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 چکیده
شناسي است که با شکستن سااختار ساي ي    هنجارگريزي يکي از وجوه رستاخيز واژگان بر مبناي زبان

شود. در اين جستار نگارندگان باه رو  ح یيیاي    ساختار عميق، باعث لذت ادبي مخاطب مي ها و نه واژه

. پژوهش حاضر نشان کنندفارض و کیيات مولوي نقد و بررسي ميکنايات هنجارگريخته را در ديوان ابن

ابازار انتقاام منااني    هاي اين دو شاعر، عالوه بر جنبة زيباشناختي و هنري،  در سروده  کنايه دهد کهمي

فاارض،   هاي ابان  کنايه در ساخت مفرد در سروده .دهند مبهمي است که به آساني حن به بيان صريح نمي

ان فاخر و لييف اوست. حام آنکه مولوي کنايه نشانة ايجاز، نوآوري و همچنين زببسامد فراواني دارد که 

فاارض و   هاي جالب حوجه در اشانار ابان   از شيوهرا درگونة حرکيبات وصفي، اضافي و عيفي آورده است. 

که اين رو  موجب شده است جنباة هناري   هاي ادبي با کنايه است  مولوي، حیفيق و به کارگيري آرايه

فارض باا انتخاا     حر شود. گاه ابن ها مست کمبالغي و هنري آنابيات نمود بيشتري داشته باشد و بافت 

که از کارکردهاي مهم اين حکنيا  بيااني، برجساتگي     شگرد حزاحم کنايه سبب ديريابي مننا شده است

هاي مولوي نزدي  باودن باه زباان     هاي بارز سروده از آنجا که از ويژگي شناختي بيت است. جنبة زيبايي

 اي دارد. ر  کنايه از نوع ايما بسامد گستردهعاميانه است، در اشنا
 

 شناسي.گريزي، کنايه، ابن فارض، مولوي، شنر، زبان هنجار واژگان کلیدی:
 

                                                           
 j_rs1359@yahoo.com                  رايانامۀ نويسنده مسئول: . 1
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 مقدّمه -1

 شناساي و  بر مبناي زبان« رستاخيز واژگان»يکي از وجوه  (Deceived)« هنجارگريزي»

 9191در ساام   هاي نقد ادبي جديد اسات کاه مکتاب فرماليسام روساي آن را      از نظريه

در  شود کاه بار پاياة آن شااعر     اي از نگار  اطالق مي ميرح کرد. هنجارگريزي به شيوه

مرزهاي نظام رايج حصورها و ذهنيات خواننده يا شنوندة  هاي خويش سروده يا دم نوشته

شکند و مخاطب کالم را از وادي خياالت موجاود در ذهانش باه وادي     خود را در هم مي

خيز بهت  برد؛ به اين مننا که با آفرينش حصويري، پيچيده و انديشه مي آور ديگري اعجا 

 ياکوبسااناز اياان رو،  ؛(911: 7001)ابوالناادو ،  شااود و حياارت مخاطااب را موجااب مااي

(Jacobson)  7001)م مادوي،،  کناد   ياد مي« شکست انتظار»از هنجارگريزي با عنوان :

شکساتن سااختار ساي ي الفاا  را در      شناسي . اين حکني  زبان(91: 7099؛ جداونه، 911

هاا؛ از آن روي کاه سااختار عمياق،      دستور کار خود دارد، نه ساختار عميق و ژرفاي واژه 

و ساختار سي ي  (911)ابوالندو ، همان: شود  فرض ذهني است و به استنمام مربوط نمي

کاه ذکار آن    اي نمايد. نکته آورد و مجاز، کنايه و استناره رخ مي به ساختار ژرفي روي مي

در اينجا بايساته اسات، ايان اسات کاه پيچيادگي ناشاي از حقنياد لفظاي، متفااوت از           

ها در م اور همنشايني   پيچيدگي حاصل از هنجارگريزي است؛ زيرا در حقنيد لفظي واژه

(Axis consort ) گيرند که گاه با حأمل زياد هم ناه   گونه در کنار يکديگر قرار مي مشو

گردد. حام آنکاه در هنجاارگريزي    شود، بیکه بر ابهام نيز افزوده مي حنها مننا آشکار نمي

کند که اگر چه باه حفکار در فهام آن     ها ايجاد مي اي از روابط جديد بين دام شاعر شبکه

و البته اين پيچيدگي در جهت  (911: 7099)جداونه، شود  نياز است، با لذت ادبي قرين مي

 حر از امکانات مننايي واژگان است. نفي مننا نيست، بیکه براي درک کامل

کناد: يکاي    پژوهشگران ادبي بر اين باورند که هنجارگريزي دو نقش مهم را ايفا ماي 

رو  کند و مخاطاب ناگهاان باا آن روباه     نمايش هنجارگريزي که شاعر حرکيبي را ابداع مي

ود شود و ديگري نفي هنجارگريزي است؛ بدين مننا که خواننده با عمیيات ذهناي خا   مي

: 9111؛ فضل، 991: 7001)م مد وي،، گرداند  کند و به اصیش باز ميآن عبارت را حأويل مي

. ذکر اين نکته در اينجا ضروري است که بدانيم هنجارگريزي نسبي است و به عرف (911

شود؛ به اين مننا که در نزد ادبا به ي  سيح نيست، بیکاه باا اخاتالف     ادبيات مربوط مي
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گان نيز در فهم درجاات   کان متفاوت است؛ همان گونه که درک خوانندموضوع، زمان و م

 گويد:   و ميزان آن با هم يکسان نيست. شکري عياد در اين باره مي

رو شاود کاه آن را   ممکن است ي  خواننده در زمان خواندن متني با يا  حنبيار روباه   »

ف ايان نظار اذعاان    خارج از عرف و منيار سخن بداند، در حالي که خوانندة ديگر به خال

ساز آن  داشته باشد. وجود فاصیة زماني بين عصر نويسنده و خواننده، يکي از عوامل زمينه

است؛ بنابراين، مخاطب بايد با زبان آن متن، آشنايي و اشراف کامل داشته باشد حا بتواند 

 .(910-911: 7001)ابو الندو ، «موارد خالف منيار را حشخيص دهد

، هنجارگريزي مننايي در قیب گفتمان شنري است و پياماد   نجارگريزياز ميان انواع ه

رود؛ چارا کاه هنجاارگريزي منناايي ابتادا بار        به شمار ماي   نهايي ديگر انواع هنجارگريزي

شود و بند از دگرگون کاردن مننااي    پذيرحرين بخش زبان است، اعمام مي واژگان که حنبير

حاري   شاود و منناا را در سايح گساترده    د ماي هاا، بار عباارات و جماالت وار    قراردادي آن

ارهااي  يحخياي از من ». منظاور از هنجاارگريزي منناايي    (71: 7099)کرميش، دهد  حغييرمي

ي يهاي منناا  گر حخيي از مشخصهيبه عبارت د ]است[؛ واژگان ييآ هم ةکنند نييي حنيمننا

 است.  (77: 9311،)سجودي «ا نقش ارجاعي زبانيار يحاکم بر کاربرد واژگان در زبان من

ي است که به زباني يمننا هنجارگريزي، فراهنجارين صورت يحرمهم اشنار عارفانهدر 

در حقيقات؛ رماوز، حمالايالت، کناياات و      شاود.  مجازي، استناري و گاه رمزي منجر ماي 

ها ياد شده است، کاربردي ثابات  استنارات عرفاني که هر چند به عنوان اصيالحات از آن

. (911حاا:   )خفااجي، باي  ها بيشتر در حوزة عرفان عمیي اسات  د و مفاهيم آنو يکسان ندارن

اصوالً در شنر عرفاني، زبان ابزار انتقام منناست؛ در اين گونه شنرها شاعر در زمااني کاه   

گذارد، عاطفه بر منناا غیباه    خود شدن پا مي در حاالت عرفاني خود به مرحیة از خود بي

شاود. در اينجاسات کاه     عاادي و هنجاار بيشاتر دور ماي    يابد و زباان شانر از زباان     مي

شااود؛ در نتيجااه هرچااه بيشااتر عناصاار   هنجاااري بيشااتر هنرمندانااه و پويااا مااي  فاارا

آميزي و پارادوک، در شنر پوياا  شناختي مانند استناره، حشبيه، مجاز، کنايه، ح، زيبايي

حار   ياا   منناا ديار   ،و به حبع ظاهر عرفانيحري در گفتمان  ي گستردهيهاي مننا افق شود،

  .(11: 9311)ديچز،  شود مي

حرين و پربسامدحرين انواع هنجارگريزي مننايي در اشنار عرفااني، کناياه    يکي از مهم

رسند. اصاوالً کناياه    ها مي با کاربرد آن از راه زبان، به شناختي از ناشناختهاست که عرفا 
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 سو  و کشف منارف عالي و در عرفان، از ابزارهايي است که براي شکافتن قشر صور م

هاا حاوان    شود؛ از اين رو، کناياه حقايق وااليي که در مغز آن صور نهفته است استفاده مي

  گسترانند.   نهايت مي هاي شهودي عارف را حا مرزهاي بي بيان حجربه

 

 های پژوهش پیشینه و پرسش -1

در اد  عرباي عاالوه   ها و مقاالت گوناگوني نوشته شده است؛  دربارة هنجارگريزي، کتا 

اإلنزيااح مان   بر احمد م مد وي، که هنجارگريزي را به صاورت مبساوط در دو کتاا     

بررساي کارده اسات،     اإلنزياح في التراث النقدي و البالغاي و   منظور الدراسات األسیوبيه

را در  القااهر نموذجاا   األمير عباد  ، رائيةاإلنزياح في الشنر الصوفيسیيم سنداني نيز کتا  

خورد  به چشم ميهايي  در حوزة اد  فارسي مقاالت و پژوهش نگاشته است. 7090 سام

نگاار  فارزان   « هنجارگريزي در شانر ساهرا  سایهري   »حوان به  ها ميکه از جمیة آن

به قیام ي ياي   « شکني هنجارگريزي در يکي از غزليات موالنا هاي سنت جیوه»سجودي، 

 ي جهانتيغ اشاره کرد.از مريم خیيی سيب باغ جانطالبيان و کتا  

از آنجا که حااکنون پاژوهش جاامع و مساتقیي در زميناة بررساي حيبيقاي کناياات         

هنجارگريخته در اشنار عرفاني صورت نگرفته است، ما برآنيم که کناياات هنجارگريختاه   

کناد  فارض و مولوي بررسي کنيم. ياادآوري ماي  را در ديوان دو عارف حازي و پارسي، ابن

اناد  به عیت حجم زياد ديوان مولوي، حنها به بررسي صد سروده اکتفا کردهکه نگارندگان 

 حر شود.حا نتيجه ح قيق متقن

 

 فارض و مولوی کنایه در نظرگاه ابن -3

هااي حخيال شااعر اسات کاه       حرين قیمرو براي بینادپروازي  حرين و گسترده کنايه مناسب

باه عاالم پار از شاگفتي شانر وارد       رهاند و گفتار او را از حنگناي زبان عرف و حقيقي مي

ياباد و باا حمهيادات هناري      گيرد، حکامال ماي   کند. اين زبان از زبان عادي نشئت مي مي

گويد و چيز ديگار را   اي که شاعر چيزي مي شود؛ به گونه آراسته و خود زباني مستقل مي

ي کند. زبان کنايي که حاصل کوشش و خالقيت ذهني است، براسا  هنجارهاا  اراده مي

هاي متنارف زبان عاادي در بافات دروناي     شناختي براي درهم شکستن قاعدهخاص زيبا
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کناد، حاام آنکاه     مي  ِ گذر از دام به مدلوم را طوالني يابد. کاربرد کنايه راه متن مننا مي

ِ کناياه، گاذر از دام باه مادلوم      شرط وجود پيوند الزم و میزوم بين منني قريب و بنياد 

هاي متن در حاوزة واژگاان،    طب بايد با برطرف کردن برخي دشوارياست؛ بنابراين، مخا

برسد حا منني يا حجربة بيان شدة مورد   عبور کند و به مدلوم  ن و و عناصر بالغي، از دام

 .(37: 9111)حسين فريد، نظر شاعر را دريابد 

 از عوامل زيباشناختي کنايه، دوبندي بودن و حنوع منناسات؛ زيارا کناياه مارز باين     

خاواني   شود و منناي حقيقي واژه با ساختار مننايي بيات هام   حقيقت و مجاز شمرده مي

اي را باا لفا     .  شاعر منموالً نشانه(911 -911: 9111؛ عبد الميیب، 111: 9111)قزويني، دارد 

ِ منني برسد. حلّ منما و  کند حا خواننده با فناليت ذهني به منني دوم يا منني همراه مي

ي که حاصل حال  ذهني خواننده براي کشف منناست، م سو  و حصاويري  التذاذ روح

انگيازي و عيناي سااختن يا  عاطفاه از ساوي هنرمناد، از         ساختن ي  حالات، خياام  

گاويي   شود. شايان ذکر است که کنايه با حنقيد و پيچياده  کارکردهاي کنايه م سو  مي

حاام آنکاه در    يان  منناسات، در حقابل است؛ از آن روي که حنقيد در اصل، نارسايي در ب

يابد: يکي منني اصیي و حقيقي که ظاهر الفاا    کنايه مننا در دو سيح متفاوت نمود مي

بر آن داللت دارد و ديگري منني ثانوي که در بين منني اوم نهفته است و باه عباارحي،   

را باه  ِ منني که مراد و مقصود حرکبيات کنايي است؛ از اين رو، کنايه هيچ حنقيدي  منني

 .(911: 9111، عبد الميیب، 30: 9111)حسين فريد، در پي ندارد 

يابد، بازنماايي متوجاه حصاويري     از آنجا که در کنايه، منناي مقصود حجیي زباني نمي

کند و با عنصري که به آن  میمو  است. کنايه برخالف استناره، حصويري را بازنمايي مي

اي   در اساتناره قريناه  »کي نيست؛ به ديگر بياان،  شود يا با آن ي دهد ادغام نمي ارجاع مي

دارد و باه مننااي بيااني و حصاويري هادايت       است که ذهن را از مننااي حقيقاي باازمي   

گيرناد و   ، حام آنکه در کنايه دو عنصر در جاي هم قرار ماي (931: 9310)فضيیت،« کند مي

اي از  ساو و مجموعاه  فرهنگاي از يا     -شان را نه بافت زباني، بیکه بافت اجتماعي رابيه

)ابودياب،  کناد   ها از سوي ديگار حنياين ماي   پيوندهاي منيقي يا واقني ارحباط دهندة آن

. در ادبيات عارفانه نيز رابية منناييِ الزم و میازوم را بافات عرفااني و ديناي     (913: 9311

کند؛ بدين صورت که شاعر براي نقاشي عواطف ديني و عاشقانة خود، مفااهيم   حنيين مي
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هاا  گاذارد و باين آن   رد و انتزاعي را در ساختي حسي و قابل لما، باه نماايش ماي    مج

يابد حا خواننده به بهتارين ن او آن را ببيناد و حا، کناد و هماين        پيوندي عقالني مي

 گذارد. ادراک حسي است که حأثير فراواني بر روح مخاطب مي

کناد. ايان    ذ ماي عناه خاود را از آنجاا اخا     خاستگاه کنايه جايي است که شاعر مکني

دهد که  خاستگاه که مرجع کنايه است، حوزة م اکاحي و گسترة حخيل شاعر را نشان مي

هاي مستقيم، غير مستقيم، ح قيقي و حقیيدي اشاره دارد و ناو ياا کهناه     به قیمرو حجربه

و  )با وجود م ادود باودن ابياات(   فارض  دهد. سيري در اشنار ابن بودن حصاوير را نشان مي

دهد که ابيات آنان از اين نظار غناي اسات و چگاونگي      شمار مولوي نشان مي بيغزليات 

حأثيرپذيري آنان را از هستي بيرون و روند حصويرساازي را بار پاياة ايان حاأثرات آشاکار       

فارض و مولاوي دياده    خيام، در کالم شاعران پيش از ابن کنايه مانند ديگر صورسازد.  مي

در دو شاعر با شاعران ديگر حفاوت آشکاري وجاود دارد.  هاي اين  شود، ولي بين کنايه مي

اند، اما کامالً  ادبي بهره برده هاي حقيقت، اين دو براي بيان پيام عرفاني خويش از زيبايي

اند؛ باه بياان ديگار، هرچناد اساساي       ها باقي نمانده و فراحر رفتهي  از آندر سيح هيچ

کند کاه منااني باه رنگاي مجاازي دچاار        يدر عرفان عاشقانه اقتضاء م« نوع بيان»بودن 

شوند، اما شهودي و وجدآميز بودن اين فرآيند و فوران احسا  و هيجان در طي حجرباة  

فاارض و مولاوي    هاي بياني را در اشنار ابان  حر از زيبايي عرفاني، شکیي ديگر و بسيار ژرف

ي فراحار از عقال و   هاي عارفانه و باورهاي صوفيانه همه در ساحت زيرا بينش»زند.  رقم مي

آماد عقال و    ها خود خالف ها و برداشت عرف قرار دارند و به ديگر سخن، اصالً اين بينش

 . (71: 9311)راستگو، « عرف و عادت است

هااي م ساو  آن دو؛ پيونادي     فارض و مولوي بين منناي میزوم و الزم و نشاانه  ابن

ِ ديگار   جهان و منقاوالت جهاان  آلود و دشواريا ، از نوع پيوند م سوسات اين  عميق، مه

فرآيند انتقام مناني انتزاعي به واژگان داراي منااني م ساو ، از راه ياافتن     يابند که مي

کناياه، سابب   ِ گيرد. اين کارکرد  حشابهات م سو  آن مفهوم با واقنيت عيني صورت مي

اسات و   بيني عرفاني باه آن نيازمناد   شود که جهان خیق و بيان مننا و شبه منناهايي مي

کاربرد ايان اسایو ، اساتفاده از     آورد. گيري زبان ويژة اهل عرفان را فراهم مي زمينة اوج

هاي عرفاني اين دو شااعر باراي حبياين و حفهايم نکاات اخالقاي،        بيان هنري در سروده

اجتماعي، عرفاني و ديني اسات. همچناين در خادمت حوضايح مساامل کالماي، فیسافة        
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گي رابية جهان غيب با عالم مشاهده و نيز کيفيات ارحبااط   هستي و به ويژه حبيين چگون

خدا و انسان، موانع دروني و بيروني که بر سر راه انسان در جهت حکامال منناوي وجاود    

 هاي رفع اين موانع است.  دارد و نشان دادن شيوه

واژگاني که از عناصر طبينت، زندگي انسان و در مجماوع دنيااي م ساو  و ماادي     

فارض و مولوي دربارة فیسفة  اند، در خدمت کشف رازهاي پنهان انديشة ابنبرگرفته شده

اند؛ اين شايوة پسانديده و آشانايي اسات کاه ايان دو شااعر در سراسار          هستي درآمده

هااي   هايشان به طور گسترده و شگرف از آن براي حنميم حناليم و انتقاام دريافات   سروده

ر حقيقت، اين شيوة بيان نه حنهاا نشاانگر   اند. د واالي خويش به مخاطبانشان سود جسته

هاا در باه کاارگيري    حواناايي آن  زبان گسترده و فرهنگ غني اين دو عارف است، بیکه بر

 جا و مؤثر واژگان داللت دارد. به

ساازند حاا بار جنباة هناري       فارض و مولوي گاه کنايه را با صنايع ادبي همراه ماي  ابن

حوان گفات   حر کنند. در حقيقت مي بيت را مست کم ابيات بيفزايند و بافت بالغي و هنري

از رموز بالغت شنر دو شاعر است. اين شيوه در شانر    به کارگيري کنايات با اين ويژگي،

حاوان در ويژگاي شانر او کاه باه حخيال و        اي دارد کاه آن را ماي   مولوي بسامد گسترده

ين دو شاعر بيشتر باا  حصويرگرايي گرايش دارد، جستجو کرد. قابل ذکر است که کنايات ا

فاارض در بيات    ابان حشخيص همراهند و از اين رو، حصاوير حخيیي شاعر زنده و پوياست. 

ذيل باد را انسان مريضي حصور کرده است که حوان حناد حرکات کاردن را نادارد. وي در     

داند. در حقيقات   انگاري، بيماري باد را کنايه از وز  آرام و لييف آن مي ساية اين انسان

 حر باشد: کنايه را با حشخيص درآميخته حا فهم منناي پنهاني کنايه آسان او

 رِداؤُهااااا                   بااااالروض ل اااادنٌ مُهيمَنةةةةة
 

 یّتاايبِهااا مَاار ضن مَاان ش ااأنَهَ ب اارء  ع    
 

 (11: 9190)ابن فارض، 

وزد و باا داماان ليايفش     )باد صبا( با صدايي آرام و گاو  ناواز و ليياف در بوساتان ماي     )

 (خرامد که بيماري او موجب شفاي بيماري من شده است. يم

 کند که پايش در گَل مانده است ه انساني حشبيه ميااي دم را ب مولوي نيز در سروده

دهاد و بادين    و اين حنبير را کنايه از گرفتاربودن و مباتال شادن در راه عشاق قارار ماي     

 آفريند. صورت حصويري پويا مي
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 دهم چه جاي دم  ميدر گل بماند پاي دم جان 

در آحش سوداي دم، اي واي دم اي واي دم   

 (10: 9311)مولوي، 

فارض و مولوي نوعي از کنايه وجود دارد که حیميح به آيات شاريفة   هاي ابن در سروده

نااميم.   ماي « کناية قرآناي »يا « کناية حیمي ي»شود که ما آن را  قرآن در آن مشاهده مي

 اي دارد: نمود گسترده اين کنايات در غزليات مولوي

 خیع ننیين کند و ز خود و دنيا بجهاد                      
 

 همچو موسي قدم صدق زناد بار در او                
 

(171)همان:   

کنايه از حرک خود و حرک التفات به عالمق دنياايي اسات. ايان    « خیع ننیين»عبارت 

 (97)ساوره طاه، آياه    نْی يْ َ إِنَّ َ بِاالْوَادَ الْم ق ادِ ِ طُاو     إِنِّي أ ن ا رَبُّ َ ف اخْی عْ ن  بيت به آية 

 اي ديگر:دارد. نمونه حیميح

 اي چشم جان را حوحيا آخر کجا رفتي؟ بيا
 

 حا آ  رحمت بر زند از ص ن آحشدان ما 
 

 (19: 9311)مولوي،  

 داند کاه از سار مژگاان منشاوق روان     را کنايه از اش  شوق مي« آ  رحمت»شاعر 

حیمايح   (10)ساوره هاود، آياه    حَتَّى إِذ ا جَاءَ أ مْرُن ا وَف ارَ التَّنُّاور  شود. اين بيت نيز به آية  مي

 گويد: اي مي فارض در نمونه دارد. ابن

 ق ت یات  غاالمَ الانف،ِ باين  إقاامتي الاا      
 

 جِاادارَ لَأحکااامي وَ خ اارقِ سَاافينتي    
 

 (971: 9190)ابن فارض،  

 (شتم و ديوار احکام را بازسازي کردم و کشتي وجودم را شکستم.و من فرزند نف، را ک)

شاود؛ بادين منناا کاه      در اين بيت شگرد حزاحم کنايه )کنايه در کنايه( مشاهده ماي 

کناد. از کارکردهااي مهام ايان حکنيا  بيااني،        شاعر چند کنايه را در ي  بيت ذکر مي

کنايه از فنا و حرک خاود   کشتن فرزند نف،،شناختي بيت است.  برجستگي جنبة زيبايي

و دارد  (11)ساوره کهاف، آياه     ف انْي ی ق ا حَتَّاى إِذ ا ل قَيَاا غُی ام اا ف ق ت ی اه     است که اشاره به آية 

ف وَجَادَا فَيهَاا   بازسازي ديوار احکام، کنايه از انجام دادن فرامض الهي اسات کاه باه آياة     

و شکستن کَشاتي، کناياه از   دارد  حیميح (11سوره کهف، آيه) جِدَار ا ي رِيد  أ نْ يَنْق ضِ ف أ ق امَه 

ف انْي ی ق ا حَتَّى إِذ ا رَکَبَاا فَاي السِافَين ةِ    هاي سخت در راه عشق الهي است و به آية  رياضت

ِ ساخنوراني چاون    از آنجاا کاه پاياة نظام و طباع     دارد.  اشاره (19)سوره کهف، آيه خ ر ق هَا
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ست و کالم آنان از واردات غيبي و جانشان از پاکان عاالم  فارض و مولوي عر  الهي ا ابن

گااه از لياف و رساايي و رواناي کاالم آناان       گيرد، اين قيود و کناياات هايچ   باال مدد مي

دهاد کاه خوانناده را از ايان     کاهد، بیکه ابهت و عظمتي به سخنان آسماني آنان مي نمي

نمايد و در  د و به عالم باطن ره ميکنبرد و از عالم ظاهر جدا مي جهان به جهان ديگر مي

يابد که هر يا  باه    نگري در حنبيراحشان درمي کند. خوانندة با ژرف ح  روحاني غرق مي

 اند. جاي خود زيبا و پذيرفتني

ذکر اين نکته خالي از ليف نيست که اگر واژگان کیيدي باه کاار رفتاه در حرکيباات     

يابيم ر يکديگر قرار دهيم، از ي  سو درميفارض و غزليات مولوي را کنا کنايي ديوان ابن

هاا نهفتاه اسات و از    که مناني بیندي در پ، ظاهر ساده، عادي و گاه خاوار و حقيار آن  

يابيم که اين واژگان برگرفته از عناصر طبينت و زندگاني روزمرة انساان   سوي ديگر درمي

ف رازهااي  و در مجموع برگرفته از دنياي م سو  و مادي هستند که باه خادمت کشا   

فاارض   پنهان انديشة موالنا دربارة فیسفة هستي و همچنين انديشة ستودني و واالي ابان 

پال زدن از  »اند و اين حنبير ها در آمده ها و پیشتي در حوصيف خردگرايي و ستيز با زشتي

کنند. در واقع اين همان شايوة پسانديده و آشانايي     را به ذهن متبادر مي« هيچ به همه

قدر در سراسر آثار خود به طور گسترده و شگرف براي حنیايم  دو شاعر گران است که اين

هاي واالي خويش به خوانندگان و مخاطبان و حتي به کل بشاريت، از   ها و دريافتآموزه

عناه بار دو  قسام    فارض و مولوي به اعتباار مکناي   کنايه در اشنار ابن اند. آن سود جسته

 شود.ميها اشاره است که در ادامه به آن

 کنایۀ موصوف -3-1

به صفت يا مجموعاة   در اين کنايه مکنيٌّاي است که مقصود از آن ذات موصوف باشد.  کنايه

باه بياان    چند صفت يا جمیه و عبارحي وصفي است که باياد از آن متوجاه موصاوفي شاد؛    

 رايد:س فارض در ياميه چنين مي ابنکنيم.  ديگر، صفتي را ذکر و از آن موصوف را اراده مي

 نشاااار الکاشااااح مااااا کااااان لااااه 

 

 

 طاااوي الکشااح قبياال النااأي طااي     
 (1: 9190)ابن فارض،  

 (ساخت اندکي پيش از سفر، آن را آشکار نمود. آن شخصي که دشمني خويش را پنهان مي)

حوز است، ليکن شاعر عالوه بر منني صريح که باه جااي    به منناي کينه« کاشح»واژة 

موصوف نشسته، منناي هنري و ثانوي را قصدکرده است. درحقيقت، کينه حاوز کناياه از   
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که به طبينت نف، انساني قاامم اسات. او هماان دشامن      (71: 9301)غالب، شييان است 

خواند و به دنياپرستي ساوق   پادا  اخروي فرامي باطني است که انسان را بر سرپيچي از

 سرايد:   دهد. وي در جايي ديگر از ديوانش مي مي

 ةٍف اااالحَ وَ وا َ : ذاکَ ح هااادي لَناااز  
 

 ةض ااالالً وَ ذابااي ظ االَّ يهااذي لنااز     
 

 (11: 9190)ابن فارض، 

کشااند، ديگاري    )يکي سرزنشگر من است که از سر غرور خويش مارا بساوي گمراهاي ماي    

 گويد.( چين است که در اثر غفیت خويش سخنان پريشان ميسخن 

ِ راه  کنايه از شييان است؛ زيرا با حاال  خاود ساال     گر( )سرزنش« الح»در اين بيت 

 «وا »کشااند و   گري او را به گمراهي  را سرزنش کرد و مانند نصي ت )حضرت آدم(حق 

رداختناد و گفتناد:   کنايه از فرشاتگان اسات کاه باه حقبايح حضارت آدم پ       چين( )سخن

، لايکن خداوناد آدم را   (30)ساوره بقاره، آياه     أ ح جْنَلُ فَيهَا مَنْ ي فْسَد  فَيهَا وَيَسْفَ   الدِّمَاءَ

 برگزيد و او را خیيفة زمين قرار داد.

 سرايد: مولوي به اين نوع از کنايه حوجه دارد؛ او چنين مي

 ها رويد و ميل بانگ ني کنيد سوي عشرت  اي طربناکان ز مير  التما  مي، کنيد
 (301: 9311)مولوي، 

 

صفت هنري است کاه باه جااي موصاوف نشساته و نقاش اسامي        « طربناکان»واژة 

هاي عاشقي هستند کاه در مقاام    پذيرفته است. منظور حقيقي مولوي از اين واژه، انسان

ر آن اسات  اند. زيبايي اين حصوير د انبساط جاي دارند و به طر  و نشاط وصل نامل شده

که عالوه بر بيان منني جديد، سبب ايجاز و فشردگي کالم و اقتصاد زباني شاده اسات و   

دارد و در نتيجاه او را باه   با ايجاد ابهام هنري، خواننده را به درنگ و کشاف منناا وا ماي   

 رساند. التذاذ روحي مي

 خوانيم: اي ديگر از او مي در سروده

 درا ک، نديا  مستيان ب، پديد و خمشان
 

 عااالمي زياار و زباار پيچااان شااده از بااوي خاام 
 (191: 9311)مولوي،  

 ه از شرا  حقيقتاهايي است ک ن بيت کنايه از انسانادر اي« مستيان»صفت هنري 

اند. حازگي در سااخت و کااربرد ايان     اند و مدهو  جالم و جمام کبريا شده مستي يافته
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کند، زيبايي ايان   اسات وي حکايت ميکنايه و حصوير حازه و بديني که از هيجانات و احس

 حصوير هنري را دو چندان کرده است.
 

 کنایۀ صفت -3-1

اي است که منناي مخفي آن، شايستگي صفت بودن را داشته باشاد و هادف از آن    کنايه

کند که مراد از صفت در اينجاا، صافت ن اوي    بيان صفتي از موصوف باشد. يادآوري مي

 سرايد: فارض مي نيست. ابن

 باااالروض ل ااادنٌ رِداؤُهاااا                     مُهيمَنةةةة 
 

 بِهااا مَاار ضن مَاان ش ااأنَهَ ب اارء  عَیّتااي     
 

 (11: 9190)ابن فارض، 

وزد و باا داماان ليايفش     ناواز و ليياف در بوساتان ماي    )باد صبا( با صدايي آرام و گاو  )

 (خرامد که بيماري او موجب شفاي بيماري من شده است. مي

يمار ضنيف است و قادر به حرکت سريع نيست، شااعر بيمااري   از آنجا که شخص ب

را به باد نسبت داده است حا به صفت ليافت و آرام وزيادن آن اشااره کناد. او همچناين     

خراماد. ايان    براي باد در ساية استنارة مکنيه، لباسي را در نظر گرفته است که با آن ماي 

فارض است کاه در غزلياات وي    ي ابنهاي سبک حنيدگي کنايه و استناره از ويژگي در هم

 سرايد: اي دارد.  او در جايي ديگر چنين مي دامنة گسترده

 وَ ن ّکبااتَ عَاان ُکالاابَ النااريض م نارضاااً              
 

 ح زونااااً لّ َااازوي ساااامقاً لساااويقةِ    
 

 (11)همان:  

رهياز  هاي منيقة عريض خوداري و از زمين سنگالخي منيقة حزوي پ حو از رفتن به بیندي)

 (کردي و )شتران خويش را( به سوي منيقة سويقه راندي.

جمع کاليبه، به منناي حیة شني است که منناي اوم آن باه حوضايح نياازي     « کُالُب»

هااي جباار و ساتمکاري هساتند کاه از خادا روي        ندارد؛ ليکن مننااي دوم آن، انساان  

باه  « حازون »واژة  اناد. همچناين   گرداندند و در وادي جهل و غرور با اموام خود سرگرم

هاي پیيد و بدکردار قرار داده  منني سرزمين سنگالخ است که شاعر آن را کنايه از انسان

 خوانيم: . در اشنار مولوي مي(999: 9301)غالب، است که سخت طينت هستند 

در بيشه مزن آحاش و خاامو  کان اي    

 دم

 درکش حو زبان را که زبان حو زبانه است 

 (911: 9311)مولوي، 
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کنايه از صفت هنري سکوت و خاموشي است. گالية هميشاگي  « درکش زبان»نبير ح

کناد و از ايان   موالنا از زبان است. او منتقد است زبان ما را اسير و گرفتار قيد و بند ماي 

اي است که ما را  رو، وي هميشه در پي رهايي از قيد و بند آن است. به باور او زبان شنیه

شاود. درون، اصال و حقيقات و     و باعث دوري ما از حقيقت ميکند  به بيرون هدايت مي

کند. آنگااه کاه عاارف از     بيرون، مجاز و فرع است. زبان ما را از درون به بيرون متصل مي

گزيناد، حقاايق از پارده بارون      شود و ساکوت و خاموشاي برماي    قيد و بند زبان رها مي

شود؛ گويي که باا زباان، زباناة     افتد؛ چرا که با سخن گفتن، وي از عالم دم خارج مي مي

. در بيت ديگر از موالنا چنين (910: 9311)سرمدي، زند  زار حقيقت و دم مي آحش در بيشه

 خوانيم:مي

 من ماهيام نهناگم ع مانام آرزوسات                      وفا اين نان و آ  چرخ چو سيل است بي

 (703: 9311)مولوي، 
 

دنيا پرستي و حوجاه باه حنیقاات دنياوي اسات. در       کنايه از« نان و آ »در اين بيت 

دهد که او حنیقات کوچ  و حقير دنيا  حقيقت عشق چنان وسنت و فراخي به عاشق مي

طیباد کاه روح    حاد و حصاري ماي    داند و آزادي و رهايي باي  را در حد و اندازة خود نمي

ارز   را او متااع باي  ها رهايي يابد؛ زي وسيع خود را در آن قرار دهد و از حنگناها و حقارت

بيند که هر ل ظه در حام گذر اسات و هرگاز باراي کساي      وفا مي دنيا را چون سيیي بي

ِ فناپذير براي رهايي از قيد و بندهاي مار  و فناا، درپاي     نمانده و ميراست. اصوالً انسان

 وفاست.   جاودانگي و بقاست؛ حام آنکه دنيا و هرچه در آن است، همگي ميرا و بي

يزة مولوي حفسير و روشنگري مفاهيم و اصوم عرفاني اسات و کناياه حنهاا راه    گاه انگ

خود و  حفسير اين مفاهيم مبهم و پيچيده است. در چنين مواردي ماهيت موضوع، خودبه

شود. ناگفته نماناد کاه کاارکرد     شود اين آراية بياني به کار گرفته به ضرورت، موجب مي

رود.  هاي آن باه شامار ماي    ر نقد متن دارد و از ارز اي د روشنگرانة کنايه جايگاه عمده

 گويد: چنانچه مولوي مي

 دوارم اين غالم که آ ما دور ميان به  ها را سر خنب چون گشادي برسان وظيفه

 (191)همان: 

 اشقگشادن سر خنب به جهت پيمودن شرا  به عاشقان يا طالبان مستي است و ع
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حوان سر خناب گشاادن    جمام يار نيست؛ پ، ميحر از ديدار  را هيچ شرابي مستي بخش

را در بافت کالمي عرفاني، کنايه از آغاز حجیي جمام و يا الهام منارف ناشي از لياف ياار   

اختيار زباان آناان در وصاف جماام ياار       دانست که به مستي عاشقان و گشوده شدن بي

ي را باه  شود. در اينجا حقاضاي عاشق از شام، ايان اسات کاه مناارف روحاان       منجر مي

خبار   گر کردن جمام الهي خويش آنان را مست کند حا از خود بي عاشقان الهام يا با جیوه

خبري حاصل از ديدار حجیي يار، از ساخن گفاتن آگاهاناه در     شوند و در اين مستي و بي

 وصف يار بازمانند.

فارض و مولوي ساختار دستوري متفاوحي دارد کاه گااهي در يا      در اشنار ابنکنايه 

قابل ذکر است که کنايه در ساخت مفرد در  شود.واژة ساده چون اسم يا صفت آشکار مي

نشانة ايجاز، نوآوري و همچنين زبان فااخر،  فارض بسامد بسياري دارد که  هاي ابن سروده

 مانند  روان و لييف اوست؛ 

 مااا حااري النَااي،َ بَااين سَااوقَ وَ ش ااوقَ                
 

 ي صااااواديلَربيااااعِ الربااااو عِ غَرثاااا 

 (910: 9190)ابن فارض،   

بيني؟ )پا، چارا حوقاف     هاي اين منيقه نمي آيا حو گرسنگي و حشنگي شترانت را به سبزه)

 (کني( نمي

هاي سياهي در پوسات آن مشااهده    به منني شتر سفيد رنگ است که نقيه« عي،»

از کاه  ده شود. شاعر آن را کنايه از سفيد شدن جاان و روح ساالکان راه حاق قارار دا     مي

. آشاکار اسات کاه    (973: 9107، نصةجووةة )درخشش و برق روحاني به وجود آماده اسات   

فارض مناني واژگاني که بر واقنيات میمو  و حسي داللات دارد، باه حاوزة واژگااني      ابن

کند که بر مفاهيم انتزاعي داللت دارند. وي ايان کاار را باه کما  حصااويري      منتقل مي

آن حصاوير و مفااهيم انتزاعاي    د. باين  نکن ايي در ذهن خیق ميدهد که واژة کنانجام مي

نمايد حا بتواند به نوعي آن را میمو  سازد؛ بناابراين، پيونادها و    پيوند و ارحباط ايجاد مي

شاود منااني واژگاان حساي باه حاوزة       هاي بين منناي میزوم و الزم موجب ماي  شباهت

 مفاهيم انتزاعي انتقام يابد.

 خوانيم: وي مياي از مول در سروده

 رويم عزم حماشا که راست؟    ما به فی  مي  رسد از چپ و راست هر نف، آواز عشق مي

 (793: 9311)مولوي،  
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هاا    آيد. ما در حام سير افالک و رفتن به آسمان هر ل ظه صداي عشق از همه جا مي

ه از بینادي و  هستيم. هر که عزم و ارادة ديدن منشوق را دارد، همراه ما بيايد. فی  کناي

 اوج نشانة برين و برحرين بودن جايگاه منشوق ازلي است.

گونه کنايات به جهت مفرد بودن، ينني واقع نشدن در حرکياب   قابل ذکر است که اين

يا جمیة کنايي، نبايد با رمز و سمبل اشتباه شوند؛ زيرا اوالً، ما براي حشخيص سامبل در  

، افراد مختیف دربارة مفهوم سمبل به کار رفته در شانر  اي نياز نداريم؛ ثانياً شنر به قرينه

ها را با چيزهااي   حوانيم اين سمبل کنند و ثالالاً،  ما نميشاعر نظريات گوناگوني ميرح مي

ها  اي از داللتي گسترده ها حوزه جا کنيم و اين به خاطر آن است که سمبل ديگري جابه

 و اشارات را در خود دارند.

نار دو شاعر از ل ا  دستوري در قالاب يا  جمیاه ياا مصاراع قارار       گاه کنايه در اش

 گويد:       اي مي فارض در سروده ابن حوان آن را حأويل به مصدر برد، گيرد که مي مي

 أبيااات   بِجَفااانَ لیس اااهاد  م ناااانَقَ                     

 

 ح صااافَح  صَاادري راحَتااي طااوم ليیتااي 

 (17: 9190)ابن فارض،   

رسانم و در طي شاب   داري است، شب را به صبح مي زنده  هميشه مالزم شببا چشمي که )

 (دستم روي قیبم است.

مالزم بودن چشمان با بيداري، کنايه از عدم آگااهي او باه حضاور منشاوق حقيقاي      

است. حازگي در ساخت و کاربرد اين کنايه و حصوير بديني کاه از هيجاناات و احساساات    

 ن حصوير هنري را دو چندان کرده است.کند، زيبايي اي وي حکايت مي

 گويد: اي در اشنار مولوي دارد. وي در غزلي مي اين نوع کنايه دامنة گسترده

 داد جااااروبااي بااه دساتام آن ناااگار

 بااااز آن جاااارو  را ز آحاش بساوخات

 گافات کاز درياا باراناگيازان غابااار  

                                               گافات کاز آحاش حاو جااروباي بارآر    

 (133: 9311)مولوي، 

کنايه از نابودکردن و درهم نورديدن است. اين عبارت کنايي، « گرد از دريا برآوردن»

کند؛ از آن رو کاه موساي عصااي     داستان گذشتن موسي را با قوم خود از دريا حداعي مي

چنان کاه از کاف درياا گارد بیناد شاد. در رويااي         ها کنار رفت، خود را به دريا زد و آ 

گذارد حاا باا جاارو  حماام حنیقاات و       مولوي، نگار به جاي عصا، جارو  در اختيار او مي
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دهاد کاه    سوزاند و باه او فرماان ماي    هاي غير منشوق را بروبد. سی، با آحش مي انديشه

اصايت جاارو ، ينناي    جاروبي از آحش برآورد. آنچه سال  بايد از آحش برآورد، باز هم خ

شاود؛ زيارا اگار     کنندگي و از ميان بردن را دارد. جارو ِ آحشين به عشق حنبيار ماي   پاک

کند، آحش به کیاي آثاار بااقي ماناده، از جمیاه       جارو  عادي خ، و خاشاک را پاک مي

. اين جارو ِ (737: 9310رناماداريان،  )پونمايد  سوزاند و فاني مي هستي خود سال  را نيز مي

کند و او را از خاويش   ين منتهاي عشق است که عاشق را از کل هستي خود جدا ميآحش

حوان جارو  اوم را عشق مجازي و جارو  آحشاين را عشاق حقيقاي و     سازد. مي فاني مي

 الهي دانست که اولي مقدمة دومي است.

 فارض بيشتر از نوع رمز و حیويح است؛ بدين مننا که ذهان باراي   کنايات در اشنار ابن

فهم آن به حال  و موشکافي بسياري نياز دارد؛ زيارا فاصایة باين جمیاه و واژة میازوم و      

 گويد: اي مي منناي الزم زياد و پيچيده است. وي در نمونه

 ةحساااااابتني فقناااااااً بقرقاااااار 

 

 

 فااااوطئتني وطئاااااً عیااااي حنااااق 

 (11: 9190)ابن فارض،  

 (دارم. ا خشونت گام برميهاي ناهموار هستم و ب کني که من بدخويي در سزمين گمان مي)

اي رمزآمياز باراي بياان رفتاار ناشايسات و      را به گوناه « فقع»در اين بيت شاعر واژة 

زبانان ايان واژه ناام درختاي اسات کاه      خساست دوستش به کار برده است. در باور عر 

: 9301)غالب، داند  اصل و نسب مي  فارض آن را کنايه از انسان بي ريشه و شاخه ندارد و ابن

. در حقيقت وي در ساية حیميح به حصوير و باوري در عرف جامنة عار ، از حصاريح   (911

 کند.   اي منناي ذهني خود را بيان مي گزيند و به صورت کنايه آن دوري مي

اي دارد و  اين در حالي است که در شنر مولوي کناياتَ از نوع ايمااء بساامد گساترده   

گويي ن به زبان عاميانه و دوري از افراط در پيچيدهدليل آن را بايد در ويژگي نزدي  بود

 اين شاعر جستجو کرد.

 کشاند استخوان عاشقان سوي عنقا مي  پرد اين مرغ ديگر در جنان عاشقان مي
 (171: 9311)مولوي، 

و پود هستي است. همچناين   کنايه از حقديم زندگي و حار« کشيدن استخوان»حنبير 

« عنقاا »کناد، اساتناره از عشاق و روح و     قان پارواز ماي  که در دم يا بهشت عاش« مرغ»
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حنيادگي کناياه و اساتناره، بار       استناره از منشوق ازلي و وجود حق اسات. ايان در هام   

 زيبايي بيت افزوده و منناي کنايي را قابل فهم ساخته است. 

هاي سبکي مولاوي   بيان مضامين عرفاني با حنبيراحي مأخوذ از مظاهر طبينت، از ويژگي

فارض است که هدف آنان حنیيم و القاء مناني دشوار عرفاني است. از آنجاا کاه وصاف     و ابن

هاي طبينت نياز غيار منتظاره و ناگهااني      طبينت در متون عرفاني هدف نيست، ذکر جیوه

کارگيري الفا  مربوط به م يط طبيني در عرفان از آن روست که شاعر باه عیات    است. به

اين بيانش صاوفي   کند.  وراي طبينت را در شنر جستجو مي داشتن انديشة عرفاني چيزي

به عالم طبينت و م سوسات، اصوالً بينشي مبتني بر رمز است؛ زيرا آنان از آن جهات کاه   

آيد، به استفاده از زبان کنايي مجباور   مناني و حجار  روحاني و نفسانيشان به عبارت درنمي

 کنند؛ ماننداز ابهام و پوشيدگي بيان مياي  هشوند و از اين رو، سخن خود را در هال مي

 م تيمِّمااااااً ح ی نااااااتَ وادي صاااااارجَ
 

 الوَعسااااءَ                                                              عَةةةةِم تيامنااااً عَااان قاااا   
 

 (933: 9190)ابن فارض، 

د از سامت  هاي سارزمين صاارج را داشاتي، بايا     ها و بیندي آنگاه که قصد رسيدن به پستي)

 (هاي شني دارد بگذري. راست پهن دشتي که حیه

هاي بیند و پست است که شاعر از ايان واژه   در لغت به منناي سرزمين« حینات»واژة 

داند کاه گااه    براي بيان مفهوم عرفاني سود جسته است و آن را کنايه از احوام عارف مي

 گيرد. ميشود و گاه از آن فاصیه  به مقام شهود و اشراق نامل مي

 م بو  مانده در زمين هاي نازنينِ اين دانه

ي  باد صبا    موقوفَدر گو  ي  باران خو  

 (13: 9311)مولوي،   

باران کنايه از فيض حق حنالي و رحمت فراگير اوست که از عالم غياب بار ممکناات    

باارد و ممکناات برحساب     زار و گیستان يکساان ماي   شود و بر شوره عالم وجود فامض مي

 برند. راحب استنداد و قابیيت خود از آن فيض ميم

 

 نتیجه -9

 يابيم:   از آنچه گفته شد، به نتايج زير دست مي

 فارض و مولوي را بايد حاصل غرابت و  ويژگي زيباشناختي هنجارگريزي در اشنار ابن
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شاان باا    هاي آنان دانست. که اين غرابت نتيجة برخورد غير منتظره حازگي حصاوير سروده

ماهيات  حاوان گفات    ها، در طبقات مختیف عالم است؛ به عبارت ديگر ماي  مناني و پديده

فرامنيقي، عقیي و عرفي مناني و حقايق عرفاني از ي  سو و م ادوديت حاوزه کاارآيي    

زبان از سوي ديگر باعث شده است که  اين دو شااعر عاارف از زباان و بياان و حناابيري      

هاي خاويش در لفّافاة الفاا  خااص،      ا پوشاندن انديشهبو  هنجارگريخته استفاده نمايند.

 خود را از گزند هر گونه پيش آمد ناگواري در امان نگاه دارند.

کنايه يکي از انواع هنجارگريزي مننايي است که براي بياان منااني و حقاايق عاالي     

وياژه عشاق، فناا، وحادت وجاود، اح ااد باا منشاوق، در         عرفاني و فراعقیي و عرفي، باه 

گازينش آگاهاناة کناياات هماهناگ باا      فارض و مولوي حجیي يافته است.  هاي ابن هسرود

با اين دو شاعر است. که  هاي ويژگي برجستة سرودهاز  موضوع و متناسب با ديگر واژگان

 آفريند. ِ حصاوير و واژگان در ساختار زبان انسجام مي خیق حناسب بين موضوع

مفرد بسامد بسياري دارد که عالوه بر بياان  فارض کنايه در ساخت  هاي ابن در سروده

منني جديد، سبب ايجاز و فشردگي کالم و اقتصاد زبااني شاده اسات و باا ايجااد ابهاام       

حام آنکه مولوي به کنايه باه گوناة   دارد. هنري، خواننده را به درنگ و کشف مننا وا مي

باا برجساته    و از ايان طرياق  حرکيبات وصفي و اضافي و عيفي حوجه نشاان داده اسات.   

کناياات در اشانار   شاود.   نمودن الفا  خويش، سابب لاذت ادباي بيشاتر مخاطاب ماي      

فارض بيشتر از نوع رمز و حیويح است، لايکن در شانر مولاوي کناياات از ناوع ايمااء        ابن

 اي دارند. بسامد گسترده

باشد، بیکه نياز به  آفريني در سخن نمي هدف اين دو شاعر از کاربرد کنايه زيبايي

هاي پيچيدة عرفاني را داشته باشد؛ به ديگر  ِ مناني و انديشه ِ بيان زاري است که حواناب

هدف اين دو شاعر قابل درک گردانيدن امور منقوم است که با زبان عادي يا قابل بيان 

هاي اين دو  بيان نيستند و يا بيان آنها بسيار مشکل است. از اين رو گاه کنايه در سروده

شود حا بر جنبة هنري ابيات بيفزايد و بافت بالغي و هنري  ادبي همراه مي شاعر با صنايع

 حر کند. که اين اسیو  در شنر مولوي بيشتر کاربرد يافته است.  بيت را مست کم

 ا هم و در کنار هم درون ي  ساختارااه چند کنايه متناسب بادر اشنار ابن فارض گ
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و  آفارين اسات   سااز و زيباايي   که برجستهکند  حناسب حصويري و پيوندي دروني خیق مي

 شود. بب ديريابي مننا ميس
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