجمه الهي رمدهاي ،مدهد :انتدارات آستان ردس رضوي.
 -1آراحسيني ،حسين؛ همتيان ،محبوبه ( .)6364نگاهي تحليلي به علم بيان ،تهران :سمت.
 -3اخوان الالث ،مهدي (م .اميد) ( .)6399عطا و لقاي نيما يوشيج ،تهران :زمستان ،چاپ سوم.
 -4انوري ،حسن ( .)6333فرهنگ کنايات سخن ،دوره دو جلدي ،تهران :سخن
 -1الروت ،منصور ( .)6361آشنايي با مکتبهاي ادبي ،تهران :سخن ،چاپ سوم.
 .)6394( --------- -9فرهنگ کنايات ،تهران :سخن ،چاپ سوم.
 -9حسين پورجافي ،علي ( .)6339بررسي و تحليل سبکشناسي شخصي موالنزا ،تهزران :سزمت،
چاپ دوم.
 -3رادوياني ،محمد بن عمر ( .)6331ترجمان البالغه ،به اهتمام و تصحي و حواشي و توضيحات
احمد آتش ،ترجمه و مقدمه و توضيحات به کوشش توفيق سزبحاني و اسزماعيل حزاکمي ،تهزران:
انجمن آرار و مفاخر فرهنگي.
 -6زرينکوب ،عبدالحسين ( .)6319شعر بيدروغ شعر بينقاب ،تهران :جاويدان.
 .)6339( -------------- -61پلهپله تا مالرات خدا (دربارة زندگي ،انديده و سزلوک موالنزا
جالل الدين رومي) ،تهران :انتدارات علمي ،چاپ هدتم.
 -66زمخدري ،جاراهلل ابي راسم ( .)6331اساس البالغه ،به کوشزش م .ر .جويبزاري و جمعزي از
نويسندگان ،رم :نسيم فردوس.
 -61سنچولي ،احمد (« .)6361کنايه در شعر نيما يوشيج» ،مجلة تاريخ ادبيات ،شماره 669 ،96/3ز
.631
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 -63سيوطي ،عبدالرحمن ( .)6331االتقان في علوم القرآن جلد دو ،ترجمزه سزيّد هزادي حزائري،
تهران :اميرکبير.
 -64شفيعي کدکني ،محمدرضا ( .)6331صور خيال در شعر فارسي ،تهران :آگاه ،چاپ دوازدهم.
 .)6339( ---------------- -61غزليات شمس تبريز ،تهران :سخن ،چاپ سوم.
 -69شميسا ،سيروس( .)6339بيان ،تهران :ميترا ،چاپ سوم.
 -69شيمل ،آنه ماري ( .)6339شکوه شمس (سيري در افکار و آالار موالنا) ،ترجمة حسن الهوتي،
تهران :علمي و فرهنگي ،چاپ پنجم.
 -63صالحي مازندراني ،محمدرضا (« ،)6336شعر به روايت شاعران» ،نقد ادبي ،سال اول ،شزماره
چهار 611 ،ز .619
 -66عبيد زاکاني ( .)6334کليات  ،تصحي پرويز اتابکي ،تهران :زوار ،چاپ چهارم.
 -11فاطمي ،سيّد حسين ( ،)6394تصويرگري در غزليات شمس ،تهران :اميرکبير.
 -16فتوحي ،محمود ( .)6336بالغت تصوير ،تهران :سخن ،چاپ دوم.
 -11فروزانفر ،بديعالزمان ( .)6334شرح زندگاني مولوي ،تهران :تيرگان ،چاپ سوم.
 -13کزازي ،ميرجاللالدين ( .)6336زيباشناسي سخن پارسي ( 6بيان) ،تهزران :کتزاب مزاد ،چزاپ
نهم.

 -14گلچين ،ميترا (« .)6336جايگاه کنايه در مثنوي موالنا» ،مجله داندکده ادبيات و علزوم انسزاني
داندگاه تهران ،دوره  ،19ش664 ،3ز .61
 -11مدتاقمهر ،رحمان ( .)6361فرهنگنامة رمزهاي غزليات موالنا ،تهران :خانه کتاب.
 -19مولوي ،جالل الدين محمد ( .)6336کليات شمس تبريزي ،تصحي بزديعالزمزان فروزانفزر ،دو
جلد ،تهران :فرهنگسراي ميردشتي.

 -19ميرزانيا ،منصزور (« .)6393سزخن در پزرده مزيگزويم» ،ادبسزتان (داندزکدة علزوم و ادبيزات
شهرکرد) ،سال پنجم ،شماره .14-19 ،13

 -13وحيديان کاميار ،تقي (« .)6333ويژگزيهزاي شزگفتانگيزز اوزان شزعر فارسزي» ،فصزلنامزة
تخصصي ادبيات فارسي داندگاه آزاد اسالمي مدهد ،ش  6و  34 ،1ز .66
 -16همايي ،جاللالدين ( .)6333فنون بالغت و صناعات ادبي ،تهران :مرکز ندر هما ،چاپ بيست
و دوم.

