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 های پروین اعتصامیانواع کنایه در مثنوی بررسی

 

 

 

 محمودیعالیامیدوار  ،شهناز سلیمانیسیده 

 

 

 

 )نویسندۀ مسئول(، ایذهدانشجوی دکتری زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

 ایذهادبیّات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحداستادیار زبان و 

 

 

 

بازخوانی و  را، های دیوان پروین اعتصامیتمام مثنوینویسندگان در این مقاله،  :چکیده

-اند. سپس  انپوار رو   ها را یافتههای موجود در این سرودهاند و تمام کنایهکرده بررسی

انوار کنایپه از جهپا انتقپال م نپی و     اند که شامل بندی کنایه را بررسی کردههای دسته

-عنه میو انوار کنایه به لحاظ مکنیٌ انوار کنایه از نظر میزان آشکار و پنهان بودن مفهوم

عنه بررسی های پروین اعتصامی را براساس انوار کنایه به لحاظ مکنیٌسس  مثنوی شود.

ساختمان، به سه دستۀ کنایه بندی، انوار کنایه را از جها ؛ زیرا این شیوۀ تقسیماندکرده

-تپرین و دییپ   کند و علمپی تقسیم می( ف ل)از موصوف، کنایه از صفا و کنایه از مصدر

پ  از انجام این پژوهش، آشکار شد کپه کنایپه از نپور    .باشدترین شیوۀ بررسی کنایه می

ای بپه  هدرصد کنایه77ف ل یا مصدر بیشترین فراوانی را در بین انوار کنایه دارد و حدود 

های پروین اعتصامی از همین نور اسا. پ  از آن به ترتیب کنایپه از  کار رفته در مثنوی

 درصد جای دارند.  9درصد و کنایه از نور موصوف با  11نور صفا با 

 .کنایه، مثنوی، پروین اعتصامی کلمات کلیدی:

 

 مقدّمه

 1221الملک( به سال خان اعتصامی آشتیانی )اعتصامپروین رخشنده م روف به پروین اعتصامی، دختر میرزایوسف»

ی خانوادگی فراگرفا، ات فارسی و عربی را نزد پدر دانشمند خود از م لّمین خصوصخورشیدی در شهر تبریز به دنیا آمد، ادبیّ

« آن را به پایان رسانید. تحصیل زبان انگلیسی پرداخا و دورۀها در تهران به آمریکایی سس  در مدرسۀ دخترانۀ

 (8: 1821)شاهرودی،
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کرد، به چاپ بهار، که پدر او منتشر می نخستین ش رهایش را در مجلّۀسالگی آغاز کرد و سرودن ش ر را از هشا»پروین 

 (171: 1821)یاحقی،« رسانید و مورد تشوی  اهل ادب یرار گرفا.

الشّ رای بهار بود که ب دها بر دیوان او مقدّمه او را تشوی  کرد ملک ازجمله کسانی که خیلی زود به است داد او پی برد و

با سبکی لفظی و م نوی، آمیخته  وان، ترکیبی اسا از دو سبک و شیوۀاین دی»نوشا. در بخشی از این مقدّمه آمده اسا: 

ویژه شیخ عراق و فارس، بهش راء  خاصّه استاد ناصرخسرو و دیگر شیوۀش راء خراسان اسا،  مستقل، و آن دو، یکی شیوۀ

 (27: 1821)بهار،« الدّین س دی. و از حیث م انی نیز بین افکار و خیاالت حکما و عرفا اسا.مصلح

  با یکی از بستگان پدر ازدواج کرد و به کرمانشاه رفا، امّا به دلیل عدم تواف  اخالیی، دو ماه ب د 1818پروین در سال »

ی ش ری پروین و ن بازگشا. ب ید نیسا که ط م تلخ ناکامی در ازدواج، ب دها در عاطفهاز همسر خود جدا شد و به تهرا

به بیماری  1821یط ات دردناکی که در عطوفا به کودکان و درماندگان سروده، مؤثّر افتاده باشد. پروین سرانجام در سال 

 (172-171: 1821)یاحقی،« وپنج سال بیش نداشا.حصبه درگذشا درحالی که سی

ذهنی خود به نفع مردم ها، اندرزها و نشان دادن سما و سوی ها، تشوی ای اسا از از توصیفش ر او مجموعه»

 .ای بهره برده اساهای خود، از انوار کنایه، به شکل گستردهوی در سرود(11: 1821)بابایی، «محروم.

بر همین . های خود بهره برده اسادر مثنوی چگونه از انوار کنایههدف از این پژوهش آن اسا که دانسته شود شاعر 

پردازیم و سس  میانوار کنایه از جها انتقال م نی و انوار کنایه از نظر میزان آشکار و پنهان بودن مفهوم  م رّفیاساس ابتدا به 

بندی، انوار کنایه را تقسیمکنیم؛ زیرا این شیوۀ عنه بررسی میهای پروین اعتصامی را براساس انوار کنایه به لحاظ مکنیٌمثنوی

-ترین و دیی کند و علمیتقسیم می( ف ل)از جها ساختمان، به سه دستۀ کنایه از موصوف، کنایه از صفا و کنایه از مصدر

 .باشدترین شیوۀ بررسی کنایه می

 

 بحث و بررسی

 کنایه -1

گردد که طی آن سخنور ندی ادبی اطالق میاسا و در اصطالح کنایه، به ترف« پوشیده سخن گفتن»م نای لغوی کنایه »

 (212: 1891مرادی و دیگران،)« ای استفاده و به جای م نی آن، یکی از لوازم م نی را اراده کند.از اصطالح، عبارت یا جمله

نباشد، ای اسا که مراد گوینده م نای ظاهری آن کنایه عبارت یا جمله»گوید: دکتر سیروس شمیسا در ت ریف کنایه می

ای هم که ما را از م نای ظاهری، متوّجه م نای باطنی کند، وجپود نداشپته باشپد. پپ  کنایپه ذکپر مطلبپی و        امّا یرینۀ صارفه

 (118: 1898)شمیسا،« دریافا مطلب دیگر اسا.
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« همیشه باز اسپا ا  در خانه»گویند. مثالً از جملۀ عنه میبه و به م نای مقصود مکنیٌبه الفاظ و م نای ظاهری، مکنیٌ»

مراد این اسا که او بخشنده اسا؛ زیرا الزمۀ بخشنده بودن این اسا که در خانۀ شخص بر روی مردم باز باشپد. بپاز بپودن در    

 (221: 1891)همان،  «عنه اسا.به و بخشنده بودن مکنیٌخانه مکنیٌ

 

 انواع کنایه -2

بپه انپوار مختلپف    « عنپه به لحاظ مکنیٌ»و « و پنهان بودن مفهوماز نظر میزان آشکار »، «از جها انتقال م نی»کنایه را 

کنند. که مرز بین انوار کنایه در دو نور اوّل چندان مشخّص نیسا؛ بنابراین در این پژوهش تنها بپه ت ریپف ایپن دو    تقسیم می

های پپروین  عنه در مثنویلحاظ مکنیٌکنیم و سس  انوار کنایه را به هایی برای آشنایی بسنده میبندی و ذکر نمونهنور تقسیم

 بندی کنایه اسا.ترین شیوۀ تقسیمترین و علمیکنیم؛ زیرا این شیوه، دیی اعتصامی بررسی می

 

 انواع کنایه از جهت انتقال معنی: -1-2

 الف( کنایۀ یریب: 

عنپه بپه   بپه، بپه مکنپیٌ   ل از مکنپیٌ آن اسا که ربط بین الزم و ملزوم به آسانی فهمیده شود و درنتیجه انتقاکنایۀ یریب »

 (111: 1898)همان،« که کنایه از امید داشتن و منتظر بودن اسا.« چشم بر چیزی داشتن»آسانی صورت گیرد. مثل 

 ب( کنایۀ ب ید:

عنه)باطن( کنایه بسیار باشد، به نحوی که شپنونده را در فهپم م نپی    به)ظاهر( و مکنیٌهای میان مکنیٌزمانی که واسطه»

 (212: 1891)مرادی و دیگران،« چار مشکل نماید، کنایه را ب ید گویند.د

 گوید:برای نمونه س دی در بوستان می

 (121: 1821)س دی،تر از خود مینداز تیر             چو افتاد، دامن به دندان بگیر  به چاپک

ها: در هنگام گپریختن دامپن دراز   اسا. واسطهدامن به دندان گرفتن، کنایه از گریختن با عجله و شتاب »که در این بیا 

پپ   گردد + پ  الزم اسا دامن را در یک جا جمع کنیم + در هنگام فرار دسا نیز همانند پپای درگیپر اسپا +    مانع فرار می

دی بهتر اسا دامن را در جایی غیر از دسا بگیریم + دندان هم برای نگه داشتن دامن مناسب اسا و هم در حین فپرار، کپاربر  

 (219: 1891)مرادی و دیگران،« ندارد.
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 انواع کنایه از نظر میزان آشکار و پنهان بودن مفهوم: -2-2

 الف( تلویح:

کنپد. در کتپب سپنّتی م مپوالً     عنپه را دشپوار مپی   وسائط میان الزم و ملزوم، مت دّد باشد و این امر م مپوالً فهپم مکنپیٌ   

 زنند:ثال میکثیرالرماد )کسی که خاکستر  زیاد اسا( را م

 (221: 1891)ر.ک.شمیسا،نوازیمهمان←کثرت مهمان←زیادی غذا←وپززیادی پخا←زیادی خاکستر

 ب( ایماء:

رود رو ایماء عک  تلویح اسا و در زبان امروز هم به کار مپی وسائط اندک و ربط بین م نی اول و دوم آشکار اسا. از این

 ترین انوار کنایه اسا:و به طور کلّی رایج

 (221)ر.ک.همان: فکندن= تسلیم شدن رخا بربستن= سفر کردن و رفتن، سسر ا

 پ( رمز:

توانیم وسائط را دریابیم و درنتیجه انتقال از م نپی ظپاهر   توان گفا اصالً نمیوسائط در آن خفی اسا، به طوری که می»

 (117: 1898)شمیسا،« به باطن، دشوار و گاهی غیرممکن اسا.

کج به م نی دزد، زنپدان سپکندر در م نپی یپزد، م لپک      خشک به م نی خسی ، دساعبارتند از: ناخنهای فارسی مثال

 سلیمان در م نی شیراز و ...

 ت ریض: ت(

رو عنه آن هشدار به کسی یا نکوهش و یا سپخره کپردن باشپد، و از ایپن    ت ریض، جمله یا عبارتی اسا اخباری که مکنیٌ»

توان بپه ت پریض   برای مثال می» (112: 1898)شمیسا،«گویند: فالنی به فالنی گوشه زد.ف میکند و در عرمخاطب را آزرده می

 جا که حافظ در جواب این بیا:اهلل ولی اشاره کرد. آنحافظ شیرازی نسبا به شاه ن ما

 ما خاک راه را به نظر کیمیا کنیم          صد درد را به گوشۀ چشمی دوا کنیم

 سراید:گونه میاهلل ولی ایناز ن ما

 (218: 1891)مرادی و دیگران،«آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند        آیا بود که گوشۀ چشمی به ما کنند؟
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 عنه:کنیٌانواع کنایه به لحاظ م -3-2

های باال، چندان دیی  و مشخّص نیسا و بپه همپین دلیپل، در    بندی کنایه طب  مالکگونه که مشاهده شد؛ دستههمان

عنپه بررسپی   های پروین اعتصامی از جها ساختمان ی نی به لحپاظ مکنپیٌ  این پژوهش بر آن شدیم تا انوار کنایه را در مثنوی

 کنیم.

 عنه بر سه قسم است:به، به مکنیٌکنایه از حیث داللت مکنیٌ

 

 :الف( کنایه از موصوف)اسم(

یا بدلی )مضاف و  الیه(فا و موصوف ، مضاف و مضافٌبه صفا یا مجموعۀ چند صفا یا جمله و عبارتی وصفی )صمکنیٌ»

گپوییم و از آن موصپوف را اراده   الیه( اسا که باید از آن متوجّه موصوفی شد. ی نی به طور خالصه وصف و صفتی را مپی مضافٌ

 (222-221: 1891)شمیسا،« کنیم.می

 کنایه از رفی  شفی  اسا.« رفی  گرمابه و گلستان»مثالً 

به نسبا دو نور دیگر کمتر اسا و درمجمور حدود سی بار  های پروین اعتصامیهای این نور کنایه در مثنویهو امّا نمون

 کنایه از عدالتخانه اسا:« دکان ع جب»نور کنایه بهره برده اسا. مثالً در بیا زیر،  از این

 (19: 1821)اعتصامی،مشتری          دیگری برداشا کار داوری آن دکان عجب شد بی

 کنایه از عنکبوت اسا:« مهندس»و در بیا زیر 

 (18)همان: شمار        این مهندس را که بود آموزگار؟ حد، مثلّث بیزاویه بی

 اند:همچنین همۀ توصیفات زیر، دربارۀ عنکبوت به کار رفته

 ازپدبپبن یپانپ، زموالپپجی پاعتپس         رازپب و در فپشیپان در نپکوبپای

 دپپسنمشکلی پول دلاده و یکپسا سربلنپد         پ، امّقدارپمیپا و بپپس

 (18)همان: اندر حساب و رسم و خط       طرح و نقشی خالی از سهو و غلط اوستاد

 کنایه از دنیا و آخرت هستند:« فردا»و « امروز»های در بیا زیر نیز واژه

 (11)همان: نباشد، چون کنیم  نقد امروز ار ز کف بیرون کنیم           گر که فردایی

 شده در ابیات زیر، نیز کنایه از این دنیا هستند:های مشخّصهمچنین عبارت
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 (18)همان: گنج ما این فوطه بود از مال و گنج          ویرانپۀ دهپر سسنپجگفا در 

 (11)همان: از تو آن دزدد که بیش آید به کپار           کارباک دزد کهنهبیآخر این 

 خانۀ ک به اسا:« عروس پردۀ بزم وصال»و « مرآت نور ذوالجالل»در بیا زیر نیز منظور از 

 (92)همان: که من، مرآت نور ذوالجاللم          عروس پردۀ بزم وصالم 

 

 ب(کنایه از صفا:

مپزه و  نمک، بیاز بی به( شد. مثالًبه صفتی )به لحاظ دستور زبان( اسا که باید از آن متوجّه صفا دیگری )مکنیٌمکنیٌ»

 (111: 1891)شمیسا،« فهمیم.گلیم، بدبخا را میاز سرافکنده، خجل و از سیه

 نور کنایه به کار رفته اسا.  های پروین اعتصامی درمجمور حدود پنجاه بار ایندر مثنوی

 های زیر مشخّص اسا:هایی از این نور کنایه در بیانمونه

 ( 17: 1821)اعتصامی،و سخا  ناهموارروزگاری داشا          بخاهپبرگشت  و پپیرمردی م فل

 (11)همان: بخاتیرهای د سخا         به خود گفا زندانیپدان تاریک، در بنپبه زن

 (117)همان:، ایمن بودی از مپن بخاوارونشبانپان نیستنپد از گرگ، ایمپن          تو 

 (18)همان: ارپسرد و گرم روزگر از پگیگوشهد بر در گپرم کپار         پوتی دیپعنکب

 (111)همان:خبپر          من گرفتپار هپزاران شپور و شپر ، بیسپرد و گرم گیتیتو ز 

 (11)همان: گذشا از پیش طفالن می سرگراننوبا بازی به صحرا و به دشا          

 (11)همان: کپرد بپه انپبپار، راه   کپشپانپپای           اهپگربه چو دید آن ره و رسم تب

 (12)همان:نیم دانگکه نمانپد از هستی من، بانگ           هابرسر زد وبرداشامشا

 (11)همان: یک نف  تیرها بودت یرین، ای بوالهوس           درفکنپدی جملپه را در 

 (119)همان:مرا غم نخوردی نف یکبودیم و مردیم           چه باک، آن  نف یکاگرچه 

 (77)همان:ند در هپر جپا کپه بپاشپنپد کارسیه      تاشندهوی و حرص ومستی خواجه

 (21)همان:مدرک و حکم و سنپپد   دلسیهمن ربودم موزه و طشا و نمد            تو 
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 (91)همان:تر شپد ز گرگ دلتیرهها بپزرگ            شد بزرگ و کردمپش با مهپربپانی

 (91)همان: بسی برزیگران را سوخا خرمن             دامپنآلپودهبسی پاکان شپدنپد 

 (127)همان:که کارآگپاه، انپدر کپار مپشکپل          یکدلو  یکرنگچنان در کارخود،

 

 پ( کنایه از ف ل )مصدر(:

کپار رفتپه باشپد و    عنه( به دیگری)مکنیٌبه( در م نای ف ل یا مصدر ف ل )گروه ف لی( یا مصدری )مصدر مرکّب(، )مکنیٌ»

 (111: 1898)شمیسا،« ترین نور کنایه اسا: دسا کفچه کردن: گدایی کردناین رایج

بار از آن استفاده کرده  212های پروین اسا و درمجمور حدود این نور کنایه پرکاربردترین گونه از انوار کنایه در مثنوی

 اسا.

 کنیم:های زیر مشاهده مینور ف ل)مصدر( را در بیا هایی از کاربرد کنایه ازنمونه

 (17: 1821)اعتصامی،کایپّام بسپا  برگپشایی هپر گپره دسابه فضل خویش، پیش آریگر تو 

 (12)همان: این گره را نیز بگشا ای جلیل   از هپر یپبپیپل ایگپره بگشپودهبپ  

 (12)همان: شناختی این گره را زان گره ن  نپرد خپدایپی بپاخپتپیهپا سپال

 (19)همان:آید ز دسپاکاری نمیدیگرم   گپفپا: دکّپان مپرا ایپپّام بپسپا

 (19)همان:در ح  بود بازگرچه روز و شب   مپن به مپردم داشتپم روی نپیپاز

 (11)همان:گر سَنَد خواهند، باید کرد ج پل   گاه باید زد به میپخ و گه به ن پل

 (11)همان:رو در هم مکشیصّه کوته گشا،   کشتمشچون درشتی کرد با من، 

 (11)همان: من به تیغ این کار کردم مختصر   ، ای پپدرب ری سپربه پنبپه میتو، 

 (12)همان:چو خاری بکاری دمپد خپارهپا  چنیپپن اسپا فرجپام بپد کارهپا

 (11)همان: تا شپودت پیر خپرد رهنمپپای   از ره تپدبپیپر و رای روی متپاب

 (12)همان: ای حپپیٍّ یپدیپپم  راه او بربند  کار لئیپمآن سیپهراه مپن بسپا 

 (18)همان:کپردم فغان  بر سر زدماین همه   ثروت من بپود ایپن خُلقان از آن

 (71)همان:ای دیپد به پای درخا مپورچپه  بیپفکنپد رخاپهلوی جپانپان چو 
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 (71)همان:کنپیپمرفپپو میپپارگپی ویپا   کنیمکار خود، ای دوسا، نکو می

 (27)همان:؟در راه من افکند سنگاز چه رو   ؟کرد بر من کار تنگاز چه گیتی 

 (29)همان:که دیدم گرمی خورشیپد، بسیار   ازارپگرم اسپا بی مرا پکزان م ن

 (92)همان:حساب کار ما، با خپپون نوشتند  دپشما را یصّپه دیگرگپون نوشتن

 (91)همان: ، نیاسودم دمی خون دل خپوردم  این راه پیمپودم همپیمن به سر 

 (118)همان:نه اثر از خشک مانپد و نه ز تر  کپرد از انبپار و از مخپزن گپذر

 (111)همان:روزم شد سیاهگفا کز دسا تو   آلوده، سپوی زن نگاه  کرد خشم

 

 پروین اعتصامی:های انوار کنایه در مثنوی کاربرد فراوانی جدول

 

 

 

 

 

 

 

 درصد ت داد نور کنایه

 درصد 9  81 کنایه از موصوف

 درصد 11 11 کنایه از صفا

 درصد 77 212 کنایه از ف ل

 درصد111 812 جمع کل
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 نتیجه

و ابهامپاتی وجپود   ها اشکاالت اند، که در هرکدام از این شیوهبندی کردهاز دیرباز تاکنون، کنایه، را به اشکال مختلف دسته

بنپدی  هپای مختلپف دسپته   ها یائل شد. به همین منظور، پ  از بررسی شیوهتوان مرز مشخّصی را بین آندارد و به راحتی نمی

عنه یافتیم؛ زیرا در این رو ، به ساختمان کنایه نظپر  ترین شیوه را، تقسیم کنایه به لحاظ مکنیٌترین و علمیانوار کنایه، دیی 

  نا و محتوای آن.داریم نه م

پ  از انجام این پژوهش، آشکار شد که کنایه از نور ف ل یا مصدر بیشترین فراوانی را در بین انپوار کنایپه دارد و حپدود    

 11فا با های پروین اعتصامی از همین نور اسا. پ  از آن به ترتیب کنایه از نور صهای به کار رفته در مثنویدرصد کنایه77

 درصد جای دارند.   9نور موصوف با  درصد و کنایه از
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