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 هاي مکتب وقوع  کنایه در پژوهش غربت
 1مصطفی میردار رضایی

 آموختۀ دکتري زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران دانش

   14/09/1399تاریخ پذیرش:                 16/06/1399تاریخ دریافت: 

 چکیده
ن رفتارهاي عاشق و معشوق، رکـن رکـین مکتـب وقـوع     نمایی در کنار بیا  حقیقت

طـرز   هایی که در زمینۀ بررسی مختصات ادبـی ایـن مکتـب و     بیشتر پژوهش است.
از    عـدم اسـتفاده  «به » سادگی و روانی زبان«، در کنار اشاره به   شده  واسوخت انجام

ی یـک  کشف و توضیح چگونگاند. از آنجا که   نیز اشاره کرده» شگردهاي بالغی
این مقالـه بـه شـیوة توصـیفی ـ       تحقیقات توصیفی است،رسالت موضوع و پدیده، 

کوشـد تـا حضـور      و مـی    اسـت   اي نوشته شـده   تحلیلی و با استفاده از ابزار کتابخانه
گسترده و نقش مؤثر صناعت بیانی کنایه را در بازنمایانـدن حـاالت وقـوعی نشـان     

مطالعـات مکتـب وقـوع اسـت. حـدود       بدهد و ایـن خـود نقـیضِ فـرضِ رایـج در     
شده، اما بـه عنصـر بیـانی       پژوهش، مطالعاتی است که در حوزة مکتب وقوع انجام

هـاي موجـود در کتـاب صـد سـال عشـق         خاصـه کنایـه   اند؛  کنایه توجه نکرده
اي در   دهد که شگرد کنایه نقش مهم و بایسته  نشان می  پژوهش  هاي  مجازي. یافته
رهاي مکتب وقـوع دارد و حضـور گسـتردة ایـن صـناعت در شـعر       آفرینش تصوی

و    تنها منافاتی با زبان سادة این مکتب ندارد، بلکه بـه دلیـل ماهیـت کوچـه      وقوع نه
 گردد.   بازاري و مردمی بودنش، سبب روانی و سادگی زبان شعري وقوع نیز می

 گرا، کنایه.  مکتب وقوع، طرز واسوخت، مختصات شعر واقعهاي کلیدي:   واژه
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Abstract 
Versimilitude, along with expressing the behavior of the lover 
and the beloved, is the cornerstone of the school of occurrence 
(Voghoo’). A major part of research conducted on the school 
and its literary coordinate, Vasookht, have dealt with both the 
"simplicity and psychology of language", and the  "absence of 
rhetorical figures". The present  article is written in a 
descriptive-analytical manner using library tools. Contradicting 
the common assumption in the study of the school of 
occurrence, the article seeks to ensure the widespread presence 
as well as the effective role of metonymy in representing the 
occurrence of events. The scope of the research involves all the 
studies, done on the school of occurrence, but has not paid 
attention to the expressive role of metonymy especially those 
mentioned in the book One Hundred Years of Figurative Love. 
Findings suggest that the technique of metonymy plays an 
important and vital role in creating imagery. Far from 
contradicting the simple language of the school, it is suggested, 
metonymy underscores the fluency and simplicity of the poetic 
language just because of its popularity among people. 

Keywords: School of Occurrence, Mutualism, Coordinates of Realistic 
Poetry, metonymy.  
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 ـ مقدمه و بیان مسأله1
و بـه معنـاي      است اروپایی که وارد حوزة ادبیات ما نیز شـده اصطالحی » ادبی مکتب«

دهند و با اصـولی توافـق     گروهی از نویسندگان است که یک واحد تأثیرگذار را تشکیل می
هاي شعر پارسـی کـه     ). یکی از مکتب13: 1391شمیسا، ؛ Seghal, Raji, 2000: 20دارند (

دي همخـوانی دارد، مکتـب وقـوع اسـت کـه      ظاهر با تعریف جدید و اروپـایی نیـز تـا حـ      به
کـوب،    اندیشی شاعران براي تغییر سبک و رهایی از تقلید و ابتذال بـود (زریـن    حاصل چاره

از آغـاز تـا پایـان سـدة دهـم هجـري، شـعر فارسـی حرکتـی           ). به دیگر سـخن، 385: 1383
را شاعران دریافتـه  اي نوآوري و تا حدي سادگی از خود نشان داد؛ زی  سوي گونه  آگاهانه به 

   اســت بودنــد کــه در فاصــلۀ میــان حــافظ و جــامی شــعر فارســی جــز تکــرار کــاري نکــرده 
اي   پس از حافظ به مدت یک قرن، آگـاهی و معرفـت تـازه   «) و 27: 1378کدکنی،  (شفیعی
 ).93: 1395(فتوحی، » هاي شناختی و زبان تغزّلی شعر فارسی پدیدار نشده بود  در نظام

که در ربع اول قرن دهم به وجود آمد، در نیمۀ دوم همان قـرن بـه اوج رسـید    مکتب وقوع 
و تا ربع اول قرن یازدهم ادامه یافت، حد واسط بـین شـعر دورة تیمـوري و سـبک هنـدي اسـت.       
اساس شعر این مکتب آن است که وقایع عاشق و معشوق و حاالت آنان مبتنی بر واقعیـت باشـد؛   

بیان شود. از این رو، مکتب وقوع، زبان حسـب حـال و واقعیـت اسـت      نمایی  طرز حقیقت  یعنی به
 روي از عاشـقی  و عشـق  حـاالت  کـردن   سرایی، بیـان   ). پس غرض از وقوع160: 1362(شمیسا، 

پیونـدد (گلچـین معـانی،      می وقوع به مطلوب و طالب میان در که آنچه آوردن نظم به و بود واقع
زمینـۀ روگردانـی از عشـق آسـمانی بـه سـوي       «اندیشـی    چاره). شاعران این مکتب که با 3: 1377
هـاي    هاي واقعی زندگی را فراهم دیده بودند، به سبکی ساده به بیان عشق واقعی و واقعیـت   تجربه

عوالم عشق و دلداگی زمینی پرداختند و حـاالت واقعـی در عشـق را بـه طـرزي سـاده، واقعـی و        
هــا کــه بیشــتر توجهشــان معطــوف بــه   ). آن100 :1395(فتــوحی، » صــریح در غــزل وارد کردنــد

تـر،    کوشیدند که هرچه صـمیمی   انفعاالت نفسانی و واقعیات حال و درون انسان معطوف بود، می
بـا ایـن توضـیحات، طـرز      .)33: 1372تر حرفشان را بزنند (شمس لنگرودي،   تر و راست  سوزنده
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هـاي ایـن مکتبنـد و بزرگـان       رین رکـن ت  هاي عاشق و معشوق اصلی  نمایی و ذکر کنش  حقیقت
جهـان قزوینـی، غزالـی مشـهدي،       آن عبارتند از: شهیدي قمـی، لسـانی شـیرازي، میـرزا شـرف     

 ). 99: 1395وحشی بافقی و... (فتوحی، 
گویی و منشـعب از آن اسـت و بـه شـعري اطـالق        واسوخت نوعی از وقوع«نیز سبک 

این کلمه با حـذف نـون مصـدري واسـوختن      شود که مفاد آن اعراض از معشوق باشد و  می
). واسـوخت  681: 1348(گلچین معانی، » دهد  درست معنی ضد آن را که سوختن باشد، می

مایۀ تغزّلی است در بیـان بیـزاري و رویگردانـی عاشـق از معشـوق کـه بـه شـکل           یک درون
بلی نعمـانی  ). بـه اعتقـاد شـ   274: 1395اي در غزل وقوعیان بازتاب یافـت (فتـوحی،     گسترده

(شـبلی نعمـانی،   » واسوخت را هم او [وحشی بافقی] ابتدا کرده و بدو هم آن خاتمـه یافـت  «
بهترین نـوع واسـوخت را در شـعر وحشـی بـافقی      «). برخی هم معتقدند که 16: 3، ج 1335

کند و شـواهدي    )، اما گلچین معانی نظر شبلی را رد می30: 1371(خاتمی، » توان جست  می
شـاعر قـرن دهـم و     15هـایی از غـزل واسـوخت از      واسوخت نقل کـرده و نمونـه   براي واژة

). فتـوحی هـم اعتقـاد دارد کـه     188ـ   681: 1348آورد (گلچـین معـانی،     یازدهم هجري می
سبک تغزلی واسوخت که شاخۀ مشهور مکتب وقوع فارسی اسـت، در میانـۀ قـرن دهـم در     

اسـت. لـذا     ا ابداع کرده و به اوج رسـانیده کاشان پدیدار شده و محتشم کاشانی این سبک ر
مبدع اصطالح واسوخت و مروج این سبک محتشم کاشانی است و وحشـی بـافقی در ایـن    

 ). 291ـ  294: 1395؛ همان، 8: 1395(فتوحی،  است  شیوه مقلّد بوده
انجـام  » مکتـب وقـوع  «هایی که در بحث بررسـی مختصـات ادبـی      با تأمل در پژوهش

. عـدم  2. سادگی و روانـی زبـان؛   1وان دو مختصۀ مشترك ادبی را مشاهده کرد: ت  ، می  شده
 از شگردهاي ادبی.    استفاده

در زبـان وقـوع، کنایـه،    «گوید:   در این باره می» مکتب وقوع«گلچین معانی در کتاب 
بیان  ها وجود ندارد، بلکه صاف و صریح و زبان حال بود و  استعاره، ایهام و ابهام و مانند این

، دربـارة  »سـیر غـزل در شـعر فارسـی    «). شمیسـا در کتـاب   3: 1377(گلچـین معـانی،   » واقعه
هـا معمـوالً خـالی از صـنایع       گونه غـزل   زبان این«نویسد:   هاي مکتب وقوع می  مختصات غزل
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). همچنین این پژوهنده در 160: 1362(شمیسا، » است  طور کلّی بسیار ساده  بدیعی و اغراق و به
دانـد،    ، شعر این مکتب را به اعتباري دنبالۀ سبک عراقـی مـی  »شناسی شعر فارسی  سبک«ب کتا

تـر اسـت.     توجه  انگارتر و از نظر ادبی به مسایل بدیعی و بیانی بی  با این تفاوت که در زبان سهل
کنـد، مگـر از صـنایع عـادي و       از نظر ادبی ساده اسـت و چنـدان از بـدیع و بیـان اسـتفاده نمـی      

). فتوحی در کتـاب  266و  264: 1382ستعمل بدیعی و تشبیهات و استعارات تکراري (همان، م
ضمن برشـمردن برخـی   » شناسی و تبارشناسی وقوع  زیبایی«در مبحث » صد سال عشق مجازي«

ماننـدي سـخن و     گـویی و راسـت    سـرایی، راسـت    هاي این مکتب (گزارش حال، بدیهه  ویژگی
طرز بیان در شـعر  «کند:   در این مکتب اشاره می» سادگی سخن«صل عشق به جمال بشري) به ا

هـاي نحـوي آن نسـبتاً عـادي و       وقوع صریح و ساده است. واژگان غزل وقوع سـاده و سـاخت  
ي روزمـره و تعـابیر کوچـه و بـازار آن روزگـار        ي خود را از زبان محـاوره   طبیعی است و مایه

بهرة چنـدانی  «کند که شعر وقوعی   در ادامه تصریح می). ایشان 138: 1395(فتوحی، » گیرد  می
). 161(همـان:  » هاي تخییلی ندارد و صورتاً فاقد صناعات مجازي و صـور خیـال اسـت     از سازه

، وجـه افتـراق عمـدة    »مکتـب وقـوع  «و در بحث » مکتب بازگشت«شمس لنگرودي در کتاب 
بنـدي شـعر سـبک      وقوع و پیرایه پیرایگیِ شعر مکتب  شعر وقوعی با شعر سبک هندي را در بی

پژوهشـی در سـبک   «). احمـد خـاتمی در کتـاب    33: 1372داند (شمس لنگـرودي،    هندي می
یعنـی  «نویسـد: شـعر وقـوعی      مـی » گویی  واقعه«در بحثی با عنوان » هندي و دورة بازگشت ادبی

). کوتـاه  28: 1371(خـاتمی،  » هاي شاعرانه  پیرایه و خالی از صنایع لفظی و اغراق  شعر سادة بی
آالیـش،    که به اعتقاد و اذعان پژوهشگران مکتب وقوع، زبان ایـن مکتـب سـاده، بـی      سخن این

ــو،        ــت (ر.ك: رزمج ــوي اس ــی و معن ــنایع لفظ ــاري از ص ــه و ع ــریح و عامیان ؛ 84: 1390ص
جو   ). با این حال، سیاوش حق36و  33: 1394باز،   ؛ مجوزي و کمان318: 1390قربانپورآرانی، 

بار در سـادگی وقـوع     ) براي نخستین1389» (طرف وقوع و شگردهاي ادبی ناشناخته«در مقالۀ 
ي   ي صناعی را در میـان همـه    ترین آمیزه  طرف وقوع شاید پیچیده«نویسد:   تشکیک کرده و می

زبانی و داللت بـه    صناعات بیانی و بدیعی با خود داشته باشد و این صنعت از لحاظ ارجاعِ برون
ترین شگرد ادبی شناخته تواند شد و این امر در تحلیل آن معلوم خواهـد    آفرین  اقع شاید تعلیقو

گـویی چنـدان     ایشان در این مقاله ضمن بیان این جمله کـه وقـوع   ).86: 1389جو،   (حق» شد
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پردازنـد؛ از جملـه،     نیسـت، بـه معرفـی چنـد شـگرد پیچیـدة وقـوعی مـی        » ها  خالی از پیرایه«
تفاوت مقالۀ مزبـور بـا    ).87ـ   88(همان: » استعارة کنایه«و » استعارة ایهامی کنایه« شگردهاي

، صناعتی است منفـرد  »کنایه«مطالعۀ حاضر در این است که در مطالعات اخیر بالغی، شگرد 
جـو،    گیـرد، امـا در مقالـۀ حـق      سازند، قـرار مـی    و در زمرة ابزارهاي که تصویرهاي ساده می

اي در پیچیدگی تصـویرهاي شـعر     اند که نقش بایسته  شده  بررسی 1ات ترکیبیبرخی از صناع
 ).34: 1397فارسی، خاصه تصویرهاي سبک هندي دارند (رك: میردار رضایی، 

 هاي پژوهش  . شیوه، حدود و پرسش1ـ 1
تحقیقـات توصـیفی،   اسـت. رسـالت     ـ تحلیلی نوشته شده مقالۀ حاضر به روش توصیفی

وسـیلۀ    و بـه  )50: 1382(یوسـفی،  » گونگی یک موضوع و پدیده اسـت کشف و توضیح چ«
در ایـن شـیوه،   گویند.   اي هم می  گیرد و به آن پژوهش کتابخانه  اي صورت می  ابزار کتابخانه

آوري کــرده، بـه بررســی    محقّـق بـا مراجعــه بـه اســناد و منـابع موجـود، اطالعــات را جمـع      «
هـا بعضـاً     بنـدي آن   گیري از نظرات دیگران ضمن جمـع  هرهها پرداخته و با ب  ي آن  موشکافانه

حـدود پـژوهش نیـز     ).29: 1393(محمودي و مهـدوي،  » کند تئوري جدیدي را نیز ارائه می
صـد سـال عشـق    «شـده؛ خاصـه کتـاب       است کـه در حـوزة مکتـب وقـوع انجـام      2مطالعاتی

در ایـن کتـاب) و ابیـاتی    چین شدة وقوعی   هاي فراوان و دست  (به خاطر وجود بیت» مجازي
هـاي  هایی اسـت کـه در پـژوهش   شود، دقیقاً همان بیتها پرداخته میکه در این جستار بدان

اسـت. بـا ایـن    ها نادیـده گرفتـه شـده   هاي موجود در آناند و کنایهمکتب وقوع بررسی شده
 هاي این پژوهش به قرار زیر خواهد بود:  توضیح، پرسش

انـد و آیـا اسـتفاده از      یکباره خالی و عاري از صناعات ادبـی   ههاي وقوعی آیا ب  ـ غزل1
 سرایی منافات دارد؟  گیري از صناعت با ساده  طور کلّی بهره  کنایه و به

 ـ آیا بین شگرد کنایه و بازنمایی احوال و تصاویر وقوعی ارتباطی وجود دارد؟2

 . پیشینۀ پژوهش2ـ 1
پـردازد) بیشـتر     جو که به شـگردهاي ترکیبـی مـی     حق جز مقالۀ  که اشاره شد، (به  چنان  هم

اند، سـاختار هندسـی تصـویرهاي شـعري ایـن        منابعی که در خصوص مکتب وقوع نوشته شده



 321 وقوع مکتب يها  پژوهش در هیکنا غربت

مکتب را عـاري از شـگردهاي بیـانی و بـدیعی دانسـته و لـذا بـه بررسـی صـناعات شـعري آن           
وایی و مختصـات فکـري ایـن    هاي محتـ   ها به بحث  اند. وجهۀ همت غالب این پژوهش  نپرداخته

هـایی اسـت کـه نـام ایـن مکتـب را بـه          و این موضـوع نیـز یکـی از سـبب       مکتب محدود شده
از دیربـاز، در شـعر در ایـران و عـرب، مسـألۀ      کنـد؛ زیـرا     تـر مـی    اصطالح اروپایی آن نزدیک

که در اروپا عکـس   در حالی وحدت شکل به جاي وحدت مفهوم و احساس قرار گرفته است،
اي بـه    با ایـن توضـیحات، تـاکنون هـیچ مطالعـه      ).223: 1388کدکنی،   این قضیه است (شفیعی

 و نقش آن در ساختمان شعر مکتب وقوع نپرداخته است.» کنایه«بررسی شگرد بیانی 

 ـ بحث اصلی2
شگرد کنایه، یکی از چهار رکن اصلی دانش بیان است و بزرگان این علم، سـاختمان  

ها ذاتی هسـتند، یعنـی مجـاز و      اند که دوتا از آن  هار موضوع محدود کردهعلم بیان را در چ«
[به منزلـۀ] وسـیله معرّفـی شـده، یعنـی         کنایه، و دوتاي دیگر که تشبیه و استعاره باشند، یکی

» اي و قسمتی از یـک اصـل معرّفـی شـده و آن اسـتعاره اسـت        تشبیه و دیگري [به مثابه] پاره
). این صناعت یکی از ابزارهاي بایسـته بـراي واکـاوي و تحلیـل     46: 1387کدکنی،  (شفیعی

هندسۀ تصویرهاي شعر فارسی اسـت؛ ایـن ضـرورت را (بـراي نمونـه) در تحلیـل سـاختمان        
 توان مالحظه کرد:  بالغی بیت زیر می

ــت در زد ــرد  ، دس ــاك ک ــن چ ــر ت ــه ب  جام
 

ــر هــم کنــد و ســر بــر خــاك کــرد   مــوي ب
)243: 1387(عطّار،   

موي بر هم «، »جامه بر تن چاك کردن«، »دست در زدن«بیت از چهار کنایۀ سازة این 
ها چیـزي    است که با حذف و نادیده انگاشتن آن  تشکیل شده» سر بر خاك کردن«و » کندن

تـرین    جهـان قزوینـی کـه یکـی از برجسـته       از بیت باقی نخواهد ماند. نیز در این بیـت شـرف  
 شاعران مکتب وقوعی است:  

 گیرم عنـانش را گویم که هرگه بینمش به خود 
 

 

 ولی از دور چون پیدا شود، بی  دست و پا گردم 
)404: 1395(فتوحی،   
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دسـت و پـا     بی«در مصرع نخست و » عنانِ ... را گرفتن«هاي   بدون در نظر گرفتن کنایه
گذشتن در مصرع دوم، شیرازة معنایی بیت نیز از هم خواهد پاشید. با این وجود و با » گشتن

جز استعاره) که بررسی آن مربوط به علم معناشناسی اسـت (شمیسـا،     از بحث انواع مجاز (به
رسـد صـناعت     شده، به نظر می  هایی که در حوزة مکتب وقوع انجام  )، در پژوهش22: 1383

گیـرد؛ زیـرا بـا وجـود       کنایه به لحاظ اهمیت، پس از شـگردهاي اسـتعاره و تشـبیه قـرار مـی     
و    ر این شگرد در ساختمان تصویرهاي شعر وقـوع، توجـه چنـدانی بـه آن نشـده     حضور مؤثّ

 است. پیش از بررسی این موضوع نیاز به توضیح صناعت کنایه است.  مغفول مانده

 . کنایه1ـ 2
کـدکنی،   (شـفیعی » هـاي بیـان پوشـیده و اسـلوب هنـري گفتـار        از صورت«این شگرد 

بـراي واکـاوي و تحلیـل تصـویرهاي شـعري اسـت.        ) و یکی از ابزارهـاي بایسـته  46: 1387
ان یریـد مـتکلم إثبـات معنـی مـن      «گویـد:    عبدالقاهر جرجانی در تعریف ایـن صـناعت مـی   

 فـی ء إلی معنی هـو تالیـه و ردفـه        اللغه، و لکن یجی فیالمعانی، فال یذکره باللفظ الموضوع 
)؛ یعنـی مـتکلم بخواهـد    53: 1366ی، (الجرجـان » ء به إلیه و یجعله دلیال علیـه   الوجود، فیومی

گاه آن را با لفظی که در لغت [براي آن] وضع شـده ذکـر     معنایی از معانی را اثبات کند، آن
کند که مالزم آن اسـت در وجـود؛ پـس بـه دسـتیاري ایـن معنـی          نکند، ولی معنایی را ذکر 

سـخنان جرجـانی و    لدهـد. حاصـ    کند به آن معنی و این را دلیـل بـر آن قـرار مـی      اشاره می
اسـت کـه الزم، صـفتی اسـت مـذکور کـه از آن بـه ملـزومِ محـذوف            شارحان آراء او، این

بریم، بدون  می  رسیم و جواز ارادة الزم را هم داریم؛ یعنی از صفتی تابع، به متبوع آن پی  می
بـا   ).376ق: 1407که آن صفت را فقط ابزاري براي این انتقال بگیریم (تفتازانی هـروي،   این

این تعریف، کنایه عبارت است از ذکر مطلبی و دریافت مطلبی که آن اولی پیرو این دومـی  
گیـرد. در ایـن صـناعت،      است و این دریافت از طریق انتقال از الزم بـه ملـزوم صـورت مـی    

برد که ذهن شـنونده،    کار   جمله را چنان ترکیب کند و به«کوشد   سخن می ةشاعر یا آفرینند
 ). لذا در صناعت کنایه بایـد 256: 1363(همایی، » ی نزدیک به معنی دور منتقل گردداز معن

ظـاهر کنایـه بایـد راسـت باشـد       بتوان هردو معنی الزم و ملزوم را از عبارت دریافت؛ یعنـی 
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اي سـیاه موجـود باشـد (الزم) و      راستی کاسـه   ممکن است به» کاسه  سیه«(براي مثال در کنایۀ 
رسـد؛ و    بخیلی و خسیسی (ملزوم) از طریق سیاه بودن آن کاسه به ذهن میمعناي کنایی آن 

در ظـاهر قضـیه، واقعـاً در خانـۀ او بـاز اسـت) و       » درِ خانۀ فالنی باز است (الزم)«یا در مثال 
شود. یا در بیت زیر، هنگام مواجهـه    نوازي (ملزوم) به واسطۀ باز بودن در خانه القا می  مهمان

بنـدد و وحشـی     در ذهن مخاطـب نقـش مـی      راستی صورت آن کنایه (الزم)  هبا کنایۀ بیت، ب
کند، در حالی که منظـور از ذکـر     بافقی (شاعر) را در حین زدنِ سنگ بر دلِ خود تصور می

 این کنایه بخش ملزومی آن (حوصله و صبر کردن، سنگینی بر دل تحمل کردن) نیز هست:
 زنـد   یسنگ بـر دل مـ  دم به دم از درد، وحشی 

 
کنـد   هر زمان درد دلـی از سـنگ پیـدا مـی       

)72: 1342(وحشی بافقی،   

 هاي پژوهش  ـ یافته2ـ 2
هـایی کـه     براي اثبات حضور مؤثر شگرد کنایه در مکتب وقوع کافی است بـه پـژوهش  

ها در بـاب محتـواي     که بیشتر این پژوهش  اند، رجوع کرد. با این  در زمینۀ این مکتب انجام شده
تـوان برجسـتگی شـگرد      اند، اما در همین مطالعـات محتوامحـور نیـز مـی      وقوع نوشته شده شعر

شناسـانه کـه در خصـوص      مغفول واقع شدة کنایه را مشاهده کرد. البته در یک بررسـی سـبک  
گیـري از    اسـت، بـه لحـاظ بهـره      شده   سیر تحول یک غزل از مکتب وقوع تا دورة معاصر انجام

ـ دو شاعر مکتب وقوعی ـ در بین شـاعران   » ترین بسامد را غزل وحشی و اسیربیش«عنصر کنایه 
در  ).337: 1392(وحشی بافقی، اسیر، صـائب، بیـدل و رهـی معیـري) دارنـد (ر.ك: کالنتـر،       

بیـت از   500گیري شگرد کنایـه در    اي دیگر که در خصوص میزان بهره  یک بررسی مقایسه
)، 1397ی تا سبک هندي انجام شده (میردار رضـایی:  شاعر زبان پارسی از سبک خراسان 20

 است:  دست آمده  ارقام جدول ذیل به
 شاعر 20گیري از شگرد کنایه در بین   : شمار بهره1جدول 

 عطّار نظامی خاقانی مسعودسعد ناصرخسرو منوچهري فرخی عنصري فردوسی رودکی

96 197 70 121 98 123 86 154 190 113 

 صائب کلیم وحشی جامی حافظ عصار خواجو سلمان مولوي سعدي

200 174 141 192 184 163 197 185 161 213 
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حال اگر وحشی بافقی را به عنوان نماینـدة مکتـب وقـوع در نظـر بگیـریم و بخـواهیم       
گیري او از شگرد کنایه را با دیگر شاعران مقایسه کنیم، باید به نمودار بعدي کـه    میزان بهره

 است، توجه کنیم:  شاعران از این عنصر بیانی مرتّب و ترسیم شده  گیري   هرهبر اساس میزان ب

100

150

200

250

 
 گیري از شگرد کنایه  : نمودار ترتیبی شاعران در بهره1نمودار 

شـود، وحشـی بـافقی (نماینـدة مکتـب وقـوع) بـه لحـاظ بسـامد            که مشاهده مـی   چنان
گیـرد؛ بـاالتر از     رة شـاعران پرکـاربرد شـعر فارسـی قـرار مـی      بکارگیري شگرد کنایه در زم

بسیاري از شاعران دیگر. این یعنی اگر یک کار آماري با متر و معیار دقیق صورت بگیـرد و  
گویی خارج شود، ممکن است برخی از نظرهاي کلّـی و انگاشـته نیـز      ها از حالت کلی  بحث

اي از   در پاره   هایی از مصادیق صناعت بیانی کنایه  هتغییر کند. به هر ترتیب، در ادامه، به نمون
 هاي مکتب وقوع اشاره خواهد شد.  پژوهش

هایی که در زمینۀ مکتب وقـوع صـورت گرفتـه، کتـاب       ترین پژوهش  یکی از برجسته
زیبـایی و  «صد سال عشـق مجـازي اسـت. فتـوحی در فصـل چهـارم ایـن کتـاب بـا عنـوان:           

ایـن پرسـش را مطـرح    » تردید در شـعر بـودن سـخن وقـوعی    «و در بحث » تبارشناسی وقوع
). ایـن پژوهشـگر   160: 1395(فتوحی، » نما، شعر است؟  آیا سخن عاطفی راست«کند که   می
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در ادامه ضمن اشاره به عنصر خیال به عنوان رکن اساسی و ممیزة سخن شعري و فقدان این 
حاالت واقعـی و احساسـات عینـی     آیا شعر واقعگرا که«نویسد:   عنصر در سخن وقوعیان می

دهد، مشمول تعریف منطقـی شـعر     هاي خیالی گزارش می  گوینده را بدون توسل به صورت
کنـیم.    (کالم مخیل) هست یا نه؟ براي ورود به بحث نخست در چند بیت وقوعی تأمـل مـی  

 این بیت از پیروي ساوجی را به دقّت بخوانید، گزارشی است از یک رفتار واقعی:
 دزیــده چــون نگــاه بــه آن نــازنین کــنم     

 

ــر زمــین کــنم    چــون بنگــرد ز شــرم، نظــر ب
 

هـاي خیـال و بـدون اغـراق و مبالغـه گـزارش         رفتار واقعی شاعر بدون کمک صورت
رغم تأکید بر خوانش بـا    شود، نویسنده علی  که مالحظه می  چنان  ). هم161(همان: » است  شده

دانـد، امـا بـا واکـاوي اجـزاي هندسـۀ         هـاي خیـالی مـی     دقّت بیت مزبور، آن را فاقد صورت
شود که شاعر، این تابلوي شعري را به دستیاري عنصـر بیـانی     تصویري مصرع دوم معلوم می

یـا  » نظـر بـر زمـین کـردن    «کنایه آفریده است. کنایۀ موجود در این مصرع عبارت اسـت از:  
ر کنایه باید راسـت و واقعـی باشـد و    گفته شد که وجه الزمی یا ظاه». نظر بر زمین افکندن«

نظـر بـر   «در این بیت نیز صورت ظاهري کنایه راست است و مخاطب در ذهن خود شاعر را 
کند. همین تجسم و تصور بعد الزمی کنایه  توسـط مخاطـب سـبب      مجسم می» زمین افکنده

شـود. البتـه در     تکوین و تکامل عنصر خیال (و وجه ملزومی کنایه: مأخوذ به حیا بـودن) مـی  
 هم محل توجه است.» نظر«و » بنگرد«، »نگاه«این بیت، محوریت واژگان 

هـایی کـه سـبب خیـال       با ایـن توضـیحات، بیـت پیـروي سـاوجی فاقـد همـۀ صـورت        
که پیشتر ذکر شد، صناعت کنایـه کـه یکـی از ارکـان اصـلی        چنان  شوند، نیست؛ زیرا هم  می

گیرد، در این بیت حضـوري    آفرین شعر قرار می  هاي تخییل  دانش بیان است و در زمرة سازه
 مؤثر و کارا دارد.   

چه را که در زنـدگی روزمـره     گویی یعنی در شعر قرار دادنِ آن  اگر بپذیریم که وقوع
 خواننـده  یعنـی  اسـت، ) (Make Believeباورداشـت  « مشخصـۀ بـارز آن  دهـد و    رخ مـی 

، از قضا شگرد کنایه (و خاصه بعد الزمـی  )271: 1382(شمیسا، » کند باور را شعر خواهد می
آن) سبب تشدید آن باورداشت و نمایش حاالت واقعی خواهد شـد؛ چراکـه کنایـه نقّاشـی     
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دهد: هم سخن اسـت و هـم نقّاشـی. سـخن       زبان است؛ یعنی سخن را تا حد تصویر اعتال می
مفهوم پیام را نشان دهد. بـراي  تواند   است و داراي مفهومی و پیامی، و نقّاشی است چون می

کنـد و    ، این سخن تنها مفهومی را ابالغ می»گدایی مکن و بلند همت باش«مثال اگر بگوییم 
، »دست کفچـه مکـن بـه پـیش فلـک     «گوید:   فاقد هرگونه زیبایی است، اما وقتی خاقانی می

سـازد    یاست و دستی را در نظـر مجسـم مـ   » گدایی«صورت تصویريِ » دست کفچه کردن«
؛ »فالنی با شنیدن این خبر پشت چشم نازك کرد«گوییم   است. می  که چون کفچه دراز شده

تصـویر فخرفروشـی و تکبـر و بـه اصـطالح افـاده کـردن اسـت         » پشت چشم نازك کـردن «
جـاي توضـیح و     کوشد تا بـه   ). در بیت مورد بحث هم شاعر می55: 1375(وحیدیان کامیار، 
نویسـان و بـه دسـتیاري      گونـۀ داسـتان    بودن)، بـه   ی (آزرمگین و محجوبتبیین مطلب یا حالت

تردیـد    شگرد کنایه (که وجه الزمی آن یک تصویر است) آن حالت را نمـایش دهـد و بـی   
ها نیـز قابـل فهـم      مخاطب   ترین  تماشا و درك نمایش یک کیفیت عام بشري حتّی براي عامه

هـا و    تنهـا منافـاتی بـا ذکـر واقعیـت       ر سـخن نـه  است. به دیگر سخن، حضور شگرد کنایـه د 
اي اسـت بـراي نمـایش ممکنـات       حاالت بیرونی و احساسات عینی ندارد، بلکه ابزار بایسـته 

 بیرونی. 
هاي تخییلی در شـعر وقـوع)     فتوحی در ادامۀ همان مطلب (اثبات فقدان عناصر و سازه

در این بیت دقّت کنید، گزارشی صریح «نویسد:   آورد و می  هاي دیگري براي نمونه می  بیت
 و عینی از رفتار معشوق با عاشق از لسانی شیرازي:

 خانه چون خالی شود گویم که دست من بگیـر 
 ... و این بیت از ضمیري اصفهانی:

 چو برخیزد ز خواب ناز و بیند سوي خـود رویـم  
 

کنـد   گیرد ولی از خانه بیـرون مـی    دست می   
 

»ا ننگـرد سـویم  بهانه چشـم مالیـدن کنـد تـ      
)161: 1395(فتوحی،                                  

 

گـرفتن  «در هر دو بیت باال شـگرد کنایـه وجـود دارد. در بیـت لسـانی شـیرازي، کنایـۀ        
(خاصه در مصراع دوم کـه سـواي کنایـه، آرایـۀ اسـلوب الحکـیم نیـز        » گیري  دست«یا » دست

یشی؛ تصویري از صورت ظاهري و بعـد الزمـی کنایـه    اي است از نوع ایماء، و نما  دارد) کنایه
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گیري: کمک کردن، یاري کردن)؛ و نیز در بیـت ضـمیري اصـفهانی نیـز کنایـۀ        (ملزوم دست
اي اسـت از نـوع ایمـاء،      (ملزوم: هوشیار شـدن و از غفلـت برآمـدن) کـه کنایـه     » چشم مالیدن«

آفرینی، جنبـۀ    کرد بیانی و خیالمحرز و مشخّص است. باز هم در هر دو بیت، کنایه سواي کار
دهـد و ایـن     کند و هم نشان می  کنایه هم بیان می«تصویري و نمایشی نیز دارد. در این ابیات نیز 

 ).754: 1413(حسینی، » گذارد  رمز تأثیر عمیقی است که کالم کنایی بر مخاطب می
صـل یـازدهم   اي که فتوحی در کتاب گـردآوري کـرده، در ف    هاي پراکنده  سواي بیت

چین و ذکـر    هاي قرن دهم دست  ها و منتخبات تذکره  کتاب نیز هزار بیت وقوعی را از دیوان
شده هم به لحاظ شمول و جامعیت مکتب وقوع بسیار اهمیت   چین  است. این ابیات گل  کرده

، انـد   هـاي مکتـب وقـوع انتخـاب شـده       هـا و مؤلفـه    جا که بر اساس ویژگی  دارند و هم از آن
هاي شاعران بزرگ ایـن مکتـب. تـأملی در      ترین بیت  شوند از برجسته  اي محسوب می  گزیده

شده نشانگر حضور کارآمد و مؤثر شگرد کنایه در بازتابانیدن احوال و   چین  این ابیات دست
هـا (بـه ترتیـب موضـوعی کتـاب)        افعال وقوعی خواهد بود. براي نمونه، برخی از ایـن بیـت  

 :عبارتند از

 ـ گزارش راست و ساده از رفتارها1
 شهیدي:

 اومرکـب   روم در رکـاب خوش آن زمان که 
 

 نظر به گوشـه   ي چشـم افکـنم بـه    غبغـب او  
)397: 1395(فتوحی،                                  

 

اي است فعلی از نوع ایماء که بعـد ملزومـی آن عبـارت      کنایه »رفتن کسی رکاب در«
» ۀ چشم نظر افکندن به...گوش به«؛ همچنین »مالزم و در خدمت کسی بودنهمراه، «است از 

، امـا در  »توجه و التفات مختصـر و کوتـاه کـردن   «اي است فعلی از نوع ایماء با مفهوم   کنایه
 را نیز در نظر گرفت.» پوشیده و پنهانی نگاه کردن«توان   این بیت می

 پیشین:   
 گیدرد، زنــد  عاشــق هــالك خواهــد و بــی

 

 روي کسی سیه که به این زیستن خوش اسـت  
)397(همان:   
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شـرمندگی، رسـوایی و   «اي اسـت از نـوع صـفت و ایمـاء بـا مفهـوم         کنایه» رویی  سیه«
 ».آبرویی  بی

 جهان:   شرف
 کرد شب شرف ز تو در کـنج غـم گلـه     می

 

 شـــرمنده  ام کـــه در پـــس دیـــوار بـــوده  اي 
)397(همان:   

پنهان بودن (و استراق «اي فعلی است از نوع ایماء با مفهوم   کنایه» در پسِ دیوار بودن«
 و یادآور این بیت سعدي:   » سمع کردن)

ــی     ــت بســ ــوار غیبــ ــت دیــ ــن پشــ  مکــ
 

 بـــود کــــز پســـش گــــوش دارد کســــی   
)154: 1387(سعدي،   

 حسابی:    
 حسابی! بس که گفتی عاشقم، عاشق شدم آخر

 

 تو آخر گفته گفته عشق بستی بر گلوي مـن  
)397: 1395(فتوحی،                                  

 

چیـزي را بـر   «اي فعلی از نوع ایماء بـا مفهـوم     کنایه» چیزي را بر (گلوي) کسی بستن«
 است.» کسی تحمیل و تکلیف کردن

 بوداق بیگ: 
 کنـی   عزم میدان مـی  کرده کاکل را پریشان

 

 بــاز از ســر، خــاطر مــا را پریشــان مــی  کنــی 
)397(همان:   

گـري    آمـادة رزم و جلـوه  «اي فعلی از نوع ایماء با مفهوم   کنایه» پریشان کردن کاکل«
. دوبـاره انجـام دادن؛   1نیز در این بیت ایهـام دارد:  » باز از سر«است. همچنین ترکیب » شدن

 کنی.  . بخاطر سر که کاکل دارد، ما را پریشان می2

 امیرنوراهللا: 
 ر مستآن نگا دست رقیب داشت به دست

 

 خندان ز من گذشت و مرا گریه داد دسـت  
)397(همان:   

اي فعلـی اسـت از نـوع ایمـاء بـا معنـاي ملزومـی          کنایـه  »داشتن دست به را کسی دست«
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اي فعلی از نوع ایماء بـا    کنایه »گذشتن کسی از«همچنین ». نهایت صمیمیت و دوستی با کسی«
 چیـزي  دادنِ دست«باشد. از طرفی  می» ادیده گرفتنالتفاتی نسبت به کسی، یا او را ن  بی«مفهوم 

 است.» شدن حالتی بر کسی  آغاز و عارض«اي فعلی از نوع ایماء با مفهوم   کنایه »کسی به

 میرزا شاه حسین: 
 ام امـــروز  جانانـــه دامـــن بـــه میـــان بـــرزده

 

ــه    ــور یتیمانـ ــق آن طـ ــن عاشـ ــروز  مـ ام امـ  
)397(همان:   

آمـاده، مهیـا و   «ي فعلی است از نوع ایماء با معناي ملزومـی  ا  کنایه» دامن به میان زدن«
 ».شدن  عازم

 میر همایون:  
ـبانش را  در خواب سـازم به صد افسانه شب   پاس

 

 روم آن  گــه بــه کــام دل ببوســم آســتانش را 
)398(همان:   

ــیدن « ــی را بوس ــتان کس ــه»آس ــی      ، کنای ــاي ملزوم ــا معن ــت، ب ــوع ایماس ــی از ن اي فعل
کسـی را در خـواب   «؛ نیز »خدمت بزرگی رسیدن  تن و در نهایت ادب و احترام بهیاف    تشرّف«

 ».کسی را غافل و سرگرم کردن«در مصراع اول استعاره است از » ساختن

 میلی:  
 ي رخـــش  رفـــتم بـــه مســـجد پـــی نظـــاره 

 

 بــر رو گرفــت دســت و دعــا را بهانــه کــرد 
)398(همان:   

محجـوب و شـرمگین   «نـوع ایمـاء بـا مفهـوم      اي فعلی از  کنایه» دست بر روي گرفتن«
 است.» بودن

 موالی تونی: 
 دامن درکشید از مـن به سویم یک نظر ناکرده، 

 

گوید چه دید از من  دانم چه بد کردم، نمی  نمی   
)398(همان:   

دوري جستن «اي فعلی از نوع ایماست، با معناي ملزومی   کنایه...» دامن درکشیدن از «
 ...». کردن از  و اعراض
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 ـ در اوصاف عشق وقوعی2
 وقوعی تبریزي: 

 شدن الزم عشـق اسـت وقـوعی     چون شهره 
 

 عاشـق ز چـه   در بنــد نهـان   کـردن راز  اســت 
)398(همان:   

همـت و فکـر دائـم بـر     «اي است از نوع ایماء با معناي ملزومـی    کنایه»: دربند ... بودن«
 ».چیزي داشتن

 وحشی بافقی: 
ـنم شد وقت آن دیگر که م  ن ترك شکیبایی ک

 

 ناموس را یک  سو نهم، بنیـاد رسـوایی کـنم    
)399(همان:   

؛ »تـرك کـردن  «اي است فعلی از نوع ایماء با معنـاي ملزومـی     کنایه» سو نهادن  یک را چیزي«
 ».شروع کردنِ...«اي فعلی از نوع ایماست، با مفهوم   کنایه» بنیاد ... را نهادن«همچنین 

 ـ عشق پنهان3
 جهان:   شرف

 ي عـالم   شـود سرگشـته  وجـویش گـر     شرف در جسـت 
 

 

شـکن پرسـد    محال است این که از کس نام آن پیمان   
)400(همان:   

 است.» آواره شدن«اي فعلی از نوع ایماء با معناي ملزومی   کنایه»: شدن  سرگشته«

 فهمی: 
 خـواهم   هزارم نکته در هر حـرف پنهـان اسـت و مـی    

 

 

 دلی خالی کنم چون روي صحبت با من است امشب 
)400(همان:   

الضـمیر    اظهـار درد مـافی  «اي است فعلی از نوع ایماء با مفهوم   کنایه» خالی کردن دل«
اي فعلـی از نـوع ایماسـت، بـا مفهـوم        کنایـه » داشتنن با کسی روي صحبت«همچنین » کردن

 ».کسمخاطب قرار دادنِ آن «
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 ضمیري:
 ن نهـم چون سر به گوشت از پی حرف نهـا 

 

 صــد داغ رشــک بــر دل هــر بــدگمان نهــم 
)400(همان:   

عزادارکردن یا «اي فعلی از نوع ایماء با معناي ملزومی   ، کنایه»داغ بر دِل کسی نهادن«
 ».آزردن کسی

 محتشم: 
ــت ــولی   راس ــان   ق ــاي نه ــاي او در ماجراه  ه

 

 با چو من کج   بحث و کافر ماجرایی حیف بـود  
)400(همان:   

از صــفت و نــوع ایمــاء و بــه ترتیــب بــه مفهــوم     کنایــه» کــافر مــاجرا«و » بحــث  کــج«
 است.» ستمکار و بیدادگر«و » گوي  یاوه«

 شجاع غضنفر:
 یـی هسـت    سرگرانیهرگز از این نرنجم کش 

 
 حالتی تهرانی: و

 بینم سرگرانز غیرت جان دهم هرگه به غیرش 
 

یـی هسـت    چون در میان چشمش ناز نهـانی    
)400(همان:   

 
 که در ضمن عتاب یار صد لطف نهان بیـنم 

)401: همان(  

 ».نخوت و خودپسندي«از صفت و از نوع ایماست با مفهوم    کنایه» سرگرانی«

 : محتشم
 بـه لطـف نهـانی    دلگشاي رقیبان شـوي چو 

 

ــانی   ــات زبـ ــه التفـ ــدي بـ ــده ببنـ ــان بنـ  زبـ
)400(همان:   

مایـۀ شـادي و   «ا معناي ملزومـی  اي فعلی از نوع ایماست ب  کنایه» کسی شدن دلگشاي«
او را «اي است از نوع ایماء با مفهـوم    کنایه» زبان کسی را بستن«همچنین ». نشاط کسی شدن

 ».خاموش و ساکت کردن
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 : وحشی بافقی
ــا  ــوخبـ ــم شـ ــدي  چشـ ــرفتم برآمـ ــز گـ  نیـ

 

ــده  ــی   آن خن ــب را چــه م ــانی ل ــی؟  ي نه کن  
)400(همان:   

 است.» شرمی  گستاخی و بی«ع ایماء با مفهوم از صفت و از نو   کنایه» شوخ چشمی«

 صبوري تبریزي: 
ــد    ــه شـ ــاد کـ ــردهفریـ ــبوري درِ  پـ  راز صـ

 

 دزدیده نگاهی که به صد خون جگـر داشـت   
)402(همان:   

 جگـر  در خون« و» فاش کردن راز«از صفت و از نوع ایماء با مفهوم    کنایه» دري  پرده«
 است. » غم و اندوه داشتن«با معناي ملزومی اي فعلی و از نوع ایماء   کنایه »داشتن

 : زکی همدانی
ـیم رسـوایی     ز رویت بس که می  دزدم نگـاه از ب

 

 ز دست طاقـت مـن آرزو   خـون در جگـر دارد   
)402(همان:   

غـم و انـدوه   «اي فعلـی از نـوع ایمـاء بـا معنـاي ملزومـی         کنایه» خون در جگر داشتن«
 است.» داشتن

 ها  ـ دیدارها و نگاه4
 جهان:   فشر

 نفگنم پیش کسان چشم به روي چـو مهـش  
 

 ترسم از خویش روم چون به من افتد نگهـش  
)402(همان:   

 است.» هوش شدن  بی«اي فعلی از نوع ایماء با مفهوم   کنایه» از خویش رفتن«

 حاتم کاشانی: 
 مغـز اسـتخوان بـدود   خوش آن نگاه که تـا  

 

ــدود    ــان ب ــام ج ــم زدن  در تم ــیم چش ــه ن  ب
)402(همان:   

نهایت «اي فعلی از نوع ایماء با مفهوم   کنایه» چشم زدن  نیم«و  »دویدن استخوان مغز تا«
 است.» زمان بسیار کوتاه«و » تأثیرگذاري و نفوذ
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 حیاتی: 
 نگــاه گــرمچشــمم بــر التفــات تــو از یــک 

 

ــرد      ــاده ک ــت زی ــوز محب ــزار س ــدین ه  چن
)402(همان:   

 داعی اصفهانی:  و
 بر وي زدي آتـش عی و نظر کردي به سوي دا

 

 به گرمیِ نگـه   هـا ي حجـاب   آلـوده   ات میـرم  
)403(همان:   

و » نگـاه پـر مهـر و محبـت داشـتن     «اي فعلی از نوع ایماء با مفهـوم    کنایه» نگاه گرم داشتن«
 است.» رنج بسیار وارد کردن بر او«اي فعلی از نوع ایماء با مفهوم   کنایه» آتش در کسی زدن«

 پیشین:  
 یبسـت گوهرفشـان   لـب از وصل چون کردم، سؤال 

 

 

ــه   ــز نگـ ــه انگیـ ــواب  بـ ــاي جـ ــوده  هـ ــرم  آلـ ات میـ  
)403(همان:   

 است.» شدن  کردن و خاموش  سکوت«فعلی و از نوع ایماء با مفهوم    کنایه» بستن  لب«

 محتشم: 
 محتشـم  دارداصـحاب و   دارند گوشسخن  بر

 

 چشم در وقت سخن بر چشم مضمون  گوي تـو  
)403: (همان  

اي فعلـی از نـوع     کنایه» چشم بر چیزي داشتن«و » ش بر چیزي داشتنگو«در این بیت 
 ».نگاه کردنِ با دقّت به چیزي«و ...» توجه و التفات داشتن به «ایماست با معناي ملزومی 

 پیشین:  
 سـت چـرا  پا  سـبک محتشم پیک نظر گر نـه  

 

وزن چو کاه است امشـب   کوه تمکین تو بی   
)403(همان:   

است. این بیـت  » چاالکی و تندروي«از صفت و از نوع ایماء با مفهوم    کنایه» پا  سبک«
پایی پیک نظر)، تشبیه (نظر به پیک، تمکین به کـوه،    عالوه بر شگرد کنایه، تشخیص (سبک
 وزنی کوه تمکین) و استفهام تأکیدي نیز دارد.     و کوه تمکین به کاه)، پارادوکس (بی



 1399و زمستان  زیی، پا18 ة، شمار10سال هاي دستوري و بالغی،  پژوهش 334

 میلی: 
ــ ــه  مـ ــو کـ ــادهرا مگـ ــوز   نیفتـ ــااي هنـ  از پـ

 

ــرا   ــه راه م ــرد ب ــی  ب ــب  م ــطراب طل ــه اض  ک
)404(همان:   

فعلـی هسـتند از نـوع ایمـاء کـه بـه        کنایـاتی  »بردن راه به«و  »افتادن پا از«در این بیت، 
مـورد  » کشیدن، قـادر بـه ادامـه سـاختن    «و » گیر شدن  زبون و زمین«ترتیب به معناي ملزومی 

 اند. قرار گرفتهاستفاده شاعر 

 حضوري قمی: 
 بسمل  نیم، چو شکار در خوناست  طپیدنز 

 

ام هنـوزش   دلم از نگـاه چشـمی کـه ندیـده       
)405(همان:   

» بسـمل بـودن    نیم«و » کشته شدن«اي فعلی از نوع ایماء با مفهوم   کنایه »تپیدن خون در«
 است.» زندگی بودنبین مرگ و «از صفت و از نوع ایماء با معناي ملزومی    کنایه

این حجم و شمار قابل توجه از شگرد کنایـه فقـط مربـوط اسـت بـه بررسـی گـذراي        
کـه شـمار     چهار مؤلفۀ موضوعیِ نخست کتاب صد سـال عشـق مجـازي. بـا عنایـت بـه ایـن       

هـاي ویـژة وقـوعی در ایـن کتـاب سـیزده مؤلفـه اسـت،           هاي برجسـته و مضـمون    مایه  درون
گیـري    ها، شمار قابـل مالحظـه و چشـم     هاي موجود در همۀ این مؤلفه  تردید بررسی کنایه  بی

شده در این مطالعه فقـط بـه منظـور اثبـات حضـور مـؤثر کنایـه در          خواهد بود. بررسی انجام
 است. بازتابانیدن حاالت وقوعی صورت گرفته

شـعر   هـایی از   اند و نمونـه   هایی که به بحث مکتب وقوع پرداخته  نگاهی به دیگر کتاب
دهندة حضور صـناعت کنایـه در بافـت کالمـی ایـن دوره        اند نیز نشان  این مکتب ذکر کرده

، هنگـام بحـث از ضـمیري اصـفهانی (از     »از گذشتۀ ادبی ایـران «کوب در کتاب   است. زرین
آورد که در همـین ایـام و در بـاب      شاعران مشهور وقوعی) چند بیت از تذکرة خیرالبیان می

 ها نمایان است:  و حضور مؤثر شگرد کنایه در آن   ه شدهشعر ضمیري گفت
 الف مـده از کـف عنـان   گو خنگ نظـم را  

 کـس را دریـن جهـان     ام همـه   نیک آزمـوده 
ــد  ــی  رس ــري نم ــه  گی ــه الف معرک  آن را ک

ــد ــی  رسـ ــري نمـ ــی و دلیـ ــوي سرکشـ  دعـ
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 و بــا غــزل بســاز   مــزنگــو   قصــیده الف
 

 الحق که بیش از این به ضـمیري نمـی    رسـد 
)430: 1383کوب،   زرین(  

 

و در بیـت دوم کنایـۀ   » گیري  معرکه«و » عنان از کف دادن«هاي  در بیت نخست کنایه
 آید.  به چشم می» الف زدن«و در بیت سوم کنایۀ » سرکشی کردن«

احمد خاتمی در کتاب پژوهشی در سبک هندي و دورة بازگشت ادبـی در بحثـی بـا    
آورد کـه در هـر سـه      از شـعر محتشـم کاشـانی مـی       ، سه بیتبراي نمونه» گویی  واقعه«عنوان 

کشـتنِ چـراغِ   «و ...» دمیـدن بـر آتـشِ    «، »کسی را به صد جفا کشتن«هاي  ، شگرد کنایه  بیت
 حضوري پویا دارد:...» کشتِن آتشِ «و » گرفتنِ دامنِ کسی«، »دامنی  پاك«، ...»

ــرم   ــاطر غی ــراي خ ــت  ب ــا کش ــد جف ــه ص  یب
 و پـاك نسـوخت   فتدامن پاکت گررقیب 

 

ــی   ــراي کــه اي ب ــین ب ــا، کــرا کشــتی؟   بب وف  

ــتی ــا کش ــش حی ــه زود  آت ــغ و درد ک  دری
)29: 1371(خاتمی،   

اي اسـت بـا عنـوان      اسـت، مقالـه   پژوهش دیگري که در زمینۀ شعر وقوع انجام گرفتـه 
از رئیسـی و محمـودي.   » حامدي اصفهانی، از شاعران پیشـگام مکتـب وقـوع در سـدة نهـم     «

گـر حضـور شـگرد      اند، نشـان   در شعرهایی که نویسندگان این مقاله براي نمونه آوردهتأملی 
 :  مؤثر و پررنگ کنایه در شعر حامدي اصفهانی است؛ براي نمونه

 اي  زان دهــانِ چــون شــکر کــردم ســؤال بوســه 
 

 

ـیچم نگفـت      گرچه زین معنی به تنگ آمـد  ولـی ه
)103: 1396رئیسی و محمودي، (  

به سـتوه آمـدن، عـاجز و    «فعلی و از نوع ایماء با معناي ملزومی    کنایه» نبه تنگ آمد«
 است.» درمانده شدن

 زلــف تــو بــرون از زیــر بــارگــر دلــم آیــد 
 

 

 گرد این سودا نگردد در جهـان بـاري دگـر    
)107(همان:   

خـروج از  «فعلی و از نـوع ایمـاء بـا معنـاي ملزومـی         کنایه» آمدن بیرون...  بارِ زیر از«
فعلی و از نوع ایماء با معناي ملزومی    کنایه» سودا گردیدن ردگ«و ...» عهد  و تحمل کردنِ ت

 است.» . در پی کار بیهوده و باطل بودن2. در پی زلف سیاه (سودا) بودن؛ 1«ایهامی 
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برجسته در خصوص صناعت کنایه در شعر حامدي و این مقاله با تحلیل بیـت    اما نکتۀ 
 آید:  میزیر به دست 

 کنـد   ي آن مه نصیحت مـی   حامدي را غمزه
 

 هرچه گوید می  نهم انگشت خود بر چشم و سـر  
)105(همان:   

پیشتر ذکر شد که صناعت کنایه، ابزار کارآمدي است براي نمایش ممکنات بیرونـی.  
د کنـ   سو مفهوم کالمی را بیان می  در این بیت نیز کنایه عنصري است ادبی و نمایشی؛ از یک

تصـویرآفرینی، برگرفتـه از   «دهـد. در ایـن بیـت،      و از دیگر سو، همان مفهوم را نمایش مـی 
پاسخی ایمایی و رفتاري است براي گفـتن  » دست بر چشم نهادن«گرایانه است؛   رفتاري واقع

گویی را اساس مکتب وقوع بایـد    و احترام به گوینده از سوي شنونده که این نوع واقع» بلی«
شود، نویسندگان این مقالـه    که مالحظه می  ). چنان103: 1396ئیسی و محمودي، (ر» دانست

». گویی را اساس مکتب وقـوع بایـد دانسـت     این نوع واقع«دارند که   در جملۀ آخر اذعان می
یابیم کـه عنصـر اصـلی و سـازندة آن       گویی تأمل کنیم، درمی  حال اگر در جزییات این واقع

کـه حامـدي را پیشـگام      همه، در نهایـت، پژوهشـگران بـا ایـن      . با اینشگرد بیانی کنایه است
)، ولـی هنگـام برشـمردن و تحلیـل خصـایص      113دانند (همان:   گویی در سدة نهم می  وقوع

شعر حامدي (کاربرد زبان عامیانه، اسلوب معادلـه، ایهـام تناسـب، جنـاس مرکّـب، تشـبیه و       
 ).111ـ112(همان:  برند  استعاره)، نامی از شگرد کنایه نمی

هاي مکتب وقوع در اشعار شـرف جهـان قزوینـی      اي که به بررسی ویژگی  نیز در مقاله
توان حضور مؤثر صناعت کنایه در نمایش   ) پرداخته، می1397فتح و درخوش:   (پورمجیدي

 هاي این مکتب را دید؛ براي نمونه:  ویژگی

 »:ستیزي  رقیب«ذکر ویژگی  در
 از مـن  د دلی پـر خـون رقیـب   دارز رشک لطف او 

 

 

 مکــن بــاور، بــه تــو نقــل دروغــی گــر نمــود از مــن 
)8(همان:   

 است.» اندوه فراوان داشتن«اي فعلی از نوع ایما با مفهوم   کنایه» دلِ پرخون داشتن«
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 :»اعراض از معشوق«در ذکر ویژگی 
ــددیگــر شــرف  ــد در بن ــان نیفت ــف خوب  زل

 

 نتوان گرفـت صـیدي کـز دام جسـته باشـد      
)13(همان:   

 .است» دچار و مبتالي کسی شدن«اي فعلی از نوع ایما با مفهوم   کنایه» در بند ... افتادن«

 :»معشوق مجازي«در ذکر ویژگی 
 بیـرون رود  کنـان   جوالنگر سوار ترك من 

 

 عالمی را هر طرف از کف عنان بیرون رود 
)14(همان:   

نمـایی و    خودنمـایی، قـدرت  «بـا مفهـوم    از صفت و از نوع ایمـا    کنایه »کردن جوالن«
از دست «اي فعلی از نوع ایما با مفهوم   کنایه »کف از عنان رفتنِ بیرون«و » وتاز کردن  تاخت

 است. » رفتن اختیار
 اي نهفتــه مــدار   خیــال کشــتن مــا کــرده   

 

 ز سرگرانیت اي ترك مست چون پیداست 
)14(همان:   

 

 است.» نخوت و خودپسندي«ایماء با مفهوم  از صفت و از نوع   کنایه» سرگرانی«

 :»خیانت معشوق«در ذکر ویژگی 
 کـس   ؟ تو مایل همـه خورم خونز غصه چون 

 

 حدیث مشرب تـو،  نقـل محفـل همـه     کـس  
)15(همان:   

 نقـل «و » اندوه فـراوان خـوردن  «از صفت و از نوع ایما با مفهوم    کنایه »خوردن خون«
موضـوع اصـلی بحـث و    «صفت و از نوع ایماست بـا مفهـوم    از   کنایه »بودن کس  همه محفل

 ».گفتگوي عموم بودن

 :»عدم رازداري معشوق«در ذکر ویژگی 
 شــرف از بــد اغیــار کــه یــار  لــب فــرو بنــد

 

رسـاند ز تـو هـر لحظـه بدیشـان سـخنان        می   
)16(همان:   

» شـدن   کـردن و خـاموش    سـکوت «فعلی و از نوع ایماء با مفهـوم     کنایه» فروبستن   لب«
 است.
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 »:بودن حاالت بین عاشق و معشوق  واقعی « ویژگی ذکر در
 از خویشــتن رومقاصــد مبــاد چــون شــرف  

 نفکنم پیش کسان چشم به روي چـو مهـش  
 
 

ــرا    ــتر مــ ــدنش پیشــ ــن ز آمــ ــه مکــ  آگــ
 ترسم از خویش رود چو به من افتد نگهـش 

)18(همان:   

 

  است.» هوش شدن  بی«وم اي فعلی از نوع ایماء با مفه  کنایه» از خویش رفتن«
که پیشـتر ذکـر و نشـان داده      اما پیش از پایان بحث، یک نکته بایستۀ ذکر است؛ چنان

شد به اذعان پژوهشگران مکتب وقوع، زبان شعر این مکتب، زبانی ساده و روان اسـت و بـه   
حـال  گیري از صناعات ادبی، در حد استفاده از تشـبیهات و اسـتعارات تکـراري.      لحاظ بهره

وکم محرز و مسجل شد که شگرد کنایه یکی از ابزارهاي تصویرسازي در مکتـب     که بیش
گیري از ایـن صـناعت بیـانی بـا سـادگی و        آید که آیا بهره  وقوع است، این پرسش پیش می

 تـرین   طبیعـی  از کنایـه روانی زبان این مکتب منافات ندارد؟ در پاسخ باید گفت: خیر؛ زیرا 

فراوان یافـت   ایشان زبان رایج در حکم و امثال و عامۀ مردم گفتار در که است بیان هاي  راه
 تعیـین  آن حدود براي جدولی تواند  گاه نمی  هیچ بالغت علماي هاي  بندي  تقسیم و شود می

اي هسـتند کـه     هـا در زمـرة ابزارهـاي بالغـی      کنایـه  ). پس148: 1370کدکنی،  کند (شفیعی
توان اذعـان    و زبان مردم عادي نیز حضوري پویا دارند و حتّی می سواي متون ادبی، در ذهن

انـد.    هاي موجود در زبان فارسی، مردم کوچه و بـازار بـوده    داشت که خالق بسیاري از کنایه
شـود کـه شمیسـا در کتـاب بیـان و معـانی، و در         برجستگی این موضوع زمانی مشخّص مـی 

ید پنداشت که شاعران و نویسـندگان همیشـه کنایـه را    نبا«نویسد:   می» هاي نوین  کنایه«بحث 
ي افـراد    کنایات مـال مشـترك همـه   «)، بلکه 99: 1383(شمیسا، » کنند  از زبان مردم أخذ می

: ج) و ریشه در آداب و رسوم و هنجارهاي اجتماعی و زیستی 1378مهر،   (برزین» بشر است
هاي مردمـی    و رسم و راه و ویژگی) 93: 1396و باورهاي مردمی دارد (خضري و دیگران، 

ریشـه در فرهنـگ عامیانـه دارد و    هـا    دارند. ایـن کنایـه    دیگر را در خود بازتابیده یا نهفته می
هایی که در زبـان و در    اند؛ یعنی کنایه  هاي مردمی  ها به اصطالح، کنایه  اي از آن  بخش عمده

روسـت کـه در فرهنـگ هـر ملّتـی        همین ). از172: 1368کزازي، اند (  میان عموم مردم رایج
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هـا در گـرو آشـنایی بـا فرهنـگ آن افـراد یـا          هاي خاصی است که دریافت مدلول آن  کنایه
 ). 286: 1385هاست (شمیسا،   و علّت پیدایش آن کنایه   آشنایی با زمینه

دن شـ   فهـم    هـاي عـوام    گیري از کنایه، یکـی از سـبب    طور کلّی، بهره  از سوي دیگر، به
)؛ 2:  1399جـو،    شود  (میردار رضایی و حق  شعر، حتّی در شاعران تراز اولی چون حافظ می

استفاده از الفـاظ محـاوره و کنایـات عـوام     «نویسد:   خصوص می  کوب در این  که زرین  چنان
بخشـد و طرفـه آن اسـت کـه سـخن        گاه لطف و ظرافتی خاص به شعر او [حافظ] می  هم گه

اي صـنعتی اسـت، اسـتعمال الفـاظ و کنایـات        که منقح و عالمانـه و تـا انـدازه     آنحافظ را با 
کـوب،    (زریـن » اسـت  اندام نکرده، سهل است رونقی هم بـدان بخشـیده    عوامانه و بازاري بی

هـاي مکتـب وقـوع از زبـان       شود که بیشـتر کنایـه    ). با این توضیحات، روشن می375: 1383
که در مصادیق این مطالعه مشاهده شـد و پژوهشـگران نیـز ذکـر       نچنا  عوام گرفته شده و هم

)، بیشـتر  172: 1368(کـزازي،  » ي ایماینـد   هـاي مردمـی بیشـتر از گونـه      کنایـه «اند کـه    کرده
کـارگیري   هاي مکتب وقوع از نوع ایما و آشکار است. بـه هـر روي، بسـامد بـاالي بـه       کنایه

بلکه به دلیـل   ها منافاتی با زبان سادة این مکتب ندارد،تن  نه صناعت بیانی کنایه در شعر وقوع
و بارازي و مردمی بودنش، سبب روانی و سادگی بافت و ساخت زبان شعري    ماهیت کوچه
هاي موجود در زبان وقوعی از نـوع ایماسـت و     که بیشتر کنایه  گردد. خاصه این  وقوع نیز می

 ربط بین معنی اول و دوم آن آشکار. 
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 نتیجه
، در   انجام شـده » مکتب وقوع«هایی که در زمینۀ بررسی مختصات ادبی   غالب پژوهش

از شـگردهاي     هـاي تخییلـی و عـدم اسـتفاده      کنار اشاره به زبان ساده و روان، به فقدان سازه
هـاي تخییلـی و شـگردهاي ادبـی در       اند. گویا منظور از سازه  ادبی در این مکتب اشاره کرده

ا، صـناعات بـدیعی و نیـز از بـین شـگردهاي بیـانی: اسـتعاره، تشـبیه و مجـاز          هـ   این پـژوهش 
آفـرین بـه حسـاب      است؛ چراکه این مطالعات، کنایه را در زمرة شگردهاي ادبی تخییـل   بوده

شود که صناعت بیانی کنایه (به سـبب    اند! اما با بررسی شعر مکتب وقوع مشخّص می  نیاورده
اش) در بازنمـایی حـاالت     بودن بعد الزمی  ن و همچنین نمایشیخاصیت ذاتیِ دو وجهی بود

وقوعی، احساسات عینی و ممکنات بیرونی حضوري گسـترده، مـؤثّر و کارآمـد دارد و لـذا     
جا که بیشتر   همچنین از آن نیست.   یکباره خالی و عاري از صناعات ادبی  هاي وقوعی به  غزل

ها از گونۀ ایما و آشکار هسـتند.    ، غالب آن  اند  فته شدههاي این مکتب از زبان عوام گر  کنایه
تنها منافاتی با زبـان سـادة ایـن مکتـب       همچنین حضور گستردة این صناعت در شعر وقوع نه

و بارازي و مردمی بودنش، سبب روانی و سادگی بافت و    ندارد، بلکه به دلیل ماهیت کوچه
 گردد.   ساخت زبان شعري وقوع نیز می

 نوشت  پی
» اسـتعارة ایهـامی کنایـه   «ـ در یک نگاه کلّی، شگردهاي ترکیبی یـا صـناعات آمیغـی عبارتنـد از:     1

)؛ 213: 1384پـور آالشـتی،     (حسـن    »اسـتعاري   ـ     هـاي ایهـامی    کنایـه «)؛ 423ـ   425: 1381جو،   (حق
: 1390جـو،    (حـق » اییایهـام کنـ  «و » استعارة کنایـه «)؛ 40: 1387(شفیعیون، » استعارة مکنیۀ ایهامی«

» کنایۀ استعارة تشـبیهی «)؛ و 84: 1391(میردار رضایی، » استعارة ایهامی کنایۀ همراه با تشبیه«)؛ 257
 ).34: 1397(همان، 

اسـت؛ بـه دیگـر بیـان،       شـده    ـ حدود این پژوهش، مطالعاتی است که در حوزة مکتب وقوع انجام2
هـا توجـه     هـاي مکتـب وقـوع آمـده، امـا بـه آن        ژوهشتأکید این تحقیق بر شعرهایی است که در پ

هاي نخستین شاعر   است. با این حال، براي نمونه و براي اثبات وفور کنایه در شعر وقوعی، بیت نشده
(اسیري رازي) کتاب مکتب وقوع گلچین معانی (کـه بـیش از آنکـه تحلیلـی باشـد، گـردآوري و       



 341 وقوع مکتب يها  پژوهش در هیکنا غربت

شـود، در بسـیاري از     که در ادامه مشاهده می  چنان  ت و هممانند است) مورد واکاوي قرار گرف  سفینه
 ها:  ابیات این شاعر شگرد کنایه وجود دارد. شماري از آن نمونه

 اسیري رازي:
ــته  دل ــار ا  خسـ ــه روزگـ ــی کـ ــاوك طفلـ  م ز نـ

 

 در دســت  او نـــداده بــه بـــازي  کمــان  هنـــوز 
)18: 1377(گلچین معانی،   

 ». ن به دست کسی دادنکما«و » خسته بودن  دل«ها:   کنایه
 بــر لــبم مــزن انگشــت، دلــم پــر اســت ز خــون

 

ــو دارم  ــه در گل  کــه چــون صــراحی مــی،  گری
)18(همان:   

 ».گریه در گلو داشتن«و » انگشت بر لب زدن«، »پر خون بودن دل«ها:   کنایه
 خندیـدن داشـت   شـده   دلدي که بر حـال مـن   

 
 ».شده  دل: «  کنایه

 گذشـت  ل ریشمدو  چشم پرخونبس که شب در 
 

ــطراب مــن و خندیــدن او دیــدن داشــت       اض
)19(همان:   

 
 جامه گلگون دیدمش امروز کز پیشم گذشـت 

ا)19(همان:   

 ».جامۀ گلگون داشتن«و » ریش بودن دل«، »چشم پر خون داشتن«کنایه: 
 ي کـو؟ سوز  توبهنیازي،   م از بیبه تنگ آمد دل

 

 کــه بــرق حســن او آتــش در اســتغفارم انــدازد 
)19ان: (هم  

 ».آتش در ... انداختن«و » سوز  توبه«، »به تنگ آمد دلم«ها:   کنایه
 خوش آن مستی که از میخانه در بازارم انـدازد 

 
 ».دستار انداختن«و » گریبان گرفتن«ها:   کنایه

 دانـم   خیالش کیست باز امشب نمـی  آغوش  هم
 

 یکــی گیــرد گریبــان، دیگــري دســتارم انــدازد 
)19(همان:   

 
ــدازد ــارم انــــ ــه آتــــــش در دل افگــــ  کــــ

)19(همان:   

 ».آتش در دل زدن«و » آغوش کسی بودن  هم«ها:   کنایه
 دسـت از مـن نداشـت   که  بحل کردمقاتل خود را 

 

ــود   ــار ب ــت او در ک ــانی، دس ــیم  ج ــا ن ــتم ت  داش
)19(همان:   
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 ».کسی در کار بودن دست«و » جانی داشتن  نیم«، »دست از دامن کسی داشتن«، »کسی را بحل کردن«ها:   کنایه

 ذوق خـورد بـاده، شـرابش مدهیـد      هرکه بی
 

 ».خاك درِ ... شدن»   کنایه:
 تــن آیــد  از غیــر کــنم شــکوه چــو آن ســیم 

 
 ».هوادار کسی بودن: «  کنایه

 هرگـــز نـــرود از دل مـــن ذوق وصـــالی     
 

 ».چشم به ره بودن: «  کنایه
ــت  ــاده اسـ ــن زیـ ــطراب دل مـ ــروز اضـ  امـ

 
 ».خویی  گرم: «  کنایه

 چو قاصد یافت شوقم را ز مکتوب پر افسونش

 
 ...».خون کردن دلِ : «  کنایه

 زین غم که شمع بزم او خود را سراپا سوختم

 

 گر شـود خـاك در   میکـده، آبـش مدهیـد    
)20(همان:   

 
ــد  ــخن آیـ ــواداري او در سـ ــه  هـ ــاید بـ  شـ

)20(همان:   
 
 کز ناز به مـن در سـخن و   چشـم بـه ره بـود   

)20(همان:   
 
 گویــا شــده بــه کشــتن مــن گــرم   خــوي  تــر

)20(همان:   
 

 دلم را کرد خون تا ساخت آگاهم ز مضـمونش 
)21(همان:   

 
 سراپا سـوخت تـا   از بـزم او  نارنـد بیـرون  ش

)21(همان:   
 ».کسی را از جایی بیرون بردن«و » سراپا سوختن: «  ها  کنایه

 جا کرده چنان در دل تنگم هوس او
 

 ».دل  تنگ«و » در دل کسی جا کردن: «  کنایه

 کنی  همه آشوب می  در خردسالی این

 
 ».نشین  مجلس: «  کنایه

 کآیـــد بـــه مشـــام از نفـــس مـــن نفـــس او 
)21(همان:   

 
 فریاد از آن زمان که تو مجلس  نشین شـوي! 

)22(همان:   
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 . 329ـ  346. صص: 20. سال ششم. شمارة دوم. پیاپی شناسی (بهار ادب)  تخصصی سبک
 ت دانشگاه فردوسی.. مشهد: انتشارامکتب وقوع). 1377گلچین معانی، احمد.(

 . تهران: بنیاد فرهنگ ایران.مکتب وقوع در شعر فارسی). 1348.( ــــــــــــــــــ
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هاي مکتب وقوع و واسـوخت در شـعر وحشـی      جلوه). «1394باز.(  مجوزي، محمد و علیرضا کمان
. المللی ترویج زبان و ادب فارسـی   مجموعه مقاالت چهاردهمین همایش بین». بـافقی 

 گاه محقّق اردبیلی.دانش
(بـا تأکیـد بـر نحـوة تنظـیم       روش تحقیـق ). 1393محمودي، جـالل و سـیده خدیجـه مهـدوي.(    

 پروپوزال). چاپ اول. ایرانشهر: سوالر.
نامـۀ کارشناسـی     پایان». ابعاد کنایه در دیوان غزلیات صـائب ). «1391میردار رضایی، مصطفی.(

 دانشگاه مازندران.جو. بابلسر:   . به راهنمایی سیاوش حقارشد
فرآیند تکوین و تکامل تصویر از سبک خراسانی تا سبک هندي با تکیـه  ). «1397(. ــــــــــــــــــ

 جو. بابلسر: دانشگاه مازندران.  . به راهنمایی سیاوش حقرسالۀ دکتري». بر شگردهاي ترکیبی
اي   هاي حافظ (نکته  یهامی در غزلبررسی شگرد کنایۀ ا). «1399جو.(  و سیاوش حق ــــــــــــــــــ 

. 208. شـمارة  جستارهاي نـوین ادبـی  ». پسندي شعر حـافظ)   فهم و خواص  در رمزگشایی عوام
 . 1ـ  17صص: 

. با مقدمۀ سـعید نفیسـی. تهـران:    دیوان وحشی بافقی). 1342الدین محمد.(  وحشی بافقی، کمال
 سازمان چاپ و انتشارات جاویدان.

 .55ـ  69. صص: 8. شمارة نامۀ فرهنگستان». کنایه، نقاشیِ زبان). «1375، تقی.(کامیار وحیدیان
 . چاپ دوم. تهران: توس.فنون بالغت و صناعت ادبی). 1363الدین.(  همایی، جالل

شناسی در ادبیات فارسی).   (روش تحقیق و مرجع پژوهش و نگارش). 1382علی.(  یوسفی، حسین
 چاپ اول. تهران: چاپار. 

Seghal, Raji. (2000). Dictionary of English. Published by Sarup & Sons. Reprinted 
India. 
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