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 صائب تبریزي هاي نوساخته در دیوان کنایه
 

 ناهید چاوشی
 آباد دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف -کارشناس ارشد

 دکتر محبوبه خراسانی
 آباد عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف -استادیار

 چکیده
آفربنی در ادب پارسی است. تنوع و تعـدد صـور   مسلم تصویرو بدیل  صائب شاعر بلندآوازه سبک هندي، استاد بی

آفرینی و استفاده از کنایات واداشته است. در دیوان وي به خیال و التزام کاربرد زبان محاوره و عامیانه، وي را به مضمون
ها بوده است. وي  گرفته از نزدیکی وي با عوام و آگاهی از زندگی آننشأت که  ،کنیم هاي جدیدي برخورد می تنوع کنایه

هاي جدید و نوساخته، براي تأثیرگذاري بیشتر و انتقال بهتر مفاهیم ذهنی بهره برده است. تاکنون مجموعه مستقل  از کنایه
. این تحقیـق پژوهشـی   هاي جدید در دیوان صائب و سبک هندي باشد، تدوین نشده است و منسجمی که نمایانگر کنایه

اي که شمارشان نیز در این اثر چشمگیر است؛ چون زیبـایی    هاي تازه کنایه ؛هاي جدید در دیوان صائب است درباره کنایه
 واقعی کنایه مانند دیگر صورخیال در تازگی آن است.

 واژگان کلیدي: دیوان صائب، کنایه، صورخیال، عصرصفوي، زبان عوام 
 

 مقدمه
یی هم کـه مـا را از معنـاي     اي است که مراد گوینده معناي ظاهري آن نباشد اما قرینه صارفه کنایه، ترکیب یا جمله«

ظاهري متوجه معناي باطنی کند وجود نداشته باشد. پس کنایه، ذکر مطلبی و دریافت مطلب دیگر است. این دریافـت از  
یرد و به اشکال مختلـف تعـریض، رمـز، ایمـا و تلـویح در کـالم       گ طریق انتقال الزم به ملزوم و یا بر عکس صورت می

یی که مانع از اراده معنی حقیقی باشد، وجود ندارد و تفاوت  در کنایه، قرینه. )1370:93(شمیسا،» رود سخنوران به کار می
یت کنایـه سـبب   کنایه با مجاز و استعاره در همین است. در واقع کنایه، نوعی مجاز است که ایهـام دارد و ایـن خصوصـ   

؛ چرا که معنی حقیقی آن نیز درست و پذیرفتنی است. درك معنـی کنـایی    تر از مجاز و استعاره باشد شود که ملموس می
 دهد.  انگیزي می نیاز به تأمل و تیز هوشی دارد. از این روي کنایه حتی به کالم عادي، رنگی از شعر و خیال

هـاي تـازه    دیوان صائب، نمودار عالی واژگانی شعر دوره صفوي است و از آن جا که وي به خلق مضامین و شبکه
هاي غیر بدیع و فرسوده رهایی جسـته   هاي بالغی خاص نظر داشته، از کنایه تداعی و کشف مناسبات، از رهگذر ساختار

ایاتی که تازگی آن ها حتی در عصر حاضـر نیـز احسـاس    کند. کن است و از کنایات بکر و جدید در اشعارش استفاده می
ترین ابزار براي خلق مضامین ابتکـاري و روشـی ویـژه بـراي      شود و همچنان بین مردم رایج است؛ زیرا کنایه، کارآمد می

 کننده است.  آشنایی زدایی و تولید معانی خیره
 

 پژوهش پیشینۀ 
هاي دهخدا و برهـان قـاطع.    ی نوشته شده است از جمله لغت نامههایی کنای هاي فارسی و فرهنگ تر، لغت نامه پیش

فرهنگ نویسان با آگاهی به اینکه کنایه با مجاز و سایر صور  -ترین منابع واژگان فارسی است که از اصلی-ها نامه در لغت
 اند.  هاي اساسی دارد، آن را به جاي مجاز و استعاره به کار برده خیال تفاوت
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، آوردن کنایات به همراه معناي آن بدون بررسی در متنی از متون نظم و »فرهنگ کنایات«روت درکار منصور ث روش

، درباره اصطالحات و تعبیرات و مفاهیم نوشته »ادبی-فرهنگ بالغی«نثر فارسی و آوردن شاهد است. ابوالقاسم رادفر در
هـا   ، عالوه بر اینکه به تعریف لغوي کنایه»نامه کنایهفرهنگ«است با روش اجرا دادن به منابع اصلی. منصور میرزانیا نیز در

تر عمل کرده است. امـا ایشـان    هاي شعري از متون مختلف، در انتقال معناي ترکیبات کنایی موفق پرداخته، با آوردن مثال
 جاز است. هایی براي کنایه وضع کرده که مربوط به آرایه م نیز با وجود حساسیت بر تمایز کنایه و مجاز، گاهی مثال

کدام از این مقاالت به صورت مجـزا   هایی نیز با موضوع بررسی کنایه در آثار شاعران نوشته شده است اما هیچ مقاله
 اند.  بندي انواع آن از لحاظ سنتی و جدید نپرداخته هاي صائب در باب کنایه و تقسیم به بررسی نوساخته

اند از کنایات مشهور  و شواهدي هم که نگاشته  کنایه توجه ننمودهنظر به این که علماي بالغت، به گستردگی کاربرد 
اند، وجـه ممیـز پـژوهش حاضـر بـا       هاي نو و تکراري و حتی مرده از نظر زیباشناختی فرقی نگذاشته است و میان کنایه

هاي  صوص کنایهکه در خرسد  . این نکته الزم به نظر میهاي جدید دیوان صائب است تحقیقات پیشین، پرداختن به کنایه
، ضمن تفسیر و تأویـل برخـی اشـعار صـائب، بـه      »فرهنگ اشعار صائب«احمد گلچین معانی در   ،جدید در شعر صائب

اي از کنایات جدید وي اشاره کرده است، اما تا کنون یک مجموعۀ منسجم و مسـتقل کـه نمـاینگر کنایـه در دیـوان       پاره
اي که شمارشان در این اثـر ارزشـمند کـم نیسـت؛ چـون       هاي تازه یهصائب و عصر صفوي باشد، تدوین نشده است. کنا

 زیبایی واقعی کنایه همانند دیگر صور خیال، در تازگی آن است. 
 

 روش تحقیق
هایی که در زمینه کنایات ارائه شده بود  روش تحقیق در این پژوهش از نوع تحلیلی اسنادي است. ابتدا تمام فرهنگ

هاي سنتی در این اثر که در همه آثار پیش از وي نیز تکرار  مطالعۀ گردید. سپس کلیه کنایات دیوان صائب بررسی و کنایه
هـاي جدیـد مشـخص گشـت و بـه       اده بود کنار زده شد. آن گاه کنایـه شناختی خود را از دست د شد و ارزش زیبایی می

 بررسی آنها از لحاظ متنوع و نو بودن پرداخته شد. 
آن چه در شعر و فراتر از آن در حوزه ادب، به عنوان عامل بیانی مطرح است و در نظر قدما، مـاده اصـلی مباحـث    

رف گوینده در اداي معـانی اسـت. اهـل شـعر و ادب چـه در      داده است، عنصر خیال یا شیوه تص علم بیان را تشکیل می
گذشته و چه در امروز، به میزان استعداد و توانایی خود در خلق و آفرینش و نیز به فراخور عصـري کـه در آن بـه سـر     

اي  چ تجربههی«اند.  هاي گوناگون خیال و شیوه اداي معانی به طریق غیر مستقیم استفاده کرده ها و صورت برند، از آرایه می
تأثیر و تصرف خیال، ارزش هنري و شعري پیدا نخواهد کرد و  تواند موضوع شعر قرارگیرد بی هاي انسان که می از تجربه
شـفیعی  »(اي هنگامی موضوع شعر است که از شهود حسی و خیال شعري انسـان شـاعر رنـگ پذیرفتـه باشـد      هر حادثه

 ).  1366:21کدکنی،
هاي خـود را در   ها و اندیشه گیرد و تجربه هاي خود را از محیط اطراف می هاي مختلف خیال، دریافت شاعر با گونه

تـر و نغزتـر    کند. هر اندازه شکل این خیال بـدیع  هاي رایج خیال هستند بیان می قالب مجاز، تشبیه استعاره، کنایه که گونه
 ها بیشتر خواهد بود.  باشد، تأثیر آن در دل

دهد؛ چون زبـان حقیقـی تهدیـد     شاعر به کمک ابزارهاي تصویري مناسب مانند کنایه، مقصود خود را گسترش می«
شود. زبان مجـازي صـورتی    هاي ذهنی کامل می است و از آنجا که قادر نیست تمام مکنونات آدمی را بیان کند، با گستره

ویر مجازي عبارتست از صورت خیـالی یـک کـاربرد حقیقـی     رود؛ یعنی هر تص فراتر و برتر از زبان حقیقی به شمار می
شود و از سوي دیگر مجاز که با زبان خیالی و مجازي به  زبان؛ یعنی در یک سو،واقعیت است که با زبان حقیقی بیان می
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 ٥۹۷/  صائب تبریزي هاي نوساخته در دیوان کنایه

 
هـا،   ، اسـتعاره آید. بنابراین براي اینکه زبان مجازي را بفهمیم باید آن را به زبان حقیقی برگردانیم و مجازها تصویر در می

 ). 45:1389فتوحی،»(کنیم رمزها و کنایات را به یک معنی واقعی تأویل می
هاي مجازي زبان اسـت و واکـاوي سـطح بالغـی مـتن، هـم کلیـد         الیه بالغی، ناظر بر زیبا شناسی ادبی و صورت

 گشاید.  هاي تفسیر و تأویل را به روي ما می نهد و هم دریچه ها را در دست ما می شناخت زیبایی
باید به معنـاي   شناختی کنایه در آن است که سخن درست با درنگ و تالش ذهنی می ارزش زیبا« . از دیدگاه کزازي

انـد کنایـه، رسـاتر از آشـکارگی در سـخن       پوشیده و فرو پیچیده در کنایه راه برد و راز آن را بگشاید. از این جهت گفته
 ).  1381:156کزازي،»(است

هـا و   گر اندیشه و آرمان و فرهنگ و تجارب یک جامعۀ در گذر زمان، از زبان براي انتقال پیام لوهزبان و ادبیات، ج
هاي خویش بهره جسته و از ادبیات که زبان برتر است به عنوان ابزاري در انتقال بهتر ومؤثرتر اندیشـه   عواطف و اندیشه
کند، شیوه غیر مستقیم در بیان است و آنچه شعر و نثر را که  را هنري، جذاب و گیرا میآنچه کالم «اند.  خود استفاده کرده

کند، عبارت اسـت از اسـتعمال لفـظ در معنـی غیـر       از کالم عادي و معمولی جدا می در خاصیت تأثیر و تلفیق مشترکند
 .  )156: 1372زرین کوب،»(حقیقی
 

 اقسام کنایه  
یکی از مهمترین وجوه بررسی شعر یک شاعر و سبک سرایش او، غناي منطقی و هنري واژگان شعرش است و در 

هـاي هنـري در جلـب مخاطـب،      این راه، بررسی سطح و خاستگاه واژگان، بسیار حیاتی است؛ چـون بخشـی از تـالش   
شه خود را بر گوینده تحمیل و شکل سخن را گردد. از سویی دیگر موقعیت گفتار همی هاي شعر بازمی ناخواه به واژه خواه

انتخابی واژگان یک شاعر، با بسـتار اجتمـاعی او، ارتبـاطی تنگاتنـگ دارد. روي آوردن طبقـات        کند. پس دایره تعیین می
مختلف مردم به شعر در عصر صفوي که عمدتاً تحصیالت ادبی نداشتند باعث شد که زبان کوچـه و بـازار بـه شـعر راه     

رانی از قبیل صائب هم که در اشعارقدما تتبع بسیار داشتند، از به کار بردن زبان قدیم پرهیز نمودند؛ چون دیگر یابد. شاع
 ). 295:1382مدتی بود که شعر از مدرسه به بازار آمده بود و زبان رایج و مرسوم همان زبان عصر بود. (شمیسا،

 توان به دو دسته تقسیم کرد:  اظ تکراري و نو بودن، میهاي موجود در دیوان صائب را، به لح بر این اساس کنایه
 

 هاي سنتی و تکراري کنایه
هایی که به علت استعمال بیش  هاي کنایی نیز وجود دارد. کنایه و فرهنگ نامه  هاي لغت کنایاتی هستند که در فرهنگ

 انگیز نیستند و ارزش شعري ندارند.  از حد، دیگر خیال
بسـامد    بهره نبود. در دیوان وي، ایـن نـوع کنایـه    م نهاده بود، از الگوهاي هنري گذشته بیصائب نیز در راهی که گا

باشـند کـه بـه     اند چندان مورد پذیرش می زیادي دارد؛ زیرا الگوگرفتن از شاهکارهایی که در خاطره تاریخ جاودان مانده
تزیین داشته باشد و شاید به قصد تأکید و تثبیت  هایی جنبه رسد چنین کنایه به نظر می«اند.  صورت اصل و قاعده در آمده

 ). 123:1391سنچولی،»(مطلب در ذهن خواننده گفته شده باشد
اند اما بر اثر تکرار از میزان غرابت و تازگی آنها کاسته شـده و   چنین کنایاتی هر چند در اولین کاربرد، غرابت داشته

 اند.    فاقد زیبایی
 کنایه از: نادان»تهی مغز«
 خورد روي کف بیش از صدف سیلی ز طوفان می      با تهی مغزان حوادث بیشتر کاوش کند 
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)1181 :3/20( 

 کنایه از: یک لحظه» چشم بر هم زدن«
 سازد از ادبار تلخ چشم تا بر هم زنی می      کام هرکس را که اقبال شیرین کرد چرخ

)1133 :2/11( 
 بودنکنایه از: آماده بودن و مهیا » کمر بسته«

 الف آه کمر بسته رعنایی کیست؟              نقطه اشک سراسیمه و شیدایی کیست؟
                  )787 :2/2( 

 هاي دیگر: نمونه
)، سـیه  978:2/19)، عنان تابیدن(1/7: 281)، هم رکاب (1293:3/18)، نعل در آتش بودن (1/18: 315گرسنه چشم (

 ) و...2/9: 800)، پیراهن دریدن (2/1: 703کاسه (
 

 هاي جدید: کنایه
از آنجا که روند تاریخی انسان با جهان، در گذر زمان متفاوت است، خود به خود ذوق و کالم و نوع خالقیت نیـز  

 طلبد.  متفاوت خواهد شد و کالم و ذوق متفاوت، روش متفاوتی براي زیبا آفرینی سخن می
صـائب، ابتکـار در سـخنوري و مضـمون پـردازي و یـافتن       هاي مهـم سـبک هنـدي و نیـز شـیوه       یکی از ویژگی«

نهضـتی طبعـاً نتیجـه خسـتگی و ماللـت شـاعران از تکـرار        هاي نو است. چنین  هاي تازه و باریک و حتی لفظ مضمون
شد میسر نگردیـد و کـار    هاي پیشینیان بود ولی توفیق نهایی آنان در این راه بدان سرعت که پنداشته می ها و گفته  اندیشه

 . )543: 1366(صفا، »این تجدید سبک و شیوه تا نیمه دوم از سده یازدهم یعنی دوران صائب کشید
هـاي   کنایـه در کنار الگوهاي کنایی گذشته،  صفوي و روي آوردن به خلق مضامین نو، صائب به واسطه اوضاع دوره

 . کند تازه و جدیدي را وارد شعر خود می
نشست و اشعار خود را براي حاضرانی که اگر نـه از طبقـات پـایین     در اصفهان میخانه یا در تکیه خود   او در قهوه

خواند. طبیعی است که در سرودن اشعار، ذوق و سلیقه و پسـند آن خریـداران    اجتماع، حداقل از طبقه متوسط بودند می
راهی بود که پیش از او سعدي این «سرود.  گرفت و به زبان آنها می سخن خود را در نظر داشت و از فرهنگ آنها مایه می

و حافظ و عبید زاکانی با احتیاط در آن قدم نهاده بودند، فغانی و وحشی هـم از همـان راه رفتـه بودنـد. بعـد از آن هـم       
 ). 65-62: 1371مقام و دهخدا و ایرج همان راه را رفتند و به مقصد رسیدند(دریا گشت، قائم

زبان روزمره، آکنده از واژگان و اصطالحات حسی و تصاویر عینی است و عوام براي بیان مقاصد خود، از ترکیبات 
کند. صائب در رویارویی با مردم، با اصطالحات جدیدي آشنا شده که با ادراکـات روزمـره قابـل     ذهنی کمتر استفاده می

در تجسم مفاهیم ذهنی، از آرایه کنایه آن هم به شکلی جدید بهره  درك است. او با استفاده از زبان عوام که عینیت دارد،
ها  برد. در واقع صائب از محدوده زبان ادبی گذشته که زبان طبقه ادیبان و فرهیختگان بود بیرون آمد و بسیاري از واژه می

ن آن در اذهان مـردم، همـین   و ترکیبات کنایی متداول زمان خود را به کار برد. یکی از دالیل موفقیت شعر صائب و ماند
ها در زبان رایج پیش از صائب هـم   نزدیک بودنشان به زبان عوام است. اگر چه هیچ بعید نیست که همه یا قسمتی از آن

اي از  وجود داشته باشد اما کاربرد آنها در متون ادبی یا اصالً سابقه نداشت و یا بسـیار نـادر بـود. پـس بخـش گسـترده      
هاي زبانی، کنایاتی است کـه در زبـان و    هاي زبانی است. منظور از کنایه یوان صائب به کار رفته، کنایههایی که در د کنایه
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) کنایاتی هستند کـه  172: 1381کزازي،»(مردمی«هاي  هاي زبانی و یا به تعبیري کنایه در میان عموم مردم رواج دارد. کنایه

 مانند.  همواره یکسان می کنند و اي که به کاربرده شوند تغییر نمی به هر شیوه
ي چنین قرابتی کاربرد  از آنجا که زبان صائب از زبان سبک خراسانی دور شده و به زبان عوام نزدیکی جسته، الزمه

شناسد و  هاي زبانی و جدید است. صائب قواعد و هنجارهاي مناسب با موقعیت گفتاري خود را به خوبی می وسیع کنایه
که او با موضوع و نحوه گفتار و ترکیبات کنایی آنهـا آشـنا شـده و آنهـا را وارد شـعر کنـد.       شود  همین آشنایی سبب می

استفاده هوشمندانه از این کنایات جدید بر غناي زبان شعري وي افزوده است. هر چند شاعران پیش از صائب از سعدي، 
اند اما در شعر صائب نمـود   ها برده بهره -کنایه-وي، از این عنصر خیال  حافظ، موالنا و...گرفته تا شاعران نزدیک به دوره

 دیگري دارد. 
چنان در زبان و ادبیات کاربرد دارند، آن قسم از کنایاتی هستند که اولین بـار در   هایی که امروزه هم بسیاري از کنایه

زبانی دارنـد تـا    شعر شاعران عصر صفوي و به ویژه صائب ظاهر شدند. هرچند که این نوع کنایات جدید، بیشتر کاربرد
که معناي کنایی دارد و » کوري عصاکش کوري بود« المثل اند. مانند ضرب المثل و کنایات عامیانه ادبی؛ زیرا از نوع ضرب

المثـل   از بین زبان مردم تراویده و چون ارزش زبان آن باال بوده ارزش ادبی یافته و در اثر کثرت اسـتعمال حکـم ضـرب   
 یافته است. 

 وگرنه کور را از خود کورتر خواهد عصاکش را         کند نادان از راه حاجت می خرد را پیروي
)187 :1/13( 

 که در آثار دیگر شاعران قبل از صائب کاربرد نداشته است.» آفتاب از کدام طرف سرزدن«و یا 
 امروز از کدام طرف سر زد آفتاب؟                       آمد سحر به خانه من یار بی حجاب

)453:1/21( 
هاي بلند خود را در  صائب با به کارگیري کنایه خود را از محدودیت بیان افکار و تصورات ذهنی رها کرده، اندیشه

ها را برشـمرده اسـت(وحیدیان    ها و زیبایی  قالب کنایه بر مخاطب عرضه نموده است. وحیدیان کامیار براي کنایه، ویژگی
 پردازیم.  جدید صائب را بر این مبنا در نظر گرفته و به آن می هاي ). در این جستار نیز کنایه65: 1375کامیار،

 دو بعدي بودن   -1
دو یا چند بعدي بودن یکی از عوامل مهم زیباآفرینی در زبان ادبی است. هر چند که ایـن ویژگـی از معایـب زبـان     

گردد. در دیـوان   و شعر میتر شدن زبان  انگیزي و هنري شود اما در زبان و کالم ادبی، موجب شگفت خبري محسوب می
 شویم که علی رغم تازگی، این ویژگی نیز بر زیبایی آن افزوده است.  هایی مواجه می صائب با کنایه

 چون گره، دانه به این دام بال پیوسته است   به چه امید به آن زلف کنم چشم سیاه؟
           )756 :2/10( 

نگریسـتن بـه شـوق و    «دوم و تصویر» چشم سیاه کردن«تصویر اول  دهد. صائب در این بیت، دو منظره را نشان می
 ». طمع کردن

 یا: 
 هنوز مو ز کف دست بر نیامده است           چگونه دانه ما سر بر آورد از خاك

                        )865 :2/13( 
 ». امر ممتنع « و تصویر دوم» کف دست مو نداشتن« تصویر اول
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 و:

 اي سالم ز چندین آسیا  چون برآید دانه       سرکله با نه آسمان؟ ناتوانی چون زند
                        )158 :1/8  ( 

 . کنایه از: مجادله کردن» سر کله زدن«
 از عرض ره دراز مکن طول راه را              چون سر خوشان مکن به یمین و یسار میل

                       )357:1/14( 
 کنایه از: به حاشیه رفتن،گزافه کاري. » از عرض طول راه را دراز کردن«

 خصمی گردون دون با مردم قابل به جاست            زشت صائب زیر گل خواهد نهان آیینه را
                        )477 :2/9( 

 کنایه از: نادانی» آیینه زیر گل نهان کردن«
 به هر دو دست سر خویش روزگار گرفت    یغ به دستتو تا بر آمدي از خانه سست و ت

                       )908: 2/1( 
 کنایه از: بیم و هراس داشتن و مراقب بودن. »دو دستی سر خود را گرفتن«

 اي کـه   بریم، نشان از تازگی این تعبیر کنایی دارد. کنایـه  اي حتی در روزگاري که در آن به سر می  کاربرد چنین کنایه
 اگر بخواهیم مبدأ آن را بررسی کنیم باید به دیوان صائب رجوع کنیم. 

 
 نقاشی زبانی -2

کنایـه، تصـویر مفـاهیم را    «دهد.  کنایه هم مانند سخن پیام و مفهومی دارد و هم مانند نقاشی، آن مفهوم را نشان می
گوینـد بلکـه نشـان     آیند و اصوًال شاعران چیزي نمی البته دیگر صور خیال نیز به کار نشان دادن مفاهیم میدهد.  نشان می

 ). 65:1375(وحیدیان کامیار،» دهند. منتها دیگر صور خیال عینی و واقعی نیستند می
 دهد: صائب در بیت زیر به جاي کاربرد خسیس بودن آن را با نقاشی نشان می

 دست تا کی در بغل ز امساك باشد سرو را؟            راه نفس بر قمریان بست طوق بندگی 
         )97 :1/19( 

شـود. کـاربرد    تر درك می که از طریق نقاشی زبانی، معنی آن ساده» مسواك بر سر زدن«همچنین کاربرد کنایه جدید 
 ل توجه است. آن هم در یک ترکیب کنایی جدید که پیش از این سابقه نداشت قاب» مسواك«

 زند مسواك را هر سبک مغزي که بر سر می            هیزم دوزخ کند صائب کلید خلد را 
        )54 :1/11( 

 کنایه از: بهترین بودن. » گل سر سبد بودن«
 بس باشد این غزل ،گل روي سبد مرا          صائب میان تازه خیاالن اصفهان

                         )350:1/9( 
گـردد.   با تأمل بر این کنایه، نه تنها مهارت نقاشی زبانی صائب روشن گشته، بلکه جدید بـودن آن نیـز مسـلم مـی     

آورد؛ زیرا از زبان مردم برخاسـته   وجود چنین کنایه جدیدي در دیوان وي، در مقایسه با آثار پیشین، آدمی را به وجد می
ان پیش از خود جسارت کرده و کنایـات زبـانی را در اشـعارش    است و تازگی در آن مشهود است. صائب، عکس شاعر

 کند. این نوع کنایات در دیوان وي چنان تازگی دارد که هنوز بکر بودن خود را از دست نداده است.  وارد می
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 عینیت بخشیدن به ذهنیت   -3

ن دسته امور عینی وام سازد. وي از آ صائب به کمک امور عینی و محسوس، امور ذهنی را که مبهم است ملموس می
چنـین  » بـی قیـدي وبـی تعلقـی    «گیرد که در آثار پیش از خود به کار نرفته بود. چنانکه در این بیت، به مفهوم ذهنـی   می

 بخشد: عینیت می
 خارم سر خود را که چون مجنون به پاي مرغ می     ز سودا آن چنان دلسرد از تن پروري گشتم

            )182 :1/16( 
 نشکسته است آبله در زیر پا مرا      غم اگر چه دو تا گشته قامتم از کوه

           )349 :1/16( 
 کنایه از: سبک روحی. » آبله در زیر پاي شکستن«

 هاي دیگر: نمونه
 کند ام را زود چون مجمر مشبک می خانه     زند دل چنین گر بر در و دیوار خود را می

                        )1252:3/4( 
 کنایه از: شدت بی قراري و سراسیمگی. » خود را به در و دیوار زدن«

 ابهام -4
کنایه به علت دو بعدي بودن، نوعی ابهام به همراه دارد. انسان نیز از هر چه رنگی از ابهام داشته باشد و ذهن او را 

 برد.  براي کشف درگیر کند، لذت می
 ی گاه استگج یگی که بر آن جخال            ی ببوسم منگج بگذار جگی

            )1106 :2/12( 
زیـرا بـه سـبب خارانـدن آن،     «یابیم که مقصود غبغب است؛  تعبیري است مبهم، اما با تأمل در می» جگی گاه جگی«

 آنندراج).  »(کند ی میگج آدمی جگی
 و:

 »عندلیبان تو را سرمه آواز شده است        خط سبزي که تو را به سر حرف آورده است
            )765 :2/10( 

صائب براي القاي مفهوم سکوت و خاموشی، از کنایات سنتی و تکراري دوري میکند؛ چـرا کـه کـالم تـازه، تـاثیر      
عدم تکرار آن  اي است که این ویژگی را دارد و  به معناي ساکت شدن، کنایه» سرمه آواز شدن«گذارد.  بیشتري بر ذهن می

 در متون پیش از صائب، امري بدیهی است. 
 بود چون سوزن مرا آب باریکی اگر می        شد رشته جانم گره؟ کی زپیچ و تاب می

                         )86:1/13( 
آید.  میتعبیري است مبهم که پس از درگیري ذهنی، معناي درآمدي مختصر ولی مداوم از آن بر »آب باریکی داشتن«

 مشهود است که این کنایه جدید، همچنان بعد از چند قرن تازگی خود را حفظ کرده است. 
 و:
 که خوبان از هوا گیرند صائب پاك چشمان را         مرا از قرب شبنم در گلستان شد چنین روشن 

                        )205:1/6( 
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 آوردن جزء و اراده کل -5

» پاي روي پاي افکندن«را که امري کلی است با» استراحت کردن«اما داللت بر کل دارد. صائب آید  در کنایه جزء می
 دهد: که مالزم استراحت کردن است و جزیی، نشان می

 تواند پا به روي پافکند؟ کی به منزل می     هر که پشت پا نزد بر خواب در راه طلب
           )1262 :3/16( 

 تا باغ بهشت یک خیابان است          از سینه گرم آه پیرایان
)1101 :2/1( 

 بر این حرف بلندم نی گواه است     ز نغمه تا خدا یک کوچه راه است
                         )1095:2/2( 

از جمله کنایات بدیع و جدید صائب است. با تعمق بر آثار پیش از » یک کوچه بودن تا جایی«و » یک خیابان بودن«
 اي را در اشعارش وارد کرده است.   توان گفت صائب اولین شاعري است که چنین کنایات تازه جرأت میوي، به 

 مانند:
 رگ ابري است که از چشمه حیوان برخاست          خط سبزي که ز پشت لب جانان برخاست

              )705 :2/23( 
 ماند به جا؟ ا اسرار میدر دل عاشق کج      پر زور عشق می کشد حرف از لب ساغر می

                          )4:1/1( 
 ایجاز -6

 شود.  در کنایه لفظ یکی است اما دو معنی دارد و همین باعث زیبایی کنایه می
 سفید شد لب ساغر ز بوسه کاري ما           نماند در دل خم نم ز میگساري ما

                         )323:1/18( 
اي است به معناي ناتوان شدن و بی حال شدن کـه هـر دو معنـی کنـایی را داراسـت. چنـین         کنایه»دنلب سفید ش«
 اي در هیچ یک از آثار پیش از وي کاربرد نداشته است.   کنایه

 هایی از قبیل: و نمونه
 کفش پیش پاي مهمان پیشتر از خوان نهند          با جگر خوردن قناعت کن که این دون همتان

                         )1278:3/2( 
 تر آیینه را پاك نتوان کرد با دامان            کم نشد از گریه اندوهی که در دل داشتم         

                        )123:1/20( 
 روغن ز ریگ و آب از آهن کشیدن است     امید چرب نرمی از این خشک طینتان

                          )948:2/13( 
 راز را آهسته پیش گوش سنگین گفتن است          گفتگوي عشق را از عقل پنهان داشتن

                          )533:2/12( 
کنـد. آن گونـه کـه از     سنت شکنی مـی » کار بیهوده انجام دادن«صائب در این نمونه ها در کاربرد کنایاتی به معناي 

 زند.  یز کرده و دست به آفرینش و کاربرد کنایات جدید میکنایات غیر بدیع و فرسوده پره
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 مبالغه -7

وقتی امري از آنچه هست بزرگتر نشان داده شود تأثیرش بر عقل و احساسات بیشتر خواهد بـود. در کنایـه نیـز بـا     
 شود.  هاي برجسته، هر چیزي بزرگتر از حد متعارف نشان داده می انتخاب مالزم

 در ادبیات زیر:» از در و دیوار باریدن«و» نداشتنفرصت مالیدن چشم «
 هاي خواب ماند روي مطلب در نقاب پرده            تن پرستی فرصت مالیدن چشمی را نداد 

           )1209 :3/11( 
 ز هر خاري خطر چون تیر باشد صید غافل را           بارد بال براهل غیبت از در و دیوار می

)196 :1/1( 
 :و نیز

 مگر دستی به عذر غفلت من تاك بردارد     ندارم فرصت خاریدن سر من ز مستی ها
                        )1420 :3/12( 

دارد؛ زیرا در محاورات امروزي  اي است که خواننده را به شگفتی وا می  تازگی و نوساخته بودن این کنایات به اندازه
 نیز این کنایات هنوز رایج است. کنایاتی که در دیوان صائب براي اولین بار به کار برده شد. 

 
 زدایی غرابت و آشنایی-8

هایی را که به سبب عادت در نظر ما معمولی شده است، بـه   شاعر از طریق آشنایی زدایی در پی این است که پدیده
 شکلی ظاهر کند که براي مخاطب تازگی دارد. 

به یاري ترفند کنایه، کالمی شگفت و ناآشنا آفریده است. » آماده شدن«صائب در این ادبیات به جاي عبارت تکراري
بـود، امـا وي بـا    » کمر بسـتن «تکراري عبارت کنایی و رفت هایی که با این معنی به کار می ، از جمله کنایهپیش از صائب

 ذهن تواناي خود از کنایات تکراري و فرسوده گذشته فاصله گرفته و به نوعی ابداع دست زده است. 
 آید مالیده میکه سرو از خاك بیرون ساق بر          چرا آزاده در وحشت سرایی لنگر اندازد

)1552 :3/8( 
 بایست دامان را شکست در لباس غنچه می   جمع تا کردیم خود را نو بهاران رفته بود 

)615 :2/11( 
 و:

 این قفل بسته گوش به زنگ کلید نیست      امید دلگشاییم از ماه عید نیست
                       )1002:2/6( 

را رها کرده و به آن » منتظر بودن«اي است که ذهن ملول و خسته از تعابیر کنایی تکراري  کنایه»گوش به زنگ بودن«
 هایی پویا و زنده هستند.  هاي صائب، کنایه توان گفت کنایه شادابی بخشیده است. به همین روي می

 
 استدالل-9

رسد. اینجاست که هوش و استعداد مخاطـب نیـز مـورد     می در کنایه، ذهن از طریق استدالل از مالزم به معنی اصل
 گیرد.  ارزیابی قرار می
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 سازد جدا؟ وحشیی کز سایه خود خانه می  کی شود همخانه صائب با من صحرا نشین؟

)5 :1/2( 
بر پایه استدالل است. صائب با ظرافت خاصی، بر این باور » ترسو بودن«به» خانه از سایه خود جدا ساختن«انتقال از

اي مجزا بنـا کـرده     است که شخصی که حتی با سایه خود در یک خانه قادر به ماندن نیست، براي خود و سایه اش خانه
 رسد.  است و از راه استدالل به معنی کنایی آن می

 هاي دیگر: نمونه
 جلوه خشکی درین دامان صحرا کرد و رفت           هرکه نم بیرون نداد از بخل چون موج سراب

)684 :2/1( 
 کنایه از: بخل ورزیدن، دلیل بخشنده نبودن، خسیس بودن است. » نم بیرون ندادن«

 هن بیند مراد برد گر بی روزیم را می          بندم لب خواهش که این چرخ خسیس زان نمی
)74 :1/17( 

 پهلوي خشک خویش بود بوریاي ما           انصاف نیست بار شدن بر شکستگان
                         )384:1/8( 

 گرفت همچو قمري طوق حکم من به گردن می      گرفت پیش از این جانان حساب دیگر از من می
                        )698:2/18( 

 به سیلی سرخ دارد روي خود مرجان درین دریا     نارسایی مدي از احسان درین دریانماند از 
                          )234:1/18( 

از جمله کنایات جدید دیوان صائب است که نوساخته بودن آن در ایـن  » با سیلی صورت خود را سرخ نگهداشتن«
 اثر جالب توجه است. 

 
 تنوع کنایات جدید-

یابیم که تنوع و تعدد کنایات جدید، وي را به مضمون یابی  شویم، در می الي اشعار صائب غرق می در البه زمانی که
برد. آنچنان تنوع و تعـددي کـه    واداشته است. صائب معانی و مفاهیم گسترده را به صورت موجز در اشعارش به کار می

شـعرهایش بخشـیده اسـت کـه انسـان را بـا خـود بـه درون         کند. این تنوع چنان زیبایی به  انسان را منقلب و متحول می
کشاند که صائب همواره به دنبال آنها بوده است؛ یعنی احساس زندگی کـردن بـا مـردم.     احساسات و عواطف درونی می

هاي اجتماعی  من«هاي خود شاعر نیست بلکه مربوط به زندگی مردم است.  با زندگی و خواست زیرا شعر صائب مرتبط
اي از هم سرشتان خود   سنجند بلکه مجموعۀ هاي شخصی خود نمی پیرامون را در قیاس با زندگی و خواست که حوادث
شـفیعی  »(گوینـد ،شـخص خودشـان منظـور نیسـت      مـی » مـن «هاي زمانی و مکانی معین در نظر دارند و اگـر  را در برش

 ان از قدرت زبان او دارد. هاي جدید از یک طرف و تنوع آنها از سوي دیگر نش ). کنایه88: 1380کدکنی،
 کنایاتی که با باورهاي عامیانه ارتباط دارد-

رساند؛ یعنی کنایه از سوي مردم به سوي شـاعر حرکـت    هاي فرهنگ عامیانه می کنایه در شعر صائب، ما را به ریشه
رانـد کـه هـیچ وقـت      کند. بنابراین از مطالبی سخن می کند. او با اتکا به کنایه، درون فرهنگ مردم زمانه خود سیر می می

کند تا جایی که امکان دارد از آن در اشعار خود بـه یـاد    بلکه تالش میگذارد،  فرهنگ عامیانه رایج در جامعۀ زیر پا نمی
 کند. 
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 کوکب من نیل بر رخساره گردن کشید    رتبه من در سیه بختی بلند افتاده است

           )1354 :3/11( 
 اند.  کشیده هاي زیبا می اشاره دارد به داغ سیاهی که از سپند سوخته به چهره» نیل کشیدن«

 که از هر جنبش مژگان به رقص آرد قیامت را        واب من را در دست دارد چشم پر کاريرگ خ
)180 :1/4( 

 کنایه از: مسلط شدن به کسی و سررشته و چم او را به دست آوردن. » رگ خواب کسی را به دست آوردن«
 و:

 دارد سپنددر تماشاگه او پا در حنا             پاي رفتن از حریم او کجا دارد سپند؟
            )1224 :3/16( 

 کنایاتی که با موضوعات اخالقی ارتباط دارد-
شود. مجهـز بـودن بـه ایـن سـالح ارزشـمند        اصول اخالقی از اصول با ارزش است که موجب تکامل انسانیت می
 رساند.  معنوي، انسان را به اوج معنویت و کمال که همواره الزمه زندگی است می

هاي  یان موضوعات اخالقی و اجتماعی در قالب کنایات بکر و جدید، به خوبی توانسته است خصلتصائب نیز با ب
پسندیده بشري را مورد عنایت قرار دهد. گویی وي از این که مردم موضوعات تکراري در تعـابیر کنـایی کهنـه را دیگـر     

د آغازگر آن بود و کنایـات زبـانی جدیـد،    پذیرند، آگاهی جسته و سعی در ایجاد راهی نو داشته است. راهی که خو نمی
 آید.  بخشی از این تحول به حساب می

 مانند:
 کنایه از: دغل کردن. » آب در شراب کردن«

 کند زتري،آب در شراب هوا که می             شکایاتی که مرا از بهار هست این است
      )325 :1/5( 

 دن. کنایه از: با طعنه و کنایه حرف ز» حرف پهلودار«
 هیچ شمشیري بتر از حرف پهلودار نیست   زلف از بی رویی خط دست ازان رخسار داشت

                           )634 :2/3( 
 کنایه از: دنیاگرایان. » زمین چسبیدگان«

 درنیابد هر گرانجانی مکان عشق را          بر زمین چسبیدگان را شهپر معراج نیست
)52 :1/3( 

 هاي بدن ارتباط دارد با اعضا و اندام کنایاتی که-
بیند و تمام کارهاي روزانه به کمک آنها انجام میشـود و هـر    هاي خود را می از آنجا که انسان بیش از هر چیز اندام

هاي جدید صائب نیز از این  عضوي متناسب با کاري است، بنابراین در به وجود آوردن کنایه ها نقش مهمی دارند. کنایه
توان گفت، بسامد آن دسته از کنایات جدید کـه در ارتبـاط مسـتقیم بـا اعضـاي بـدن        برخوردارند. به جرأت میویژگی 

 هستند، نسبت به بقیه موارد در دیوان صائب بیشتر است. 
 کنایه از: تأسف خوردن، ندامت ورزیدن. » انگشت مکیدن«

 ن استانگشت خود به وقت ضرورت مکید   روزي طمع ز کلک تهی مغز داشتن
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                        )948 :2/10( 

 کنایه از: عاجز و ناتوان. » پاي خواب آلوده«
 پاي خواب آلود کمتر از دل بیدار نیست      پا به دامن کش که در میزان لطف عام او

                         )631 :1/1( 
 کنایه از: شرمنده شدن. » پشت سر خاراندن«

 ز خجلت پشت سر خارد به ناخن ماه عید آنجا        نماید گوشه ابرو هر جا هالل جام می
                        )160 :1/10( 

 کنایه از: کبر و غرور ورزیدن. » پشت چشم نازك کردن«
 شکر خدا که سینه ما بخیه گیر نیست        کند سوزن چه پشت چشم که نازك نمی

                        )1006 :2/11( 
 )1/5: 156)، خانه زنبور شدن گوش(2/7: 1084))زبان بازي(2/12: 1043هاي دیگر: موي دماغ بودن( نمونه

 کنایاتی که با جامه و پوشش ها ارتباط دارد-
هاي جدید در دیوان صائب است؛ زیرا هر آنچه در معرض دید باشـد، در   هاي آدمی نیز عناصر سازنده کنایه پوشش

 آید.  جدید، به کمک وي میساخت ترکیبات کنایی 
 کنایه از: کمال قرب و نزدیکی. » در ته یک پیراهن بودن با کسی«

 در ته یک پیرهن با یار خلوت کردن است    سر فرو بردن به یاد دوست در جیب کفن
                           )538 :2/5( 

 کنایه از: نهایت قرب و نزدیکی. » در ته یک دامن بودن«
 شمعی که ز رخ در ته دامان خط اوست      روشنیش خیره شود دیده خورشیداز 

                          )1055 :2/1( 
 کنایه از: آماده و مستعد جنگ بودن. » جوشن زیر پیراهن داشتن«

 هست چون فانوس، جوشن زیر پیراهن مرا   نیستم در انجمن غافل ز استعداد جنگ
                           )86 :1/5( 

 کنایه از: متحد شدن. » دامن به دامن بستن«
 ام بر دامن خم دامن سجاد را بسته           زهد و مستی را به هم پیوند جانی داده ام

                           )102 :1/16( 
 کنایاتی که با ابزارها و اثاث زندگی ارتباط دارد:-

، در گذر زمان و پیشبرد زندگی روزمره بدان نیاز دارد در ساخت ترکیبات کنـایی  ابزارهاي زندگی و هر آنچه انسان
 تازه صائب تأثیرگذار است. 

 مانند:
 کنایه از: امر مستحیل و خطرناك. » پاي نردبان بر یخ بود«
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 که بر یخ بود پاي این نردبان را       ز معراج منصب مجو پایداري

                          )411 :1/19( 
 کنایه از: کار بیهوده. » سوزن از کاهدان در شب جستن«

 سوزن ز کاهدان در شب تاریک جستن است           جستن مراد خود زخسیسان دل سیاه
                            )946 :2/13( 

 ن. کنایه از: شور و هیجان آفرید» نمکدان در گریبان شکستن«
 نمک پرورده لعل تو را کی جان بیاساید     نمکدان بشکند گر شور محشر در گریبانش

                          )1563 :3/10( 
 کنایاتی که با اعداد ارتباط دارد-

قام اساس زندگی انسان از دیرباز بر دادوستد بوده و اعداد یکی از ابزارهاي الزم براي این امر است. سهم اعداد و ار
 توان نادیده گرفت.  را در پیدایش کنایات جدید صائب نمی

 کنایه از: کنایه از طوفان، گرداب. » چار موجه«
 از چار موجه نیست محابا نهنگ را               از تیغ آبدار نترسند پردالن

                           )345 :1/12 ( 
 کنایه از: نهایت غفلت ورزیدن.  » دو خوابه کردن«

 مکن ز بستر مخمل دوخوابه غفلت را          ز خشت،بالش و از خاك تیره بستر کن
                           )289 :1/18 ( 

 کنایه از: مقدار قلیل. » یک پشت ناخن«
 ت خار است درین گلشن دلم پابس             به گل یک پشت ناخن نیست میلم

                           )1093 :2/10( 
 کنایاتی که با آخشیج ها ارتباط دارد:-

 چهار عنصر سازنده جهان(خاك، آب، باد، آتش) نیز از جمله عناصر تشکیل دهنده کنایات جدید صائب است. 
 مانند: 

 کنایه از: معطل و بیکار بودن. » خاك لیسیدن«
 لیسد زبان موج تا در ساحل است خاك می  دورت چاره نیستدر کنار جسم جان را از ک

                           )1273 :3/2( 
 کنایه از: آشنایی اندك داشتن، تجربه مستقیم نداشتن. » دست بر آتش داشتن داشتن از دور«

 رشته فرسود ادب شد پر پروانه ما             چند از دور کسی دست بر آتش دارد؟
                          )277 :1/8( 

 کنایه از: به سرحد اشتیاق و خواستاري رسیدن، به اوج تمنا رسیدن. » دل آب شدن«
 نیافتم که کجا شد دل من آب کجا؟           ز بس که گرم تماشاي گلرخان گشتم

                           )281 :1/11( 
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 گیري نتیجه

پیرو بستر اجتماعی که صائب در آن قرار داشت و در نتیجه گسترش دایره واژگان شعر به دلیـل نزدیکـی بـه زبـان     
هاي زبانی  هاي غیر تکراري و جدید، با مفهومی تازه ارائه شدند. این ترکیبات کنایی جدید و بکر از نوع کنایه عوام، کنایه

اند؛ زیرا زبـان عامیانـه، بخـش ابـداعی زبـان و بسـتر        خود را حفظ کرده هایی که همچنان تازگی و نو بودن هستند. کنایه
هـاي جدیـدي    پذیرد. در دیـوان صـائب بـه تنـوع کنایـه      کنایات جدیدي است که از تجربه و ادراك حسی مردم مایه می

. همچنـین  کنیم که نشأت گرفته از آشنایی او با فرهنگ عوام و آگاهی وي از موضوعات اخالقی بـوده اسـت   برخورد می
بسامد آن دسته از ترکیبات کنایی جدید که متشکل از واژگانی است که با اعضاي بدن مرتبطند، نسبت به دیگر کنایه هـا  

هاي جدید براي تأثیر گذاري بیشتر و انتقال بهتر مفاهیم ذهنی بهـره بـرده اسـت. آن     در این اثر بیشتر است. وي از کنایه
هاي بالغـی،   ها و کتب شود. در اکثر فرهنگ نامه ترین ابزار آفرینش مضمون تبدیل می هچنان که این کنایات جدید به عمد

هاي جدید  هاي تکراري از شاعران پیش از عصر صفوي وصائب آورده شده، در صورتی که شمار کنایه از شواهد و مثال
هـاي مـورد    منشأ بسیاري از کنایهتوان گفت  و نزدیک به روزگار ما، در این اثر چشمگیراست. براین اساس به جرأت می

 استفاده در عصر ما، همان کنایات موجود در عصر صفوي و به ویژه صائب است. 
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