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چکیده
زبان و ادبیات فارسی و عربی از دیرباز ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر داشته و از همدیگر تأثیر و تأثر فراوانی
پذیرفتهاند .از جملۀ این تأثیر و تأثرات ،میتوان مبحث «کنایه» را نام برد که یکی از بحثثهثای اساسثی
علم بیان و حساسترین مسائل زبان است و در دو زبانِ فارسی و عربی ،تعریفهای مشابهی از آن دیثده
میشود .کنایه در هر دو زبان ،به بخشهایی همچون «کنایه از صفت» و «کنایه از موصوف» و «کنایثه از
فعل یا مصدر» و «کنایه از نسبت» تقسیم میشود .در ایثن مقالثه ،بثر مبنثای روش توصثیفی ث تحلیلثی،
ساختار کنایه در دو زبان فارسی و عربی بررسی تطبیقی شده ،و نقاط مشترک و متفاوت آن برجسته شده،
و دیدگاههای مختلف صاحبنظران دو زبان دربارۀ این مبحث ،بیان شدهاست .یافتهها نشان میدهد کثه
کنایه در دو ادب فارسی و عربی به یک معناست و تفاوتهای آن بسیار کم و گاه جزئی به نظر میرسثد
که در مختصرترین شکل ،میتوان آن را براساس تفاوت در معنایی دانست که بدان اشاره میکند .با ایثن
حال باید توجه داشت که در زبان عربی ،نبود قرینه ،کنایه را از مجاز متمایز میسازد ،ولی در زبان فارسی
این مبحث دقیقاً در برابر استعارۀ مرکب قرار میگیرد.
واژههای کلیدی :علوم بالغی ،بیان ،کنایه ،زبان فارسی ،زبان عربی.

 .1رایانامۀ نویسندۀ مسئول:

alikhezri@pgu.ac.ir
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 .1مقدمه
یکی از جلوههای صور خیال ،کنایه است که سابقۀ کاربردش ث به عنوان یکی از شیوههای
بیانی که حد و تعریف مشخصی دارد ث به بعد از ظهور اسالم میرسثد و بهتثرین مرجعثی
هم که در این باره وجود دارد ،قرآن است .پیشینیان ،به کنایه بهصورت کلی پرداخته و این
مبحث را به شکلی گسترده شرح و بسط ندادهاند و تفصیل این بخش بیانی و تقسیمبندی
آن بهصورت جزئی را میتوان مختصّ علمای بالغت متأخر دانست.
کنایه نشانهای از نشانههای بالغت ،و هدفی است که جز فرد خوشذوق و پثاکطبث
بدان دست نمییازد ،و نشانۀ بالغتش در این است کثه حقیقثت را بثا دلیثل و برهثان در
شکلها و صورتهای زیادی برای فرد نمایان میسازد (الجارم و امین .)191 :1991 ،همچنین
کنایه یکی از شیوههای بسیار رایج بیانی و گفتاری است که ما در گفتار روزمرۀ خود اغلب
به کار میبریم مثل «کاسۀ داغتر از آش شدن» و «پا در هوا سخن گفتن» (عرفان.)100 :1993 ،
1ث .1معنای کنایه
این آرایۀ ادبی در لغت به معنی «پوشیده سخن گفتن» اسثت و فعثل آن در عربثی بثه دو
صورتِ «ناقص واوی» (کنا یکنو) و «ناقص یائی» (کنی یکنی) صرف میشود و در اصثطالح
آن است که لفظی را بگویند و از آن الزم ،معنی حقیقی را اراده کنند به این شرط که ارادۀ
معنی حقیقی نیز جایز باشد (همثایی .)009 :1900 ،بنابراین ،کنایه ذکر مطلبی و ارادۀ مطلثب
دیگری است؛ مطلبی که کنایی بودن آن به فضای سخن و مقثدمات آن و حتثی زمثان و
مکان بستگی دارد .تعریف گفتهشده از کنایه ،در هر دو زبانِ فارسی و عربی به یک شکل
است و هیچگونه اختالفنظریای دربارۀ آن نیست.
به گیتثی مثرا نیسثت کث

هثمنبثرد

ز رومثثثثثی و تثثثثثوری و آزادمثثثثثرد
(فردوسی)1003/9 :1900 ،

در بیت باال« ،آزادمرد» کنایه است از «ایرانیان»؛ یا
بثثیا المطثثابخ ال تشثثکو مثثا هم

طثثثبخل القثثثدور وال غسثثثل المنادیثثثل
(الهاشمی)000/0 :1999 ،

در بیت باال نیز «تمیزی آشپزخانه و گالیه نکردن کنیزان از شستن دستمالهایی که به
هنگام خوردن غذا استفاده میشوند» ،کنایه از صفت «بخلورزی» است.
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کنایه به لحاظ الفاظ و معانی ظاهری (مکنّی به) در محور همنشینی ،و به لحاظ معنای
باطنی که مراد گوینده است (مکنّیعنه) در محور جانشینی قرار میگیرد؛ و ازآنجاکه کنایثه
رسیدن از یک سطح به سطح دیگری است و ارتباطی بین دو سوی حاضر و غایب ایجثاد
میکند ،جنبۀ هنری و ادبی مییابد (شمیسا.)010 :1999 ،
1ث .0ویژگیهای کنایه
1ث0ث .1دوبُعدی بودن
در کنایه ،یک معنیِ نزدیک یعنی تصویری که مالزم معنی مراد است و دیگثر معنثی دور
یعنی خود مراد .دو یا چند بعدی بودن ،یکی از عوامل مهم زیباییآفرینثی در کثالم ادبثی
است که کاری خالف روال عادی زبان و شگفتانگیز است؛ چراکه روال عادی زبان ایثن
است که یک لفظ فقط بر یک معنا داللت کند ،درحالیکه در کنایه ،کالم یکی اسثت امثا
دو معنی از آن برمیآید (وحیدیان.)99 :1909 ،
1ث0ث .0تصویرگری
سخن ،قدرت تفهیم و تفهم دارد ولی نمیتوانثد مفثاهیم را نشثان دهثد؛ نقاشثی آن را نشثان
میدهد ولی قدرت تفهیم و تفهم را ندارد .حال آنکه کنایه ،هثم بیثان مثیکنثد و هثم نشثان
میدهد ،و این رمز تأثیر عمیقی است که کالم کنایی بر مخاطب میگذارد (حسینی.)091 :1119 ،
1ث0ث .9استدالل
اهمیت کنایه از آن روست که همیشه همراه دلیل میآید و از حقیقت و تصثریح ،بلیث تثر
است .و وجه بالغتش بر تصریح این است که کنایه مانند ادعای چیزی است با ارائۀ دلیل؛
زیرا در کنایه ،انتقال از ملزوم به الزم است و وجود هر ملزومی گواه بثر وجثود الزم خثود
است؛ پ

در کنایه ،مانند این است که از وجود الزم بر وجود ملزوم اسثتدالل شثدهاسثت

(تفتازانی ،بیتا111 :ث.)119

1ث0ث .1جذابیتبخشی
برخی از ادیبان فرنگی عقیده دارند که اگر چیثزی را بثه همثان نثام کثه هسثت بنثامیم،
سهچهارم لذت و زیبایی بیان را از میان میبریم؛ زیرا کوششی که ذهن برای ایجاد پیونثد
میان معانی و ارتباط اجزای سازندۀ خیال دارد ،بدین شکل از میان میرود و آن لذتی کثه
حاصل جستوجوست ،ناچیز میشود (شفیعی کدکنی)193 :1966 ،؛ بنابراین ،بیثان مطلثب در
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ق الب کنایه ،سبب ترک تصریح به آن است و ذهن مخاطب برای یافتن معنای اصثلی بثه
تکاپو میافتد و این جستوجوی ذهنی ،برای او خوشایند است.
پیرو مباحثی که بیان شد ،این پژوهش بر آن است تا با تأملی در مبحث کنایثه ،نقثاط
اشتراک و اختالف صاحبنظران و علمای بالغت ادبیات فارسثی و عربثی را دربثارۀ ایثن
مبحث بیانی ،مشخص سازد ،و پ از بیان جایگاه کنایه در بالغت و میزان تثأثیر آن بثر
شیوایی کالم ،در پی پاسخ به این پرسش است که ساختار کنایه در زبان فارسی و عربثی
چه شباهتها و تفاوتهایی با هم دارند.
 .0پیشینۀ تحقیق
دربارۀ کنایه تحقیقثات مفصثل و پرتعثدادی شثده ،امثا هنثوز تحقیقثی در آرا و نظریثات
صاحبنظران و چگونگی وجود کنایه در دو ادب فارسی و عربثی ،انجثام نگرفتثهاسثت .از
جملۀ این تحقیقات میتوان به «پژوهش مروری بثر آرایثۀ کنایثه» نوشثتۀ سثعید قشثقایی و
مرضیه راستیکردار در شمارۀ  109مجلۀ رشد آموزش زبان فارسی اشاره کرد .نویسندگان
مقالۀ نامبرده ،معتقدند که نویسنده یا شاعر در مبحث کنایه میتواند با بهرهگیری اندک از
عناصر جنبی ،بیشترین معنی را به کلمه بدهد و نهایت التذاذ ادبی را برای خوانندهاش بثه
ارمغان بیاورد .در مقالۀ «کاربرد کنایه در پرتو آیاتی از قرآن مجید» نوشتۀ روحهللا نصثیری،
هم که در شمارۀ  10مجلۀ سراج منیر در سال  1939چثا شثده ،نویسثنده ،انگیثزههثا و
کابردهای کنایه را در قرآن بررسی کرده و رعایت ادب را یکی از مهمترین و اصلیتثرین
دالیل استفاده از کنایه در قرآن میداند؛ چراکه با اسثتفاده از کنایثه و سثایر فنثون بیثان،
دربارۀ خصوصیترین مسائل انسانها (آداب زناشویی و طهارت و )...بحث کرده درحثالیکثه
هیچگاه از دایرۀ ادب خارج نشدهاست.
 .9کنایه
پ از آنکه تعریف مختصری از کنایه را (که در هر دو زبان تعریفی مشترک دارد) بثه خثاطر
سپردیم ،تقسیمبندی کنایه و نقاط مشترک و متفاوت آن را در هر دو زبان و اختالف آن را
با مجاز و استعاره و تعریا و ...بررسی میکنیم؛ اما پیش از آن ،ابتدا گریزی میزنثیم بثه
خاستگاه کنایه و چگونگی به وجود آمدن آن.
9ث .1خاستگاه کنایه
کنایه ریشه در آداب و رسوم و هنجارهای اجتماعی و زیستی و باورهای مردمی دارد .مردم
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در هر عصر ،کنایاتی را استفاده میکنند که انعکاسدهندۀ زندگی آنان است ،اما گاه و بثه
دلیل از بین رفتن و فراموش شدن پیشینۀ این کنایات ،یافتن وجه ارتباط و پیوند در میانثۀ
الزم و ملزوم آنها آسان نیست؛ کنایههثایی همچثون «دنثدانگثرد» بثه معنثی «آزمنثد و
گرانفروش» یا «سپیددست» به معنی «ستمکار» را میتوان از این گونهها به شمار آورد .با
وجود این ،تفاوتی که میان کنایههای مردمی و شاعرانه به چشم میخورد ،در این است که
کنایههای مردمی ،به هر شیوهای که به کار برده شثوند همثواره یکسثان مثیماننثد ،امثا
کنایههای شاعرانه ،چون از آفرینش هنری برخوردارند ،بسته به سلیقه و پنثدار گوینثدگان
تغییر مییابند (کزازی.)106 :1996 ،
9ث .0ساختار کنایه
ساختار کنایه بر «التزام» یا «بایستگی» استوار شدهاست .گوینده اگر الزمِ چیزی را بر سخن
بیاورد و از آن الزم ،خود آن چیز را بخواهد ،در حقیقت کنایهای را به کار گرفتثهاسثت .در
کنایه ،معنای اصلی نیز پذیرفته و جایز است و این معنا میتواند خواست و هثدف گوینثده
باشد؛ همچون:
نگثثه کثثرد قیصثثر بثثر آن سثثرفراز

بثثدان چنثثی و یثثال و رکیثثب دراز
(فردوسی)03/1 :1900 ،

یا:
طلویثث ثلُ النِجثثثثادِ ،رلفیثث ث ُ العِمثثثثادِ

کلثیثثث ثرُ الرّمثثثثثادِ ذا مثثثثثا شلثثثثثتا
(الهاشمی)006/0 :1999 ،

معنای اصلی هر دو کنایه در اینجا روشن است (رکاب دراز و حمایثل بلنثد) ،امثا معنثای
کناییاش ،بلندی قامت است؛ زیرا رکاب دراز و حمایل بلند مسثتلزم قثد بلنثد اسثت .بثه
عبارت دیگر ،آنگاه که شنونده رکاب دراز را میشنود و به باالی بلند راه مثیبثرد ،گثویی
معادلهای منطقی را در ذهن خود میپرورد :سهراب باالبلند است = زیرا رکابش دراز است؛
و همین طور است :زیدٌ طویل القامة = النّه طویل النجاد.
دربارۀ ساختار کنایه باید گفت که برخی علمثای بالغثت ،اسثتعمال کنایثه را فقثط در
ترکیب و جمله و عبارت میدانند ،اما برخی دیگر استعمال آن را در مفردات بسیط و مرکب
نیز جایز دانسته و آن را وجه تمایز کنایه از موارد دیگری همچثون تمثیثل و تعثریا بثه
شمار آوردهاند (گلی.)130 :1990 ،
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9ث0ث .1مفردات بسیط
برخی از کلمات ،بیش از یک جزء ندارند یعنی نمیتوان قسمتی از آنها را جدا کثرد و در
جای دیگری به کار برد .اینگونه کلمات ،بسیطاند؛ مانند اسم و ضمیر و قید.
هثثر کثثه بثثه زر نکتثثۀ چثثون روز داد

سثثنی سثثتد لعثثل شثثبافثثروز داد
(نظامی)09 :1930 ،

«زر» کنایه از «پول نقد» و «نکته» کنایه از «شعر» است .پول نقد در زمثانهثای قثدیم
فقط سکه بود و زر در حقیقت کنایه از سکههای طالییرنی اسثت کثه بثه دلیثل رنثی
زردشان به این نام ،خوانده شدهاند .مراد از نکته که در اینجا کنایه از شعر آمده نیثز اشثاره
به کالم موجز دارد که بیشتر و به سبب ایجازش آن را منظوم میسرودند.
نّ الثثثذی مثثثا اللغثثثات محاسثثثناً

جعثثل الجمثثال و سثثرّه فثثی الضثثاد
(الهاشمی)010/0 :1999 ،

یعنی :آنکه زبانها را سرشار از زیباییها ساخت ،زیبایی و راز آن را در ضاد نهاد.
«الضاد» کنایه از «زبان عربی» است؛ زیرا حرف «ض» فقط در زبان عربی تلفظ میشود .به
همین سبب ،در کنایه «لغة الضاد» را به «زبان عربی» نسبت میدهند.
9ث0ث .0مفردات مرکب
مراد از مفرد مرکب آن اسثت کثه اجثزای آن کلمثه ،مسثتقل یثا نیمثهواژه باشثد؛ ماننثد
روانشناس و حسابدار و اسم فاعل.
در این چمن گل بیخار ک

نچید آری

چراغ مصطفوی با شرار بثولهبی اسثت
(حافظ)099 :1990 ،

در این شعر« ،گل بی خار» کنایه از «کام بی رنج و زحمت» است.
الضّثثثاربینل بکثثثل بثثثیال مخثثثذلمٍ

ول الطّثثثثاعنینل مجثثثثامِ ل األضثثثثغانِ
(الهاشمی)003/0 :1999 ،

یعنی :آنان را که با شمشیرهای سپید و تیز بر پیکر دشمنان میزنند و آنان را هم کثه
شمشیرهایشان بر کانونهای کینه فرومیکنند ،میستایم.
در این شعر نیز اصطالح «مجام االضغان» کنایه از «دل» است.
9ث0ث .9جمالت و عبارات
مقصود از جمالت و عبارات ،هر آن چیزی است که بهصورت کنایه در قالب جمله یا عبارتی
بیش از چند واژه ،آمده باشد و بتوان منظور آن را از سیاق کالم به دست آورد؛ مانند:
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بثثه تثثاراج داد آن همثثه بثثوم و رُسثثت

بثثه یکبثثارگی دسثثت بثثد را بشسثثت
(فردوسی)061/1 :1900 ،

مصراع دوم کنایه از کنار گذاشتن بدی است؛ به بیان دیگر ،میشود آن را کنایه از توبه
کردن دانست ،چراکه ترک کردن یکبارۀ گناه یا بدی ،مرادف معنی توبه نیز هست.
9ث .9اقسام کنایه در زبان فارسی
کنایه در هر دو زبان فارسی و عربی ،اقسامی ث با نقثاط اشثتراک و تفثاوت ث دارد؛ بثرای
نمونه ،در تقسیمبندی براساس معنایی که کنایه بدان اشاره میکند ،در زبان فارسی ،کنایه
از فعل یا مصدر ،و در زبان عربی کنایه از نسبت را از وجوه تفاوت مییثابیم ،درحثالیکثه
برخی صاحبنظران زبان فارسی ث همچون جاللالدین همایی ث کنایه از نسثبت را نیثز از
اقسام کنایه به شمار آوردهاند .کنایه براساس معنایی که به آن اشاره میکند ،شامل «کنایثه
از صفت»« ،کنایه از موصوف»« ،کنایه از نسبت»« ،کنایه از فعل یا مصدر» میشود.

9ث9ث .1کنایه از صفت
در ادبیات فارسی ،کنایه از صفت را (معنایِ وضعیِ) صفتی میدانند کثه بایثد از آن متوجثه
صفتی دیگر (معنای کنایی) شد؛ مثالً در بیثت زیثر از خاقثانی (« )901/1 :1909سثیهکاسثه»
صفتی است که ما را متوجه صفتی دیگر یعنی کثیف بودن و بخیلی میکند:
دهر سیهکاسهای است ما همه مهمان او

بینمکی تعبیه است در نمک خوان او

درک معنای باطنی برخی از این صفات آسان است ،همچون «عنانپیچ و عناندار» بثه
معنای «سوارکار» ،و درک برخی دیگر ،دشوار و پیچیده اسثت ،همچثون «ریثش گثاو» در
فارسی و «عریا القفا» در عربی به معنای «نادانی و حماقت».
کنایه از صفت در هر دو زبان به دو قسمت تقسیم میشود :قریبه و بعیده.
9ث9ث1ث .1کنایۀ قریبه
کنایه قریبه خود به دو قسمت تقسیم میشود :آشکار و نهان.
9ث9ث1ث1ث .1آشکار
در این گونه از کنایه ،درک معنای کنایی و خواست گوینده به آسانی انجام میگیرد ،مانند
این بیت از مسعود سعد سلمان (:)606 :1960
نیسثثتی نیثثک تنثثیچشثثم ،بثثه خثثرج

کدیثثثه را بث ث

فثثثرا کثثثام نثثثهای

در بیت ،باال «تنیچشم» کنایه از «خسی » است و «فرا کام» کنایه از «آزمندی».
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9ث9ث1ث1ث .0نهان
در این گونه از کنایه ،درک معنای کنایی به آسانی انجام نمی گیرد و مستلزم تفکر و تأمل
است .مسعود سعد سلمان (همان )199 :چنین سرودهاست:
از آنکه نادان بودم چو گرد کردم ریش

مرا به نام همه ریش گثاو خوانثد پثدر

«ریش گاو» کنایه از «فرد نادان» است ،یا «عریا الوسثاد » کثه کنایثه از «نثادانی» اسثت؛
چراکه انتقال از بزرگی و پهن بودن بالِش به معنای کنایی نادانی ،احتیاج به تفکر و تأمثل دارد،
بدینگونه که فرد بهعلت خوابیدن بسیار که نشان از سسثتی و حماقثت اسثت ،بالشثش پهثن
شدهاست ،اما این انتقال به سبب زیادی واسطهها نیست که بتوان آن را کنایۀ بعیده دانست.
9ث9ث1ث .0کنایۀ بعیده
کنایۀ بعیده آن است که در میانۀ دو معنی کنایی ،چند میانجی یا واسطه وجود داشته باشد
و راه بردن از الزم به ملزوم به آسانی انجام نگیرد؛ همچون« :هرمز ،نثزارِ بثرّه اسثت» و از
«نزارِ بره»« ،بخشندگی» را بخواهیم ،چراکه ضعف و نزاری برۀ هرمز ،نشانۀ آن اسثت کثه
بره به اندازۀ کافی شیر ننوشیده ،و کم بودن شیر مادر بره نشانۀ زیاد دوشیدن شیر است و
دوشندگی بسیار شیر نشانۀ نوشندگان بسیار آن و نوشندگان بسیار نشانۀ زیادی رفتوآمثد
مهمان که آن ،نشانۀ مهماننوازی است.
9ث9ث .0کنایه از موصوف
این نوع کنایه در هر دو زبان تعریف مشترکی دارد و عبارت است از اینکه با ذکر صفت یا
مالزم آن ،کنایه از موصوف شناخته میشود؛ مانند « بناء النیثل» کثه کنایثه از «مصثریان»
است ،یا «پادشاه ددان» که کنایه از «شیر درنده» است .همچنین ممکن است مالزم صفت
ذکر باشد؛ مانند «هو حارسٌ علی ماله» که پاسداری از مال ،مالزم صفت بخل است و این
کالم ،کنایه از «فرد بخیل» یعنی موصوف است.
این قسمت از کنایه نیز به دو بخش تقسیم میشود :الف .هنگامی که صفتی را همواره
با کنایه ،خاص و ویژۀ موصوفی گردانند ،بهگونهایکه از آن صثفت همیشثه آن موصثوف
خاص را بخواهند همانند «دشت سواران نیثزهگثزار» کثه در شثاهنامه کنایثه از «سثرزمین
تازیان» بودهاست:
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یکثثثی مثثثرد بثثثود انثثثدر آن روزگثثثار

ز دشثثثثت سثثثثواران نیثثثثزهگثثثثزار
(فردوسی)03/1 :1900 ،

یا همچون حاتم که در ادبیات عربی و فارسی همواره کنایه از فرد بخشنده است.
نکتۀ دیگر آنکه کنایه از موصوف گاه به یک معناست مثل «موطناالسرار» که در ایثن
بیت کنایه از «قلب» است:
لثثی مثثوطناالسثثرار قل ثتُ لهثثا قفثثی

فلمّثثثثثا شثثثثثربناها و دبّ دبیبهثثثثثا

(الهاشمی)009/0 :1999 ،

یعنی :پ

آنگاه که شراب را نوشیدیم و جریان آن به سوی جای رازها پیش رفت ،به

او گفتم« :بایست! ب

است!».

ب .آن است که چند صفت را با هم در زبان بیاورند و از آنها بثه کنایثه موصثوفی را
بخواهند .در این قسم ،شرط است که صفت یا صفات ،ویژۀ موصوف باشد و از آن تجثاوز
نکند ،تا انتقال از آن صفت یا صفات ،به آن مکنیعنه یا موصوف پدید آید .باید دانست که
ذکر مجموعۀ صفت یا صفات متعثدد از موصثوف ،و ارادۀ موصثوفی خثاص ،کثالم را بثه
چیستان نزدیک میکند (شمیسا)009 :1999 ،؛ مانند:
بخواه آن طب را قوّت ،بخواه آن کام را لثذت

بخواه آن چشم را الله ،بخواه آن مغز را عنبر
(همان)

که مجموعۀ صفات ذکرشده از قبیلِ قوت طب دادن و لذت کام بخشیدن و سر کثردن
چشم و معطر ساختن مغز ،مربوط به شراب است .یا« :حيٌّ مستوی القامثةِ عثریاُ األظفثارِ»

(الهاشمی )003/0 :1999 ،که هر سه صفت ،کنایه از موصوف انسان است.
9ث9ث .0کنایه از فعل یا مصدر
در این گونه از کنایه ،فعل یا مصدر یا جمله یا اصطالحی (مکنیبه) را در معنثای فعثل یثا
مصدر یا جمله یا اصطالحی دیگر (مکنیبه) به کار میرود .این کنایه ،رایجترین نوع کنایه
در ادبیات فارسی است؛ خاقانی ( )116/1 :1909میگوید:
دنثثثدان نکنثثثی سثثثپید ،تثثثا لثثثب

از تثثثثب نکثثثثنم کبثثثثود هثثثثر دم

«که دندان سپید کردن» کنایه از «خندیدن» است.
باید دقت داشت که درک برخی از این کنایهها ،آسان اسثت و فهمیثدن برخثی دیگثر
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دشوار؛ زیرا برای فهمیدن آنها باید با زمینههای فرهنگی خاصی آشنا بود؛ همچثون ایثن
بیت از خاقانی (همان:)1013/0 :
عاشثثثق بکشثثثی بثثثه تیثثثر غمثثثزه

چنثثدان کثثه بثثه دسثثت چثثا شثثماری

که «به دست چا شمردن» کنایه از فراوانی است؛ زیرا در «عقد انامل» که نوعی حساب در
قدیم بوده ،یکان و دهگان را بثا دسثت راسثت و صثدگان و هزارگثان را بثا دسثت چثا
میشمردند (شمیسا.)000 :1999 ،
9ث .1اقسام کنایه در زبان عربی
9ث1ث .1کنایه از صفت
کنایه از صفت در زبان عربی تعریفی متفاوت با همتای خود در زبان فارسی دارد بدینگونه
که به ذکر لفظ موصوف یا به لحاظ آن در ساختار کالم شناخته میشود؛ به عبارتی ،لفثظ
موصوف ذکر شده ،ولی صفت از آن اراده میشود؛ همچون «هثو ربیثب ابثیالهثول» کثه
ابیالهول موصوف و مراد از آن صفت «کتمان سر» است (الهاشمی .)009/0 :1999 ،ازآنجاکثه
ابوالهول مجسمهای مشهور در کنثار اهثرام مصثر اسثت و مصثریان آن را نمثاد رازداری
میدانند ،به فردی که رازش را به شدت میپوشاند ،چنین کنایهای داده میشود که فالنی
دستپروردۀ ابوالهول است.
قسمت دیگر کنایه از صفت ،جایی است که لفظ موصوف ذکر نشثده ،بلکثه در کثالم
لحاظ شدهاست؛ به عبارتی ،جایی است که ساختار سخن بر موصوف داللت کند:
تجثثثولُ خالخیثثثلُ النسثثثاءِ وال ری

لرملثثثةل خلخثثثاالً یجثثثولُ وال قُلبثثثا
(الهاشمی)006/0 :1999 ،

در این بیت ،شاعر ،صفت «چاقی» را در قالب «تکان نخوردن پایبند موصثوف» بیثان
میکند .بهغیر از موارد گفتهشده ،اختالف دیگری در کنایه از صفت ،بین دو زبان فارسی و
عربی وجود ندارد؛ از همین روی ،از تکرار مطالب خودداری میکنیم.
9ث1ث .0کنایه از موصوف
وجود تعریف مشابه در دو زبان ما را از تکرار این مورد نیز بینیاز میسازد.
9ث1ث .9کنایه از نسبت
مراد از این نوع کنایه ،اثبات یا نفی نسبت چیزی برای چیز دیگر اسثت؛ پث

مکنثیعنثه
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نسبت است که اسناد داده شده به چیزی که با آن پیوند و اتصال دارد .سکاکی کنایهای را
که هدف آن اختصاص صفت به موصوف است ،کنایۀ نسبت میداند ،که در واق اثبات امر
برای امری دیگر یا نفی آن از غیر است (فاضلی)091 :1906 ،؛ همچون:
نِ السّثثثثماحةل ولالمثثثثروء ل ولالنِثثثثدی

فثثي قُبِثثة ضُ ثرِبلت علثثی ب ثنِ الحلشثثرجِ
(الهاشمی)010/0 :1999 ،

که بیشک قرار دادن این سه صفت (السماحة ،المروء  ،الندی) در مکثان ویثژۀ ابثنحشثرج
مستلزم این صفات برای خود اوست .این بخش از کنایه نیز به دو قسمت تقسیم میشود:
9ث1ث9ث .1یا صاحب نسبت در آن ذکر شده:
الثثثثثث ثیُمنُ یتبلثثثثثث ث ُ ظِلثثثثثث ثهل

ولالمجثثثثدُ یمشثثثثي فثثثثي رکابثثثثهِ
(همان)011 :

یعنی :یمن و برکت ،پیرو سایۀ اوست ،و بزرگواری در رکاب او راه میرود.
9ث1ث9ث .0یا صاحب نسبت در آن ذکر نشده« :خیرُ النّاسِ ملن ینف ُ النّاسِ» که کنایه از
خیر نداشتن کسی است که به مردم سود نمیرساند و حالت تعریا دارد.
اما واضحترین نشانۀ کنایه از نسبت ،این است که در آن ،صفت یا آنچه مستلزم صفت
است ،ظاهر باشد و بدان تصریح شود؛ همچون «في ثوبیه سد» که کنایه از صفت شجاعت
و اثبات آن در ممدوح است (همان)101 :؛ هرچند صاحب االیضاح چنین اعتقادی ندارد .وی
معتقد است که عالوه بر کنایه از صفت و کنایه از موصوف و کنایه از نسبت ،نوع دیگثری
از کنایه وجود دارد و آن عبارت است از کنایه از صفت و نسبت با هم (خطیب قزوینی:1393 ،
)169؛ مثالً در «کثیر الرماد في ساحة عمرو» در واق دو کنایه در یک کنایه وجود دارد؛ اولی
مهماننوازی و دومی اثبات مهماننوازی (نسبت دادن مهماننوازی) به عمرو است.
9ث .9دیگر اقسام کنایه
کنایه به اعتبار واسطهها و لوازم و ساختار و روند سخن در هثر دو زبثان ،بثه چهثار قسثم
تقسیم میشود :تعریا ،تلویح ،رمز ،ایما .بیان این نکته خالی از فایده نیست که سثکاکی
دربارۀ لفظِ تقسیمبندی کنایه به موارد پیشگفته ،نظر متفاوتی دارد .وی معتقد است کنایه
به این گونهها «تفاوت» پیدا میکند و از بیان «تقسیم میشود» ابا دارد؛ چراکثه در نظثر او
موارد پیشگفته ،از اقسام کنایه نیست ،بلکه اعم است و در غیر کنایه نیز یافثت مثیشثود
(عرفان .)199 :1993 ،اکنون به بررسی این چهار قسم از کنایه میپردازیم:
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9ث9ث .1تعریا
در لغت ،خالف تصریح ،و در اصطالح آن است که سخن به کار برده شود و با آن به معنی
دیگری اشاره شود که از ساختار کالم فهمیده میشود؛ ممکن است آن معنا متضمن طنثز
یا تنبیه باشد و بدین سبب است که مخاطب را آزرده نمیکند (تجلیثل ،)99 :1960 ،چنانکثه
برای دوستی که هرگز از کسی دستگیری نمیکند ،بگویند:
دوست آن دانم که گیرد دست دوسثت

در پریشثثثثانحثثثثالی و درمانثثثثدگی
(سعدی)11 :1999 ،

یا همچون این بیت:
ذا الجودُ لم یُرزلق خالصثاً مِثن األذی

فثثال الحم ثدُ مکسثثوباً وال المثثالُ باقی ثاً
(الهاشمی)911/0 :1999 ،

یعنی :زمانی که بخشش ،از آزار و اذیت پیراسته نشده باشد ،پ

نه ستایشی به دسثت

آمدهاست و نه داراییای باقی مانده.
مثثردم ایثثران در مقابثثل تعثثریا بسثثیار حسثثاس بثثودهانثثد و در برخثثی کتثثابهثثای
آدابالمتعلمین آمدهاست که دانشجو نباید در مقابل استاد خود از اسثتاد دیگثری سثتایش
کند ،چون ممکن است استاد آن را تعریا به خود تلقی کند (شمیسا.)099 :1999 ،
نوع دیگری از تعریا وجود دارد که عک

العمال یا صفات کسی را ذکثر کنثیم و در

این صورت ،تعریا به طنز یا سخره نزدیک میشود؛ مانند ابیات زیر:
واعظان کاین جمله در محراب و منبر میکنند

چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنند
(حافظ)909 :1990 ،

جماعتی کثه نظثر را حثرام مثیداننثد

نظر حرام بکردند و خون خلثق حثالل
(سعدی)019 :1999 ،

میتوان گفت تعریا ،گاهی همچون مجاز است؛ مثالً اگر فثردی بثه کسثی بگویثد
«آذیتنی فلسلتعرف» ،این جمله را میگوید با اینکه مقصودش از «تای خطاب» ،کسی اسثت
که با مخاطب همراه است نه خود مخاطب؛ یعنی گوینده مخاطب را اراده نکرده ،تثا لفثظ
تنها در غیر موضوعٌله به کار رود و مجاز شود؛ اما اگر هر دو را اراده کند ،آن جمله کنایثه
میشود؛ برای اینکه گوینده با لفظ ،معنی اصلی و غیراصلی را با هم اراده کرده و مجاز بثا
ارادۀ معنی اصلی ،منافات دارد (عرفان.)190 :1993 ،
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9ث9ث .0تلویح
در لغت ،آن است که از دور به غیر خودت اشاره کنی و در اصطالح ،عبارت است از آنکثه
واسطههای میان الزم و ملزوم متعدد باشد ،که این امر معموالً فهم مکنثیعنثه را دشثوار
میسازد؛ همچون:
ومثثا یلثثکُ فثثیِ مِثثن عیثثبٍ فثث نی

جبثثثانُ الکلثثثبِ ،مهثثثزولُ الفصثثثیل
(الهاشمی)010/0 :1999 ،

یعنی :و در من هیچ عیبی نیست؛ بیشک من سگم ترسو و بچهشترم الغر است.
شاعر ،ترسو بودن سی و الغر بودن شتر را کنایه از بخشش ممدوح آوردهاسثت ،کثه
بیشک در این کنایهها واسطههای فراوان نهفتهاست :بسیار مهمان آوردن ،بسثیار حملثه
بردن سی ،بسیار بازداشتن سی از هجوم بثردن ،و سثرانجام ترسثو شثدنش کثه نشثانۀ
مهماننوازی و بخشش فرد ممدوح است .همچنثین اسثت بسثیار مهمثان آمثدن ،بسثیار
استفاده کردن از شیر شتر ،کم ماندن شیر برای بچهشتر ،و سرانجام الغثر شثدن آن ،کثه
نشانۀ مهماننوازی است؛ یا:
های! خاقانی! بنای عمر بر یخ کردهاند

زو فُقل مگشای ،چون محکم نخواهی یثافتن
(خاقانی)101/1 :1909 ،

«فُقل گشودن» کنایه از خودستایی و نازندگی است با این توضیح کثه فُقلث یثا فُقثاع،
عربیشدۀ فوگان است .فوگان نوشابهای گازدار بوده که از جو میساختهاند ،و ازآنجاکه این
نوشیدنی ،گازدار بوده ،در معنای مجازی «آروغ زدن» به کار میرود .با این واسطهها ،الزمۀ
آروغ زدن ،پرخوری است؛ و الزمۀ پرخوری ،لذیذ بودن خوراکی؛ و الزمۀ لذیذ و گوارا بودن
خوراکی ،تثوانگری؛ و الزمثۀ تثوانگری ،در نثاز و نعمثت زیسثتن؛ و سثرانجام الزمثۀ آن،
خودستایی و نازندگی است.
9ث9ث .9رمز
در اصطالح ،کنایهای است که واسطههای آن اندک باشد و معنای کنایی نیز در آن چندان
آشکار نباشد .کنایههای رمزی همچون سایر کنایهها از زبان مردم گرفته شده و ریشثه در
هنجارهای اجتماعی و آداب و رسوم مردمی دارند ،اما ازآنجاکه خاستگاه برخثی از آنهثا،
کمکم از میان رفته ،یافتن لزوم و پیوند در میانۀ دو معنای کنایه در آنها ،همثواره آسثان
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نیست؛ همچون «کام خاریدن» که معنای کناییاش ،امید به کسی دادن و به خوشثایند او
رفتار کردن است؛ چنانکه فردوسی ( )119/0 :1900سرودهاست:
پثثدر چثثون کنثثد بثثا پسثثر کثثارزار

بثثثدین آرزو ،کثثثام دشثثثمن مخثثثار

یا «عریا الوساد » کنایه از کودنی و نابخردی ،و «مکتنز اللحثم» کنایثه از دلیثری ،و
«کمزلهره» کنایه از ترسو بودن و. ...
9ث9ث .1ایما
کنایهای است که واسطهها در آن اندک و خواست و هدف گوینده در آن مشثخص باشثد؛
بثثه عبثثارتی ،راه بثثردن از الزم بثثه ملثثزوم بثثه آسثثانی انجثثام بگیثثرد .بیشثثتر کنایثثههثثای
بهکاربردهشده در زبان فارسی از نوع ایماست؛ همچون:
دلم از وحشت زنثدان سثکندر بگرفثت

رخت بربندم و تا ملثک سثلیمان بثروم
(حافظ)960 :1990 ،

«رخت بربستن» کنایهای نزدیک و آشنا از سفر کردن و رفتن از جایی به جثای دیگثر
است« .زندان سکندر» و «ملک سلیمان» نیز کنایههایی از نوع رمزند که به ترتیب کنایه از
«شهر یزد» و «سرزمین پارس» هستند.
در ادبیات عربی نیز کنایه در اشکال بسیاری دیده میشود؛ نمونهای از آن در این بیت
از بحتری ( )331/0 :1331به چشم میخورد:
ول مثثثا ر یثثتل المجثثدل القثثثی رحللث ثهُ

فثثثي آل طلحثثثة ثث ثمِ لثثثم یتحث ثوِل

یعنی :آیا ندیدی که بزرگواری در دودمان طلحه اقامت گزید و بهجای دیگری نرفت؟!
در این بیت ،کنایه از نسبت نیز به چشم میآید؛ مجد را به مهمانی نسبت کثردهاسثت
که در خانوادۀ آلطلحه مانده و اینکه آنان بزرگواران و بخشندگان هستند.
9ث .6فرق میان کنایه و مجاز
در کنایه ،همانند مجاز ،با دو معنا روبروییم :معنای اصلی یا زبانی واژه ،و معنای هنری یثا
ادبی آن .اما آنچه کنایه را از مجاز جدا میسازد ،این است که در مجاز ،معنای اصثلی واژه
به طور کامل فراموش میشود و گوینده فقط معنای هنری یثا ادبثیاش را مثیخواهثد .از
طرف دیگر ،ساختار سنجیدۀ کنایه به گونهای است که کنایه در خود به پایان مثیرسثد و
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برای خودش بسنده و کافی است؛ مثالً از «درازی رکاب» ،به شیوهای برهانی ،میتوان «قد
بلند» را فهمید و «بلندی قد» به ناچار از «درازی رکاب» برمیآید.
از تفاوت های کنایه با مجاز در زبان فارسی نیز همین مورد است .اینکه در کنایثه ارادۀ
معنای اصلی جایز است ،اما در مجاز جایز نیست؛ البته در کنایه نیز گاهی ارادۀ معنی اصلی
صحیح نیست؛ همچون« :ولالسِماواتُ مطویّاتٌ بِیمینِهِ» (زمر )60 :که در چنثین مثوارد خاصثی،
ارادۀ معنی اصلی که ترجمۀ ظاهر آیه است ،امکان ندارد؛ چراکه خداوند متعال جسم نیست
و دست ندارد ،پ

در اینجا معنای الزمثی آن ،کثه قثدرت کامثل اسثت ،مقصثود اسثت

(الهاشمی .)001 :1999 ،سکاکی فرق دیگر کنایه و مجاز را در این دانسته که مبنا و اساس
کنایه ،در انتقال از الزم به ملزوم است (طول قامت ملزوم و طول نجاد الزم) ،حثال آنکثه در
مجاز ،انتقال از ملزوم به الزم است (مثالً وقتی که غیث را در معنی نبات به کثار بثریم ،غیثث

ملزوم است و نبات الزم)؛ زیرا الزم تازمانیکه به خودی خود و یا با پیوستن قرینهای به آن
ملزوم نباشد ،انتقال از آن به ملزوم ممنوع است .نیز به سبب آنکه الزم ،جایز اسثت بثرای
عام باشد ،و عام بر خاص داللتی ندارد ،لذا در این هنگام انتقال در کنایه همچون مجاز از
ملزوم به الزم است (تفتازانی .)600 :1103 ،این در حالی است که تفتازانی فرق میان کنایه و
مجاز را در انتقال از الزم به ملزوم رد میکند و میگوید انتقال از الزم به ملزوم در دو جثا
ممکن است :یکی ،جایی است که الزم به تنهایی با ملزوم مساوی باشد مثل «ناطق» که با
«انسان» مساوی است ،و دیگری ،جایی است که الزم با ضثمیمه شثدن بثه قرینثهای ،بثا
ملزوم مساوی شود؛ مانند «حیوان» که اگر در عثرف فارسثی آن را بثا درازگثوش ضثمیمه
کنیم ،به معنی «االغ» است ،و در غیر این صورت ،انتقال از الزم به ملزوم ،ممکن نیست.
9ث .0فرق میان کنایه و استعاره
مجاز به علت همانندی در کالم (استعارۀ مصرحۀ مرکب) احتمال دارد با کنایه اشتباه شود نه
استعارۀ مفرد؛ زیرا کنایه غالباً بهصورت جمله و عبارت اسثت و گثاهی اوقثات ،مفثرد هثم
میآید .حال فرق کنایه و استعارۀ مرکب در این است که استعارۀ مرکب ،مجاز است و لثذا
جمله قرینۀ بازدارندهای دارد که به خواننده میگوید جمله در معنثی اصثلی خثود بثه کثار
نرفتهاست؛ مانند «آب در هاون کوبیدن» که از نظر عرف و عقل انجثام نمثیشثود .امثا در
کنایه ،قرینۀ بازدارندهای وجود ندارد که داللت بر معنی دیگری کند؛ مثالً وقتی میگوییم
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«فالنی درِ خانهاش باز است» امکان دارد واقعاً مراد این باشد که کسی درِ خانۀ خود را بثاز
میگذارد .به هر حال ،بیتوجهی به نبود قرینه و امکان حمل آن بر معنای ظاهری ،باعث
شدهاست که در کتابهای سنتی ،بسیاری از استعارههای مرکب را کنایثه بداننثد؛ هماننثد
این بیت از انوری (:)930 :1900
مباد روزی بثی ملثک تثو جهثان ،کثه

به روز روشن از آن پ

ستاره بشثمارد

جهثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثانبالغی ،کنایه دانسته شدهاست ،حال آنکه به قرینۀ
ستاره شمردن در برخی کتابهای
«روز روشن» متوجه میشویم که مراد از آن ،معنای ظاهری نیست .شاعر میخواهد بگوید
روز روشن بدون تو چون شب است و شب شدن در حکم رواج فساد و اخثتالل در احثوال
است؛ پ

ستاره شمردن در روز روشن ،استعارۀ مرکب است از معکثوس شثدن اوضثاع و

احوال .دلیل دیگر برای استعاره بودن مصراع دوم آن است که این جمله حکم ملثلل را دارد
و ملثلل معموالً بر پایۀ استعاره است (شمیسا.)093 :1999 ،
9ث .9اختالفنظر صاحبنظران ادبیات عربی و فارسی دربارۀ کنایه
اختالفنظری که در میان صاحبنظران ادبیات عربی و فارسی دربثارۀ کنایثه وجثود دارد،
مربوط است به انتقال از الزم به ملزوم یا برعک  .خطیب قزوینی ،صاحب االیضاح ،اعتقاد
دارد کنایه وسط و میانۀ بین حقیقت و مجاز است .به نظر وی ،کنایه حقیقت نیست ،زیرا از
لفظ ،معنای حقیقی اراده نمیشود؛ مجاز هم نیسثت ،زیثرا قرینثۀ بازدارنثده از ارادۀ معنثی
اصلی را ندارد .اما ابنسنان و عبدالقاهر جرجثانی ،کنایثه را جزیثی از حقیقثت مثیداننثد.
سکاکی نیز در این باره همنظر آنان است .عبدالقاهر جرجانی و ابنسنان ،اعتقثاد دارنثد در
کنایه الزم ذکر میشود و ملزوم اراده میشود ،مثالً از «طویل النجاد» که الزم است ،ملزوم
آن یعنی «بلندی قامت» ،اراده میشود .سکاکی هم چنین اعتقادی دارد ،اما خطیب قزوینی
معتقد است ازآنجاکه شنونده معنای کنایی را از معنی حقیقی میفهمد و از معنی حقیقثی
به خود آن بازمیگردد ،بدین جهت ملزوم است؛ هرچند در حقیقت و وجود خثارجی خثود،
الزم باشد .جرجانی کنایه را اینگونه معرفی میکند که در کنایه ،متکلم مثیخواهثد یثک
معنی را اثبات کند ،پ

آن را بثا لفثظ مخصثوص خثود ث کثه در زبثان بثرای آن وضث

شدهاست ث نمیآورد ،بلکه معنایی را جایگزینش میسازد که تاب ِ الزمِ لفظِ مذکور اسثت و
آن را دلیلی برای لفظ مذکور قرار میدهد .این تعریف جرجانی ،بیانگر آن است کثه لفثظ
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ذکرشده که داللت بر معنای مقصود دارد ،تاب الزم معنی مقصود اسثت و معنثی مقصثود
ملزوم آن است (غریب .)010 :1119 ،ابنسنان نیز در تعریف کنایه آوردهاست کثه در کنایثه،
داللتی را بر معنی مورد نظر میخواهی ،بدون آنکه از لفظ خاص آن ث که در زبثان بثرای
آن وض شدهاست ث استفاده کنی ،بلکه از لفظی برای آن استفاده مثیکنثی کثه تثاب آن
معنی «لفظ مذکور» باشد (همان .)013 :در این تعریف ،مشاهده میشود کثه ابثنسثنان نیثز
همچون جرجانی ،لفظ مذکور را الزم و معنای مقصود را ملزوم میداند .اما براسثاس نظثر
خطیب قزوینی ،لفظ «طویل النجاد» ملزوم است برای معنثی «بلنثدی قامثت»؛ البتثه نظثر
قزوینی از نظر درک و فهم ،آسانتر و فهمیدنیتر است ،چراکه زمانی بند شمشیر میتواند
بلند باشد که قامت بلند باشد ،بنابراین بلندی قامت الزم میشود و بلندی حمایل ملثزوم و
متبوع قامت بلند است .تفتازانی نیز همانگونه که در قسمت فرق کنایه با مجاز آمد ،انتقال
از الزم به ملزوم را با دالیل گفتهشده ،رد میکند.
 .1نتیجه
کنایه ،از مباحث بالغی است که خاستگاه آن در باورها و هنجارهثای اجتمثاعی و آداب و
رسوم ملتها قرار دارد .ازآنجاکه سرزمین پارس از دیرباز مجاور سرزمین اعراب بوده ،لثذا
در آداب و رسوم و هنجارها از همدیگر تأثیر و تأثر فراوانی داشتهاند؛ بدین سثبب ادبیثات
این دو قوم نیز مشابهتهایی دارد .از جملۀ این موارد ادبی ،کنایه است که در هر دو زبان
مشابهتی چشمگیر دارد .کنایه در هر دو ادب به یک معناست و تفاوتهای آن بسیار کم و
گاه جزئی است ،که در تقسیمبندی براساس معنایی که بثه آن اشثاره مثیکنثد ،خالصثه
میشود .در ادبیات فارسی ،تالشهای فراوانی بهمنظور شناخت کنایه شدهاسثت؛ از جملثه
آنکه در ادبیات گذشتۀ فارسی ،کنایه شامل استعاره و مجاز هثم مثیشثد ،از آن روی کثه
بسیاری از استعارهها و مجازها به اشتباه در کتابهای قدیمی ،کنایه دانسته شده بودند که
با تالش ادیبان و صاحبنظران بالغت ،این موارد شناخته شده و از هم تفکیک یافتهاست.
مناب
انوری ( ،)1900دیوان ،به اهتمام محمدتقی مدرس رضوی ،جلد دوم ،چا سوم ،تهران ،علمی و فرهنگی.
البحتری ( ،)1331دیوان ،بتحقیق محمد التنوجی ،جلد دوم ،الطبعة الثانیة ،بیروت ،دارالکتاب العربی.
الجارم ،علی و مصطفی االمین ( ،)1106البالغة الواضحة ،چا چهارم ،قم ،مؤسسة الصادق(ع) للطباعة والنشر.
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تجلیل ،جلیل ( ،)1960معانی و بیان ،تهران ،مرکز نشر دانشگاهی.
تفتازانی ،سعدالدین ( ،)1103شرح السعد المسمی مختصر المعانی ،بتحقیق محمد محیالدین عبدالحمیثد،
الطبعة االولی ،قم ،سیدالشهدا.
ثثثثثث (بیتا) ،المطول ،قم ،مکتبة الداوری.
حافظ شیرازی ( ،)1990دیوان ،به اهتمام محمد قزوینی و قاسم غنی ،چا سوم ،تهران ،زوار.
حسینی ،جعفر ( ،)1119اسالیب البیان فی القرآن ،تهران ،وزارت فرهنی و ارشاد اسالمی.
خاقانی ( ،)1909دیوان ،ویراستۀ دکتر میرجاللالدین کزازی ،دو جلد ،چا اول ،تهران ،مرکز.
خطیب القزوینی ،محمد بن عبدالرحمن ( ،)1393االیضاح فی علوم البالغة ،شرح و تعلیق و تنقیح محمثد
عبدالمنعم الخفاجی ،الجزء االول ،بیروت ،الشرکة العالمیة للکتاب.
سعدی شیرازی ( ،)1999کلیات ،به تصحیح محمدعلی فروغی ،چا اول ،تهران ،هرم .
شفیعی کدکنی ،محمدرضا ( ،)1966صور خیال در شعر فارسی ،چا سوم ،تهران ،آگاه.
شمیسا ،سیروس ( ،)1999بیان ،ویراست سوم ،تهران ،میترا.
عرفان ،حسن ( ،)1993کرانهها (شرح فارسی کتاب مختصر المعانی) ،جلد سوم ،چا پنجم ،قم ،هجرت.

غریب ،عبدالعاطی علی عالم ( ،)1119البالغثة العربیثة بثین الناقثدین الخالثدین عبثدالقاهر الجرجثانی و
ابنسنان الخفّاجی ،الطبعة األولی ،بیروت ،دارالجیل.
فاضلی ،محمد ( ،)1906دراسة و نقد فی مسائل بالغیة هامة ،مشهد ،دانشگاه فردوسی.
فردوسی ،ابوالقاسم ( ،)1900شاهنامه ،چهار جلد ،تحت نظر ی.ا.برتل  .چا اول ،تهران ،سوره.
کزازی ،میرجاللالدین ( ،)1996بیان (زیباشناسی سخن پارسی) ،تهران ،مرکز.
گلی ،احمد ( ،)1990بالغت فارسی (معانی و بیان) ،تبریز ،آیدین.
مسعود سعد سلمان ( ،)1960دیوان ،به تصحیح رشید یاسمی ،چا دوم ،تهران ،امیرکبیر.
نظامی گنجوی ،الیاس بن یوسف ( ،)1930کلیات ،به تصحیح وحید دستگردی ،چا دوم ،تهران ،نگاه.
الهاشمی ،احمد ( ،)1999ترجمه و شرح جواهرالبالغه ،جلد دوم (بیان و بدی ) ،ترجمۀ حسن عرفان ،چثا
چهارم ،قم ،بالغت.
همایی ،جاللالدین ( ،)1900معانی و بیان ،به کوشش ماهدختبانو همایی ،چا اول ،تهران ،هما.
وحیدیان کامیار ،تقی (« ،)1909کنایه؛ نقاشی زبان» ،مجلۀ فرهنگستان ،شمارۀ  ،9صص 99ث.63

