نقد و بررسی تعاریف کنایه در
(عربی و فارسی)
علی رزّاقی شانی

1

چکیده
ه��دف نگارن��ده از این مقاله بر آن بوده تا با نقد و بررس��ی تعاریف متعدد کنایه و
دریافت وجوه اش��تراک و افتراق هر یک و نتیجه گیری از نقد و بررسی این تعاریف،
تعریف دیگری از کنایه ارائه دهد که اغلب شاخص های مشترک تعاریف کنایه را در
برگیرد و پس از آن ،شاخص های تعریف ،مورد بحث و توضیح قرار گرفته است.
کلید واژه :کنایه ،حقیقت ،مجاز ،الزم و ملزوم ،قرینه ،معنای ثانوی.

 -1کارشناس ارشد زبان و ادبیّات فارسی ،مد ّرس مرکز تربیت مع ّلم بابل و دبیر دبیرستان های بندپی غربیEmail: a.raz18@yahoo.com ،
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درآمد
کنای��ه یک��ی از آرایه های علم بیان اس��ت .متون ادب فارس��ی از دی��دگاه ایماژ و
تصویرس��ازی کالم جایگاه ویژه ای دارد .شاعران و سخنوران در آثار خود از این مقوله
بهره فراوانی برده اند .علمای بالغت و بالغت نویسان عربی و فارسی تعاریف متعددی
از کنای��ه ارائ��ه داده اند .با نگاهی به تعریف کنای��ه از آغاز تا کنون در می یابیم که کنایه
در آغاز در مفهوم عام به کار می رفت و ش��امل انواع مجاز و اس��تعاره می ش��د اما در
گذر زمان ،تعاریف کنایه تحول یافته و کم کم دقیق تر شده و قلمرو خاصی از ایماژها
را در بر گرفته اس��ت .ناگفته نماند که در دریافت معنای کنایی باید بافت های مختلف
اجتماع��ی ،اقتصادی ،فرهنگی و ...جامعه م��ورد توجه قرار گیرد .در این تحقیق ضمن
ارائهی تعاریف مختلف کنایه در زبان عربی و فارس��ی از آغاز تا کنون به بررسی وجوه
اشتراک و افتراق این تعاریف پرداخته شد و تعریف دیگری از کنایه ارائه گردیده است.

تعاریف کنایه
در چشم خرده بینان هر نقطه صد کنایه است
			
آن خال را به صد وجه تفسیر می توان کرد.

(صائب)

 -1معنای لغوی کنایه
کنایه در لغت به معنی پوشیده سخن گفتن و ترک تصریح است.
«کنو :کنایه یکنو کنایه بالشیء = کنی یکون :به کنایه از آن چیز یاد کرد؛ کنی :یکنی
کنایه بالشی ء عن کذا« :چیز را با کنایه ذکر کرد»( .بندرریگی ،بی تا)1624 :
در لغت نامه چنین آمده است:

موضوع
«کنای��ت [ ک ِ َی ] (ع ِا م��ص) کنایه .مقابل صراحت .کالمی که بر غیر
ٌ
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له خود که از لوازم او باش��د داللت کند .ج کنایات (یادداشت به خط مرحوم دهخدا).
پوشیده و سخن پوشیده			»...

(دهخدا :1377 ،ذیل کنایه)

دکتر معین دربارهی کنایه نوشته است:
«کنایه( -1 / .Kenaya )-e( :مص ل ).پوشیده سخن گفتن چنانکه معنی آن صریح

نباشد؛ تعریض؛ ( -2ا ِ مص ).پوشیده سخن گویی»( .معین :1371 ،ذیل کنایه)

کنایه از مصدر ثاللی مجرد است و در عربی به دو گونهی ناقص واوی (کنا ،یکنو،
کنایه) و ناقص یایی (کنی ،یکنی ،کنایه) صرف نمی شود.

 -2تعریف اصطالحی کنایه
سیما داد در این باره می نویسد:
«در اصطالح علمای بیان آن است که لفظی به کار برند به جای معنی اصلی و یکی
از لوازم آن معنی را اراده کند»( .داد)350 :1378 ،
میمنت میرصادقی در تعریف کنایه نوشته است:
«کنایه در اصطالح ،س��خنی اس��ت ک��ه دارای دو معنی نزدی��ک (حقیقی) و دور
(مجازی) باشد؛ به طوری که این دو معنی الزم و ملزوم یک دیگر باشند تا شخص با
تأمل معنی دوم را که الزمهی معنی اول است ،درک کند»( .میرصادقی)220 :1376 ،
رضوان شریعت نیز چنین نوشته است
«در اصطالح اطالق می شود بر دو معنی:
الف -ذکر ملزوم و ارادهی الزم و یا ذکر و ارادهی ملزوم .ب -لفظی که اراده شود
از آن ،الزم معنی اصلیش با جواز ارادهی معنی اصلی در حین ارادهی الزم»( .شریعت،
)130 :1370

فصلنامهي تخصصي زبان و ادبيات فارسي

148

 -3تعاریف قدما و معاصران از کنایه همراه با نقد آن ها
الف) تعاریف عربی
ابو عبیده مثنی (211ق ).در مجاز القرآن:
«هر نوع عدم تصریحی از مقولهی کنایه است ،حتی آوردن ضمیر (البته ضمیری که
مرجع آن در کالم موجود نباش��د ،از قبیلّ :
«کل من علیها فان» که ضمیر علیها به زمین
بر می گردد) نیز از صورت های کنایه است»( .نک 0شفیعی کدکنی 1372 ،الف)141 :

مبرد (285ق ).در الکامل:
ّ

«مبرد انواع سه گانهی کنایه را بدین گونه توضیح می دهد :نوع اول تعمیه و تعظیه
ّ

است و نوع دیگر را در چشم پوشی از الفاظ پست و خسیس و انتخاب الفاظ بهتر می
داند و نوع سوم را به عنوان تفخیم نشان می دهد»( .ابن رشیق)533 /1 :1988 ،

ابوهالل عسکری ( 395ق ).در الصناعین:
«هو أن یکنی عن الشیء و یعرض به»( .نک .میرزانیا)854 :1368 ،
معنی [ :کنایه] آن است که چیزی را مبهم با لفظی غیر صریح بیان کنند.
برخ��ی از علمای بالغت دربارهی ریش��هی لغوی کنایه بحث ک��رده اند و کنایه را
مشتق از کنیه دانسته اند ،از جملهی آن ها «ابن رشیق» است:

ابن رشیق (456ق ).در العمده:
«و من الکنایه الشقاق الکنیه( .»...،ابن رشیق)533 /1 :1988 ،
معنی :و کنایه مشتق از کنیت است.
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عبدالقاهر جرجانی ( 471ق ).در دالئل االعجاز:
«آن اس��ت که متکلم در صدد اثبات معنایی اس��ت ولی آن را با لفظی که جهت آن
وضع ش��ده اس��ت بیان نمی کند بلکه س��راغ معنایی می رود که در وجود تالی و تابع
معنی ظاهر الفاظ اس��ت و به وسیلهی این معنی ظاهری به معنی مورد نظر خود اشاره
می کند»( .جرجانی)111 :1368 ،

سکاکی (626ق ).در مفتاح العلوم:
«هی ترک التصریح بذکر الش��یء الی ذکر مایلزم ،لینتقل من المذکور الی المتروک،
کما تقول :فالن طویل النجاد»( .سکاکی)512 :1420 ،
معنی :کنایه ترک تصریح به ذکر چیزی است و ذکر مالزم آن تا از آن چه در کالم
آم��ده به آن چ��ه در کالم نیامده انتقال حاصل آید چنان که گویند :بند شمش��یر فالن،
بلند است.

ابن االثیر (637ق ).در المثل السائر:
«هو انها لفظه دلت علی معنی یجوز حمله علی جانبی الحقیقه و المجاز بوصف
جامع بین الحقیقه و المجاز»( .ابن االثیر)52 /3 :1359 :
معن��ی :کنایه هر کلمه ای اس��ت که داللت بر معنایی کن��د که هم بر حقیقت بتوان
حمل کرد و هم بر مجاز ،با وصف جامعی که میان حقیقت و مجاز هست.

ابن ابی االصبح مصری (656ق ).در بدیع القرآن:
«این است که متکلم معنای زشت را با لفظ زیبا ،و ناپاک را با لفظ پاک ،و ناشایست
را در عبارتی شایس��ته بیان کند .این در صورتی اس��ت ک��ه متکلم بخواهد کالمش از
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عیب منزه باش��د (و گاهی متکلم از کنایه غیر آن معنی را در نظر می گیرد) و آن این
اس��ت که موضوع سخت را با عبارت آسان و امر مفصل را با عبارت مختصر بیان کند
و ی��ا کنای��ه را به قصد لُغَزگویی و اخفا یا پوش��اندن و حفظ معنی می آورد»( .ابن ابی
االصبع.)152 :1368 ،

ابن خطیب قزوینی (739ق ).در تلخیص المفتاح:
«لف��ظ اری��د به الزم معناه مع جواز ارادته فظهر انها تخالف المجاز من جهه ارادة
المعنی الحقیقی مع ارادة الزمه»(.ابن خطیب قزوینی)337 :1904 ،
معن��ی :لفظی ک��ه الزم معنای��ش را اراده نمایند با ج��واز ارادهی معنی اصلی پس
مشخص می شود که از این جهت با مجاز اختالف دارد که می توان معنای حقیقی را
همراه معنای الزم آن اراده کرد.

علوی (حدود 770ق ).در الطراز:
«الکنایه هی ترک التصریح بالشیء الی مساویه فی اللزوم ،لینتقل منه الی الملزوم».
(علوی)368 /1 :1400 ،
معنی :کنایه دوری ا زتصریح به چیزی است که الزم و ملزومش یکسان است و از
معنای الزم آن به ملزوم می رسیم.
تفتازانی (792ق ).در مطول:
«ذکر الالزم و ارادة الملزوم و مع جواز ارادة الالزم»( .تفتازانی)407 :1409 ،
معن��ی :الزم چیزی را ذکر کنند و مل��زوم را اراده نمایند و در عین حال بتوان الزم
(معنای حقیقی) آن را اراده کرد.
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نقد و بررسی تعاریف کنایه:
با توجه به تعریف های ارایه شده ،در کل چهار مسئله در کنایه مطرح شده است:

 -1عدم تصریح (توریه و ابهام):
ای��ن مقول��ه دارای یک مفهوم کلی اس��ت و ش��امل انواع مجاز و ایهام می ش��ود؛
ابوعبیدهی مثنی ،عسکری ،علوی و سکاکی به این مورد اشاره کرده اند.

 -2استفاده از معنای ثانونی و تالی در لفظ:
جرجانی به این مورد اشاره کرده است.

 -3مالزمت:
سکاکی ،علوی ،این خطیب و تفتازانی به این مورد اشاره کرده اند.
هم حقیقت و هم مجاز از آن اراده شود:
این مورد را ابن اثیر مطرح کرده است.
از می��ان این چه��ار مقوله ،مقولهی «مالزمت» و «مج��از و حقیقت بودن کنایه» در
کتاب های بالغت ماندگار شده است.
از بررسی این تعاریف می توان دریافت که:
□ تعریف عبیدهی مثنی و ابن رش��یق ،به معنای لغوی و ریش��ه ای کنایه را مطرح
کرده اند.
□ تعریف مبرد دربارهی تقس��یم بندی کنایه اس��ت و ناظر به نقش هایی اس��ت که
کنایه ممکن است در کالم بر عهده داشته باشد.
□ در تعریف ابن اثیر برای نخس��تین بار عنوان شده است که کنایه را می توان هم
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حمل بر حقیقیت کرد و هم حمل بر مجاز.
□ تعریف ابن خطیب بیشتر ناظر به دالیل استفاده از کنایه است.
□ تعریف علوی عینا نظر سکاکی است.
در ای��ن میان ،تعریف جرجانی متفاوت از تعریف س��کاکی ،این خطیب قزوینی و
دیگران است.

ب -تعاریف فارسی
قدیمی ترین کتاب فارس��ی که از کنایه س��خن گفته ،کت��اب «ترجمان البالغه» اثر
محمد بن عمر رادویانی است.
رادویانی (قرن پنجم) دربارهی کنایه می نویسد:
«و یکی از بالغت ها کنایت سخن گفتن است و آن چنان بود کی (که) شاعر بیتی
گوید به کنایت ،چنان که عنصری گوید:
چو دیده بازگشاید قرار یابذ مرغ

چو لب به خنده گشاید بپرذ

						

(رادویانی)99 :1362 ،

شمس قیس رازی( 628ق ).در المعجم در ذیل ارداف می گوید:
«و کنای��ات آن اس��ت که متکلم خواهد کی (که) معن��ی از معانی بگوذ معنی دیگر
(کی) از توابع و لوازم معنی اول باش��د بیارد و از این (بدان) معنی اشارت کند»(.قیس
رازی)307 :1360 ،

شمس العلمای گرگانی ( 1305ش ).دربارهی کنایه می گوید:
«آن اس��ت که لفظی معنی آن اراده ش��ود با جواز ارادهی خود آن معنی»( .ش��مس
العلما گرگانی)342 :1328 ،
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نجف قلی میرزا «آقا سردار» در درهی نجفی:
کنایه :لفظی می آورند که الزم معنی آن را اراده نمایند با جواز ارادهی ملزوم»( .نک.
طباطبائی)18 :1370 ،

سید نصراهلل تقوی:
«آن [ کنایه] ذکر الزم و ارادهی ملزوم است یا بر عکس»( .تقوی)199 :1363 ،

غالمحسین آهنی:
«در اصطالح ذکر الزم و ارادهی ملزوم است یا بر عکس آن»( .آهنی)174 :1360 ،

جالل الدین همایی:
«لفظ��ی را گوین��د و از آن الزم معنی حقیقی را اراده کنند به این ش��رط که ارادهی
معنی حقیقی نیز جایز باشد»( .همایی 1373 ،ب)52 :
و در جای دیگر گفته است:
«س��خنی است که دارای دو معنی قریب و بعید باشد و این دو معنی الزم و ملزوم
یک دیگر باشند ،پس گویند آن جمله را چنان ترکیب کند و به کار برد که ذهن شنونده
از معنی نزدیک به معنی دور منتقل گردد»( .همایی 1370 ،الف)256 -255 :

حسام العلما آق اولی:
«لفظی است که اطالق شود و اراده شود از آن الزم و معنای آن با قرینه که مانع از
ارادهی معنی اصلی نباشد»( .حسام العلما)173 :1373 ،
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محمدخلیل رجایی:
«اطالق می ش��ود بر دو معنی :الف -ذکر ملزوم و ارادهی الزم یا ذکر الزم و ارادهی
ملزوم.
ب -لفظی که اراده ش��ود از آن الزم معنی اصلیش با جواز ارادهی معنی اصلی در
حین ارادهی الزم»( .رجایی)324 :1376 ،

دکتر عبدالحسین زرین کوب:
«نوع دیگری ا زکالم که گوینده در طی آن س��خن را – از لفظ اس��ناد ،یا انشا -در
معنی حقیقت به کار نبرده اس��ت و نظر به مجاز داشته است لیکن مانع ندارد که معنی
حقیقت هم از آن کالم اس��تنباط ش��ود ،این هم البته نوعی مجاز است اما با انواع دیگر
آن تفاوت دارد مخصوص ًا از این جهت که ابهام دارد و دو پهلو ست .این طرز بیان را
کنایه می گویند»( .زرین کوب.)73 :1372 ،

دکتر جلیل تجلیل:
«ای��راد لفظ و ارادهی معنی غیرحقیق��ی آن ،آن گونه بتوان معنی حقیقی آن را نیز اراده
کرد»					 .

(تجلیل)84 :1376 ،

دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی:
«ب��ه قول قدما ذکر ملزوم الزم .به تعبیر عبدالقاهر جرجانی د رکنایه یک «معنی»
وجود دارد و یک «معنی معنی»( .شفیعی کدکنی 1379 ،ب)22 :
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دکتر تقی پورنامداریان:
«کنایه عبارت از آن است که متکلم اثبات معینی از معانی را اراده کند اما به جای
آن که لفظی را که برای آن معنی وضع ش��ده اس��ت ذکر کند ،لفظ دیگری را که معنی
آن مترادف معنی مراد است بیاورد و به وسیلهی این لفظ دوم به معنی اول اشاره کند».
(پورنامداریان)25 :1376 ،

دکتر میرجالل الدین کزازی:
«س��خنور اگر بایستهی (الزم) چیزی را در سخن بیاورد و از آن بایسته ،خود آن
چیز را بخواهد کنایه ای را به کار گرفته است .در کنایه معنای بایسته یا به سخن دیگر
معنای راستین کنایه نیز پذیرفتنی و رواست».

(کزازی)157 :1375 ،

دکتر سیروس شمیسا:
کنای��ه جمل��ه یا ترکیبی (از قبی��ل ترکیبات وصفی :آزادهی تهیدس��ت ،ترکیبات
اضافی :آب روان ،صفات مرکب :بی نمک ،مصادر مرکب :لب گزیدن) اس��ت که مراد
گوینده معنای ظاهری آن نباش��د ،اما قرینهی صارفه یی هم که ما را از معنای ظاهری
متوجه معنای باطنی کند وجود نداشته باشد.

(شمیسا)273 :1386 ،

دکتر بهروز ثروتیان:
«هرگاه کلمه و کالم ،عالوه بر معنی حقیقی و ظاهری خود ،معنی مقصود دیگری
را نیز به همراه داش��ته باش��د این معنی مقصود را معنی کنایی کلمه و کالم می نامند».
(ثروتیان1378 ،الف)99 :
و در جای دیگر گفته است:
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کنایه سخنی است که معنی حقیقی و نهادهی آن قابل رد نیست و لیکن به اقتضای
حال و در نسبت و مناسبت زمان و مکان و موضوع و مقال ،معنی دیگری از آن فهمیده
می شود( .ثروتیان1383 ،ب)224 :

دکتر علوی مقدم و دکتر اشرف زاده:
کنایه« :عبارت است از ایراد لفظ و ارادهی معنی غیرحقیقی آن ،به صورتی که بتوان
معنی حقیقی آن را نیز اراده کرد»( .علوی مقدم و اشرف زاده)133 :1376 ،

دکتر کامل احمدنژاد:
کنایه« :ذکر ملزوم ارادهی الزم اس��ت یعنی به کاربردن کلمه است در معنی یکی از
لوازم آن کلمه»( .احمدنژاد)105 :1372 ،

دکتر روح اهلل هادی:
«کنایه :پوشیده سخن گفتن است دربارهی امری ،با بیان نشانه ،نمونه یا دلیل آن امر.
کنایه دریافت معنیِ معنی است از طریق استدالل»( .هادی)107 :1377 ،

نقد و بررسی تعاریف فارسی کنایه
تعریف رادویانی ناظر به معنی لغوی کنایه است به معنی پوشیده گویی.
تعاریف ارایه شدهی فارسی را به چهار دسته می توان تقسیم کرد:
دستهی اول :تعریف هایی که مقولهی مالزمت در آن مطرح شده است .تعریف:
شمس العلما ،نجف قلی میرزا ،تقوی ،آهنی ،شفیعی کدکنی و احمدنژاد.
دس��تهی دوم :تعریف هایی که مقولهی ه��م حقیقت و هم مجاز بودن کنایه در آن
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مطرح شده است ،تعریف :زرین کوب ،تجلیل و علوی مقدم  -اشرف زاده.
دستهی سوم :تعریف هایی که دو مقولهی مالزمت و هم حقیقت و هم مجاز بودن
کنایه در ان مطرح شده است ،تعریف :همایی ،حسام العلما ،رجایی ،کزازی و شمیسا.
دس��تهی چهارم :تعریف هایی که مقولهی اس��تفاده از معنای ثانونی در لفظ در آن
مطرح شده است ،تعریف :قیس رازی ،پورنامداریان ،ثروتیان و هادی.

از دسته های فوق ،علمای بالغت و بالغت نویسان فارسی:
□ در دستهی اول ،به تعریف سکاکی ،علوی ،قزوینی و تفتازانی نظر داشته اند؛
□ در دستهی دوم ،به تعریف ابن اثیر نظر داشته اند؛
□ در دس��تهی سوم ،هم به تعریف س��کاکی ،علوی ،قزوینی و تفتازانی نظر داشته
اند و هم به تعریف ابن اثیر؛
□ در دستهی چهارم به تعریف جرجانی نظر داشته اند.
در میان تعاریف فارسی ،تعریف دکتر شمیسا خالی از اشکال نیست .در این تعریف
آمده است:
«کنایه جمله یا ترکیبی است که »...و مؤلف در ادامه تصریح کرده اند :کنایه عبارت
یا جمله است نه واژهی بسیط».
البته ،جناب استاد در ادامهی بحث نظرشان را تعدیل نموده و نوشته اند« :با این
هم��ه ،جهت پرهیز از مناقش��ه می توان گفت که معموال ی��ا در غالب موارد کنایه لفظ
مفرد بسیط نیست»(.شمیسا)288 :1386 ،
از میان تعاریف فارسی کنایه ،تعریف دکتر ثروتیان از سادگی و روانی برخوردار
است و تعریف دکتر هادی از ابداع و تازگی برخوردار است.
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تعریف دیگری از کنایه

با توجه به تعاریف ارایه شده و نقد و بررسی های انجام شده ،می توان در تعریف

کنایه گفت:
کنایه :کلمه ،ترکیب ،جمله ،عبارت ،مصراع یا بیتی است که:
دارای دو معنی حقیقی و مجازی باشد؛
این دو معنی الزم و ملزوم یک دیگر باشند؛

مراد گوینده معنای مجازی اس��ت اما به دلیل عدم قرینهی صارفه ،معنای حقیقی ِ1
آن نیز پذیرفتنی باشد.

توضیح دربارهی شاخص های تعریف

بخش اول این تعریف ،ناظر به ساختمان کنایه است که ممکن است در قالب

کلمه ،ترکیب ،جمله ،مصراع یا بیت آورده شود ،بخش دوم این تعریف ،معنای حقیقی
و مجازی کنایه است:
مراد از معنای حقیقی :معنای راس��تین ،هنری ،غیرهنری ،غیرادبی ،ظاهری ،زبانی،
مکنی به است.
قاموسی ،اولیه ،نزدیک ،الزم،
ٌّ

مراد از معنای مجازی :معنای هنری ،ادبی ،باطنی ،غیرحقیقی ،فراقاموس��ی ،ثانویه،

مکنی عنه است.
دور ،ملزوم و
ٌّ

بخش سوم ناظر به رابطهی مالزمت در کنایه است.
بنای کنایه بر «التزام» ،یعنی ارتباط میان الزم و ملزوم استوار است.
خواجه نصیر توسی دربارهی التزام می نویسد:
«داللت التزام آن است که به لفظ آن معنی خواهند که داخل بود در آن معنی ای که

لفظ به ازای او نهاده اند چنان که ...به دراز گوش خر خواهند و آن را التزام خوانند».
(خواجه نصیر)22 :1375 ،
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به طور کلی ،می توان گفت که الزم و ملزوم دو امری است که «وجود یکی متوقف
بر دیگری باش��د که هر وقت «الف» وجود پیدا کند« ،ب» هم وجود پیدا می کند؛ در
ای��ن صورت «ال��ف» را ملزوم و «ب» را الزم گویند و رابط��هی آن دو را لزوم نامند».
(زمانی)482 / 1 :1375 ،
اغل��ب علمای علم بالغت دربارهی الزم و ملزوم بح��ث کرده اند ،بدین معنی که
در تعری��ف کنای��ه گفته اند :ذکر الزم و ارادهی ملزوم یا برعکس اما اغلب نمونه هایی
که ذکر کرده اند از نوع اول است (ذکر الزم و ارادهی ملزوم) و کم تر شاهدی از نوع
دوم (ذکر ملزوم و اراده الزم) آورده اند؛ دلیل این امر شاید این باشد که مسئلهی الزم
و ملزوم یک امر اعتباری است به اعتبار ذهن ما ،یعنی آن چه نخست به ذهن می آوریم
یا پیش رو داریم و آن چه در پی آن می آید ملزوم است.
وقت��ی ی��ک کنایه را در نظر می گیریم ،ظاهر عب��ارت و الفاظ و معنی حقیقی و

اولی��هی آن را «الزم» و معن��ای کنایی و ثانونی آن را «مل��زوم» م��ی نامی��م؛ مث� ً
لا:
» ﻣﺎ ﻣﻮﻣﻦ ﻇﺎﻫﺮﯾﻢ ﻟﯿﮑﻦ

زﻧﺎر ﺑﻪ زﯾﺮ ﺧﺮﻗﻪ دارﯾﻢ«.

)ﻋﻄﺎر(498 :1368 ،
ﻣﻌﻨﺎي ﺣﻘﯿﻘﯽ :زﻧﺎر در زﯾﺮ ﺧﺮﻗﻪ داﺷﺘﻦ= ﻻزم؛
زﻧﺎر ﺑﻪ زﯾﺮ ﺧﺮﻗﻪ داﺷﺘﻦ:
ﻣﻌﻨﺎي ﮐﻨﺎﯾﯽ :رﯾﺎﮐﺎر ﺑﻮدن= ﻣﻠﺰوم.
»ﮔﺮﭼﻪ دﻟﻢ درﮐﺸﯿﺪ روي ﭼﻪ ﻣﻘﺼﻮد

ﺧﻂ ﺗﻮ ﭼﻮن ﻣﻮﯾﺶ از ﺧﻤﯿﺮ ﺑﺮآورد«

)ﻋﻄﺎر(168 :1368 ،
ﻣﻌﻨﺎي ﺣﻘﯿﻘﯽ :ﻣﻮ را از ﺧﻤﯿﺮ ﺑﯿﺮون آوردن= ﻻزم؛
ﻣﻮي از ﺧﻤﯿﺮ ﺑﺮون آوردن:
ﻣﻌﻨﺎي ﮐﻨﺎﯾﯽ :ﮐﺎري را ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ اﻧﺠﺎم دادن= ﻣﻠﺰوم.
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بخش چهارم ،دربارهی «قرینه» در کنایه است.
تعریف قرینه :نشانه ،دلیل ،اشاره ،عالمت یا سرنخی است در کلمه و کالم که ذهن
مخاط��ب را از معنای ظاهری و حقیقی کلم��ه و کالم ،متوجه معنای مجازی و باطنی
آن می سازد.
ﻗﺮﯾﻨﻪي ﻟﻔﻈﯽ )ﻣﻘﺎﻟﯽ(
اﻟﻒ( ﻗﺮﯾﻨﻪي ﺻﺎرﻓﻪ:
ﻗﺮﯾﻨﻪي ﻣﻌﻨﻮي )ﺣﺎﻟﯽ(
اﻧﻮاع ﻗﺮﯾﻨﻪ:
ب( ﻗﺮﯾﻨﻪي ﻏﯿﺮﺻﺎرﻓﻪ :ﻣﻌﻨﻮي )ﺣﺎﻟﯽ( اﺳﺖ.

در کنایه نیز مانند استعاره و مجاز ،قرینه وجود دارد با این تفاوت که قرینه درکنایه،
صارفه نیست اما در استعاره و مجاز صارفه است .اساس دریافت معنی مجازی (کنایی)
در کنایه« ،مقتضای حال و مقام» است؛ یعنی ،شنونده یا خواننده از طریق وضع و حال
و بافت سخن 2و گفتار گوینده ،به معنی مجازی (کنایی ،معنیِ معنی) می توان پی ببرد.

نتیـجه
در جم��ع بن��دی نهایی می توان گفت که در تعاریف کنایه در فارس��ی مقوله های
مالزمت ،حقیقت و مجاز و معنای ثانوی قابل توجه است .در تعاریف فارسی ،تعریف
های قدیم و جدید  -1علمای بالغت و بالغت نویسان ،در نوشتن کتاب های بالغی
و بحث کـنایه به علـمای بالغت عربی و کتاب های بالغی عربی نظر داش��ته اند و از
آن ها تقلید و اقتباس کرده اند.
 -2تعریف های قدیم و جدید دربارهی کنایه تقریب ًا یکس��ان هس��تند با این تفاوت
که بعضی از این تعریف ها کلی هستند و بعضی دیگر به جزئیات نیز پرداخته اند .در
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تعری��ف دیگری از کنایه می ت��وان گفت :کنایه ،کلمه ،ترکیب ،جمله ،عبارت ،مصراع
یا بیتی اس��ت که دارای دو معنی حقیقی و مجازی باشد و این دو معنی الزم و ملزوم
یک دیگر باش��ند و مراد گوینده معنای مجازی اس��ت اما به دلیل عدم قرینهی صارفه،
معنای حقیقی ِ آن نیز پذیرفتنی باشد.
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پی نوشت
 -1نکتهی مهمی که باید به آن توجه داش��ت این اس��ت ک��ه بعضی از کنایه ها به
علت کثرت اس��تعمال ،معنای حقیقی آن ها از رونق افتاده و یا تبادر معنای حقیقی آن
ها به ذهن به دش��واری صورت می گیرد؛ مثل «سرافراز»« ،سربلند» که کنایه از برتری
و افتخار است.
2. Context
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محمد قرقزان .الطبعه االولی .بیروت :درالمعرفه.
 -33کزازی ،میرجالل الدین .)1375(.بیان .چ .5تهران :مرکز.
 -34گرگانی ،محمد حسین شمس العلما .)1328(.ابداع البدایع .بی جا.
 -35معین ،محمد .)1371(.فرهنگ فارسی .چ  .8تهران :امیرکبیر.
 -36میرزانیا ،منصور .)1378(.فرهنگ نامهی کنایه .چ  .1تهران .امیرکبیر.
 -37میرصادقی(ذوالقدر) ،میمنت .)1376(.واژه نامهی هنر ش��اعری .چ  .2تهران:
کتاب مهناز.
 -38هادی،روح اهلل .)1377(.آرایه های ادبی .تهران :ش��رکت چاپ و نش��رکتاب
های درسی ایران.
 -39همایی ،جالل الدین 1370( .الف) .فنون بالغت و صناعت ادبی .چ  .7تهران:
هما.
 1373(.-------- -40ب) .معانی و بیان .به کوشش ماه دخت بانو همایی .چ.2
تهران :هما.

