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چکیده
روف بــه نســیم شــمال از الــدین گیالنــی معــسیداشــرف

عصر مشروطه است که شـعر و رسـالت   ۀشاعران برجست
شاعري خود را در به تصویر کشیدن مشکالت اجتمـاعی  

بـا  . خـویش بـه کـار گرفـت    هاي سیاسی عصرو جریان
قاجــار، وي ۀوجــود خفقــان و اســتبداد حکــام خودکامــ

خـود  ۀخواهانـ هاي آزاديتوانست افکار انسانی و اندیشه
ان طنز و با استفاده از فنون بالغی به ویژه کنایه، بـه  را با زب

هـایی کـه بیشـتر بـه     کنایه.گوش بیداردالن جامعه برساند
ژوهش حاضر بر آن اسـت  پ. اندهرنگ سیاست تجسم یافت

شناسـی کنایـه   ییتحلیلی، زیبـا - توصیفی ةبا تکیه بر شیو
هـاي تحقیـق   یافتـه .را در اشعار نسیم شمال بررسی کنـد 

نسیم شـمال بـه دالیـل سیاسـی و خفقـان      دهدمینشان 
حاکم بر زمانه خویش و گـاه بـه دلیـل زیبـایی سـخن و      

. گذاري بیشتر از آرایه ادبی کنایه استفاده کـرده اسـت  تأثیر
مکنی عنـه  . هاي امروزي در دیوان بسامد باالیی داردکنایه

هـا و  زادهغالب این کنایات،  شاه و عمال حکومتی اشراف
.یان و مقلدان غرب زده استآخوند نما

شعر کنایه، صورخیال، نسیم شمال، :هاکلیدواژه
.همشروطدورة
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Analysis of the Aesthetic Use of
Metaphor in Poetry of Nasime

Shomal
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Abstract
Sayed Ashrafodin Gilani who is known as
Nasim Shomal is one the most noticeable
poets in democratic age which devoted his
poem and prophecy into the social
problems and political movements of his
age. Despite the oppression and tyrranny
of Qajar’s authoritarian rulers, he presented
his human and liberalism thoughts with
humor and using rhetorical techniques
especially irony that were mostly political
into the heart of the society. Irony is one of
the most beautiful and accurate method of
artistic speech and is louder than truth
because in that human mind is transferred
from essential into the requirement. Irony is
one of the most important way of making
beauty in poetry and the most natural way
of expressing the ideas which can be
founded many of its examples in Quaran,
ancient belief, social customs, public
speech and etc. Irony like metaphor moves
from real into the unreal but it keeps its true
meaning, in such a way that the scholars
believe that the true meaning in irony is
allowed. Allegory  is talking ironically and
so-called resembling something into
something else into the mind, omitting
moshabah and replacing moshabaho be. So
the present research aims to study irony in
Nasim Shomal poems based on descriptive-
analytical method.

Key Words: Nasim Shomal, Irony,
Democratic Revolution.
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مقدمه
ةادیبان قدیم علم بیان را به چهار مبحث عمد

بندي تقسیمتشبیه، مجاز، استعاره و کنایه 
طور مستقل مورد هآنان هرگز کنایه را ب. اندکرده

اند و آنچه از کنایه بحث و بررسی قرار نداده
: 1382میرزانیا، (.تاند بسیار کلی بوده اسگفته
شاعران و صنعت کنایه همواره مورد توجه)823

زیرا آنان گاه براي ؛نویسندگان ایران زمین است
آفرینی و عمق بخشیدن به سخن خود و زیبایی

گاه به دلیل جبر و خفقان حاکم بر روزگار 
خویش همچون عصر مشروطه و به طور کلی 

.اندحس ترس به دامن کنایات متوسل شدهۀغلب
در عصر مشروطه شاعران نیز همچون دیگر 

معه به انقالب مشروطیت پیوستند و جاقشرهاي
نقش بزرگی در پیروزي انقالب مشروطه ایفا 

ل ئآنان به میان مردم آمدند و مسا. کردند
اجتماعی و فرهنگی و سیاسی جامعه را در قالب 

محتوا و ،بنابراین. شعر به تصویر کشیدند
مضامین اشعارشان با توجه به شرایط جامعه 

یر یافت و مفاهیمی هاي پیشین تغینسبت به دوره
چون وطن، آزادي، مردم و سیاست در 

از جمله شاعران . اشعارشان تکرار و پررنگ شد
- خواه عصر مشروطه سیداشرفمتعهد و آزادي

الدین گیالنی است که به دلیل مردمی بودنش 
اي ازدر پرده-اشعارش را به زبان عامیانه 

آزادي تا مبادا افکار انسانی و ؛بیان کرد-کنایات 
النشر گردد و به گوش همگان خواهش ممنوع

.  نرسد و خفتگان را بیدار نکند

لهئبیان مس
کنایه در لغت به معناي پوشیده سخن گفتن 
است و در اصطالح ادبی عبارات و کلماتی است 

یک معنی نزدیک و دیگري دور داراي دو معنی،
که مقصود شاعر همان دور و باطنی از ذهن،

. در واقع کنایه نقاشی زبان استکالم است و
هاي ترین اسلوبکنایه یکی از زیباترین و دقیق

هنري گفتار و رساتر از حقیقت است، زیرا در 
شود کنایه ذهن انسان از ملزوم به الزم منتقل می

کنایه یکی از .شوده میو با نوعی دلیل همرا
ترین شگردهاي زیباآفرینی در شعر و از مهم

کنایه یکی از .هاي بیان استاهترین رطبیعی
هاي بالغت و ترین اسلوبترین و دقیقلطیف

کنایه یا به خاطر احترام .رساتر از صراحت است
م در شنوندگان به مخاطب بوده یا براي ایجاد ابها

یا براي شکست دشمن بدون بجا گذاشتن است،
یا براي منزه داشتن گوش از خبري که ،راه نفوذ

ف لطاییا براي اغراض و، دارداز شنیدن ابا
بیان کنایی، ،از لحاظ روانی. بالغی دیگر است

نوعی فعالیت ذهنی را به منظور کشف معانی 
شود که به ادب و نهفته در سخن سبب می
گویایی تر است ورعایت حد سخن نزدیک

ظرافت طبع و نکته درونی لطف ذوق گوینده به 
از مقصود کنایه رها کردن تصریح.آیدمیشمار 

لت را به منظور اختصار به کار برده بیشتر در دال
کنایه با .باشدکه شامل تعریض و توریه نیز می

استدالل همراه است، در کنایه معنی الزم ما را 
یعنی ذهن از . کندبه معنی اصلی داللت می
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.رسدطریق استدالل از مالزم به معنی اصلی می
ساس کنایه از مالزم یک معنی برادر

کنایه . کنیماستدالل، خود آن معنی را  کشف می
عبارت از ایراد لفظ وارده معنی غیرحقیقی آن آن
.گونه که بتوان معنی حقیقی آن را نیز اراده کرد

سخن پوشیده و به کنایه پوشیده سخن گفتن و
اصطالح چیزي را به چیزي در ذهن تشبیه 

به را مذکور کردن؛ مشبه را حذف و مشبه
هاي ارزشها وییکی از زیبای. تن استساخ

سازي لفظ و معنی است و این کنایه برجسته
کنایه در. چیزي نیست جز کار زبان ادب و شعر

لغت به معنی ترك تصریح است و در اصطالح 
ملزوم یا ذکرذکر.1: معنیشود بر دواطالق می

آن ازلفظی که اراده شود.2؛ الزم و اراده  ملزوم
یش با جواز اراده معنی اصلی در حین معنی اصل
اي از استعاره کنایه را شاخهابن اثیر.اراده الزم

داند و نسبت میان کنایه و استعاره را نسبت می
اي کنایهیعنی هر.شماردخاص به عام می

با. اي کنایه نیستاستعارهاما هراستعاره است،
مشروطه به سبب اوضاع توجه به اینکه عصر

فارسی اجتماعی خاص خود بر شعرسیاسی و
هاي این دوره از بررسی کنایهگذاشته است،تأثیر

حاضرۀمقال. استاي برخورداراهمیت ویژه
تالش دارد تا انواع کنایات را در اشعار نسیم 

.شمال بررسی و تحلیل کند

پیشینه تحقیق
ــدیناشــرفسیداز آنجــا کــه ــی یکــی از ال گیالن
پردازان ادب فارسـی در  اعران و طنزبزرگترین ش

عصر مشـروطه اسـت و بـا نفـوذ در سیاسـت و      
جامعه نقشی اساسی در بیداري اذهان مردم زمان 

-هـا و پایـان  خویش داشته تاکنون مقاالت، کتاب

در این میان . هایی درباره او نوشته شده استنامه
: ترین آنها به شرح ذیل اشاره کردتوان به مهممی

از (قاومـت در ادبیـات   سیر تحلیلـی شـعر در م  «
دکتــرايۀرســال،»)1320مشــروطه تــا شــهریور 

محمدصادق بصـیري، دانشـگاه تربیـت مـدرس،       
ــعار  «؛ 1367 ــراض در اشـ ــعر اعتـ ــی شـ بررسـ

-پایـان ،»)نسیم شـمال  (الدین گیالنی سیداشرف

کارشناسی ارشد فرهـاد عثمـانی از دانشـگاه    ۀنام
ــنندج،   ــد س ــالمی واح ــاب «؛ 1390آزاد اس بازت

با تکیه بر شعر (الب مشروطه در شعر فارسی انق
اکبـر دهخـدا، عـارف    الشـعراي بهـار، علـی   ملک

، »)الممالــک فراهــانیقزوینــی و نســیم و ادیــب
پـور از  کارشناسـی ارشـد سـعید بیگـی    ۀنامپایان

فرهنـگ لغـات و   «؛ 1380، دانشگاه تربیت معلـم 
نسیم (الدین گیالنی ترکیبات در دیوان سیداشرف

کارشناســی ارشــد علیرضــا ۀنامــان، پایــ»)شــمال
خمینـی  المللـی امـام  عباسی مقدم از دانشگاه بین

الــدین نــدگی و شــعر سیداشــرفز«؛ 1384، )ره(
کارشناسـی ارشـد احمدرضـا    ۀنام، پایان»گیالنی

قدیریان از دانشگاه یـزد مجتمـع علـوم انسـانی،      
....و1378

روش تحقیق
با استفاده هاي نقد ادبی،حوزهدر علوم انسانی و
تحلیلی -اي به شیوه توصیفی از منابع کتابخانه

ترتیب که تمام اشعار بدین.انجام شده است
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الدین گیالنی بررسی گردید و دیوان سیداشرف
دار مورد تحلیل برداري اشعار کنایهپس از فیش
.قرار گرفت
هاي زیر حاضر سعی دارد به سؤالمقاله
:پاسخ دهد

ر شعر نسیم شمال تا چه میزان بسامد کنایه د.1
است؟

تـوان در شـعر نسـیم    هایی را میچه نوع کنایه.2
شمال یافت؟

ــوآوري.3 ــزان ن نســیم شــمال در ســاختار و می
مضمون کنایات چگونه است؟

سیاسی عصر مشروطه چه -اوضاع اجتماعی .4
ها در شعر نسـیم شـمال گذاشـته    ي بر کنایهتأثیر

است؟

نایهک
هاي چهارگانهمقوله از بخشکنایه آخرین

.علم بیان است) مجاز،  تشبیه،  استعاره،  کنایه(
عربی و در اصل مصدر فعل ثالثی ةکنایه واژ

ذکره : یکنی بالشیء عن کذا-کَنَی«مجرد است؛ 
تقول زید کثیرُ الرماد،  مثالً. لـیدلّ به علی غیره

هعالمالمنجد فی اللغه و األ(. 1»کنایه عن کَرََم :
وعی پوشیده سخن گفتن است ایه نکن)701
دلیل «یا » نمونه«،  »نشانه«امري،  با بیان ةدربار

و در اصطالح دریافت معنی از » علت آن امر
سخنی که ،به عبارت دیگر. طریق استدالل است

و » ظاهري و نزدیک به ذهن«داراي یک معنی 
باشد و منظور » باطنی و دور از ذهن«یک معنی 

کدکنی شفیعی. باطنی و دور از ذهن باشدمعنی

: گویددر شعر فارسی میصور خیالدر کتاب 
هاي بیان پوشیده و کنایه یکی از صورت«

را بسیاري از معانی. اسلوب هنري گفتار است
بخش اگر با منطق عادي گفتار ادا کنیم، لذتکه

نماید، از نیست و گاه مستهجن و زشت می
به اسلوبی دلکش و مؤثر توان رهگذر کنایه می

جاي بسیاري از تعبیرات و کلمات . بیان کرد
توان از راه کنایه به کلمات زشت و حرام را می

و تعبیراتی داد که خواننده از شنیدن آنها 
گونه امتناعی نداشته باشد و شاید سهم هیچ

ةعمده در استعمال کنایات در همین حوز
ۀآنها مایمفاهیمی باشد که بیان مستقیم و عادي

-141: 1383شفیعی کدکنی، (.»تنفر خاطر است
الغی عرب اصطالح کنایه را کتب ب)140

هرگاه معناي وضعی «:انداینگونه تعریف کرده
لفظ در نظر نباشد، اما به دلیل عدم قرینه مانعه، 

) 346:الهاشمی(.»اراده معناي وضعی جایز باشد
در «: کندهمایی نیز همین تعریف را بازگو می

اصطالح آن است که لفظی را بگویند و از آن 
به این شرط که . الزم، معنی مجازي اراده کنند

همایی،(.»معنی حقیقی نیز جایز باشدةاراد
توجه به تعاریف یادشده،  پس) 205: 1370

هرگاه کلمه یا کالم طوري بیان شود که غیر از 
-معناي وضعی و حقیقی معناي مخفی و پوشیده

داشته باشد و مقصود اصلی ما همان اي هم 
ایه استفاده ـاشد، از کنـده بـمعناي مخفی و پوشی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
گویی زید خاکسترش میمثالً.ذکر آن دال بر غیر آن است. 1

.به طور پوشیده به  بخشندگی او اشاره داردکهزیاد است، 
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:مثالً در بیت. شده است
رم رو مــرد بودسخن گه لطف و ب

ب سـرد بودش عجولـی دیگدان
)152: 1370یوسفی،(

معناي ظاهري و اولیه که از مصرع دوم 
آید، طبیعی و سرد بودن دیگدان به نظر می

پذیرفتنی و معقول است، ولی در حقیقت این 
نظر موردمعناي ظاهري یعنی سرد بودن دیگدان 

یافت ذهن مشخص نبوده است و با استنباط و در
شود که این معناي ظاهري در معنا و مفهوم می

یعنی چون دیگدان . دیگري به کار رفته است
این موضوع است که از ةدهندسرد است، نشان

شود و آن دیگدان در آشپزخانه استفاده نمی
معناي پوشیده و مخفی که خسیس بودن شخص 

.شوداست،  با تالش ذهنی به ذهن متبادر می
هر کنایه داراي دو معناي نزدیک ،براینبنا

است که این در معنا الزم و ) بعید(و دور ) قریب(
گوینده سخن خود به طوري که. ملزوم هم هستند

کند که ذهن خواننده یا شنونده را به نحوي بیان می
به کمک معنی صریح و روشن یا نزدیک به معناي 

دو سویهۀپس در این رابط. برددور آن پی می
:به عنوان مثال.گیردانتقال هنري صورت می

:پخته خوار
کسی که از غذاي ): حقیقی(معناي نزدیک .1

.پخته شده به دست دیگران بخورد
پرورتنتنبل، ): کنایی(معناي دور.2

پس کنایه بیان مطلبی و دریافت مطلبی 
دیگر است و این دریافت غالباً از طریق انتقال از 

.بالعکس استالزم به ملزوم و 

الزم و ملزوم.1
شکل و ساختار یک ترکیب کنایی براساس 

بین الزم و ۀیعنی رابط. استوار است» التزام«
الفاظ و معنی ظاهري و اولیه را الزم . ملزوم

و معنا و مقصود ثانویه را ملزوم ) مکنی به(
:مثالً در بیت زیر از حافظ. گویند) مکنی عنه(

نشـاط کالهحباب وار بـرانـدازم از 
اگر ز روي تـو عکسی به جام ما افتد

)128: 1392،حافظ(
در » کاله برانداختن«و» کاله انداختن«

:بیت حاوي دو معناي ظاهري و باطنی است
کاله انداختن و برانداختن که معنایی آشکار 

به است و معنا و مقصود دارد، الزم یا مکنّی
مقصود اصلی است،  ثانویه که در کنایه مهم و 

شاد شدن و خوشحالی نمودن است و باید از 
ذهنی به دست آید، دوکاوطریق استنباط و کن

پس کنایه داراي یک . است» ملزوم یا مکنی عنه«
معناي . معناي حقیقی و یک معناي مجازي است

حقیقی همان معناي ظاهري است که از ظاهر 
لی شود و معناي مجازي،  استدالالفاظ آشکار می

.شود و مقصود و مفهوم اصلی استاست که می

)اسم(کنایه از موصوف .2
اي از اوصاف، اعم از هرگاه مکنّی به مجموعه

اي الیه عبارت یا جملهصفت، بدل، مضاف
آنها باید به موصوفی ۀوصفی باشد که به وسیل

به )887: 1382میرزانیا،(.پی ببریم) مکنّی عنه(
صفاتی را ذکر کنند و صفت یا ،عبارت دیگر

علوي مقدم و همکاران،. (موصوف را کنایه کنند
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واقع از وصف و صفتی، ر د)134: 1379
شود، یا به تعبیري دیگر موصوفی اراده می

گردد و مقصود خود آن اوصاف یک چیز بیان می
به عنوان مثال ناخن خشک صفتی . چیز است

انسان (است که مخاطب متوجه موصوف 
:یا در شعر. شودمی) خسیس

آن تلخـوش که صوفی، ام الخبائثش خـواند
اشهـی لنا و احـلی،  مـن قبـله العـذارا

)200:1379، حافظ(
صفتی است که شاعر آورده » تلخوش«

.است،  ولی شراب را اراده کرده است

کنایه از صفت.3
کنیم و مقصودمان هرگاه صفت یک چیز را بیان

،  کنایه »سرافکنده«چنانکه . صفت دیگر آن باشد
که » درازدست«از خجل و شرمسار است یا 

است که صفت » متجاوز«صفت است،  کنایه از 
.دیگري است

)فعلیۀکنای(کنایه از فعل .4
را در ) بهمکنی(اي هرگاه فعل یا مصدر یا جمله
) عنهمکنی(اي دیگر معناي فعل یا مصدر یا جمله

به کار ببریم که اغلب در این حالت فعل مصدر 
ترین نوع کنایه این نوع کنایه رایج.مرکب است

است و بیشترین بسامد را در آثار زبان و ادبیات 
:مثالً. فارسی دارد

کنایه از گدایی کردن: دست کفچه کردن
کنایه از سفري شدن: رخت بر بستن

علوي مقدم (.رتشهکنایه از:شهرها بودنةآوار
)137: 1379همکاران، و

)کنایی(انتقال معناي هنريکنایه از نظر. 5
کنایه به لحاظ انتقال معناي هنري یا انتقال معناي 

بندي کلی به دو بخش مقصود در یک تقسیم
:شودتقسیم می

قریبۀکنای) الف
بین معناي لفظی و ظاهري ۀاي است که رابطکنایه

و مفهوم مجازي و باطنی یا ) بهمکنی(یا الزم 
به آسانی فهمیده شود و در ) عنهمکنّی(ملزوم 

عنه به آسانی به مکنی، بهنتیجه انتقال از مکنی
صورت گیرد و شنونده یا مخاطب بالفاصله و 
بدون تأمل و درنگ مفهوم کنایه را دریابد، زیرا 

اي بین معناي حقیقی و ظاهري و معناي واسطه
:مثال. بسیار اندك استمجازي نیست یا

کنایه از گدایی کردن: کاسه گرفتن
کنایه از انتظار کشیدن: چشم بر در داشتن

ها فراوان در زبان فارسی نظیر این نوع کنایه
است که چون وسائط بین الزم و ملزوم اندك 

.است،  یا اصالً نیست،  به آسانی قابل فهم هستند

دکنایه بعی) ب
ي بین معناي لفظی و بطهاي است که راکنایه

و مفهوم مجازي و ) بهمکنّی(ظاهري یا الزم 
به آسانی معلوم نباشد ) عنهمکنی(باطنی یا ملزوم 

به و هاي بین مکنیو به دلیل آنکه واسطه
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عنه زیاد است، انتقال ذهنی از معناي اولیه مکنی
و ظاهري به معناي مجازي به کندي صورت 

در . شودري فهمیده میگیرد و کنایه به دشوامی
این نوع کنایه مخاطب یا شنونده باید چندین 
واسطه را پشت سر بگذارد و تحلیل کند تا از 

معناي (به ملزوم ) معناي حقیقی(الزم کنایه 
هاي بعید به غیر از کنایهب اغل.برسد) مجازي

آنهایی که امروزه در زبان کاربرد و بسامد دارند،  
هاي فرهنگی رایط و زمینهبه دلیل از بین رفتن ش

و اجتماعی اکنون وجه تسمیه مشخص ندارند و 
گاه ادیبان و هنرمندان در توجیه و تشریح این 

براي ل مثا.کنایات به تفسیر به رأي پرداختند
شسگ«شود فالنی وقتی که گفته می«: بعیدۀکنای

نواز مهمان«مقصود این است که . تاس» ترسو
صور شود که ترسو ؛ یعنی باید چنین ت»است

بودن سگ دلیل است بر زیادي رفت و آمد 
مهمان و مأنوس شدن به مردم و زیادي رفت و 

. نوازي شخص استآمد مردم، دلیل بر مهمان
).کسی که بچه شترش الغر است(لفصیل اممهزو

نرسیدن شیر شتر به او،  : الغري بچه شتر«
. »استفاده از شیر شتر براي مهمانان، مهمان نوازي

)891: 1382میرزانیا،(

کنایه ایما.6
اي را گویند که در آن وسایط در اصطالح کنایه

اندك ) ملزوم(عنه و مکنی) الزم(به بین مکنی
در .است و مقصود کنایه واضح و آشکار باشد

ترین نوع زبان امروز کاربرد بسیار دارد و رایج
در این نوع کنایه شنونده یا مخاطب . کنایه است

فهمد و نیاز به تأمل و اً معناي کنایه را میفور
شهرها ةآوارمثالً. فعالیت شدید ذهنی ندارد

.استشهرتکه کنایه ازبودن

رمز. 7
هاي گوناگونی به کار رفته در لغت به معنی
راز، سرّ، ایما، نکته، معما،  «است، از جمله 

کردن نشانه، عالمت، اشارت کردن، اشارت
ه میان دو یا چند کس که دیگري پنهان، چیز نهفت

)890: 1382میرزانیا،(.»بر آن آگاه نباشد
اي را گویند که وسائط در اصطالح کنایه

توان گفت در آن خفی است به طوري که می
توانیم وسائط را دریابیم و در نتیجه اصالً نمی

انتقال از معنی ظاهر به باطن دشوار و گاهی 
م مکنّی عنه غیرممکن است و به هر حال فه

)286-287: 1390شمیسا،. (دیریاب است
از آنجا که قلیل یا متعدد بودن وسائط در 
این نوع کنایه معلوم نیست و معناي رمز مبهم 
است و فهم کنایه بسیار دشوار است، براي درك 
آنها باید به کتب لغت رجوع کرد یا از دیگران 

هاي رمز را به دلیل به طور کلی کنایه.شنید
یریابی و تأمل و درنگ ذهنی باید در ردیف د

:مثال.هاي بعید دانستکنایه
ساده احمق،  سلیم و :آبدندان/ طماع:دندان گرد

کودن :عریض القفا/ نادان:دراز باال/ دل

تعریض. 8
کنایه خصوصی «: انددر تعریف تعریض گفته

شود و معموالً است که بین دو نفر رد و بدل می
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چندان آشکار نیست یا اساساً در براي دیگران 
این «. شودنظر دیگران تعریض محسوب نمی

نوع کنایه جمله یا عباراتی است اخباري که 
عنه آن هشدار به کسی یا نکوهش و یا مکنّی

مخاطب را آزرده ،رومسخره کردن باشد و از این
گویند فالنی به فالنی کند و در عرف میمی

گفتن سخنی «)98: 1390شمیسا،(.»گوشه زد
که از سیاق آن معنایی دیگر دانسته شود، از قبیل 

اَلمسلم من سلم «: اینکه به مردم آزار بگوییم
هسانل و دهن یسلمون مشفیعی کدکنی،  (.»الم

اي است در حقیقت تعریض کنایه) 146: 1383
قراردادي که بین دو نفر که با هم ارتباط دارند و 

جمالتی را به روش کنایه به در مباحث صحبت
گویند و در گویش عوام به هم گوشه هم می

.زنندمی

سیر کنایه در بستر زمان
هاي اول هنرمندان و نویسندگان از همان دوره

نظم و نثر فارسی در آثار خود کنایاتی را به کار 
اند که کاربرد و بسامد آنها مربوط به دوران برده

دبیات ما جایگاهی خودشان بود و اکنون در ا
زیرا . اندندارند و در زبان و ادبیات متروك شده

وجود آورنده ههاي اجتماعی و فرهنگی بزمینه
قسمی از . اندآن کنایات امروزه از بین رفته

هاي بعید و رمز از این قبیل است و فهم کنایه
. این کنایات براي مردم امروزي دشوار است

و آثار کهن یافت بسیاري از این کنایات در کتب
شود و سینه به سینه نقل شده است و به می

دست ما رسیده است و ما زمینه و بافت فرهنگی 

و اجتماعی ساختار کنایه را به خوبی درك 
کنیم به معنایی که از کنیم و فقط بسنده مینمی

قدیم براي این کنایات وضع شده است و یا 
ت یا از مجبوریم معناي این کنایات را از کتب لغ

کنایه از ،»آب دندان«مانند . دیگران جویا شویم
کنایه از موافق یا ،»باب دندان«ساده و سلیم، 

.کنایه از تفاخر کردن است» فقع گشادن«
گروهی دیگر از کنایات از دیرباز در زبان 

اند و همچنان در و ادب فارسی کاربرد داشته
نسان ا. زبان و ادبیات کاربرد دارند و زنده هستند

امروزي معناي این کنایات را به خوبی درك 
بین الزم و ملزوم این کنایات را ۀکند و رابطمی

» پنبه از گوش بیرون آوردن«مانند . کندتحلیل می
-آگاه شدن و بیداري از غفلت و بی«کنایه از 

کنایه از » دست پیش کسی گرفتن«یا » خبري
و نظایر آنکه » مانع شدن«و » گدایی کردن«
.شوندروزه هم استعمال میام

هاي دیگري نیز هست که امروزه اما کنایه
در زبان و ادبیات جاري و ساري هستند و در 

کنایات . شودآثار قدیم و پیشینیان یافت نمی
در این . ها از این قبیل استالمثلعامیانه و ضرب

.شوندها به سه دسته تقسیم میبندي کنایهتقسیم

هاي مردهکنایه. 1
هایی هستند که در متون کهن و آثار ادبی کنایه

شوند و امروزه به دالیلی که گذشته یافت می
شرح آن گذشت، از صحنه زبان و ادبیات 

اند و دیگر کاربرد ندارند و از این متروك شده
:قبیل است
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تسلیم : سپر انداختن/ غالم و ترك: دارغاشیه
بی قرار گردانیدن: نعل بر آتش نهادن/ شدن

هاي مشترك بین زبان و ادبیاتکنایه.2
ها هم در زبان گفتار و هم در زبان این کنایه

مانند باز بودن .شوندنگارش و ادبیات یافت می
مندي،  کنایه از مهمان نوازي و سخاوت: در خانه

کنایه از اطاعت کردن :و انگشت بر چشم نهادن
.است

هاي امروزيکنایه. 3
میانههاي عاکنایه.1- 3

ها با گذرد،  انسانهر روز که از زندگی بشر می
اي هاي بالقوهاستفاده از امکانات زبانی،  ترکیب

هاي موجود در زبان و با توجه سازند و از واژهمی
به قدرت ذوق و بالغت خود و متناسب با شرایط 
و اوضاع اجتماعی و سیاسی زمان خود،  استفاده 

گروهی .سازندر میهاي معناداکنند و ترکیبمی
هاي عامیانه است هاي معنادار کنایهاز این ترکیب
الي متون ادبی کهن کمتر یافت که در البه

ها، زبان این کنایهةشود، واژگان پدیدآورندمی
ها ممکن گاه این کنایه. مردم کوچه و بازار است

المثل است به دلیل کثرت استعمال حکم ضرب
.دم شوندپیدا کنند و ورد زبان مر

هاي عامیانه براي بشر درك و فهم کنایه
ها بیشتر در زبان این کنایه. امروز آسان است
علی ۀمثالً خود را به کوچ. گفتار رواج دارند

: اجاق کور/ کنایه از تجاهل کردن: چپ زدن
کنایه از : پیش پا افتاده/ کنایه از فرزنددار نشدن

.بی ارزشی

هاي تازهکنایه.2- 3
با پیشرفت علم و فناوري و تکنولوژي و امروزه 

صنعت و اصطالحات خاص این علوم،  در زبان 
هایی پدید آمده است که در آثار ادبی مردم کنایه

چراغ سبز «مثالً . شوندکهن اصالً یافت نمی
. است» موافقت  و پذیرفتن«کنایه از » نشان دادن

.است» وضعیت نامطلوب«کنایه از » چراغ قرمز«

ها درشعر نسیم شمالو تحلیل کنایهبررسی 
هاي عامیانهکنایه. 1

مقصود کنایه واضح و آشکار باشد در این نوع 
- کنایه شنونده یا مخاطب فوراً معناي کنایه را می

.فهمد و نیاز به تأمل و فعالیت شدید ذهنی ندارد
خودپرستی کـردآغاززمزمهیکی بـه

دستی کردالقاب پیشسـرقتبـراي
)345: 1371،م شمالنسی(

کنایه از پیشی گرفتن،  : پیش دستی کردن
)عامیانهۀ کنای(سبقت جستن

شاه از بهر روي گلرخان دل باخته
در فرنگستان نگاري کار او را ساخته

)538: 1371نسیم شمال،(
کنایه از بیچاره : کار کسی را ساختن

)عامیانهۀکنای(ساختن 
)1997: 1372عفیفی،(

نکه یک بطر عرق میل کندچو
من لیل کندةروز رخشند

)592: 1371نسیم شمال،(
کنایه از بیچاره کردن: روز لیل کردن

)عامیانهۀکنای(
زنیاال تا به کی ما و من می
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زنیلگد در میان سخن می
کنایه از امتناع کردن از قبول : لگد زدن

)عامیانهۀکنای(امري،  زیر بار نرفتن
)439: 1379ثروت،(

چادر اطلس بیندازد به سر
دهد قر در میان رهگذارمی
)638: 1371نسیم شمال،(

ۀکنای(کنایه از خودنمایی کردن: قر دادن
)عامیانه

د ادعاـنماییـاده مـا افـب
فروشد پز به مااز لباسش می

)640: همان(
کنایه از فخر و تکبر کردن: پزفروشی

)عامیانهۀکنای(

موصوفکنایه از.2
موصوفی اراده در واقع از وصف و صفتی، 

شود، یا به تعبیري دیگر اوصاف یک چیز می
به . گردد و مقصود خود آن چیز استبیان می
ثال ناخن خشک صفتی است که معنوان 

-می) خسیسانسان(مخاطب متوجه موصوف 

صفت یا صفاتی را ذکر کنند و موصوف را .شود
گردد و ف یک چیز بیان میکنایه کنند، اوصا

.مقصود خود آن چیز است
بـر سـرم زد باز شور ملک جـــم

آمـدم از کـربـال سـوي عجـم
)207: 1371نسیم شمال،(

کنایه از (کنایه از سرزمین ایران: جمملک
)موصوف

وه چـه پـیري صافی روشن ضـمیر
طـالبـان راه حـق را دستـگیـر

)207: همان(
- ه از یار و مددکار و یاريکنای: دستگیر

ایه از ـکن(یـد و ولـه از مرشـدهنده و کنای
)موصوف

کنایه از آن که خاطري : روشن ضمیر
)کنایه از موصوف(. روشن،  دلی آگاه دارد

)1192: 1372عفیفی،(
چـون به تهران پـارلمان تأسیس شـد

جـنگ حق با لشکر ابلیس شد
)208: 1371نسیم شمال، (

. کنایه از شاه و حکومت: لشکر ابلیس
)کنایه از موصوف(

چون که کشتی بی خبر افتاده در کام نهنگ
شاه ما بهر سیاحت رفته در سوي فرنگ

)538: همان(
.کنایه از گرفتاري، بال، مصیبت: کام نهنگ

)کنایه از موصوف(
کنایه از (. کنایه از مملکت، ایران: کشتی

)موصوف
وربینی ناندران منزل تاریک نمی

اهل قبورۀشود از نام تو ننگین هم
)609: همان(

)کنایه از موصوف(. کنایه از قبر، گور: منزل تاریک
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شود کوتاه دست سارقین از هر طرفمی
شادمان گردند آن دم زارعین از هر طرف

)677: 1371نسیم شمال،(
روس و (کنایه از بیگانگان : سارقین

)کنایه از موصوف(.)انگلیس

یهاي فعلکنایه.3
را ) مکنی به(اي هرگاه فعل یا مصدر یا جمله

مکنی (اي دیگر در معناي فعل یا مصدر یا جمله
به کار ببریم که اغلب در این حالت فعل ) عنه

.مصدر مرکب است
صیادفتادنـد همه در کفصیـدچـون

بـربـادرفت در این مرحلهخـاکسترشان
ـتپسرعناي همه زیر قـدمقامتشد

)159: همان(
کنایه از نابود شدن، اثري : بر باد رفتن

)فعلیۀکنای(. باقی نماندن
کنایه از مردن، خاك : زیر قدم پست شدن

)فعلیۀکنای(. پا شدن
کردمپر طاووس نصرت را به تارك نصب می

ل و قد و باال رااکه تا مردم ببینند این جم
)163: همان(

کنایه : دنپر طاووس نصرت بر تارك نصب کر
)فعلیۀکنای(از احساس قدرت و بزرگی کردن

درهاي مداخل همـه شب بسته به رویم
زد سنگ ستم، چرخ جفاجو به سبویم

)211: همان(
کنایه از بر هم زدن : سنگ بر سبو زدن
عفیفی،()فعلیۀکنای(. عیش کسی،  نابود کردن

1372 :1480(

انگشت نما شدۀعـجب چلّبـچهایـن
چـه بـه جـا شـدبـه به

)214: 1371نسیم شمال،(
آنچه به انگشت نموده : انگشت نما شدن

ۀکنای(. شود، کنایه از آشکار شدن، مشهور گشتن
)فعلی

کردندمسلمین یکسره تسخیر ملل می
کردندحلقه در گوش سالطین دول می

)423: همان(
کنایه از مطیع و : حلقه در گوش کردن

)فعلیۀکنای(. فرمانبر ساختن

اهاي ایمکنایه. 4
» اشاره کردن،  کنایه،  رمز«در لغت به معناي 

اي را گویند که در آن در اصطالح کنایه. است
) ملزوم(و مکنی عنه ) الزم(وسایط بین مکنی به 

اندك است در این نوع کنایه شنونده یا مخاطب 
فهمد و نیاز به تأمل و فوراً معناي کنایه را می

.ذهنی نداردفعالیت شدید 
وزداز فضاي ال مکان بـاد بهشتـی می

دخـزمیالهی بـر سر گلقدسبلبل
گـزددشمن اسالم ازحسرت همی لب می

عیش خوبان اي نسیمبساطگرددپهن می
کنایه از حسرت خوردن،  : لب گزیدن

)169: 1371نسیم شمال،()ایماۀ کنای(. پشیمانی
رادادم انـدر صـفحه جوالن خـامه

جمع کردم ایـن فــسنجان نـامه را
کنایه از : خامه در صفحه جوالن دادن

)208: همان()ایماۀ کنای(. نوشتن،  نگارش
الله ساخته شمع و چـراغ اي صنمزبـاغ
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گشته خجل زعارضت الله به باغ اي صنم
خیز ز جام می نما تازه دماغ اي صنم

)225: 1371نسیم شمال،(
کنایه از سرخوش و :دمـاغ تازه کردن

)1372:1034عفیفی،()ایماۀ کنای(.شاداب کردن
یچس همنویکارها گردیده بی نظم و نسق

دم مزن از مجلس اشراف و اعیان اي قلم
)234: 1371نسیم شمال،(

)ایماکنایه(کنایه از سخن گفتن : دم زدن

هاي تلویحکنایه. 5
هاي اسطهشود که واي گفته میدر اصطالح به کنایه

زیاد باشد ) ملزوم(عنه و مکنی) الزم(به بین مکنی
و به همین دلیل فهم کنایه دشوار است و با فعالیت 

.شودعنه دریافت میو کوشش و تأمل ذهنی مکنی
دیگرگون شدهگفـتمش دانی که وضع شهر

شدهها وارونها باطل شده، اندیشهنقشه
هچون شده فتاداوخائنین را طشت از بام

الحق قافیه موزون شدهاندرین کابینه
)190: 1371نسیم شمال،(

کنایه از رسوا شدن،  : طشت از بام افتادن
عفیفی،()تلویحۀکنای(. راز کسی آشکار گشتن

1372 :1726(
کالغیچوپرستاننهاما به برکه

از بسکه زدي بر همه منقار آمال
)215: 1371نسیم شمال،(

باشندنمیار مفکوکالمگوپدر
پاشندمیمردهچرا و لیک به ما خاك

)248: 1371نسیم شمال،(

کنایه از سوت و کور : خاك مرده پاشیدن
ۀکنای(. بودن، نبودن شور و حرکت زندگی

)321: 1377صدري افشار و همکاران،()تلویح
جهل است که در کشور ما اسب دوانده

ما سنگ پراندهۀفقر است که در خان
)696: 1371م شمال،نسی(

کنایه از غلبه کردن،  چیره : اسب دواندن
)تلویحۀکنای(. شدن

. کنایه از تفرقه انداختن: سنگ پراندن
)1478: 1372عفیفی،()تلویحۀکنای(

کنایه ازصفت. 6
هرگاه صفت یک چیز را بیان کنیم و مقصودمان 

.صفت دیگر آن باشد
ودبستـرخـمیـانکشیـده ماه را هر شـب

دعاها در دل سخت بزرگان کی اثر دارد؟
)163: همان(

کنایه از (کنایه از دل بیرحم: دل سخت
)صفت

وطن آواره و هم هر جائی
حاجی لک لک شوي انشاء اللّه

)392: همان(
هر که در یک جا آرام نگیرد،  : هر جایی

ال ایی رود، کنایه از بدکار و هرزه،یا هر دم ج
)صفتکنایه از(. ابالی

و سرافکنده بادمحودشمن ایران چو شمع،
بزرگ و کوچک همه در بر او بنده باد

)552: 1371نسیم شمال،(
)صفتکنایه از(. کنایه از شرم زده، خجل: سرافکنده
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جلیسي وکیالناخالیدخط مار خوش 
ظاهراً با ما انیس

)579: 1371نسیم شمال،(
کنایه از آدم خوش: ط خالمار خوش خ

: 1379ثروت،()صفتکنایه از(. ظاهر بد باطن
442(

چونکه مشروطه کار بازي نیسـت
هیچ جاي زبان درازي نیسـت

)777: 1371نسیم شمال،(
. کنایه از گستاخی و پرگویـی: زبان درازي

)صفتکنایه از(
گفت اردك برو اي پوست کـلفت

هیچ بیهوده مکش زحمت مفـت
)827: همان(

داراي تاب و توان بسیار :پوست کلفت
. یا زحمت و تالشویژه در برابر فشار، آسیبه ب
صدري افشار و همکاران،  ()صفتکنایه از(

1377 :200(

گیرينتیجهبحث و 
ن با مقار) نسیم شمال(الدین گیالنی سیداشرف

حکمرانی سالطین مستبد قاجار، مهارت خود را 
وي. در ادبیات این مرز و بوم به نمایش گذاشت

ساده و بیان شیرین براي ایجاد نظم و یبا زبان
نان با چامنیت و ساختن ایرانی مترقی و آباد هم

دیگر اقشار جامعه با سالح شعر و ادبیات به 
مشکالت ، او با زبان طنز. مبارزه پرداخت

خود ۀاجتماعی و سیاسی مملکت را در روزنام
منعکس ساخت و براي بیان اهداف خود با 

شعر سرود و خیلی ، زبانی نزدیک به زبان مردم

زیرا هیچگاه پا را ؛زود در قلب مردم جا گرفت
ادب فراتر ننهاد و هرگز لب به الفاظ ةاز حوز

به اصول اخالقی و . رکیک و دشنام نگشود
که اگر سراسر ايود به گونهمذهبی پایبند ب

اي زشت و دیوان او را بررسی کنند، واژه
.شودمستهجن و دور از ادب یافت نمی

آمیزش، ورد زبان اشعار فکاهی و طنز
مردم کوچه و بازار شد و در بیداري مردم زمان 

- او در به کارگیري ویژگی. خویش سهیم گشت

ي هااستفاده از آرایهةهاي سبکی و زبانی و شیو
در آثار طنز خود و ... ادبی چون،  کنایه،  تشبیه و

خلق شگردهاي طنزپردازي، شاعري مبتکر 
.شودمحسوب می
الدین همچون شاعران دیگر این اشرف

سرزمین براي بیان مقاصد خود، اشعارش را با 
کنایه،  یکی از ۀآرای. کندهاي ادبی مزین میآرایه

سراسر هاي ادبی است؛ که دربارزترین آرایه
تجربه نشان داده است که . شوددیوان او یافت می

شاعران، گاه براي عمق بخشیدن به سخن خویش 
ةو گاه به دلیل خفقان و جبر حاکم بر دور

گذاري تأثیرخویش و گاه به دلیل زیبایی سخن و 
.اندادبی کنایه بهره بردهۀبیشتر، از آرای

نسیم شمال نیز شاید به دالیل سیاسی و 
خویش، از این قاعده ۀن حاکم بر زمانخفقا

مستثنی نبوده است و سراسر دیوان او مشحون از 
. است... هاي ادبی همچون تشبیه و کنایه وآرایه

ویژههبشعر فارسی ةها در این دورمفاهیم کنایه
هاي الدین نسبت به دورهدر دیوان سیداشرف

شود و رنگ و بوي سیاست به ماقبل متفاوت می
عنه غالب این کنایات،  شاه مکنی. گیرندخود می
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ها، وکیالن مجلس، زادهو عمال حکومتی، اشراف
هاي کنایه. زده و آخوند نمایان استمقلدان غرب

امروزي و عامیانه در دیوان بسامد باالیی دارد و 
دلیل این امر انتخاب زبان عامیانه و کوچه و بازار 

هاي اول ههاي رایج دوردر دیوان از کنایه. است
شعر فارسی کمتر استفاده شده است و استعمال 

.کنایات بعید، تلویح و رمز کمتر است
استفاده از مناظرات براي بیان افکار 

هاي بارز دیوان انتقادي یکی دیگر از ویژگی
این مناظرات بین پدر و پسر،  مادر . شاعر است

زاده،  و دختر، دختر و خانباجی، وزیرزاده و بقال
ر و عمه و یا سبزیجات و گیاهان و یا دخت

. است) خروس و کالغ(حیوانات گوناگون مثل 
این مناظرات در نهایت سادگی و روانی کالم 

و با کنایه و طنز مفاهیم و اندسروده شده
.کنندمضامین اجتماعی و سیاسی را بیان می

همچنین نتایج فراوانی کاربرد کنایه در شعر 
.شودنشان داده مینمودار زیرشاعر در
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