
 1936، بهار و تابستان 1، شمارۀ 6سال پژوهشنامۀ نقد ادبی و بالغت، 

 (106تا  93)از ص                                                                         

 تطبیقی ساختار کنایه در زبان فارسی و عربی مطالعه

 1خضری علی
 بوشهر  ،فارس ادبیات عربی دانشگاه خلیج استادیار زبان و

 ویبالرسول 
 بوشهر ،فارس ادبیات عربی دانشگاه خلیج استادیار زبان و

 مقدم معصومه فتحی
 اهواز دانشگاه شهید چمرانادبیات عربی  رشد زبان وا آموختۀ کارشناسی دانش

 00/06/36تاریخ پذیرش: ، 00/00/39تاریخ دریافت: 
 

 چکیده
تأثر فراوانی  و تأثیراز همدیگر  با یکدیگر داشته و یتنگاتنگ از دیرباز ارتباط عربی ادبیات فارسی و زبان و

هثای اساسثی     یکی از بحثث نام برد که را  «کنایه»توان مبحث   می ،ثراتو تأ تأثیراین جملۀ از  اند. پذیرفته

های مشابهی از آن دیثده   در دو زبانِ فارسی و عربی، تعریف وترین مسائل زبان است  علم بیان و حساس

کنایثه از  » و« از موصوف کنایه» و« کنایه از صفت» هایی همچون به بخش ،کنایه در هر دو زبان شود.  می

تحلیلثی،  ث   بثر مبنثای روش توصثیفی    ،ر ایثن مقالثه  د .شود   تقسیم می «از نسبتکنایه » و« فعل یا مصدر

، برجسته شده نقاط مشترک و متفاوت آنبررسی تطبیقی شده، و  کنایه در دو زبان فارسی و عربی ساختار

دهد کثه   ها نشان می یافتهاست.  ، بیان شدهاین مبحثان دربارۀ زب نظران دو   های مختلف صاحب دیدگاه و

رسثد    م و گاه جزئی به نظر میهای آن بسیار ک  به یک معناست و تفاوت بیکنایه در دو ادب فارسی و عر

با ایثن   کند. ن اشاره میمعنایی دانست که بدا تفاوت در براساستوان آن را   می ،که در مختصرترین شکل

رسی سازد، ولی در زبان فا کنایه را از مجاز متمایز می ینه،قرنبود  ،زبان عربی حال باید توجه داشت که در

 گیرد.  مرکب قرار میۀ این مبحث دقیقاً در برابر استعار
 

 ، کنایه، زبان فارسی، زبان عربی.علوم بالغی، بیان :کلیدی های واژه
 

                                                 
 alikhezri@pgu.ac.ir                 مسئول:  . رایانامۀ نویسندۀ1
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 مقدمه. 1

های   یکی از شیوهبه عنوان ث سابقۀ کاربردش است که  ، کنایههای صور خیال یکی از جلوه

رسثد و بهتثرین مرجعثی      هور اسالم میبه بعد از ظ ث  داردتعریف مشخصی  بیانی که حد و

صورت کلی پرداخته و این  هبه کنایه ب ،است. پیشینیانقرآن  ،وجود داردباره که در این هم 

بندی  د و تفصیل این بخش بیانی و تقسیمان  مبحث را به شکلی گسترده شرح و بسط نداده

 دانست. توان مختصّ علمای بالغت متأخر  جزئی را می صورت بهآن 

طبث    ذوق و پثاک   و هدفی است که جز فرد خوش ،های بالغت  ای از نشانه  نایه نشانهک

در  است کثه حقیقثت را بثا دلیثل و برهثان     بالغتش در این ۀ یازد، و نشان بدان دست نمی

همچنین  .(191: 1991، م و امین)الجار سازد  ی زیادی برای فرد نمایان میها  ها و صورت  شکل

خود اغلب  ار روزمرۀهای بسیار رایج بیانی و گفتاری است که ما در گفت  کنایه یکی از شیوه

 .(100: 1993 ،عرفان) «پا در هوا سخن گفتن» و «تر از آش شدن  داغۀ کاس»مثل بریم   به کار می

 . معنای کنایه1ث1

ن در عربثی بثه دو   اسثت و فعثل آ   «پوشیده سخن گفتن»ادبی در لغت به معنی ۀ این آرای

 شود و در اصثطالح    صرف می )کنی یکنی(« یناقص یائ»و  )کنا یکنو(« ص واویناق»صورتِ 

ۀ معنی حقیقی را اراده کنند به این شرط که اراد ،آن است که لفظی را بگویند و از آن الزم

مطلثب  ۀ کنایه ذکر مطلبی و اراد ،بنابراین .(009: 1900 )همثایی،  ز باشدمعنی حقیقی نیز جای

 ی بودن آن به فضای سخن و مقثدمات آن و حتثی زمثان و   کنای دیگری است؛ مطلبی که

شکل فارسی و عربی به یک  در هر دو زبانِ ،شده از کنایه گفتهمکان بستگی دارد. تعریف 

 نیست.آن دربارۀ  ای ینظر اختالفگونه  است و هیچ

 نبثرد  به گیتثی مثرا نیسثت کث  هثم     
 

 مثثثثثردو آزاد و تثثثثثوری ز رومثثثثثی 
 

(9/1003: 1900)فردوسی،   

 یا ؛«ایرانیان»از است کنایه  «مردآزاد»در بیت باال، 

 بثثیا المطثثابخ ال تشثثکو  مثثا هم   
 

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

هایی که به  یه نکردن کنیزان از شستن دستمالتمیزی آشپزخانه و گال»در بیت باال نیز 

 .است «ورزی بخل»صفت  ، کنایه از«شوند غذا استفاده میخوردن هنگام 
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و به لحاظ معنای  ،در محور همنشینی مکنّی به()کنایه به لحاظ الفاظ و معانی ظاهری 

کنایثه  که گیرد؛ و ازآنجا قرار میدر محور جانشینی  (عنه )مکنّیباطنی که مراد گوینده است 

است و ارتباطی بین دو سوی حاضر و غایب ایجثاد   یدیگر رسیدن از یک سطح به سطح

 .(010: 1999)شمیسا،  یابد  هنری و ادبی میۀ جنب ،کند  یم

 های کنایه . ویژگی0ث1

 بُعدی بودندو. 1ث0ث1

نثی دور  نزدیک یعنی تصویری که مالزم معنی مراد است و دیگثر مع  یک معنیِدر کنایه، 

آفرینثی در کثالم ادبثی     ، یکی از عوامل مهم زیباییبعدی بودنیعنی خود مراد. دو یا چند 

که روال عادی زبان ایثن  است؛ چراانگیز   ه کاری خالف روال عادی زبان و شگفتاست ک

ا کالم یکی اسثت امث   ،در کنایه که فقط بر یک معنا داللت کند، درحالیاست که یک لفظ 

 .(99: 1909)وحیدیان،  آید  دو معنی از آن برمی

 . تصویرگری0ث0ث1

نقاشثی آن را نشثان    ؛یم را نشثان دهثد  توانثد مفثاه    نمیولی  سخن، قدرت تفهیم و تفهم دارد

کنثد و هثم نشثان      هثم بیثان مثی    ،کنایهحال آنکه قدرت تفهیم و تفهم را ندارد. ولی دهد   می

 .(091: 1119)حسینی،  گذارد ی بر مخاطب میعمیقی است که کالم کنای تأثیر، و این رمز دهد  می

 . استدالل9ث0ث1

تثر    بلیث   ،آید و از حقیقت و تصثریح   لیل میست که همیشه همراه درواهمیت کنایه از آن 

دلیل؛ ۀ بر تصریح این است که کنایه مانند ادعای چیزی است با ارائبالغتش است. و وجه 

لزومی گواه بثر وجثود الزم خثود    زیرا در کنایه، انتقال از ملزوم به الزم است و وجود هر م

 اسثت  ود ملزوم اسثتدالل شثده  بر وج از وجود الزممانند این است که  ،پ  در کنایه است؛
 .(119ث111تا:   تفتازانی، بی)

 بخشی . جذابیت1ث0ث1

ا بثه همثان نثام کثه هسثت بنثامیم،       برخی از ادیبان فرنگی عقیده دارند که اگر چیثزی ر 

بریم؛ زیرا کوششی که ذهن برای ایجاد پیونثد    چهارم لذت و زیبایی بیان را از میان می سه

رود و آن لذتی کثه    از میان میشکل ین خیال دارد، بدۀ سازند میان معانی و ارتباط اجزای

بیثان مطلثب در   بنابراین،  ؛(193: 1966)شفیعی کدکنی، شود  می ناچیزجوست، و ستحاصل ج
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الب کنایه، سبب ترک تصریح به آن است و ذهن مخاطب برای یافتن معنای اصثلی بثه   ق

 یند است.خوشاوجوی ذهنی، برای او  جستافتد و این   تکاپو می

این پژوهش بر آن است تا با تأملی در مبحث کنایثه، نقثاط   بیان شد، مباحثی که پیرو 

ایثن  بالغت ادبیات فارسثی و عربثی را دربثارۀ    نظران و علمای   اشتراک و اختالف صاحب

آن بثر   تثأثیر ، و پ  از بیان جایگاه کنایه در بالغت و میزان مشخص سازدمبحث بیانی، 

عربثی   ساختار کنایه در زبان فارسی و پرسش است کهی پاسخ به این در پ شیوایی کالم،

  ند.هایی با هم دار ها و تفاوت چه شباهت

 تحقیق پیشینۀ. 0

و نظریثات   مفصثل و پرتعثدادی شثده، امثا هنثوز تحقیقثی در آرا       اتکنایه تحقیقث ۀ دربار

اسثت. از   هنگرفتث نظران و چگونگی وجود کنایه در دو ادب فارسی و عربثی، انجثام     صاحب

سثعید قشثقایی و   ۀ نوشثت  «کنایثه ۀ پژوهش مروری بثر آرایث  »توان به   این تحقیقات میۀ جمل

 نویسندگاناشاره کرد.  رشد آموزش زبان فارسیۀ مجل 109شمارۀ کردار در  مرضیه راستی

گیری اندک از   تواند با بهره  که نویسنده یا شاعر در مبحث کنایه میمعتقدند  مقالۀ نامبرده،

بثه   اش هو نهایت التذاذ ادبی را برای خوانندبدهد اصر جنبی، بیشترین معنی را به کلمه عن

هللا نصثیری،   نوشتۀ روح «مجیدقرآن  کاربرد کنایه در پرتو آیاتی از»ۀ ارمغان بیاورد. در مقال

هثا و    انگیثزه نویسثنده،  ، شثده چثا    1939در سال  سراج منیر مجلۀ 10هم که در شمارۀ 

تثرین    ترین و اصلی  و رعایت ادب را یکی از مهمبررسی کرده قرآن  دررا ایه کابردهای کن

سثایر فنثون بیثان،     که با اسثتفاده از کنایثه و  چراداند؛   میقرآن  از کنایه دردالیل استفاده 

کثه   کرده درحثالی بحث  ...(طهارت و )آداب زناشویی وها   ترین مسائل انسان خصوصیۀ دربار

 است. نشدهب خارج اددایرۀ گاه از  هیچ

 . کنایه9

خثاطر  ه بث  )که در هر دو زبان تعریفی مشترک دارد( پ  از آنکه تعریف مختصری از کنایه را

را در هر دو زبان و اختالف آن را بندی کنایه و نقاط مشترک و متفاوت آن  تقسیم ،سپردیم

بثه  زنثیم    میگریزی اما پیش از آن، ابتدا  کنیم؛ بررسی میبا مجاز و استعاره و تعریا و... 

 .گاه کنایه و چگونگی به وجود آمدن آنخاست

 خاستگاه کنایه. 1ث9

های اجتماعی و زیستی و باورهای مردمی دارد. مردم   کنایه ریشه در آداب و رسوم و هنجار
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زندگی آنان است، اما گاه و بثه  ۀ دهند کنند که انعکاس  کنایاتی را استفاده می ،در هر عصر

ۀ این کنایات، یافتن وجه ارتباط و پیوند در میانث ۀ فتن و فراموش شدن پیشیندلیل از بین ر

آزمنثد و  »بثه معنثی   « گثرد   دنثدان »هثایی همچثون     ؛ کنایهنیستها آسان   الزم و ملزوم آن

ها به شمار آورد. با   توان از این گونه  را می« ستمکار» به معنی« سپیددست» یا« فروش  گران

در این است که  خورد، میهای مردمی و شاعرانه به چشم   میان کنایهتفاوتی که  این، وجود

امثا   ،ماننثد  ه کار برده شثوند همثواره یکسثان مثی    ای که ب  های مردمی، به هر شیوه  کنایه

و پنثدار گوینثدگان   های شاعرانه، چون از آفرینش هنری برخوردارند، بسته به سلیقه   کنایه

 .(106: 1996 ،)کزازی یابند  تغییر می

 ساختار کنایه. 0ث9

سخن  چیزی را بر است. گوینده اگر الزمِ شده استوار «بایستگی»یا  «التزام» کنایه برساختار 

 اسثت. در  گرفتثه  ای را به کار  در حقیقت کنایه ،از آن الزم، خود آن چیز را بخواهد بیاورد و

هثدف گوینثده    خواست وتواند   این معنا می جایز است و کنایه، معنای اصلی نیز پذیرفته و

 :باشد؛ همچون

 سثثرفراز  نبثثر آ کثثرد قیصثثر  نگثثه

 

 

 بثثدان چنثثی و یثثال و رکیثثب دراز     
 

 

 

(1/03: 1900)فردوسی،   

 یا:

 طلویثثثثلُ النِجثثثثادِ، رلفیثثثث ُ العِمثثثثادِ 

 

 

 شلثثثثثتا مثثثثثا  ذا الرّمثثثثثادِ کلثیثثثثثرُ 

 

 

 

(0/006: 1999)الهاشمی،   

امثا معنثای    ،(حمایثل بلنثد  دراز و )رکاب معنای اصلی هر دو کنایه در اینجا روشن است 

قثد بلنثد اسثت. بثه     ب دراز و حمایل بلند مسثتلزم  زیرا رکا است؛، بلندی قامت اش کنایی

ی بثرد، گثوی   و به باالی بلند راه مثی شنود  میدراز را  بدیگر، آنگاه که شنونده رکا عبارت

؛ دراز استرکابش  د است = زیرابلنپرورد: سهراب باال  ای منطقی را در ذهن خود می  معادله

 .طویل القامة = النّه طویل النجاد زیدٌاست:  و همین طور

ساختار کنایه باید گفت که برخی علمثای بالغثت، اسثتعمال کنایثه را فقثط در      دربارۀ 

اما برخی دیگر استعمال آن را در مفردات بسیط و مرکب  ،دانند  و جمله و عبارت می ترکیب

بثه  تعثریا   نایه از موارد دیگری همچثون تمثیثل و  مایز کنیز جایز دانسته و آن را وجه ت

 .(130: 1990، )گلی اند  شمار آورده
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 . مفردات بسیط1ث0ث9

و در  ها را جدا کثرد   توان قسمتی از آن بیش از یک جزء ندارند یعنی نمی ،تبرخی از کلما

 .قید مانند اسم و ضمیر و ؛اند بسیط ،گونه کلمات د. اینجای دیگری به کار بر
 چثثون روز دادۀ هثثر کثثه بثثه زر نکتثث  

 

 

 افثثروز داد سثثنی سثثتد لعثثل شثثب    

 

 

 

(09: 1930)نظامی،   

هثای قثدیم     پول نقد در زمثان  است. «شعر»کنایه از  «نکته»و  «پول نقد»کنایه از  «زر»

دلیثل رنثی   ه رنی اسثت کثه بث    های طالیی  سکه بود و زر در حقیقت کنایه از سکهفقط 

اند. مراد از نکته که در اینجا کنایه از شعر آمده نیثز اشثاره     شده خوانده ،زردشان به این نام

 سرودند.  ایجازش آن را منظوم میسبب ه که بیشتر و بدارد به کالم موجز 
  نّ الثثثذی مثثثا اللغثثثات محاسثثثناً  

 

 

 جعثثل الجمثثال و سثثرّه فثثی الضثثاد    

 

 

 

(0/010: 1999)الهاشمی،   

 .نهادزیبایی و راز آن را در ضاد  ،ساخت ها ها را سرشار از زیبایی آنکه زبانیعنی: 

به  .شود  در زبان عربی تلفظ میفقط « ض»حرف  است؛ زیرا« زبان عربی»کنایه از  «الضاد»

 دهند.  نسبت می «زبان عربی»را به  «الضاد لغة»در کنایه همین سبب، 

 . مفردات مرکب0ث0ث9

باشثد؛ ماننثد    واژه یمثه ، مسثتقل یثا ن  آن کلمثه  راد از مفرد مرکب آن اسثت کثه اجثزای   م

 .اسم فاعل شناس و حسابدار و روان
 خار ک  نچید آری در این چمن گل بی

 

 

 سثت اچراغ مصطفوی با شرار بثولهبی   

 

 

 

(099: 1990)حافظ،   

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

 

 

 ألضثثثثغانِا ول الطّثثثثاعنینل مجثثثثامِ ل  

 

 

 

(0/003: 1999)الهاشمی،   

کثه  را هم زنند و آنان   آنان را که با شمشیرهای سپید و تیز بر پیکر دشمنان مییعنی: 

 ستایم. کنند، می  میهای کینه فرو  شمشیرهایشان بر کانون

  .است «دل»کنایه از  «مجام  االضغان»در این شعر نیز اصطالح 

 . جمالت و عبارات9ث0ث9

صورت کنایه در قالب جمله یا عبارتی  هر آن چیزی است که به ،ز جمالت و عباراتمقصود ا

 مانند: ه دست آورد؛بیش از چند واژه، آمده باشد و بتوان منظور آن را از سیاق کالم ب



 39/ 1936، بهار و تابستان 1 ، شمارۀ6سال نقد ادبی و بالغت،  پژوهشنامۀ

 سثثتبثثه تثثاراج داد آن همثثه بثثوم و رُ 

 

 

 بثثه یکبثثارگی دسثثت بثثد را بشسثثت   

 

 

 

(1/061: 1900)فردوسی،   

را کنایه از توبه شود آن   می ،دیگربیان به  ؛استبدی ز کنار گذاشتن دوم کنایه ا مصراع

 .هستمرادف معنی توبه نیز  ،گناه یا بدیۀ ترک کردن یکبارچراکه  ،کردن دانست

 در زبان فارسی کنایهاقسام . 9ث9

بثرای   ث دارد؛نقثاط اشثتراک و تفثاوت     ث با اقسامی   ،کنایه در هر دو زبان فارسی و عربی

کنایه  ،در زبان فارسی ،کند  ن اشاره میمعنایی که کنایه بدا براساسبندی   تقسیم درنمونه، 

کثه   درحثالی یثابیم،    و در زبان عربی کنایه از نسبت را از وجوه تفاوت می ،از فعل یا مصدر

کنایه از نسثبت را نیثز از    ث  هماییالدین  جاللهمچون ث ان زبان فارسی  نظر صاحببرخی 

کنایثه  » شامل ،کند  نایی که به آن اشاره میمع براساسکنایه  اند.  ر آوردهاقسام کنایه به شما

 .شود می «کنایه از فعل یا مصدر»، «ه از نسبتکنای»، «کنایه از موصوف»، «از صفت

 تصف کنایه از. 1ث9ث9

آن متوجثه   کثه بایثد از  دانند  میصفتی ( وضعیِ )معنایِرا کنایه از صفت  ،در ادبیات فارسی

 «کاسثه  سثیه » (1/901: 1909)خاقثانی   اززیثر  بیثت   در ؛ مثالًشد )معنای کنایی( صفتی دیگر

 د:کن  می بخیلی متوجه صفتی دیگر یعنی کثیف بودن و صفتی است که ما را
 ای است ما همه مهمان او  کاسه سیه دهر 

 

 

 نمکی تعبیه است در نمک خوان او  بی 
 

 

 
ه بث « دار عنان پیچ و عنان»همچون  ،تاین صفات آسان اس معنای باطنی برخی ازدرک 

در  «ریثش گثاو  »، همچثون  دشوار و پیچیده اسثت  ،رخی دیگربدرک  و ،«سوارکار»ی امعن

 .«حماقت نادانی و»عربی به معنای  در «عریا القفا» فارسی و

 بعیده.و شود: قریبه   کنایه از صفت در هر دو زبان به دو قسمت تقسیم می

 . کنایۀ قریبه1ث1ث9ث9

 آشکار و نهان. :شود میقسمت تقسیم  به دوخود ه قریبه کنای

 . آشکار1ث1ث1ث9ث9

مانند ، گیرد میخواست گوینده به آسانی انجام  ی ودر این گونه از کنایه، درک معنای کنای

 :(606: 1960) مسعود سعد سلماناز بیت این 
 چشثثم، بثثه خثثرج نیسثثتی نیثثک تنثثی

 

 

 ای  نثثثه کثثثام فثثثرا  کدیثثثه را بثثث  
 

 

 
 .«آزمندی»کنایه از  «کام فرا »و است  «خسی »کنایه از  «چشم تنی»باال  ،تدر بی
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 . نهان0ث1ث1ث9ث9

مل گیرد و مستلزم تفکر و تأ نمیی به آسانی انجام در این گونه از کنایه، درک معنای کنای

 :است چنین سروده (199)همان: است. مسعود سعد سلمان 

 از آنکه نادان بودم چو گرد کردم ریش

 

 

 مرا به نام همه ریش گثاو خوانثد پثدر    

 

 

 

اسثت؛   «نثادانی »کثه کنایثه از   « عریا الوسثاد  »یا  است، «فرد نادان»کنایه از  «ریش گاو»

ل دارد، نای کنایی نادانی، احتیاج به تفکر و تأمث ش به معکه انتقال از بزرگی و پهن بودن بالِچرا

، بالشثش پهثن   سثتی و حماقثت اسثت   سعلت خوابیدن بسیار که نشان از  گونه که فرد به بدین

 .بعیده دانستۀ بتوان آن را کنایکه نیست ها   اما این انتقال به سبب زیادی واسطه ،است شده

 کنایۀ بعیده .0ث1ث9ث9

چند میانجی یا واسطه وجود داشته باشد  ،یدو معنی کنایۀ آن است که در میانکنایۀ بعیده 

و از  «ه اسثت بثرّ  نثزارِ  ،هرمز» همچون: رد؛جام نگیو راه بردن از الزم به ملزوم به آسانی ان

آن اسثت کثه   ۀ نشان ،هرمزۀ ضعف و نزاری برچراکه  ،را بخواهیم «بخشندگی»، «هبر نزارِ»

 زیاد دوشیدن شیر است وۀ ه نشانننوشیده، و کم بودن شیر مادر بر کافی شیرۀ ه به اندازبر

آمثد  و یادی رفتزۀ نشان دگان بسیارنوشن نوشندگان بسیار آن وۀ دوشندگی بسیار شیر نشان

 نوازی است.  مهمانۀ نشان ،آنکه مهمان 

 . کنایه از موصوف0ث9ث9

دارد و عبارت است از اینکه با ذکر صفت یا  یمشترک ن نوع کنایه در هر دو زبان تعریفای

 «مصثریان »کثه کنایثه از    «النیثل بناء  » مانند ؛شود  ن، کنایه از موصوف شناخته میمالزم آ

مالزم صفت ممکن است همچنین  است. «شیر درنده»که کنایه از  «پادشاه ددان»ت، یا اس

پاسداری از مال، مالزم صفت بخل است و این که  «علی مالههو حارسٌ »باشد؛ مانند ذکر 

 یعنی موصوف است. «فرد بخیل»کنایه از  ،کالم

را همواره  ه صفتیک هنگامیالف. شود:   این قسمت از کنایه نیز به دو بخش تقسیم می

ه آن موصثوف  که از آن صثفت همیشث   ای  گونه موصوفی گردانند، بهۀ با کنایه، خاص و ویژ

سثرزمین  »کنایثه از   شثاهنامه کثه در   «ارگثز  دشت سواران نیثزه »همانند خاص را بخواهند 

 است: بوده« تازیان



 30/ 1936، بهار و تابستان 1 ، شمارۀ6سال نقد ادبی و بالغت،  پژوهشنامۀ

 یکثثثی مثثثرد بثثثود انثثثدر آن روزگثثثار

 

 

 گثثثثزار ز دشثثثثت سثثثثواران نیثثثثزه  

 

 

 

(1/03: 1900)فردوسی،   

 کنایه از فرد بخشنده است. هموارهو فارسی ربی عیا همچون حاتم که در ادبیات 

که در ایثن   «االسرار موطن»مثل ست اه به یک معناکنایه از موصوف گنکتۀ دیگر آنکه 

 :است «قلب» بیت کنایه از

 فلمّثثثثثا شثثثثثربناها و دبّ دبیبهثثثثثا

 

 

 االسثثرار قلثثتُ لهثثا قفثثی   لثثی مثثوطن 

 

 

 

(0/009: 1999)الهاشمی،   

، به و جریان آن به سوی جای رازها پیش رفتنوشیدیم گاه که شراب را  پ  آنیعنی: 

 .!«است ب  بایست!»او گفتم: 

ها بثه کنایثه موصثوفی را      آن است که چند صفت را با هم در زبان بیاورند و از آن ب.

ز آن تجثاوز  ا موصوف باشد وۀ ویژ ،شرط است که صفت یا صفات ،این قسم بخواهند. در

عنه یا موصوف پدید آید. باید دانست که  ، به آن مکنیتا انتقال از آن صفت یا صفات نکند،

کثالم را بثه    ،موصثوفی خثاص  ۀ اراد و ،صفت یا صفات متعثدد از موصثوف  ۀ ذکر مجموع

 مانند: ؛(009: 1999، )شمیسا کند  چیستان نزدیک می

 تطب  را قوّت، بخواه آن کام را لثذ بخواه آن 

 

 

 بخواه آن چشم را الله، بخواه آن مغز را عنبر 

 

 

 

 )همان(

سر  کثردن   ن و لذت کام بخشیدن وقوت طب  داد ذکرشده از قبیلِ صفاتۀ که مجموع 

 ِ«حيٌّ مستوی القامثةِ عثریاُ األظفثار   »: یا .استمربوط به شراب  ،مغزساختن معطر  و چشم

 وصوف انسان است.کنایه از م ،صفتسه  که هر( 0/003: 1999)الهاشمی، 

 . کنایه از فعل یا مصدر0ث9ث9

را در معنثای فعثل یثا    به(  )مکنیفعل یا مصدر یا جمله یا اصطالحی در این گونه از کنایه، 

کنایه ترین نوع   رایج ،. این کنایهرود میبه کار به(  )مکنییا اصطالحی دیگر  مصدر یا جمله

  گوید: می (1/116: 1909)خاقانی  ادبیات فارسی است؛ در

 دنثثثدان نکنثثثی سثثثپید، تثثثا لثثثب   

 

 

 از تثثثثب نکثثثثنم کبثثثثود هثثثثر دم  

 

 

 

 است. «خندیدن»کنایه از  «دندان سپید کردنکه »

فهمیثدن برخثی دیگثر     واسثت  آسان  ،ها  برخی از این کنایهدرک که داشت باید دقت 
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ن همچثون ایث   های فرهنگی خاصی آشنا بود؛  زمینهها باید با   برای فهمیدن آنزیرا  ؛دشوار

 :(0/1013)همان: بیت از خاقانی 

 تیثثثر غمثثثزه بثثثه بکشثثثی عاشثثثق

 

 

 دسثثت چثثا شثثماری چنثثدان کثثه بثثه 

 

 

 

که نوعی حساب در  «عقد انامل» زیرا در ؛است فراوانی کنایه از «به دست چا شمردن»که 

هزارگثان را بثا دسثت چثا      قدیم بوده، یکان و دهگان را بثا دسثت راسثت و صثدگان و    

 .(000: 1999، )شمیسا شمردند می

 بان عربیکنایه در زاقسام . 1ث9

 . کنایه از صفت1ث1ث9

گونه  با همتای خود در زبان فارسی دارد بدینکنایه از صفت در زبان عربی تعریفی متفاوت 

لفثظ   ،به عبارتی شود؛  که به ذکر لفظ موصوف یا به لحاظ آن در ساختار کالم شناخته می

کثه   «الهثول  هثو ربیثب ابثی   » همچون شود؛ میصفت از آن اراده ولی  ،ذکر شده موصوف

کثه  . ازآنجا(0/009: 1999)الهاشمی،  است «کتمان سر»الهول موصوف و مراد از آن صفت   ابی

داری   آن را نمثاد راز ر اسثت و مصثریان   مشهور در کنثار اهثرام مصث    ای الهول مجسمه  ابو

شود که فالنی   اده میای د  چنین کنایه ،پوشاند به فردی که رازش را به شدت میدانند،   می

 الهول است.  ابوۀ پرورد  دست

بلکثه در کثالم    ،جایی است که لفظ موصوف ذکر نشثده  ،قسمت دیگر کنایه از صفت

 ساختار سخن بر موصوف داللت کند: جایی است که ،است؛ به عبارتی شدهلحاظ 

 تجثثثولُ خالخیثثثلُ النسثثثاءِ وال  ری  

 

 

 لرملثثثةل خلخثثثاالً یجثثثولُ وال قُلبثثثا   

 

 

 

(0/006: 1999)الهاشمی،   

بیثان   «بند موصثوف  تکان نخوردن پای»را در قالب  «چاقی»صفت  ،شاعر ،در این بیت

دو زبان فارسی و بین  ،اختالف دیگری در کنایه از صفت ،شده غیر از موارد گفته هبکند.  می

 .مکنی میداری   از تکرار مطالب خوداز همین روی،  عربی وجود ندارد؛

 نایه از موصوف. ک0ث1ث9

 .سازد می نیاز  بینیز وجود تعریف مشابه در دو زبان ما را از تکرار این مورد 

 . کنایه از نسبت9ث1ث9

عنثه   چیزی برای چیز دیگر اسثت؛ پث  مکنثی    اثبات یا نفی نسبت ،این نوع کنایهمراد از 



 33/ 1936، بهار و تابستان 1 ، شمارۀ6سال نقد ادبی و بالغت،  پژوهشنامۀ

ای را   ی کنایهاتصال دارد. سکاک به چیزی که با آن پیوند و   نسبت است که اسناد داده شده

که در واق  اثبات امر داند،  مینسبت ۀ کنای ،که هدف آن اختصاص صفت به موصوف است

 همچون: ؛(091: 1906 ،فاضلی) استبرای امری دیگر یا نفی آن از غیر 

 ولالمثثثثروء ل ولالنِثثثثدی  نِ السّثثثثماحةل

 

 

 ضُثثرِبلت علثثی بثثنِ الحلشثثرجِقُبِثثة  فثثي 

 

 

 

(0/010: 1999)الهاشمی،   

حشثرج   ابثن ۀ در مکثان ویثژ   (الندی ،المروء السماحة، ) صفتسه شک قرار دادن این  ه بیک

 د:شو  مستلزم این صفات برای خود اوست. این بخش از کنایه نیز به دو قسمت تقسیم می

 :شده یا صاحب نسبت در آن ذکر. 1ث9ث1ث9

 الثثثثثثثثیُمنُ یتبلثثثثثثثث ُ ظِل ثثثثثثثثهل

 

 

 رکابثثثثهِ المجثثثثدُ یمشثثثثي فثثثثي ول 

 

 

 

(011)همان:   

 رود.  بزرگواری در رکاب او راه می اوست، و ، پیرو سایۀیمن و برکتیعنی: 

که کنایه از  «خیرُ النّاسِ ملن ینف ُ النّاسِ»یا صاحب نسبت در آن ذکر نشده: . 0ث9ث1ث9

 رساند و حالت تعریا دارد.  خیر نداشتن کسی است که به مردم سود نمی

صفت یا آنچه مستلزم صفت  ،که در آن است این ،کنایه از نسبتۀ ترین نشان اما واضح

که کنایه از صفت شجاعت  «في ثوبیه  سد»همچون  است، ظاهر باشد و بدان تصریح شود؛

وی  چنین اعتقادی ندارد. یضاحاال؛ هرچند صاحب (101 )همان:و اثبات آن در ممدوح است 

نسبت، نوع دیگثری  از  همعتقد است که عالوه بر کنایه از صفت و کنایه از موصوف و کنای

: 1393خطیب قزوینی، ) نسبت با هم از کنایه وجود دارد و آن عبارت است از کنایه از صفت و

اولی  دو کنایه در یک کنایه وجود دارد؛ در واق  «کثیر الرماد في ساحة عمرو»مثالً در  ؛(169

 است. به عمرو( نوازی )نسبت دادن مهماننوازی   نوازی و دومی اثبات مهمان  مهمان

 کنایه دیگر اقسام . 9ث9

قسثم   چهثار بثه   ،ساختار و روند سخن در هثر دو زبثان   ها و لوازم و کنایه به اعتبار واسطه

این نکته خالی از فایده نیست که سثکاکی  بیان  ایما.شود: تعریا، تلویح، رمز،  تقسیم می

کنایه معتقد است وی دارد.  یمتفاوت گفته، نظر پیشبندی کنایه به موارد  تقسیم لفظِ بارۀدر

او در نظثر  چراکثه   ابا دارد؛ «شود تقسیم می»بیان کند و از  پیدا می «تفاوت»ها  به این گونه

 شثود  بلکه اعم است و در غیر کنایه نیز یافثت مثی  از اقسام کنایه نیست،  ه،گفت پیشموارد 

 پردازیم: اکنون به بررسی این چهار قسم از کنایه می .(199: 1993 ،عرفان)
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 تعریا. 1ث9ث9

است که سخن به کار برده شود و با آن به معنی آن  و در اصطالح  ،خالف تصریح ،در لغت

ممکن است آن معنا متضمن طنثز   ؛شود که از ساختار کالم فهمیده میاشاره شود دیگری 

چنانکثه   ،(99: 1960 )تجلیثل،  کند است که مخاطب را آزرده نمیسبب یا تنبیه باشد و بدین 

 بگویند: ،کند تی که هرگز از کسی دستگیری نمیبرای دوس

 دانم که گیرد دست دوسثت  دوست آن

 

 

 حثثثثالی و درمانثثثثدگی در پریشثثثثان 
 

 

 

(11: 1999)سعدی،   

 یا همچون این بیت:

 مِثن األذی  الجودُ لم یُرزلق خالصثاً   ذا

 

 

 وال المثثالُ باقیثثاًفثثال الحمثثدُ مکسثثوباً  

 

 

 

(0/911: 1999)الهاشمی،   

باشد، پ  نه ستایشی به دسثت   ی که بخشش، از آزار و اذیت پیراسته نشدهزمانیعنی: 

 باقی مانده. ای است و نه دارایی آمده

هثثای   انثثد و در برخثثی کتثثاب  مثثردم ایثثران در مقابثثل تعثثریا بسثثیار حسثثاس بثثوده 

است که دانشجو نباید در مقابل استاد خود از اسثتاد دیگثری سثتایش     آمدهالمتعلمین  آداب

 .(099: 1999 ،)شمیساکند د آن را تعریا به خود تلقی ممکن است استا کند، چون

عمال یا صفات کسی را ذکثر کنثیم و در   یگری از تعریا وجود دارد که عک  النوع د

 :مانند ابیات زیر ؛شود  تعریا به طنز یا سخره نزدیک می ،این صورت

 کنند  واعظان کاین جمله در محراب و منبر می

 

 

 کنند  روند آن کار دیگر می  میچون به خلوت  

 

 

 

(909: 1990)حافظ،   

 داننثد   جماعتی کثه نظثر را حثرام مثی    

 

 

 نظر حرام بکردند و خون خلثق حثالل   

 

 

 

(019: 1999)سعدی،   

اگر فثردی بثه کسثی بگویثد     است؛ مثالً همچون مجاز  گاهی ،توان گفت تعریا  می

، کسی اسثت  «خطاب تای»ه مقصودش از کگوید با این  این جمله را می ،«آذیتنی فلسلتعرف»

یعنی گوینده مخاطب را اراده نکرده، تثا لفثظ    با مخاطب همراه است نه خود مخاطب؛که 

کنایثه   آن جمله  ،کنداما اگر هر دو را اراده  ؛شودله به کار رود و مجاز  موضوعٌتنها در غیر 

و مجاز بثا  کرده ا هم اراده اصلی را بگوینده با لفظ، معنی اصلی و غیر برای اینکه ؛شود  می

 .(190: 1993 ،عرفان) منافات دارد ،معنی اصلیۀ اراد
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 تلویح. 0ث9ث9

آنکثه  عبارت است از  ،است که از دور به غیر خودت اشاره کنی و در اصطالحآن  ،در لغت

عنثه را دشثوار    ، که این امر معموالً فهم مکنثی های میان الزم و ملزوم متعدد باشد  واسطه

 :؛ همچونسازد  می

 ومثثا یلثثکُ فثثیِ مِثثن عیثثبٍ فثث ن ی     

 

 

 جبثثثانُ الکلثثثبِ، مهثثثزولُ الفصثثثیل  

 

 

 

(0/010: 1999)الهاشمی،   

 شترم الغر است. شک من سگم ترسو و بچه یعنی: و در من هیچ عیبی نیست؛ بی

کثه   اسثت،  تر را کنایه از بخشش ممدوح آوردهالغر بودن ش ترسو بودن سی و ،شاعر

بسیار مهمان آوردن، بسثیار حملثه    است: های فراوان نهفته  ها واسطه  این کنایهدر شک   بی

ۀ شثدنش کثه نشثان   سثرانجام ترسثو   از هجوم بثردن، و  سی بردن سی، بسیار بازداشتن 

بسثیار مهمثان آمثدن، بسثیار     اسثت  همچنثین   نوازی و بخشش فرد ممدوح است. مهمان

کثه  سرانجام الغثر شثدن آن،    شتر، و شیر شتر، کم ماندن شیر برای بچه استفاده کردن از

 :یا نوازی است؛  مهمانۀ نشان

 اند ای! خاقانی! بنای عمر بر یخ کردهه

 

 

 زو فُقل  مگشای، چون محکم نخواهی یثافتن  

 

 

 

(1/101: 1909)خاقانی،   

 فُقثاع، یثا   فُقلث  ستایی و نازندگی است با این توضیح کثه  کنایه از خود «فُقل  گشودن» 

که این اند، و ازآنجا  ساخته دار بوده که از جو می  ای گاز  ابهفوگان نوش است.فوگان ۀ شد عربی

ۀ الزم ها،  رود. با این واسطه  به کار می «آروغ زدن»در معنای مجازی  ،گازدار بوده ،نوشیدنی

لذیذ و گوارا بودن ۀ الزمو  ؛لذیذ بودن خوراکی ،خوری  پرۀ الزم است؛ و پرخوری ،زدن آروغ

 ،آنۀ انجام الزمث سثر  و زیسثتن؛ در نثاز و نعمثت    ،تثوانگری ۀ و الزمث  ی؛، تثوانگر خوراکی

 ستایی و نازندگی است.  خود

 . رمز9ث9ث9

ی نیز در آن چندان های آن اندک باشد و معنای کنای  ای است که واسطه  کنایه ،در اصطالح

یشثه در  ها از زبان مردم گرفته شده و ر  های رمزی همچون سایر کنایه  آشکار نباشد. کنایه

هثا،    که خاستگاه برخثی از آن ، اما ازآنجاهنجارهای اجتماعی و آداب و رسوم مردمی دارند

ها، همثواره آسثان     دو معنای کنایه در آنۀ از میان رفته، یافتن لزوم و پیوند در میان کم کم
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امید به کسی دادن و به خوشثایند او   اش، یکه معنای کنای« کام خاریدن»همچون  نیست؛

 :است سروده (0/119: 1900)فردوسی دن است؛ چنانکه کر رفتار

 پثثدر چثثون کنثثد بثثا پسثثر کثثارزار     

 

 

 کثثثام دشثثثمن مخثثثار  ،بثثثدین آرزو 

 

 

 

و کنایثه از دلیثری،    «مکتنز اللحثم »و ، کنایه از کودنی و نابخردی «عریا الوساد »یا 

 و... . کنایه از ترسو بودن «هرهزل کم»

 . ایما1ث9ث9

ها در آن اندک و خواست و هدف گوینده در آن مشثخص باشثد؛     های است که واسط  کنایه

 هثثای راه بثثردن از الزم بثثه ملثثزوم بثثه آسثثانی انجثثام بگیثثرد. بیشثثتر کنایثثه ،بثثه عبثثارتی

 :همچون ست؛از نوع ایمادر زبان فارسی  شده کاربرده به

 دلم از وحشت زنثدان سثکندر بگرفثت   

 

 

 بندم و تا ملثک سثلیمان بثروم   رخت بر 

 

 

 

(960: 1990 )حافظ،  

کردن و رفتن از جایی به جثای دیگثر      ای نزدیک و آشنا از سفر  کنایه «بستنرخت بر» 

ند که به ترتیب کنایه از هایی از نوع رمز  نیز کنایه «ملک سلیمان»و  «زندان سکندر»است. 

 .هستند« سرزمین پارس»و  «شهر یزد»

این بیت ای از آن در   نمونه ؛شود  ایه در اشکال بسیاری دیده میدر ادبیات عربی نیز کن

 : خورد  به چشم می (0/331: 1331)از بحتری 

  ول مثثثا ر یثثثتل المجثثثدل القثثثی رحللثثثهُ

 

 

 فثثثي آل طلحثثثة ثثثثمِ لثثثم یتحثثثوِل 

 

 

 

 جای دیگری نرفت؟! در دودمان طلحه اقامت گزید و به آیا ندیدی که بزرگوارییعنی: 

اسثت   آید؛ مجد را به مهمانی نسبت کثرده  به چشم میکنایه از نسبت نیز  ،در این بیت

 طلحه مانده و اینکه آنان بزرگواران و بخشندگان هستند. آلۀ که در خانواد

 فرق میان کنایه و مجاز. 6ث9

معنای هنری یثا  معنای اصلی یا زبانی واژه، و  :، با دو معنا روبروییممجازهمانند  ،در کنایه

واژه معنای اصثلی  این است که در مجاز،  ،دساز  می ادبی آن. اما آنچه کنایه را از مجاز جدا

خواهثد. از   را مثی اش  فقط معنای هنری یثا ادبثی  شود و گوینده   به طور کامل فراموش می

رسثد و    ای است که کنایه در خود به پایان مثی   کنایه به گونهۀ ساختار سنجید ،طرف دیگر
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قد »توان   ای برهانی، می  ، به شیوه«رکاب  درازی »از  است؛ مثالًبرای خودش بسنده و کافی 

 آید. میبر« درازی رکاب»به ناچار از  «بلندی قد»را فهمید و  «بلند

ۀ های کنایه با مجاز در زبان فارسی نیز همین مورد است. اینکه در کنایثه اراد   از تفاوت

عنی اصلی مۀ البته در کنایه نیز گاهی اراد ، اما در مجاز جایز نیست؛معنای اصلی جایز است

 ،که در چنثین مثوارد خاصثی    (60 )زمر: «السِماواتُ مطویّاتٌ بِیمینِهِول» همچون: صحیح نیست؛

خداوند متعال جسم نیست چراکه  ؛امکان ندارد ،ظاهر آیه استۀ معنی اصلی که ترجمۀ اراد

 سثت مقصثود ا  ،کثه قثدرت کامثل اسثت     ،و دست ندارد، پ  در اینجا معنای الزمثی آن 

سکاکی فرق دیگر کنایه و مجاز را در این دانسته که مبنا و اساس  .(001: 1999 ،)الهاشمی

، حثال آنکثه در   (طول قامت ملزوم و طول نجاد الزم)در انتقال از الزم به ملزوم است  ،کنایه

را در معنی نبات به کثار بثریم، غیثث     وقتی که غیث مثالً)است انتقال از ملزوم به الزم  ،مجاز

ای به آن   که به خودی خود و یا با پیوستن قرینه زمانیزیرا الزم تا ؛(الزم ملزوم است و نبات

جایز اسثت بثرای   سبب آنکه الزم، انتقال از آن به ملزوم ممنوع است. نیز به  ،ملزوم نباشد

ن مجاز از لذا در این هنگام انتقال در کنایه همچو ،عام باشد، و عام بر خاص داللتی ندارد

این در حالی است که تفتازانی فرق میان کنایه و  .(600: 1103 ،تفتازانی)است ملزوم به الزم 

الزم به ملزوم در دو جثا  انتقال از  گوید  کند و می  در انتقال از الزم به ملزوم رد می مجاز را

که با  «ناطق»که الزم به تنهایی با ملزوم مساوی باشد مثل است ی : یکی، جایممکن است

بثا   ،ای  که الزم با ضثمیمه شثدن بثه قرینثه    است ی و دیگری، جای ،مساوی است «انسان»

که اگر در عثرف فارسثی آن را بثا درازگثوش ضثمیمه       «حیوان»شود؛ مانند ملزوم مساوی 

 ال از الزم به ملزوم، ممکن نیست.انتق ،و در غیر این صورت است،« االغ» به معنی ،کنیم

 فرق میان کنایه و استعاره. 0ث9

احتمال دارد با کنایه اشتباه شود نه  (مرکبۀ مصرحۀ )استعار نندی در کالمعلت همامجاز به 

هثم  مفثرد   ،جمله و عبارت اسثت و گثاهی اوقثات    صورت بهمفرد؛ زیرا کنایه غالباً ۀ استعار

مرکب، مجاز است و لثذا  ۀ مرکب در این است که استعارۀ آید. حال فرق کنایه و استعار  می

گوید جمله در معنثی اصثلی خثود بثه کثار        رد که به خواننده میای دا  بازدارندهۀ جمله قرین

امثا در   شثود.  انجثام نمثی   ه از نظر عرف و عقلک «آب در هاون کوبیدن»است؛ مانند  نرفته

یم گوی  وقتی می ای وجود ندارد که داللت بر معنی دیگری کند؛ مثالً  بازدارندهۀ کنایه، قرین
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خود را بثاز  ۀ خان مراد این باشد که کسی درِ دارد واقعاًامکان  «اش باز است  خانه فالنی درِ»

، باعث به نبود قرینه و امکان حمل آن بر معنای ظاهریتوجهی  بی ،گذارد. به هر حال  می

بداننثد؛ هماننثد   های مرکب را کنایثه    بسیاری از استعاره ،های سنتی  است که در کتاب شده

 :(930: 1900)این بیت از انوری 

بثی ملثک تثو جهثان، کثه      مباد روزی 

 جهثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثان

 

 

 به روز روشن از آن پ  ستاره بشثمارد  

 

 

 

ۀ است، حال آنکه به قرین ، کنایه دانسته شدههای بالغی  ستاره شمردن در برخی کتاب 

خواهد بگوید  معنای ظاهری نیست. شاعر می ،شویم که مراد از آن  متوجه می «روز روشن»

رواج فساد و اخثتالل در احثوال   دن در حکم و شب ش استچون شب دون تو بروز روشن 

از معکثوس شثدن اوضثاع و    است مرکب ۀ استعار ،پ  ستاره شمردن در روز روشن است؛

که این جمله حکم ملثلل را دارد است آن استعاره بودن مصراع دوم  احوال. دلیل دیگر برای

 .(093: 1999 ،)شمیسااست استعاره پایۀ بر  موالًل معثلملو 

 فارسی دربارۀ کنایه ان ادبیات عربی ونظر صاحبنظر  فاختال. 9ث9

 ،کنایثه وجثود دارد  ان ادبیات عربی و فارسی دربثارۀ  نظر صاحبی که در میان نظر اختالف

اعتقاد  ،االیضاحصاحب  ،خطیب قزوینی .عک مربوط است به انتقال از الزم به ملزوم یا بر

از زیرا  ،کنایه حقیقت نیست ،ه نظر ویمجاز است. ب بین حقیقت وۀ کنایه وسط و میاندارد 

معنثی  ۀ بازدارنثده از اراد ۀ زیثرا قرینث  هم نیسثت،  مجاز  شود؛ نمیمعنای حقیقی اراده  ،لفظ

داننثد.    ی از حقیقثت مثی  ، کنایثه را جزیث  القاهر جرجثانی بدسنان و ع اصلی را ندارد. اما ابن

اعتقثاد دارنثد در    ،سنان ابن القاهر جرجانی ونظر آنان است. عبد باره همر این سکاکی نیز د

ملزوم  ،که الزم است «طویل النجاد»از  مثالً شود، میشود و ملزوم اراده   کنایه الزم ذکر می

اما خطیب قزوینی  هم چنین اعتقادی دارد،شود. سکاکی   اراده می ،«بلندی قامت»آن یعنی 

د و از معنی حقیقثی  مفه ی را از معنی حقیقی میجاکه شنونده معنای کنای معتقد است ازآن

 ،چند در حقیقت و وجود خثارجی خثود  ، بدین جهت ملزوم است؛ هرگردد  میبه خود آن باز

خواهثد یثک     متکلم مثی  ،در کنایه کند که  گونه معرفی می الزم باشد. جرجانی کنایه را این

ان بثرای آن وضث    کثه در زبث  ث پ  آن را بثا لفثظ مخصثوص خثود      کند، معنی را اثبات 

مذکور اسثت و   لفظِ الزمِ که تاب ِسازد  میبلکه معنایی را جایگزینش  ،آورد  نمی ثاست   شده

، بیانگر آن است کثه لفثظ   دهد. این تعریف جرجانی  آن را دلیلی برای لفظ مذکور قرار می
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ت و معنثی مقصثود   معنی مقصود اسث  الزمتاب   ،شده که داللت بر معنای مقصود داردذکر

 ،است کثه در کنایثه   سنان نیز در تعریف کنایه آورده ابن .(010 :1119 )غریب،است ملزوم آن 

ان بثرای  که در زبث ث بدون آنکه از لفظ خاص آن   ،خواهی  داللتی را بر معنی مورد نظر می

کنثی کثه تثاب  آن      بلکه از لفظی برای آن استفاده مثی  ،استفاده کنیث است   آن وض  شده

نیثز  سثنان   شود کثه ابثن    مشاهده می ،ن تعریفدر ای .(013)همان:  باشد «لفظ مذکور»معنی 

نظثر   براسثاس اما  داند.  لفظ مذکور را الزم و معنای مقصود را ملزوم می ،همچون جرجانی

نظثر  البتثه   ؛«بلنثدی قامثت  »ملزوم است برای معنثی   «طویل النجاد»لفظ  ،خطیب قزوینی

تواند   نی بند شمشیر میزماچراکه  ،است تر فهمیدنیتر و   آسان ،قزوینی از نظر درک و فهم

شود و بلندی حمایل ملثزوم و    بنابراین بلندی قامت الزم می ،بلند باشد که قامت بلند باشد

انتقال  ،گونه که در قسمت فرق کنایه با مجاز آمد متبوع قامت بلند است. تفتازانی نیز همان

 .کند میرد  ،شده گفتها دالیل از الزم به ملزوم را ب

 نتیجه. 1

از مباحث بالغی است که خاستگاه آن در باورها و هنجارهثای اجتمثاعی و آداب و    ،کنایه

لثذا   ،باز مجاور سرزمین اعراب بودهاز دیر که سرزمین پارسها قرار دارد. ازآنجا  رسوم ملت

ادبیثات  سثبب  بدین  ؛اند  و تأثر فراوانی داشته تأثیردر آداب و رسوم و هنجارها از همدیگر 

کنایه است که در هر دو زبان  ،این موارد ادبیۀ از جمل دارد.هایی   مشابهتاین دو قوم نیز 

های آن بسیار کم و   ست و تفاوتدب به یک معناکنایه در هر دو ادارد. مشابهتی چشمگیر 

خالصثه   ،کنثد   که بثه آن اشثاره مثی    معنایی براساسبندی  که در تقسیماست، گاه جزئی 

؛ از جملثه  اسثت  شدهکنایه شناخت منظور  بهفراوانی های   تالش ،در ادبیات فارسی شود. می

از آن روی کثه   ،شثد   مثی هثم  کنایه شامل استعاره و مجاز  ،فارسی آنکه در ادبیات گذشتۀ

که  بودند شدهدانسته کنایه  ،های قدیمی  ها و مجازها به اشتباه در کتاب  بسیاری از استعاره

 است. شناخته شده و از هم تفکیک یافته ارداین مو ،ان بالغتنظر صاحببا تالش ادیبان و 
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