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  شاهنامهبررسي كنايه در مقدمه 
  1طاهره قهرماني فرد

 دانشجوي دكتراي دانشگاه پيام نور، واحد تهران جنوب

2د پشتدارعلي محم  
جنوبات فارسي دانشگاه پيام نور، واحد تهران دانشيار گروه زبان و ادبي  

  چكيده
ترين ترفندهاي زيبا آفرينـي در كـالم اسـت. در    هاي مهم علم بيان و از برجستهكنايه يكي از شاخه

ايم؛ زيرا در ايـن بخـش، سـاختار     پرداخته شاهنامهاين جستار به تحليل كاركردهاي كنايه درمقدمة 
استخراج شده، به ترتيب هاي كنايي نسبت به ديگر شگردهاي بالغي، بيشترين بسامد را دارد. كنايه

اند كه باالترين بسـامد، مربـوط بـه كنايـه فعلـي و از      از نوع كناية فعلي و كنايه از صفت و موصوف
هاي به كار رفته درمتن مـورد نظـر، در فارسـي معاصـر هـم كـاربرد       گونة ايماست. بسياري از كنايه
ر چـه دركـالم روزمـره، ارزش    هاي زباني اگـ هستند. كنايه شاهنامه دارند و تعداد كمي، مخصوص

نشيني و در كنـار ديگـر صـور خيـال، قـرار      اي در محور همبه گونهشاهنامه  هنري ندارند، در ابيات
هـا، بـراي بيـان    ، از كنايـه شـاهنامه اند. فردوسي در آغاز اند كه معنايي و خيالي به شعر افزودهگرفته

، شـاهنامه هاي اخالقي، مضامين اجتماعي و مدح سود جسته است. در مقدمـه  باورهاي ديني، آموزه
سـازي كـالم شـده و بـه تثبيـت  سـخن و       كنايه به دليل ابهام هنري، ايجاز و اغراق موجب برجسـته 

هـاي مـتن مـورد نظـر در     كند. همچنين بـرخي از كنايهتأثيرگذاري آن در ذهن مخاطب كمك مي
  و بررسي هستند.بحث استعاره نيز قابل تأمل 

  
  ، فردوسي، صور خيال.شاهنامه كنايه، هاي كليدي: واژه

                                                                                                                   
 30/10/1394: تاريخ پذيرش؛ 26/06/1394  :تاريخ دريافت. 

1. E-mail: t.g.fard@gmail.com (نويسنده مسئول) 
2. E-mail: am.poshtdar@gmail.com 



 1394و زمستان  زي، پائ8 ة، شمار5سال : فصلنامه علوم ادبي دو   144

  

 

  مقدمه 
، از شاهكارهاي كالسيك جهان است كه هم از لحاظ محتوا و هم بـه جهـت   شاهنامه

پژوهـان بـوده اسـت. ايـن اثــر يگانـه، از       اش مـورد توجـه ادب  زبان و بيان فاخر و حماسـي 
آيد كه بر آثـار  حكمت و اخالق ايراني به حساب مي ترين منابع تاريخ، لغت، افسانه،بزرگ

  پس از خود تأثيري غيرقابل انكار داشته است.
، متناسـب بـا نـوع ادبـي     شـاهنامه ها و عناصر بياني و صور خيال در ابيـات  كاربرد واژه

شاهنامه از نظر حوزة تصـوير، در ميـان دفـاتر شـعر فارسـي، از شـاهكارهاي       «حماسه است. 
هـاي رايـج   سرايندگان زبان فارسـي اسـت. صـور خيـال فردوسـي، بـه شـكل       خيال شاعرانة 

)،  بلكـه فردوسـي   448: 1366(شفيعي كدكني، » شودتصويري تشبيه و استعاره محدود نمي
هـا بهــره   هـاي ديگـر خيال نيـز در تصـوير پـردازي   هايش، از گونهبراي بيان افكار و انديشه

شود، شگردهايي  م كه سبب تمايز زباني شاعران ميهاي زيبايي آفريني در كالبرد. شيوهمي
كند. يكي از اين شـگردهاي  است كه زبان روزمره را به زبان برجستة شعر و ادب تبديل مي

بياني، كنايه است كه از منطق عادي گفتار ،گريزان است. كنايه از پربسامدترين ابـزار بيـاني   
گيرد كه بـه صـورت   هنري به خود مي است. سخن، زماني جنبة شاهنامه در آفرينش حماسه

اند و غيرمستقيم بيان شود؛ آنچنان كه علماي بالغت، كنايه را ترك تصريح به چيزي ناميده
  )، كنايه رساتر از تصريح است.375: 1374گويند: الكنايةُ ابلغ من التصريح (تفتازاني، مي

يل بـوده اسـت.   بـد هـا در زبـان فارسـي، بـي    در زايش و گسترش كنايـه  شاهنامهنقش 
اي ديگـر را  توان واژهدهد كه نمينشيني قرار مياي در محور هم ها را به گونهفردوسي واژه

ها، نـه تنهـا بـه سـاختار نحـوي و      ها و واژهجانشين آن نمود. از سوي ديگر، در كاربرد نشانه
  معنايي نظر دارد؛ بلكه به ساحت آوايي آنها نيز توجه دارد.

شناسي اين اثـر، اهميـت دارد؛   ، عالوه بر اينكه در سبكشاهنامهي كناي شناخت تعابير
هـاي  بازگوكنندة تسلط هنري و زباني سرايندة آن، بر زبان فارسـي اسـت. بسـياري از كنايـه    

فرصـتي اسـت بـراي     شـاهنامه هـاي  در زبان معاصر نيز كاربرد دارنـد. تحليـل كنايـه    شاهنامه
انـد يـا آفـرينش ذوق و هنـر شـاعري      بـوده  هايي كـه در زمـاني خـاص رايـج    شناخت كنايه
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، به تأثير اين اثـر مانـدگار در   شاهنامههاي پرداز  بوده است. همچنين با توجه به كنايه حماسه
هــا  فـراهم   اي آثـار، در كـاربرد كنايـه   توان اذعـان نمود و زمينـة مقايسهآثار پس از آن مي

  شود.مي
گنجـد، تنهـا تعـابير    اي كوتاه نمـي ، در مقالههشاهنامهاي از آنجا كه تحليل تمام كنايه

كنايي ديباچة كتاب تا پيش از آغاز داسـتان كيـومرث گـزينش شـد و مـورد بررسـي قـرار        
اي براي ورود هاي فردوسي و دريچهاي معرّف انديشه، به گونهشاهنامهگرفت؛ زيرا ديباچة 

ت كه نمـودار قـدرت   به قدري  هس "آغاز كتاب"به عالم مقدس و حماسي اوست. اهميت 
  شاعري فردوسي، وسعت خيال و ژرفاي انديشة او باشد.

دراين مقاله سعي بر آن بوده كه تركيبات كنايي، بر اساس كلمات كليدي آنهـا و بـر   
هـا، گـاهي در يـك بنـد، چنـد      حسب حروف الفبا تنظيم شود؛ بـراي پرهيـز از تكـرار بيـت    

  .تركيب كنايي بدون ترتيب الفبايي ذكر شده است

  ه تحقيقپيشين
هـاي:  ، آثار ارزشمندي تأليف شده است؛ از جمله كتابشاهنامهدر بررسي تصويري 

از پورانـدخت برومنـد؛    هـاي كنـايي  هاي ادبي در شاهنامه، تركيبات و عبارتفرهنگ آرايه
فرهنگ كنايات اثر منصور رستگار. در كتاب دو جلدي تصويرآفريني در شاهنامة فردوسي 

 فرهنگ شـاهنامه هستيم. همچنين  شاهنامههايي از كنايات وري، شاهد مثالاز حسن ان سخن
هايي كـه در ايـن زمينـه منتشـر     پژوهي است. از مقالهاز علي رواقي از آثار ارزشمند شاهنامه

 "اي رويكـرد فرهنـگ واره     در بخش تاريخي با شاهنامهبررسي كنايات "شده است به مقالة 
توان اشاره كرد؛ اما هـيچ كـدام از ايـن آثـار، بـه      اقدم، مي از هادي خديور و ملوك شفيعي

انـد.  بندي مثال هاي كنايي نپرداخته اند و تنها بـه ذكـر نمونـه هـا اكتفـا كـرده      و طبقه تحليل
تاكنون پژوهش مستقلي انجام نگرفته است كـه  بـا    شاهنامههمچنين دربارة كنايه در ديباچه 

هـا بـه   بندي و تحليل نمايد. از آنجـا كـه كنايـه   دستههاي اين بخش را پردازشي جديد كنايه
هـا در مقدمـة   متن، تداعي و اصـالت فرهنگـي مـي بخشـند، واكـاوي زوايـاي نهـاني كنايـه        
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هاي اجتماعي و سياسـي و اخالقـي سـرايندة    ، گزارشي راستين از اعتقادات، دغدغهشاهنامه
  خواهد بود.   شاهنامه

  كنايه
كند (هاشمي، گويد و از آن چيز ديگري را اراده ميانسان ميكنايه از نظر لغت، يعني آنچه 

ترين ترفندهاي در كالم است كه هاي مهم علم بيان و از برجسته). كنايه يكي از شاخه345: 1978
كنـد؛ در حقيقـت، كنايـه    شاعر به وسيلة آن عواطف و احساسات خود را هنرمندانه و مؤثر بيان مي

). كنايه بـه لحـاظ الفـاظ و معنـاي     22: 1389 (شفيعي كدكني،» ستنوعي تشخّص دادن به زبان ا«
عنـه) در  به) در محور همنشيني و به لحاظ معناي باطن كه مراد گوينده است (مكنيظاهري (مكني

محور جانشيني است. از آنجا كه كنايه نيز رسيدن از يك سطح به سطح ديگر است و ارتباطي بين 
). لـذت و  266: 1381 كند، جنبـة هنـري و ادبـي دارد (شميسـا،    دو سوي حاضر و غايب ايجاد مي

جويد و بـا تالشـي ذهنـي    ارزش هنري كنايه در آن است كه خواننده در آفرينش متن شركت مي
در كنايـه بـه علـت    «تر از تصـريح اسـت.   برد؛ به همين دليل،كنايه بليغبه معناي نهفتة سخن، پي مي

اي به نيز خالي از اشكال است. اما تا اين معني حقيقي اشاره وجود قرينة ظاهري، ارادة معني حقيقي
  ).19: 1367(پورنامداريان، » توان آن را كنايه شمردمعني مجازي نداشته باشد، نمي

يكي از داليل توجه به كنايه، شيوة غيرمستقيم بياني است كه كالم را هنري و جـذاب  
كند، عبارت اسـت از اسـتعمال   دي جدا ميكند. آنچه شعر و نثر را از كالم معمولي و عامي

). در تعريف همـايي، كنايـه سـخني اسـت     65: 1372كوب،لفظ در غير معني حقيقي (زرين
كه داراي دو بعد قريب و بعيد باشـد و ايـن دو معنـي، الزم و ملـزوم يكـديگر باشـند. پـس        

نزديـك بـه    گوينده، آن جمله را چنان تركيب كند و به كار برد كه ذهـن شـنونده از معنـي   
  ).256-255: 1387معني دور منتقل گردد (همايي، 

بـا   باشد، وجود ندارد و تفاوت كنايـه  اي كه مانع از ارادة معني حقيقيدر كنايه، قرينه
مجاز و استعاره در اين است كه در كنايه، ارادة معني اصلي ممكـن اسـت ، امـا در مجـاز و     

تر اسـت.  اين، كنايه از مجاز و استعاره، ملموساستعاره، ارادة معني اصلي ممكن نيست. بنابر
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را هم در معناي كنايي آن (آماده بـودن)  شاهنامه در  "كمر بستن"براي مثال، كناية پربسامد 
  توان پذيرفت و هم معناي حقيقي بستن كمر، قابل تصور است.مي

  شاهنامههايي ازمقدمة كنايه
(ابـو منصـور    فردوسي در سرودن شـاهنامه  كنايه از مشوق: دل نامدار ارجمنداز آن نيك. 1

  عبد الرزاق )
 به كيـوان رسـيدم ز خـاك نژنـد

  
ــك  ــد از آن نيـ ــدار ارجمنـ دل نامـ

)  24: 1، ج1376(فردوسي،
  به پايان رسيدن كاري، به كمال رسيدن اثر بر رفتن: .2

 انـدسخن هر چه گويم همه گفتـه
  

انـــدبـــر بـــاغ دانـــش همـــه رفتـــه  
)20(همان:   

  شجاعت بسيار، دالور مردي شير فسوس داشتن: بر. 3
 و ديگـــر دالور ســـپهدار طـــوس

  
كه در جنگ بر شـير دارد فسـوس   

)27(همان:   
بيـدار شـدنِ اختـر    «مشغولي؛ امـا بـا توجـه بـه     و دلبسيار گشتن انديشه در مغز: آشفتگي . 4

انديشـه در مغـز،   در مصراع اول كه استعارة تمثيلي است از خوشبختي، بسـيار گشـتن   » خفته
  مشغولي در معناي مثبت آن است.كنايه از به فكر فرورفتن و دل

ــت ــدار گش ــه بي ــر خفت ــرا اخت  م
  

به مغز اندر انديشـه بسـيار گشـت    
)25(همان:   

  آمدهاي ناگوار و مواجه شدن با ناكاميرو شدن با پيروبه برگشتن بخت:. 5
 يكايك از او بخت برگشـته شـد

  
كشته شـد  به دست يكي بنده بر، 

)22(همان:   
  متمايل شدن، توجه كردن روي كردن:نااميد شدن/  برگشتن دل: .7 ، 6

دل روشن من چو برگشـت از اوي
  

سوي تخت شـاه جهـان كـرد روي    
)22(همان:   
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  بودن، به نظم كشيدن سخن سنجبرگراييدن سخن: سخن .8
 مرا گفت ،كز من چه بايـد همـي

  
كه جانـت سـخن برگرايـد همـي     

)24(همان:   
  كردن، آماده كردن مقدمات ريزيافكندن: پيبن .9

 چو بنشيند از ايشان سپهبد سـخن
  

يكـــي نـــامور نامـــه افكَنـــد بـــن  
)21(همان:   

  در ايجاد صلح و آرامش و عدل در جامعه. به آبشخور آوردن ميش و گرگ: مبالغه .10
دار محمـــود، شــاه بـــزرگجهــان

  
به آبشخور آرد همي مـيش و گـرگ   

)26(همان:   
  بودن سيم و زر ارزشبه چشمش همان خاك و هم سيم و زر: بي .11

 به چشمش همان خاك و هم سيم و زرژ
  

كريمــــي بــــدو يافتــــه زيــــب و فــــر  
)24(همان:   

توجهي/ نخسـتين فطـرت: مبـداء،    اهميت دانستن امري، بيبه بازي داشتن: بي .14، 13، 12
  شمار: معادابتداي آفرينش/ پسين

ــمار ــين ش ــرت، پس ــتين فط  نخس
  

تويي خويشتن را بـه بـازي مـدار    
)16(همان:   

ناپذيري، عمـق بسـيار/ ديـدار يـافتن: آشـنايي پيـدا       انتهايي، پايانبه بن نرسيدن: بي .16، 15
  كردن، شرف حضور يافتن

 چـو ديـدار يـابي بـه شـاخ ســخن
  

ــن    ــه ب ــد ب ــش نياي ــداني كــه دان ب
)14(همان:   

  به پاي بودن در شب: كار و تالش دائم .17
 چو بيدار گشتم، بجسـتم ز جـاي

  
چه مايه شب تيـره بـودم بـه پـاي     

)26(همان:   
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  از سالمتي منديبه جاي بودن سر: بهره .18
 بــه يــزدان بــود خلــق را رهنمــاي

  
سر شاه خواهد كه باشد بـه جـاي   

)27(همان:   
  گشت و گذار در دنيا و تأمل در آن به گيتي پوييدن: .19

ــوي ــدگان راه ج ــار دانن ــه گفت  ب
 

به گيتي بپوي و به هر كـس بگـوي    
)14(همان:   

  ، عدم موفقيت، حقارتپاي در بند داشتن: اسارت .20
 از اويــي بــه هــر دو ســراي ارجمنــد
 

ــد      ــه بن ــاي دارد ب ــرد، پ ــته خ گسس
)12(همان:   

برتـري يـافتن بـر همگـان، بـه مقـام بلنـدي رسـيدن/         تاج بر سر نهادن: پادشـاهي،   .22، 21
  و به كمال رساندن كار پرداختن از كاري: فارغ شدن

ــه داد ــين را بـ ــت روي زمـ  بياراسـ
 

ــاد    ــر ســر نه ــاج ب بپردخــت از آن ت
)26(همان:  

  تنگ شدن جهان: سخت و دشوار شدن امري .23
ــود ــگ ب ــر از جن ــه پ ــر زمان  سراس
 

به جويندگان بر، جهـان تنـگ بـود     
)22(همان:   

  چشم داشتن: اميدواري/ نزد كسي جاي گرفتن: تقرب يافتن .25، 24
 اگــر چشــم داري بــه ديگــر ســراي
 

ــاي       ــر ج ــي گي ــي و عل ــزد نب ــه ن ب
)20(همان:   

گيري: يـاري  دست السالم/خداوند تاج و لواء و سرير: كنايه از حضرت علي عليه .27، 26
  رساندن

ــتگير ــرا دسـ ــد مـ ــه باشـ ــا كـ  همانـ
 

ــد ــرير   خداونـ ــواء و سـ ــاج و لـ تـ
)19(همان:   
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  دربارة ممدوح، كنايه از سخاوت و طبع بلند، ضمن درخواست صلهخواربودن دينار:  .28
ــم اوي ــا خش ــدخواه ب ــر بخــت ب  س
 

چو دينار خـوار اسـت بـر چشـم اوي      
)27(همان:   

دل تيره داشتن: غمگين بودن/ كندآوري نگرفتن از باج و گـنج: خسـتگي ناپـذير     .30 ،29
  در بخشندگي؛ بدون تأمل بخشيدن

نـــه دل تيـــره دارد ز رزم و ز رنـــج   نه كندآوري گيـرد از بـاج و گـنج
)27(همان:   

دست فراز كردن: شروع كردن/  ،دست دراز كردن، دست پيش آوردن .34، 33، 32، 31
  ، افتخارسربلنديفرازي: گردن

 كــه ايــن نامــه را دســت پــيش آورم
 
 بدين نامه من چـون دسـت كـردم دراز   
 
 بـــدين نامـــه مـــن دســـت بـــردم فـــراز

ز دفتــــر بــــه گفتــــار خــــويش آورم  
)22(همان:   

ــي مهتـــري بـــود گـــردن فـــراز     يكـ
)23(همان:   

ــراز    ــردن فــ ــاه گــ ــام شهنشــ ــه نــ بــ
)25(همان: 

  آاليش شدنراه جستن: هدايت يافتن/ دل از تيرگي شستن: پاك و بي .36، 35
ــوي ــرت راه جـ ــار پيغمبـ ــه گفتـ هــا بــدين آب شــويدل از تيرگــي   بـ

)18(همان:   
  بردار شدنسر به زير آمدن: مطيع و فرمان .37

ــه درخــت ــد گون ــا چن به زير انـدر آمـد سرانشـان ز بخـت       گيارســت ب
)15(همان:   

  كمر بستن: آماده به خدمت بودن .38
ــتوار    شهنشــاه را ســر بــه ســر دوســت دار ــر اسـ ــته كمـ ــان ببسـ ــه فرمـ بـ

)27(همان:   
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  لب از شير شستن: به مرحله رشد و آگاهي رسيدن كودك .39
ــت  چو كودك لـب از شـير مـادر بشسـت ــد نخسـ ــود گويـ ــواره محمـ ز گهـ

)26(همان: 
  پايه شدن با كسيهمراه و همنشين و هم همنورد بودن با كسي: .40

ــي ــه نيك ــردهم ــاز ك ــد آغ ات باي ــا نيــك     ــورد چــو ب ــوي همن نامــان ب
)20(همان:   

  هاي استخراج شدهتحليل كنايه

  هنرآفريني با كنايه. 1
ترين ترفندهاي زيباآفريني در شـعر  كنايه، در رديف استعاره و تمثيل، يكي از برجسته

  انگيزي آن است، عبارتند از:كنايه كه اسباب خيالهاي  است. مهمترين ويژگي
-: كالم كنايي، همانند تصويـري است كه دو منظره را نشان مـي دو بعدي بودن. 1-1

تر باشـد؛ زيبـاتر اسـت.    زبان خبري، هر چـه ابعـاد كـالم بيشـ    دهد. در زبان هنري، بر خالف 
هـم قـوطي كبريـت    پيكاسو در حسرت آن بود كه كبريتي بسـازد كـه هـم خفـاش باشـد و      

). در كنايه هم معناي واقعي كالم، قابل تصور است و هم معناي پنهـاني،  21: 1352(سارتر، 
  در ارتباط با ظاهر كالم، قابل تداعي است:
نه خواب است آن، حريفان را جـواب اسـت   ببســتي چشــم يعنــي وقــت خــواب اســت

)170، 1384(مولوي:   
كند، از كه در مصرع دوم اشاره ميلوي چنانانه خوابيدن است؛ ولي موچشم بستن، نش

چشم بستن، مفهوم كنايي آن را در نظر دارد كه حريفان را جـواب كـردن اسـت. يـا وقتـي      
  گويد: فردوسي مي

ــد      از اويــي بــه هــر دو ســراي ارجمنــد ــه بن ــاي دارد ب ــرد، پ ــته خ گسس
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ديگـر كـالم،   كشـد؛ سـپس در بعـد    ابتدا فردي پاي در بنـد و اسـير را بـه تصـوير مـي     
گونه، با ترفنـد كنايـه، شـعر را كـه     كند. بدينخرد را القا ميحقارت و ناكارآمدي انسان بي

  كند.هنري شنيداري است، به حوزة نقاشي كه هنري ديداري است، وارد مي
كند كه لذت هنـري  : دو بعدي بودن كنايه، نوعي ابهام در كالم، ايجاد ميابهام .1-2

گويـد:  آن ابهام است. عبدالقاهر جرجـاني دربـارة ابهـام شـعر مـي      خواننده، در گرو كشف
معني به مانند مرواريدي در صدف است، تا صدف را نشـكني، آشـكار نشـود يـا بـه ماننـد       «

كنايـه نيـز بـه    ». دارددلبري پردگي تا اجازت و دستور نداشته باشي، حجاب از چهره برنمـي 
  افزايد.دارد؛ بر ارزش كالم ميدليل ابهام و پوشيده بودن و كشفي كه در پي 

ــه ــزدان ب ــودي ــقب ــايراخل رهنم جـاي  بـه باشـد  كـه  خواهدشاهسر   
 

 توان مفهـوم است كه با تأملي در آن، مي "سر بودن جاي به"ابهام اين بيت، در كناية 
 سالمتي را دريافت. مندي ازبهره

-ردهـايه در حقيقت فشـ ـن است. كنـاز سخـل از ايجـاي كام: كنايه، نمونهايجاز. 1-3

گويي است. اگر بخواهيم بسياري از معاني را با منطق عادي گفتـار،  سازي معنا و غيرمستقيم
نها را به صورتي ادا كنـيم كـه   توانيم آ بخش نيست، ولي از رهگذر كنايه ميبيان كنيم لذت

هنـري   ). كنايه نوعي ايجاز است كـه جنبـة  141: 1366زيبا و دلكش باشد (شفيعي كدكني،
دارد و ذاتاً زيباست. ايجاز هنري كنايه در آن است كه لفظ، يكي است و معنا دو. فردوسي 
در اين بيت زير با سه كنايه در نهايت ايجاز، معاني بسياري را بيـان كـرده كـه بـه آن اشـاره      

  خواهيم كرد:
ــمار ــين شـ ــرت، پسـ ــتين فطـ ــازي مــدار    نخسـ ــه ب ــويي خويشــتن را ب ت

 

سازي در لفظ و معنا اسـت؛  هاي برجستهكنايه از بارزترين نمونه زدايي:آشنايي. 4ـ1
زيرا از منطق عادي گفتار گريزان است و در پي ساختاري است كه مخاطـب را بـه تأمـل و    
تفكر وادارد. براي مثال، به جاي اينكه بگويد كار بر جويندگان سخت شده بود؛ با اغراقـي،  

  شود.   ؛ تا آنجا كه دنيا با تمام وسعتش بر ايشان تنگ ميداندتمام جهان را درگير جنگ مي
ــود ــگ ب ــر از جن ــه پ ــر زمان  سراس
 

به جويندگان بر، جهـان تنـگ بـود     
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هاي هنري ادبيات است. وقتي امري بزرگتـر از  : مبالغه از ويژگيمبالغه و اغراق .1-5
شود، تأثيرش بر عقل و احساسات بيشتر خواهد بود. كنايه نسـبت بـه   آنچه هست، نموده مي

، شـاهنامه حقيقت، مبالغه بيشتري دارد و از آنجا كه پاية حماسه بـر اغـراق اسـت، كنايـه در     
اغراقـي اسـت از كـار و     "به پاي بودن در شـب "كند. براي مثال؛كناية بسامد بااليي پيدا مي
  ناپذير.تالش دائم و خستگي

بيــدار گشــتم بجســتم ز جــايچــو   
 

چــه مايــه شــب تيــره بــودم بــه پــاي  
 

  اغراقي است از شجاعت مردان مبارز. "بر شير فسوس داشتن"يا كناية 
   : گفتار كنـايي، اسـتدالل و برهـان را بـا پنـدار شـاعرانه قـرين        : استدالل و برهان1-6

خواند. از اين رو بسـياري  سازد و شنونده را به پذيرش منطقي و غير قابل انكار آن فراميمي
تـر از تصـريح   ). كنايـه بليـغ  14: 1380، رنگ كنايي دارنـد (برومنــد،  شاهنامهاز تصاوير در 

است؛ زيرا مبني بر اقامة برهان است. گويا از الزم به ملزوم و يا از ملـزوم بـه الزم، اسـتدالل    
صـور خيـال: تشـبيه،    ). ديگـر  324: 1372شود. كنايه، مانند ادعاي بادليل است (رجـايي، مي

استعاره و ... فقط در عاطفه تأثير دارند، اما كنايه به دليل اسـتداللي بـودنش، هـم در عاطفـه     
  :شاهنامه). در اين بيت 69: 1375تأثير دارد؛ هم در عقل (وحيديان كاميار، 
ــوي ــرت راه جـ ــار پيغمبـ ــه گفتـ هــا بــدين آب شــويدل از تيرگــي   بـ

 

هـا  است و براي پاكي دل، الزم اسـت آن را از تيرگـي  راه جستن، الزمة هدايت شدن 
بشوييم؛ تشبيه گفتار پيامبر، به آبي زالل، تصويري است كه مفـاهيم كنـايي بيـت را تكميـل     

  كند.مي

  انواع كنايه از لحاظ كاركرد. 2

  هاي قاموسي و  زباني: كنايه1 -2
فارسي معاصر، كاربرد دارنـد  ، در شاهنامههاي به كار رفته در ديباچة بسياري از كنايه

امعه ـانـد و بـا كمـي تغييـر، وارد عرصـة زبـان عمـومي جـ        و از بعد هنري خود فاصله گرفته
گوينـد كـه   هاي مردمي نيز ميهاي زباني و به تعبيري كنايهها، كنايهبه اين كنايه"اند؛ هـگشت
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هـايي چـون: چشـم    يه). كنا172: 1381(كزازي،  "در زبان و در ميان عموم مردم رواج دارد
داشتن؛ نزد كسي جاي گرفتن؛ به پاي بودن در شب؛ تنگ شدن جهان؛ سر بـه زيـر آمـدن؛    

  لب از شير شستن؛ بررفتن. 
وسـي  هـاي قام ها كه امروزه در فرهنـگ لغـت نيـز وجـود دارد، كنايـه     اين گونه كنايه

شـود. ايـن   منتقـل مـي  ا، از معناي نزديك، به معناي دور نههستند و ذهن، به محض شنيدن آ
انگيـز نيستنــد و ارزش شعــري نــدارند.      ها، به دليل استعمال بيش از حد، ديگر خيـال كنايه

ر تكـرار، از ميـزان   انـد؛ امـا بـر اثـ    ان غرابـت داشـته  ـردشـ ـهـايي، در اولـين كارب  چنين كنـايه
رسـد. ايـن   ا كاستـه شده و بعـد نزديك؛ يعني مالزم، ديگـر به ذهـن نمـي آنهسازي برجسته
اند و همانند ديگر تصاوير شـعري پرتكـرار، ارزش هنـري خـود را      بعدي شدهها، يككنايـه

  اند.امروزه، از دست داده
اي در به گونه شاهنامهتك ابيات هاي زباني و قاموسي، در تكبا اين همه، حتي كنايه
و جايگــزين كـردن    انـد اند كه معنايي و خيـالي بـه شـعر افـزوده    محور همنشيني قرار گرفته

لـب از شـير   "آيد. بـراي مثـال: كنايـة    ها، نامناسب به نظر مياي ديگر به جاي اين كنايهواژه
  هايي چون: كودك، مادر، گهواره تناسب معنايي دارد.، با واژه"شستن

 چو كودك لـب از شـير مـادر بشسـت
 

ــت    ــد نخسـ ــود گويـ ــواره محمـ ز گهـ
 

آشـكار   اوير بيـاني ها، در كنار ديگـر تصـ  يههمچنين گاهي ارزش هنري اين گونه كنا
شود كه بـا تشـبيه بـاغ دانـش، آميختـه      شود. زيبايي كنايي بررفتن؛ هنگامي دوچندان ميمي

و اين گونه تصور شـود كـه نـه تنهـا     » اندبر باغ دانش همه رفته« شود و اين كالم خلق شود: 
ها را هم كه بـر زمـين   مقدار از ميوهاند؛ حتي آن هاي باغ دانش را از درخت چيدهتمام ميوه

اند و در اين باغ، ديگر چيزي نمانده كه بخواهيم آن را به اند و بردهريخته بود، جارو كشيده
  ديگران هديه دهيم (تمام مضامين علمي و ادبي، به طور كامل قبالً بيان شده است).

و تثبيت مطلب در ذهن  هاي قاموسي و زباني در اين ابيات، تـأكيدكمترين تأثير كنايه
مقصود از كنايه، آن اسـت كـه   «گويد: گونه كه عبدالقاهر جرجاني ميخواننده است. همان

  ).118: 1368(جرجاني، » به اثبات و تأكيد معني بيافزاييم
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متعلق به زبان عامه است، هم از سوابق تاريخي و فرهنگي زبـان   اين تعبيرات كه بيشتر
توانـد  اي است از رسـايي و غنامنـدي ايـن زبـان كـه مـي      نشانه كند و همفارسي حكايت مي

  پسند و در نهايت ايجاز، بيان كند.معاني بلند و فراوان را، زيبا و دل

  هاي ابداعي: كنايه2-2
تراويدة ذهن سخنور است. بـه   "شاعرانه"هاي هاي ابداعي و به تعبير ديگر كنايهكنايه

يابنـد و كمتـر بـه    ره نمـي ـمردمي، كـاربردي گستـ  هاي قاموسي و همين سبب همچون كنايه
گيرنـد،  هاي شاعرانه، چون از آفـرينش هنـري مايـه مـي    كنايه«كنند: قلمرو زبان راه پيدا مي

  ).177: 1381(كزازي، » شوندبسته به پندار و پسند سخنوران دگرگون مي
شناخته نشـده  طبيعي است كه كنايه وقتي ابداعي باشد و در زبان سابقه نداشته باشد و 

هاي ميان معني اوليه و معني و منظور نهـايي آن متعـدد باشـد، شـعر را بيشـتر      باشد، و واسطه
  افزايد.) و به ارزش هنري آن مي200: 1377كند (پورنامداريان، مبهم مي

هـايي  هسـتند؛ كنايـه   انـد، از ايـن نـوع   شاهنامههاي حماسي كه مخصوص كنايه بيشتر
كندآوري نگرفتن "، "كمر بستن"، "همنورد بودن با كسي"، "اشتنبر شير فسوس د"چون: 

  ."به جاي بودن سر"، و "از باج و گنج
گيرنـد؛  شوند در ايـن رديـف قـرار مـي    هايي كه از موصوف ساخته ميهمچنين كنايه

از آن نيـك دل نامـدار   "السـالم و  كنايه از حضرت علي عليه  "خداوند تاج و لواء و سرير"
ها (كنايه از موصـوف) در ديباچـه   ه از ابومنصور است. غرض اين گونه كنايهكناي "ارجمند

يا به خاطر احترام بـه  «به جهت احترام به مخاطب است. به طور خالصه هدف از خلق كنايه 
مخاطب است يا براي ايجاد ابهام در شـنوندگان، يـا بـراي شكسـت دشـمن ، بـدون بـه جـا         

ه داشتن گوش از خبري كه از شنيدن آن ابا دارد و يـا  گذاشتن راه نفوذ است و يا براي منـز
  ).306: 1978(هاشمي، » براي اغراض بالغي ديگر است

، از آنجـا كـه هنـوز وارد فضـاي داسـتاني حماسـه نشـده        شـاهنامه فردوسي در ديباچة 
هاي قاموسي و است، كمتر به ابداع كنايي پرداخته است و بيشترين بسامد كنايي او در كنايه
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و  شين شدههمن شاهنامهاست كه به زيباترين تركيب آوايي و تناسب معنايي در ابيات  زباني
  اند.به جاذبة هنري كالم او افزوده

  انواع كنايه به لحاظ انتقال معنا .3
عنـه) سـه   به) بر معناي كنـايي (مكنـي  كنايه به جهت داللت الفاظ و معاني ظاهري (مكني

از صفت؛ كنايه از فعل و به لحاظ انتقال معنـاي مقصـود دو    قسم است: كنايه از موصوف؛ كنايه
- قسم است: قريب يا بعيد؛ كنايه قريب آن است كه ربط بين الزم و ملتزم به آساني فهميده مـي 

سر كيسه به گندنــا  "گيرد، مثل شود؛ اما در كناية بعيد بين الزم و ملزوم چندين واسطه قرار مي
سر كيسه "شود. در  توان با گنـدنا بست و زود پـاره ميرا نمي به اين معني كه، سر كيسه "بستن

، مفهوم كنايي در بخشنده بودن است. از سوي ديگر قدما كنايـه را از نظـر وضـوح و    "باز است
عنـه، بـه مـوارد زيـر     به، به مكنيها و سرعت و كندي انتقال از مكنيخفا و قلت و كثرت واسطه

  كردند:تقسيم مي
-وار ميـه را دشـعنوسائط ميان الزم و ملزوم زياد است و فهم مكني كه . تلويح3-1

  مربوط به متون ادبي است. كند همانند كناية بعيد، بيشتر
تـوان  كه ربط بين معني اول و دوم آشكار اسـت و بـه محـض شـنيدن مـي      . ايما2 -3

  معني دوم را فهميد.  
كه وسائط در آن مخفي است و براي مثال: دراز باال ، به معني احمق آمده  . رمز3-3

است؛ اما دليل آن مشخص نيست. فهميدن رمـز غالبـاً غيـرممكن اسـت، مگـر اينكـه كسـي        
  ).273 -266: 1381معناي آن را بگويد (شميسا، 

ي و فردوسي در انتخاب واژگان خود و كاربرد انـواع كنايـه، بـا توجـه بـه زمينـة مضـمون       
- هــاي پهلـوانــان و صحنــه   دهـد. آنجـا كه سخــن از دالوري  محتـوايي كـالم، تغيير سليقه مي

هـاي بالغـي بـه شـيوة تلـويح،      هاي داستاني است، آرايش كالم هم بيشتر است و كنايـه پردازي
  بسامد بيشتري دارند؛ براي مثال عنان از ركيب نديدن، تلويحي است از به تندي اسب تاختن؛  

ن اسب آن گـزينم كـه انـدر نشـيبم ــب     ــان از ركيــ ــنم عنــ ــازم نبيــ بتــ
)271: 7، ج1376(فردوسي، 



 157   شاهنامه مقدمه در هيكنا يبررس

 

 

اما در آغاز كتاب كه سخن از انديشـه و بـاور اوسـت و در پـي ارتبـاطي صـميمانه بـا        
اي كـه  ايي اسـت؛ بـه گونـه   هـاي ايمـ  گزينـد كنايـه  هايي كه بر ميمخاطب است، نوع كنايه

آورد. كند و بالفاصله مفهوم كنـايي را در نظـر مـي   عبور ميدرنگ از ظاهر لفظ مخاطب، بي
همانند چشم داشتن؛ پاي در بند داشـتن؛ ديـدار يـافتن؛ نـزد كسـي جـاي گـرفتن؛ بـه بـازي          
داشتن؛ تاج بر سر نهادن؛ سر به زير آمدن؛ يك زمـان نغنـودن؛ بـه پـاي بـودن در شـب؛ راه       

  جستن؛ به گيتي پوييدن.
وز هم كاربرد دارند ، هر چند به لحاظ نحوي، برخي افعال ها در زندگي امراين كنايه

ها  تغييـر يافتـه   امروزه كمتر كاربرد دارند؛ مثل غنودن، پوييدن، يا شكل نحوي برخي كنايه
در همان مفهوم  "دست پيش آوردن"، از  تركيب "دست فراز كردن"است. امروز به جاي 
  شود.كنايي استفاده مي

مقصود از آن، بيان صفتي از اوصاف موصوف است: همچون  كه: . كنايه از صفت4 - 3
كـه   "بسـيار گشـتن انديشـه در مغـز    "كه كنايه از سخاوت ممدوح است يـا   "خوار بودن دينار"

- هاي استخراج شده را هم در رديف كنايهمشغولي است. برخي از كنايهكنايه از آشفتگي يا دل

تـوان بـه   كـه مـي   "سر به زيـر بــودن "همچون   توان قرار داد، هم كنايه از صفت:هاي فعلي مي
را كنايـه از صـفت مطيـع دانسـت.      "سر به زيـر "صورت اسنادي گفت، كنايه از مطيع شدن، يا 

كنايه از به حساب نيـاوردن و   "بر شير فسوس داشتن"كنايه از صفت شجاع و  "فسوس بر شير"
  حقير شمردن شير.

موصـوف اسـت؛ مثـل اوصـافي كـه       كه مقصـود از آن ذات  :. كنايه از موصوف3-5
السـالم، محمـود و ابومنصـور ذكـر شـده اسـت. همچنـين نخسـتين         براي حضرت علي عليـه 

  گيرند.شمـار، كنـايه از معاد در اين رديف قرار ميفطرت، كنايـه از مبـدأ و پسين
آيـد، معمـوالً   ها كه به صورت تركيبي فعلـي مـي  : اين گونه كنايه. كنايه از فعل3-6

شـود و بـه صـورت عبـارت فعلـي يـا       اثبات يا نفي كسي يا چيزي در سخن آورده مـي براي 
هاي زبان فارسي اسـت   ترين نوع كنايهآيد. كنايه از فعل، گستردهجملة اسنادي در كالم مي

كه از مهمترين ابزار هنرآفريني سخنوران بوده است. اين نـوع كنايـه در مـتن مـورد بحـث،      
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ست، همانند: چشم داشتن، پاي در بند داشـتن، ديـدار يـافتن، نـزد     بسيار مورد استفاده بوده ا
كسي جاي گرفتن، به بازي داشتن، تاج بر سر نهادن، سر به زير آمدن، يك زمـان نغنـودن،   

  ... . به پاي بودن در شب، راه جستن، و به گيتي پوييدن

 . موضوع كنايات4

  هاي ديني و اخالقي: كنايه و آموزه4-1
كتاب و در ديباچـه خـود، از كنايـه بـراي القـاي معـاني مـورد نظـر          فردوسي در آغاز

گيـرد، امـا   در قفسة متون ديني و عرفاني قـرار نمـي   شاهنامهبرد. خويش بيشترين بهره را مي
 باشـد.  شـاهنامه هـاي دينـي و عقلـي در    تواند منكر حكمت، اخالق و آمـوزه هيچ كس نمي

گاه به جهت تبيين و تفهيم نكات ديني و اخالقي ، شاهنامهكاربرد حكيمانة كنايه در ديباچة 
هـا  الي واژهاست؛ آنجا كه بايد از قشر محسوس سخن چشم پوشيد تا مغز معـاني را از البـه  

دهنـدة چيـنش   اي نشـان  توان اشاره كرد كه به گونـه كشف نمود. براي مثال به بيت زير مي
  آفرينش است:نظام هستي در نظر فردوسي است و انساني كه مركز دايرة 

ــمار ــين شـ ــرت، پسـ ــتين فطـ ــازي مــدار    نخسـ ــه ب ــويي خويشــتن را ب ت
 

كنـد: نخسـتين فطـرت    در اين بيت، با سه كنايه، به سه مرحلة وجودي انسان اشاره مي
شمار (قيامت) براي تو قيام خواهد كرد. پس در اين ميانـه،   اي. پسين(مبدأ آفرينش) تو بوده

قـدر خـود را بـدان و بـه      ؛اسـت خويشـتن را بـه بـازي مـدار      يعني دنيا كه بين مبداء و معـاد 
  بيهودگي ايام عمر سپري مكن و اين ده روز مهر گردون را  فرصت شمار يارا.

رحم اهللا امرء علـم  "آورد كه : فردوسي در ضمن شعر، اين كالم معروف را به ياد مي
نـد از كجـا آمـده اسـت، در     اي را كه بدا؛ خدا رحمت كند بنده"من اَين، في اين و الي اَين

هايي چـون بـه گيتـي پوييـدن، راه     كجاست و به كجا خواهد رفت. عالوه بر اين بيت، كنايه
هـا، جـاي گـرفتن    جستن به گفتار پيغمبر، راه جستن به گفتار دانندگان، شستن دل از تيرگي

ي دينـي  هاالسالم، چشم داشتن به ديگر سراي، همه، در خدمت آموزهنزد نبي و علي عليهم
كه با تعابير ديگري، چـون: تنـگ شـدن عرصـه،      "تنگ شدن جهان"هستند. همچنين كناية 
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و ديگر آثار ادبي كاربرد دارد، گويا ترجمة اين قسمت از آية  شاهنامهتنگ شدن زمين، در 
اش، بـر آنـان   : زمين با همة فراخي"ضاقت عليهم االرض بما رحبت"سورة توبه است:  118

  تنگ شد.
، تنهـا يـك   "يكسان بودن خاك و زر در چشم ممـدوح "و  "خوار بودن دينار"ية كنا

مدح نيست كه فردوسي، چون شاعران درباري، براي دريافت صله آن را سروده باشد، بلكه 
آكنـده   شـاهنامه «اشاره به يك فضيلت اخالقي است كه ريشه در باورهـاي فردوسـي دارد.   

سي، بارها به هنگام گزارش پايـان كـار پادشـاهان،    هاي شاهان داد، فردوبخشياست از گنج
ارجي سـيم و زر و اصـوالً خواسـته و داشـته،     آورد. بيها، سخن به ميان ميارجي گنجاز بي

مطرح بوده است؛ براي مثال: داستان پيدا شدن گنج جمشـيد،   شاهنامههاي هميشه در داستان
گـذرد و  نه از سر اين گنج شايگان مـي نيازاحامل چنين پيامي است؛ آنجا كه بهرام گور، بي

  ).723: 1378(سرّامي، » كندآن را ميان ارزانيان پخش مي
كنايه هايي چون راه جستن به گفتار پيغمبر، شستن دل از تيرگـي هـا، و همنـوردي بـا     

  نيكنامان از ديگر مضامين اخالقي  است كه فردوسي انسان را بدان فرا مي خواند.
ه از حضـرت علـي   ـكـه كنايـ   "خداونـد تـاج و لـواء و سـرير    "ارات ـعبدح: ـ. م4-2

-كه كنايه از ابومنصور است از كنايه "از آن نيك دل نامدار ارجمند" است و )السالمعليه(

هايي هستند كه در ديباچه به جهت احترام به مخاطب و در خـدمت مـدح بـوده اسـت؛ امـا      
  بيشترين مدح دربارة محمود است :

كندآوري نگرفتن از باج و گنج، دل تيره نداشتن از رزم و جنـگ،  خواربودن دينار،  
ز گهواره محمود گفتن، به آبشخور آوردن ميش و گرگ، از مواردي است كه كنايه براي 

  مدح، هنرآفريني كرده است.
فردوسي گاه با تعابير كنـايي بـه بيـان آرزوهـاي اجتمـاعي      : . مضامين اجتماعي4-3

بـه آبشـخور آوردن   "لبريز از عـدالت و سرشـار از عطوفـت.    خويش مي پردازد. جامعه اي 
نمونه اي كنايي از زندگي مسالمت آميز و تصويري از مدينة فاضـلة شـاعر    "ميش و گرگ

 "بيـدار شـدن اختـر   "است. همچنين برخي از كنايات نمودار پندارهاي جوامع پيشن اسـت:  
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گي بشر است و اينكه هر فـردي  كه حاكي از عقايد گذشتگان ما دربارة تأثير اختران در زند
  براي خود ستاره اي خاص داشت كه خوشبختي و تيره بختي او را رقم مي زد.    

  كنايه يا استعاره .5
رسد؛ با ايـن تفـاوت كـه ژرف سـاخت     كنايه نيز مانند استعاره، از حقيقت به مجاز مي

تشـخيص بـين كنايـه و    استعاره بر تشبيه است و در كنايه اين تشبيه نيست. با اين همـه، گـاه   
هـا و  شـود بـه خصـوص در هنـر شـعر، كـه بيشـتر بـا معـاني مجـازي واژه          استعاره دشوار مي

اي هـا، كنايـه  در فرهنـگ  "برگشـتن بخـت كسـي   "تركيبات سر و كار دارد. تعابيري چون: 
بيند و پي در پي )؛ كسي كه در زندگي خوشي نمي163: 1379است از انسان مدبر (ثروت، 

  ).110: 1383روست (انوري، بهآمدهاي ناگوار و ناكامي روبا پيش
در لغت به معني بهره، نصيب و اقبال است و در عرف، به معنـي طـالع اسـت.     "بخت"

انـد تـا بـه صـورت     بدل كـرده  "تا"بوده و شين معجمة آن را به  "بخش"اين واژه، در اصل 
  )."بخت"در آمده است (دهخدا.  "بخت"امروزي 

اســت و  شــاهنامههــاي پركــاربرد بردهــاي متضــاد و گونــاگون از واژهبخــت، بــا كار
فردوسي از دوگانگي بخت بسيار سخن گفته اسـت و آن را در تـرادف بـا طـالع و تقـدير و      
سرنوشت به كار گرفته است؛ اما در هر كدام از ايـن معـاني، برگشـتن بخـت؛ روي آوردن     

وي آوردن، پشـت كـردن، همـه از    بخت؛ پشت كردن بخت و ... افعـالي ماننـد برگشـتن، ر   
اند. در حالي كه بخت، يك مفهوم معقول اسـت كـه بـي تشـبيه،     رفتارهاي محسوس انساني

قادر به انجام اين اعمال نيست. بنابراين، اينكه بخت بـه كسـي روي آورد يـا از كسـي روي     
ر ايـن  توان آن را كنايـه دانسـت؛ اگـ   برگرداند، نوعي تشخيص يا استعارة مكنيه است و نمي

تعريف كنايه را بپذيريم كه هر دو بعد سخن (مجاز و حقيقت) قابل تصور اسـت، برگشـتن   
  آيد.بخت جز با تشبيه، به تصوير نمي

هـاي فولكلـور، بخـت هماننـد همـزاد،      از سوي ديگر، در بـاور پيشـينيان و در داسـتان   
دارد؛ وجودي محسوس دارد و به تنهايي صاحب شخصيت است. هر كس براي خود بختي 

رساند. اما برخي، بختشان خفته اسـت و  بخت يكي پركار است و صاحبش را به سعادت مي
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دائم گرفتارند. شايد با اين باور، بتوان برگشتن بخت را كنايه دانسـت. امـا بخـت در مفهـوم     
رود، اسـتعارة مكنيـه   تقدير، هنگامي كه با افعالي چون روي كردن، و برگشـتن بـه كـار مـي    

  آيد.به حساب مياست و تشخيص 
امـا   گيرنـد، تعابيري چون: برگشتن دل و روي كردن دل نيز در ايـن مقولـه جـاي مـي    

كـار    راه واژة دل بـه ـوان صفت همـ ـره، روشن و صاف هنگامي كه به عنـهايي مانند: تيواژه
(تيـره   مي روند و جمالتي چون روشن شدن دل (دل روشن : اميد داشتن)،  دل تيره  داشتن

  سازند، معاني كنايي دارند.ورزي) ميهدل :كين
در عصـر حاضـر بـه عنـوان تمثيـل و       "رگـور آوردن مـيش و گـ  ـبـه آبشخـ  "ايه ـكن
 "آبشـخور "آميز است؛ هر چند واژة رود و به مفهوم زندگي مسالمتالمثل به كار ميضرب

شود. يكجـا  در زبان روزمره كاربردي ندارد و اين مفهوم كنايي با تعابير ديگري استفاده مي
اي است از شدت رفاه و عدالت در جامعه كـه گـرگ از شـدت    بودن ميش و گرگ، مبالغه

  رساند. اما در اين بيت:سيري به گوسفندان آزاري نمي
 جهانـــدار محمـــود، شـــاه بـــزرگ

  

به آبشخورد آرد همي ميش و گـرگ  
 

توانـد  به آبشخور بودن ميش و گرگ، در عين حال كه مفهوم كنايي دارد، ميش مـي 
استعارة مصرحه از دوست، و گرگ استعارة مصرحه از دشمن باشد؛ به اين معنا كه محمـود  

  چنان سلطنتي دارد كه دوست و دشمن، همگي در خدمت او هستند.
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  گيري نتيجه
تـرين ترفنـدهاي زيبـاآفريني در    هاي مهم علـم بيـان و از برجسـته   كنايه يكي از شاخه

تا پيش از داستان كيومرث كـه مـورد بحـث ايـن مقالـه      مه شاهناكالم است. در آغاز كتاب 
  بوده، ساختار كنايي نسبت به ديگر شگردهاي بالغي، بيشترين بسامد را داراست.

انـد  هاي استخراج شده به ترتيب از نوع كناية فعلي، كنايه از صـفت و موصـوف  كنايه
هـاي بـه كـار    بسياري از كنايـه كه باالترين بسامد، مربوط به كنايه فعلي و از گونة ايماست. 

-شاهنامهدر فارسي معاصر هم كاربرد دارند و تعداد كمي مخصوص  رفته در متن مورد نظر

بـديل بـوده   ها در زبان فارسـي بـي  در زايش و گسترش كنايه شاهنامهاند. بدين ترتيب نقش 
  است.

كـالم در   سـازي كنايه به دليل ابهام هنري، ايجاز و اغراقي كه دارد، موجـب برجسـته  
  كند.است كه به تثبيت و تأييد سخن و تأثيرگذاري آن در ذهن مخاطب كمك مي شاهنامه
بـه   شـاهنامه هاي زباني اگر چه در كالم روزمره ارزش هنري ندارند، در ابيـات  كنايه 
اند كه معنايي و خيالي به شيني و در كنار ديگر صور خيال قرار گرفتهاي در محور همنگونه

  اند.هشعر افزود
هاي اخالقـي  ها، براي بيان باورهاي ديني و آموزه، از كنايهشاهنامهآغاز فردوسي در  

  و مضامين اجتماعي و مدح سود جسته است.
  هاي متن مورد نظر در بحث استعاره نيز قابل تأمل و بررسي هستند.برخي از كنايه 
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