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صدیقه فرهادی هیکویی
مدرس دانشگاه آزاد اسالمی، واحد ساری

   

مجل��ه ی زبان و ادبیات فارس��ی
دانش��گاه آزاد اسالمی، واحد فسا

س2- ش4- زمس��تان  1390 

بررسی انواع کنایه در دیوان محمدتقی بهار

تاریخ دریافت مقاله: 90/7/18
تاریخ پذیرش مقاله: 90/9/2

چکیده

یكي از مهم ترین ابزار زباني و بیاني شاعر در ارائه و اشاعه ي اندیشه هاي 
خود فن »کنایه« است. کنایه نوعي بیان غیرمستقیم است که در تأثیرگذاري 
بهار  ایفا مي کند. محمدتقي  نقشي مهم  سخن؛ خواه منظوم، خواه منثور 
بالغت سخن  استواري  در  که  مشروطه  عصر  کم نظیر  شاعر  )ملک الشعرا( 
سرآمد معاصران خود است، عالقه ي قابل توجهي به بیان غیرمستقیم کالم؛ 
و شكوه مندي  باعث دل نشیني  و همین شیوه  نشان مي دهد  کنایه  یعني 
زبان شعري وي شده  است. نگارندگان سعي کرده اند که این هنر بیاني را 
در شعر این شاعر از جهت ساختار تقسیم بندي کنند و نكته هاي زباني و 

مفهوم بیاني آن را بكاوند.

واژگان کلیدی: ملک الشعرا، کنایه، فن بیان، مشروطه.
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1- مقدمه

میرزا محمدتقی متخلص به »بهار« در سال 1304 هجری قمری در مشهد دیده به 
جهان گشود. پدرش حاج میرزا محمد کاظم متخلص به »صبوری« ملک الشعرای آستان 

قدس رضوی بود و در عهد خود از فضال و شعرای بنام خراسان به شمار می آمد.
برخی از صاحب نظران معاصر بر این عقیده اند که بعد از عبدالرحمان جامی شاعر بلند 
آوازه ی قرن نهم هجری قمری در جامعیت و روانی سخن و رسایی گفتار شاعری هم پایه ی 
بهار نداشته ایم. بهار معتقد بود که پس از سپری شدن دوران معروف به سبک هندی که 
در آغاز با نواندیشی هایی در مضمون آفرینی و واژه گزینی همراه بود و در پایان به مضامین 
که  افتاد  به سراشیبی گم راه کننده  و  بود  گراییده  نادرست  گاه  و  مبتذل  لغات  و  سست 
شاعران صاحب طبع زمان آن را نمی پسندیدند، اینان به پیروی از اسلوب کهن دوره ای را 
در شعر فارسی آغاز کردند که کمابیش دو قرن ادامه یافت و بهار آن را دوره ی »بازگشت 

ادبی« نام نهاده است. )خطیبی، 1384:18(
ادبی  شكوه  یادآور  که  یافته  انعكاس  ایران  معاصر  تاریخ  دوره ی  یک  در  بهار  شعر 
گذشته ي ایران در قرن های پنجم و ششم است. بنابراین از نظر ارزش شعری صرف نظر 
از مفاهیمی که در آن آمده است یک شاعر به تمام معنی ارزنده است. )اسالمی ندوشن، 

)1384:325
شعر بهار از نظر تنوع موضوعی بسیار گسترده و بالمنازع است و این یكی از افتخارات 
بهار بوده که قصیده را در روزگاری به خدمت شعر خویش در آورده که تاریخ اجتماعی 
خدمت  به  را  قدما  شعری  تجارب  و  گرفته  خود  به  تازه ای  رنگ  روز  هر  جهان  و  ایران 
اندیشه های نوین خویش در ارتباط با حوادث عصر در آورده است. او یكی از ارجمندترین 
صورت های شعر فارسی است. صورتی که از رودکی آغاز و به خودش ختم میشود. )شفیعی 

کدکنی، 1384:141(
نکاتی در باره کنایه

کنایه در لغت به معنی پوشیده سخن گفتن است و در اصطالح سخنی است که دارای 
دو معنی )قریب و بعید( باشد و این دو معنی الزم و ملزوم یک دیگر باشند. پس گوینده 
آن جمله را چنان ترکیب کند و به کار برد که ذهن شنونده از معنی نزدیک به معنی دور 
منتقل گردد چنان که بگویند: »پخته خوار« به معنی شخص تنبل که از دست رنج آمادهی 
دیگران استفاده کند یا بگویند: »فالن کس بند شمشیرش دراز است« یعنی قامتش بلند 
است. اما کنایه در زبان هنر بیان عبارت است از ایراد لفظ و اراده معنی غیر حقیقی آن، 
اراده کرد چنان که فردوسی فرزانه طوس در  نیز  را  بتوان معنی حقیقی آن  آن گونه که 
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بیت زیر:
دراز رکیب  و  سفت  یال  بدان  سرفراز        بدان  رستم  کرد  نگه 

قامت بلند آن پهلوان را اراده کرده است چرا که درازی رکاب الزمه اش بلندی قامت 
است.

باید دانست که تفاوت کنایه و مجاز در این است که در کنایه می توان معنی حقیقی 
اراده کرد ولی در مجاز معنی حقیقی اراده نمی شود. )همایی، 1368:255-257(

دانش مندان بیان به اعتبار نزدیكی یا دوری و به نسبت وضوح و خفا که در این وسائط 
مالحظه می شود کنایه را بر چهار قسم دانسته اند:

1- تلویح: در لغت به معنی اشاره به دور است و در اصطالح به کنایه ای اطالق می شود 
که وسائط میان الزم و ملزوم بسیار دور باشد مثل: »کثیرالرماد« در مفهوم مرد بخشنده 
که نخست ذهن به زیادی خاکستر در آشپزخانه منتقل می شود، آن گاه به زیادی سوخت 
به  سرانجام  و  بیش تر  مهمانان  وجود  به  پس  آن  از  و  اطعمه  و  اغذیه  فراوانی  به  سپس 

مهمان نوازی و کرم شخص منتقل می گردد.
2-  رمز: که وسائط در آن اندک است مثل: »عریض القفا« که بر کودنی شخص اشاره 

دارد.
3- ایماء: که وسائط اندک و مالزمه آشكار است. مثل: »سپر انداختن« به معنی تسلیم 

شدن.
4- تعریض: کالمی است که الفاظی که در آن آمده است معنی دیگری از آن اراده شده 
دست گیری  از کسی  هرگز  که  دوست  برای  چنان که  است  طنزی  یا  تنبیه  متضمن  که 

نمی کند، بگویند:
دوست آن باشد که گیرد دست دوست            در پریشان حالی و درماندگی
)تجلیل، 1376:84(

کنایه های نوین دسته ای دیگر از کنایات هستند که شاعران و نویسندگان در آثار خود 
دست به نوآوری هایی در زمینه ی زبان و نوشتاری خود زدند و این دسته از کنایات از زبان 

مردم اخذ نشده  است مثل این شعر فروغ فرخزاد:
و این جهان پر از صدای حرکت پاهای مردمی است

که هم چنان که تو را می بوسند
در ذهن خود طناب دار تو را می بافند.

»طناب دار کسی در ذهن بافتن« کنایه از انواع ایماء است به معنی دشمنی و کینه توزی 
که می توان آن را کنایه تمثیلی خواند. )شمیسا، 1381:265(

در این قسمت از بحث کنایه باید یادآور شویم که کنایه به اعتبار مكنی به و مكنی عنه 
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و هم چنین معنای قریب و بعید و زمینه های زبانی و فرهنگی تقسیماتی دارد که در میان 
بحث اصلی همین مقاله در صفحات آینده به آن خواهیم پرداخت.

زمینه های پیدایش کنایه
شاید این پرسش ذهن عده ای از ادیبان و سخن سنجان را به خود مشغول کند که چرا 
به جای کالم آشكار از کنایه استفاده می شود؟ در پاسخ باید گفت که همه ي اهل بالغت بر 
این نكته اتفاق نظر دارند که همان گونه که مجاز از حقیقت رساتر است، کنایه نیز گویاتر 
و رساتر از کالم صریح و آشكار است، هم چنین در هر زبانی متناسب با ویژگی های خود 
از زبان بالغی برای بیان مفاهیم استفاده می کنند و مصادیق بیش تری برای یک مفهوم 
فراهم می کنند. علل دیگری نیز برای کاربرد کنایه می توان برشمرد که مهم ترین آن بطور 

خالصه در زیر می آید:
که  است  رایج  آن چنان  عنه(  )مكنی  کنایی  معنای  و  مفهوم  گاهی  بالغی:  ویژگی   -1
مخاطب از ظاهر لفظ درمی گذرد یا اصاًل آن را به خاطر نمی آورد و بالفاصله مفهوم کنایی 
را در نظر می آورد. یعنی معنی کنایی چنان بر لفظ ظاهر )مكنی به( غلبه دارد که ذهن 
به معنی اولیه توجهی نمی کند. ترکیبات »خودنما«، »سر به زیر« و عبارات فعلی »کاله 
بر سر گذاشتن«، »سرگرم بودن« و امثال آن شیوه ای تأثیرگذار در کالم بوده و از دیرباز 

مورد توجه سایر ملل نیز بوده است. )شفیعی کدکنی، 1380:139(
2- عظمت و بزرگی: گاهی به کار بردن کنایه به جای نام در زبان فارسی به جهت احترام 
به کسی است و به جای اسم از کنایه استفاده می شود )کنایه از موصوف( مثل: سیدالشهدا، 

حّسان العجم، مولود کعبه و… . )شمیسا، 1381:237(
3- کراهت از ذکر نام: گاهی اوقات به دلیل گوناگون از ذکر نام به صورت آشكار پرهیز 
یا  از کسی  ناخوشایندی  یا  موقعیت  و  از موهومات  ترس  به سبب  ویژگی  این  می کنند. 
چیزی است. مثاًل به جای جن »از ما به تران« و به جای خرس »عسل خوار« می گویند. 

)خانلري، 1366:96( یا برای بیزاری از نام شیطان، عطار نیشابوری می گوید:
آن یكی کز سجده او سر بتافت                      مسخ و ملعون گشت و آن سر در نیافت
)عطار، 1366:11(
هم چنین به سبب ترس از موقعیت اجتماعی یا شهرت دیگران از صراحت گفتار 

پرهیز می کنند.
مثال از شعر حافظ:

اگر چه باده فرح بخش و باد گل بیز است                                                                 به بانگ چنگ مخور می که »محتسب« تیز است
 )حافظ، 1362:30(

که حافظ به سبب  ترس و وحشت که در دل دارد نام "امیر مبارزالدین محمد" را 
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با لفظ کنایی »محتسب« یاد میكند. البته این گونه کنایات در زمره ي »تعریض« مطرح 
هستند که در بالغت فارسی جای گاه هنری ویژه دارند.

موجب  به  که  دارد  وجود  فارسی  ادب  در  زیادی  ترکیبات  و  واژه ها  ادب:   4- رعایت 
رعایت ادب لفظ و آداب اجتماعی از شكل کنایی آن استفاده می شود. مثل: »آب حرام« و 
»تلخ وش« به جای می و شراب یا »دست به آب« به جای مستراح یا »موی نهان داشته« 

به جای دختران و زنان. )خانلري، 1366:97(
5- معما: گاهی کنایه به صورت معما می آید تا جدای از زیبایی دو چندان کالم، برای 
رسیدن به مكنی عنه، فكر و ذهن ما به کاوش و کنكاش بپردازد و بعد از تأمل به مفهوم 

آن دست یابد. )رجایي، 1372:326(
مثال :

ارغن��ون زن ع��روس  ت��و  زی��ر  ارغوان ت��ن      ش��جاع  ب��االت 
)خاقاني، 1368:161(

مراد از شجاع ارغوان تن »مریخ« که باالی آفتاب واقع شده و عروس ارغنون زن »زهره« 
که زیر آفتاب واقع شده است.

 6- مبالغه و اغراق: که در ادب بسیار رایج است و به بالغت کالم می افزاید و مصداق آن 
»احسن الشعر اکذبه« است. )خانلري، 98: 1366( مثال:

هر که را خواب گه آخر به دو مشتی خاک است                                                  گو چه جاجت که بر افالک کشی ایوان را
)حافظ، 1362:8(

2- بحث و بررسی

2-1- بررسی کنایه به اعتبار مکنی عنه در اشعار بهار 
کنایه به اعتبار مكنی عنه بر سه قسم است 1- کنایه از موصوف که مقصود از آن ذات 
موصوف است. مثل شیر خدا، لسان الغیب، معلم ثانی. 2- کنایه از صفت که مقصود از آن 
صفتی از اوصاف موصوف است. مثل: سر به زیر، سیه کاسه، شیرین زبان. 3- کنایه از فعل 
که هدف از آن اسناد چیزی به چیز دیگر است به صورت نفی یا اثبات و معموالً به صورت 
عبارت فعلی یا جمله ی اسنادی هستند. مثل: سپر انداختن، کاله سر کسی گذاشتن، آب 

در هاون کوبیدن، در خانه کسی باز بودن و غیره. )آقازینالي، 1387:111(
2-1-1- کنایه از موصوف در اشعار بهار

»سلطان جوالهگان«
جوالهگان سلطان  کمین گاه  مكان        ناخوش  و  تاریک  کنج  آن  بر 
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 ) بهار، ج2، 1344:300(
جوالهگی به معنی بافندگی است و سلطان جوالهگان کنایه از »عنكبوت« است که 
آن را »معمار طبیعت« هم می خوانند. این کنایه در قلمرو »معما« بیش تر مطرح است که 

الزمه ی آن کنكاش و کاوش ذهن است.
»ماه دو هفته«

چو آفتاب، سنان های زر به خاک افكند                                           مه دو هفته چو سیمین سپر پدید آمد
 )بهار، ج1، 1344:451(

ماه دو هفته کنایه از »قرص ماه« است که داللت بر شكوه و عظمت موصوف دارد و 
این نوع کنایه در ادب منظوم فارسی سابقه ی دیرین داشته و فراوانی آن هم قابل توجه 
است. بهار در بیت باال بیش تر به بالغت توصیفی نظر دارد نه به موضوعی خارج از توصیف 

طبیعت، زیرا وصف طبیعت از هنرهای پایه ای بهار محسوب می شود.
 »ناصبی مرد«

خصم نام رستم سگ���زی و زال زابلی است                                              ناصبی مردی که زاده است از ینال و از تكین
)بهار، ج1، 1344:625(

منظور از ناصبی مرد همان »سلطان محمود غزنوی« است و ناصبی در اصطالح کسی 
را گویند که حضرت علی و خاندان وی را دشمن دارد. همان گونه که ناصر خسرو گوید:

ای حجت بنشسته به یمگان و سخن هات                                             در جان و دل ناصبیان گشته چو پیكان
)معین، ج4، 1364:4586(

شاعر به رسم میهن پرستی و عرق اصالت ایرانی از سلطان محمود غزنوی به کراهت یاد 
می کند و سلطان را از تباری بی اصل و نسب می داند که بر پهنه ی ایران بزرگ حكومت 

می راند.
»گلخن و گلشن«

گلشن و  گلخن  به  عقیدت  بی  روشن       فكرتی  و  باز  مشربی 
 )بهار، ج2، 1344:25(

در بیت باال دو کلمه ی »گلخن« و »گلشن« کنایه ای بعید از دوزخ و بهشت است که 
برای درک مفهوم آن توسط خواننده نیاز به دقت و تأمل دارد، آن هم به این دلیل که 

وسائط آن متعدد است. 
2-1-2- کنایه از صفت

»آسمان جل«
عور و  آسمان جل  و  لوت  و  خسته  دور          ره  آن  از  ری  به  رسیدم  در 
)همان، 128(
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کنایه از آدم بی سر و پا، بی ارزش و تهی دست
این کنایه معموالً جهت تحقیر و خوار داشت به کار می رود و در ردیف کنایات عصر 

مشروطه و بعد از آن است.
»آهنین حصار«

بودم و بودیم در مقابل روسان                        هم چو یكی آهنین حصاري علی جان
) همان، ج1، 433(

»آهنین حصار« کنایه از مقام و استوار است که نوعی اغراق در زمینه ي کنایی آن به 
چشم می خورد.

»به گل مانده«
همتی زان که به گل مانده حمار بلدی                       آه و صد آه بر این حالت زار و بلدی
 )همان، ج1، 205(

»به گل مانده« کنایه از نوع صفت به معنی ناتوان و درمانده است.
»پای در بند«

دماوند! ای  گیتی  گنبد  ای  بند!      در  پای  سپید  دیو  ای 
 )همان، 355(

»پای در بند« کنایه از اسیر و گرفتار است.
 »خانه خراب«

ما اگر خانه خرابیم ز کس مان گله نیست                                           کاین خرابی همه از ماست در انجام نظر
 )همان، 232(

»خانه خراب« کنایه از بدبخت و بی چیز است.
»ریش گاو«

بنگ��ر خ��ری  خ��ر  ری��ش گاوی  داد فرم��ان ب��ه گ��رد ک��ردن خ��ر          
در بیت باال ترکیب »ریش گاو« کنایه ای است از نوع بعید به معنی نادان و احمق، زیرا 

به آسانی نمی توان پیوند در میانه معنای کنایه را یافت و به خواست سخن ور پی برد. 
 »شوخ چشم«

تو به چشم اندر نیایی پیش ذرات وجود                                                ای سراسر شوخ چشمی این همه خیره سری
)همان، 78(

آسانی  به  و  است  قریب  نوع  از  کنایه  این  است.  گستاخی  از  کنایه  »شوخ چشمی« 
می توان به مفهوم آن پی برد. مانند: تنگ چشم، فراخ کام و... .

»گشاده جبین«
گشاده دست و گشاده دل و گشاده جبین                                                     ستوده خوی و ستوده رخ و ستوده لقاست
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 )همان، 220(
»گشاده جبین« کنایه از نوع صفت به معنی خوش رو و خوش خلق است.

»گشاده روی«
گشاده روی بهار، ای گشاده روی بهار                    شراب سرخ بخواه و نبید سرخ بیار
 )همان، 252(

»گشاده روی« نیز همان گشاده جبین و به همان معنی است. این کنایه معموالً زمینه 
مطرح  کسی  معنوی  شخصیت  دادن  جلوه  بزرگ  جهت  که  دارد  گرامی داشت  و  توقیر 

می شود.
مثال های دیگر:

سیه گلیم، گرگ مست، سپید دست که به ترتیب به مفهوم تیره روز، نیم مست یا نیمه 
هوشیار و ستم کار می باشد.

2-1-3- کنایه از فعل
این گونه کنایات که به صورت ترکیبی از فعل می آید، معموالً برای اثبات یا نفی کسی 
یا چیزی در سخن آورده می شود و به صورت عبارت فعلی یا جمله ي اسنادی در کالم 
می آید. کنایه از فعل بخش گسترده ای از کنایات به کار رفته در سخن منظوم و منثور 
فارسی را تشكیل می دهد و یكی از دست مایه های هنری شاعر یا نویسنده است که بدون 
آن عذوبت و زیبایی هنری خود را از دست می دهد. این نوع کنایه در اشعار بهار بسیار 
فراوان است و در حدود 200 کنایه می باشد. تعدادی از کنایات فعلی موجود در شعر بهار 
از نوع کالسیک )کهن( و تعدادی نیز جدید و مربوط به دوره ي خود شاعر است که بسامد 

آن نیز قابل توجه است. در این جا به نمونه هایی از آن ها اشاره می کنیم:
»آب از سر گذشتن«

در مسیل مسكنت خفتیم و چندی برگذشت                                         سر ز جا برداشتیم اکنون که آب از سر گذشت
)بهار، ج2، 1344:426(

به معنی دیر شدن و کار از کار گذشتن که در مقام حسرت و افسوس به کار می رود.
امروزه نیز ضرب المثلی تحت عنوان »آب که از سر گذشت، چه هامون و چه دریا« با 

همین زمینه کاربرد دارد.
 »آهن سرد کوفتن«

در انتظار بسی کوفتیم آهن سرد            دریغ از آن که دِر انتظار نگشاید
 )همان، 391(

به معنی کار بیهوده کردن و اثر گذار نبودن.
»از پرده افتادن«
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کرده نا  کارهای  هم چنین  پرده     از  افتد  بر  پنهان  کار 
 )همان، 15(

به معنی فاش و بر مال شدن است.
»باد در انبان کردن«

انبان کردن  باد  جز  چیست  وجدان      کرده ای  نام  را  چه  کان 
)همان، 59(

به معنی کار بیهوده کردن.
»بخت کسی خوابیدن«

کنون بخفته مرا بخت و من چو مشتاقان               نشسته بر سر او الی الی می خوانم
 )همان، 428(

به معنی گرفتار شدن و به مصیبت دچار شدن است.
 »لب بسته داشتن«

تا مگر تأثیر بخشد ناله های زار من                     آرزوی مرگ حالی بسته لب دارد مرا
 )همان، 428(

کنایه از سكوت کردن و سخن نگفتن است. 
»پاچه را ور کشیدن«

شب به عیب پاک مردان خامه را سر می کنی                                          روز بر قتل عزیزان پاچه را ور می کشی
)همان، ج1، 367(

کنایه از اقدام به دعوا و نزاع کردن.
»پشت کمان شدن«

تی��ر غم��م نشس��ت به پهل��و                  چندان که پش��ت گش��ت کمانی
         )همان، 351(

کنایه از پیر شدن و سال خوردگی  است.
»پشم در کاله داشتن«

نیست ایشان  کاله  اندر  پشمی  نیست        ایشان  دست گاه  در  فكر 
)همان، 114(

کنایه از اهمیت، قدرت و نفوذ داشتن است.
»تیر به سنگ آمدن«

آمد سنگ  به  او  تدبیر  تیر  آمد      تنگ  به  این  از  طّرار  یار 
)همان، ج2، 47(

به مفهوم به آرزوی خود نرسیدن و ناکامی است.
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»چرب کردن سبلت«
باران در  مانده  اطفال  و  من  یاران     سبلتی  کردند  چرب 
 )همان، 110(

کنایه از رشوه دادن.
»خار در جگر داشتن« و »قفل بر دهن داشتن«

ز روزگار خرابم کسی شود آگاه                که خار در جگر و قفل بر دهن دارد
 )همان، 456(

خار در جگر داشتن کنایه از حال پریشان و آشفته و قفل بر دهن داشتن کنایه از سخن 
نگفتن و خاموشی است.

»دست از آستین بر کشیدن«
حاسدم دست خدیعت بر کشید از آستین               مر مرا افكند از چشم وزیر راستین
  )همان، ج1، 335(

کنایه از حمله کردن و تعدی نمودن است.
»دنبه را به گرگ سپردن«

سپرد گرگ  به  را  دنبه  آن  و  رفت  بفشرد         را  وجدان فروش  دست 
)همان، ج2، 50(

به معنی سپردن مال به دست شخص خاین و فریب کار.
»شكر آب شدن«

آب دگر  مشوران  و  دست  مزن  تو  آب          شكر  شد  او  و  من  میان  گر 
)همان، 212(

کنایه از به هم خوردن روابط دوستانه و صمیمانه بین دو نفر، هم چنین در مصراع دوم 
دو عبارت: دست زدن و آب شوراندن کنایه هستند؛ به ترتیب به معني: اظهار شادي کردن 

و شدت دادن در امری.
از  از کنایات  در این جا به منظور جلوگیری از طوالني شدن بحث، به ناچار تعدادی 
نوع فعل را به عنوان مثال، همراه با ذکر صفحه مي آوریم، تا خواننده به تنوع و گستردگی 

کنایات در شعر بهار آگاهي یابد.
ریزه چین بودن، به معني تهي دستي و گدایي )ج5/1(، سبابه مردم بودن، به معني آشكار 
بودن )ج36/1(، سجده بر خاک بردن، به معني اطاعت و تواضع )ج490/2(، سرپنجه  زدن، 
به معني اظهار زورمندي و قدرت کردن )ج490/1(، سرخ شدن رخ، به معني شرمندگي 
زورمندي)ج234/1(،  و  قدرت نمایي  معني  به  کردن،  )ج514/1(، سینه سپر  آشفتگي  و 
طشت رسوایی زدن، به معني همه را از کاري آگاه کردن )ج20/2(، قدح گرفتن، به معني 
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شادماني و شادخواري )ج25/1(، قلم کردن، به معني قطع کردن و منع کردن )ج358/1(، 
کام دل بردن، به معني به آرزو دست یافتن )ج414/1(، کسی شدن، به معني صاحب نام 
و شهرت شدن )ج38/2(، کوس خسروی زدن، به معني اظهار حكومت کردن )ج12/1(، 
نعم بستن،  و  زاري کردن و عاشق شدن )ج679/1(، لب ز ال  به معني  گریبان دریدن، 
معني خاموش کردن  به  بر دهان زدن،  ُمهر  اختیار کردن )ج113/2(،  معني سكوت  به 
و تسكیت )ج464/1(، میان را تنگ بستن، به معني آماده ی کاري مهم شدن )ج95/1(، 
نارسیده درویدن، به معني کار بیهوده و شتاب زده کردن )ج312/1(، نام و ننگ جستن، به 
معني به دنبال افتخار و شهرت بودن )ج210/1(، نقش بر آب بودن، به معني باطل جلوه 
دادن )ج304/1(، موش در انبان بودن، به معني تاراج و غارت کردن )ج428/1(، مه تر خار 
و خسک بودن، به معني ادعاي سروري و بزرگي کردن )ج223/1(، یک رویه گشتن کار، 

به معني سر و سامان یافتن کار )ج36/1(.

3- نتیجه گیری

بررسی و تحقیق در حوزه ی زبان و زوایای آن هر روز نكته ای تازه بر اهل تحقیق و 
علم می گشاید و راز جدیدی از این پدیده ي هستی؛ یعنی زبان بر همگان آشكار می کند. 
در این راستا، نگاهي به دیوان محمدتقی بهار )ملک الشعرا( شاعر عصر مشروطه داشته ایم 
که سرآمد معاصران خود بوده و در به  کار  گیری عناصر بیانی به ویژه کنایه، دست توانایي 
داشته و به طور قابل توجهي از آن بهره گرفته و همین امر سبب ماندگاری اشعار او شده 
 است. او در کاربرد کنایه در هر سه شكل معروف آن، بسیار چیره دست بوده و انصافاً بالغت 
شعری را در دوره ي خویش به حد اعالي خود رسانیده است. از نظر بسامد، در کار وي، 
کنایه از فعل در ردیف اول، کنایه از صفت در ردیف دوم و کنایه از موصوف در ردیف سوم 
قرار دارد. بسیاری از کنایات به کار رفته در دیوان بهار مربوط به دوره ي خودش و بخش 
قابل توجهی نیز مربوط به متقدمان � از خراساني تا بازگشت ادبی � می باشد. البته در 
جایي که از کنایات متقدمان استفاده مي کند، گاهي تغییراتي در عبارت هاي کنایي ایجاد 
مي کند و لباس تازه اي بر قامت آن مي پوشاند که از کهنگي و شكل سنتي کالم بكاهد. 
بهار در دیوان خود تالش مي کند تا با ساختن ترکیب و عبارتي جدید و فراخور درک و 
فهم مردم، زبان خود را به ذهن آن ها پیوند دهد و از این طریق بتواند راحت تر اندیشه هاي 
اخالقي و اجتماعي خود را اشاعه دهد و به نظر مي رسد که تا حدود زیادي در این زمینه 

به توفیق دست یافته است.
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