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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Literary - Cultural فرھنگی - ادبی

  
  الله: بازتايپ و ارسال از

  ٢٠١۵  جوالی١۴
  

  نظری گذرا بر نثر و شعر دری
  )قوانين، صناعات، سبک ھا و مکاتب ادبی(

  زنده ياد داد نورانی: مؤلف
)١٧(  

  

کنايه از نظر وضوح و خفا و قلت و کثرت وسايط و سرعت و کندی،  :انواع کنايه از لحاظ وضوح و خفا

  :انتقال بين بيان و ھدف کنايه به اشکال زير می باشد

ًمثال . ًآنست که وسايط بين الزم و ملزوم متعدد باشد و اين امر معموال فھم اصلی را مشکل می کند :تلويح .١

ترسو بودن سگ، .  زيادی پخت و پز، زيادی غذا، کثرت مھمان تلويح بخشندگی استزيادی خاکستر،

تلويح بيشتر مربوط به . مانوس بودن به مردم، رفت و آمد زياد مردم، مھمان نوازی را تلويح می کنند

دن چون فھمي. رود فنون ادبی و کناياتی است که از قديم به جا مانده است و در زبان محاوره به کار نمی

  .آن دشوار است که بايد معنی آن را از کسی شنيد يا به فرھنگ ھا مراجعه کرد

ازينرو ايما عکس تلويح می باشد و در زبان .  وسايط اندک و ربط بين معنی اول و دوم آشکار است:ايما .٢

 تسليم= سفر کردن، سپر افگندن = رخت بر بستن . معمولترين انواع کنايه می باشد. امروز رايج است

به طور کلی ايما کنايه ايست که . افسوس کردن= ی کردن، دست گزيدن ئگدا= شدن، دست کفچه کردن 

رخت بر بستن و يا چون مربوط به عادات رفتاری انسان . به محض شنيدن عقل سليم آن را در می يابد

کنايه از لب گزيدن کنايه از حسرت و دريغ خوردن است، سرخ شدن . ًاست فورا در نظر مجسم می شود

 .خجل شدن است

ًتوان گفت اصال نمی توانيم وسايط را دريابيم و در  که می ن پوشيده است به طوری آ وسايط در:رمز .٣

نتيجه انتقال از معنی ظاھر به باطن دشوار و گاھی غير ممکن است و لذا رمز را بايد به عنوان يک 

 عريض القفا يا کسی که پشت سرش پھن باشد ًمثال.  يک لغت بايد تلقی کنيم و معنی آن را بياموزيمۀنشان

. ًاما دقيقا معلوم نيست که چنين نشانه را چرا کودنی گفته اند. در کتب قديم به معنی کودن ذکر کرده اند

ًمثال شايد ھم پنداشت که کسی به سر او می زند و آنقدر به سر او زده شده که پشت سرش پھن شده، ناخن 

 ...ج به معنی دزد، دندان گرد به معنی طماع، آبدندان به معنی احمق وخشک به معنی خسيس، دست ک

که سمبول غربی به رمز ترجمه شده، گاھی بين اين دو  یئرمز شبيه سمبول است ولی آن نيست ولی از آنجا

 اما رمز. در سمبول ھر چند مشبه به متعدد است اما به عالقۀ مشابھت متوجه معنی می شويم. معنی خلط می شود

 .کبوتر رمز صلح و ترازو رمز عدالت است. بيشتر شبيه به نشانه است
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در بيان نکوھش، تنبيه و يا سخره کردن باشد و . ی که معنی آن ھشدار به کسی استئ جمله ايست کنا:تعريض

شخی به خاقانی گفته که عنصری . در عرف می گويد فالنی به فالنی گوشه زد. ازين رو مخاطب را آزرده می کند

ی ای است، خاقانی آن را تعريض به خود پنداشت و به قول مردم آن را به خود گرفت و در طی قطعه ئشاعر توانا

  :فضيلت خود را به عنصری باز نمود

  نظم روان عنصری خوش داشت چه   ا ـيـانـاقـه خـی کـتـفـض گـريــعـه تـب

  ریـصـن عنراـقـبـدوح صاحــمـز م   ود صاحب قبول ــری بــاعــی شـلــب

  د و مدح خوان عنصریـغزل گو ش  ک  ـدوح نيـمـکو و مـيـوق نـعشـبه م

  ان عنصریـتحـع امـبـردی ز طـکـن   رز مدح و طراز غزل ــن طــز ايـج

  زل درخشان عنصریـدح و غـه مـب   ون من نبود ـه چـل کـاضـد افـاسـنـش

  ر بيان عنصریــحــ سهــردی بــکـن   ه من کنم ــاری کـر کــحـن ســه ايـک

  تان عنصریـــاســوۀ بــيــان شــمــھ   مراشيوۀ خاص وتازه است و داشت 

سعدی اين را تعريض به خود دانسته . ی به فردوسی ختم شدئ ھمچنين کسی به سعدی می گويد که حماسه گو

  .و در باب پنجم بوستان به حماسه می پردازد

  .روج است و مردم بدان بسيار حساسنددر زبان دری تعريض چيزيست که بسيار م

  

  ...ادامه دارد

 


