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 چکیده
های بیان در شعر فارسی کنایه است که در شاهنامۀ فردوسی از بیشترین بسامد نسبت به شیوهیکی از زیباترین 

های بیان  برخوردار استتت انانکه انواک کنایه ا ا از کنایۀ تتتفتل فعم و موتتتو  و از ن ر نوک دیگر گونه
نایات در متون ادبی دیگر و ای از این کوسایط : رمزل ایما ل تلویح و تعریض در این اثر به کار رفته است. دسته

در زبان روزمره )حال با همان معنایی که در شاهنامه از آن اراده شده یا با معنایی افزون بر آن وگاه با همان معنا 
رود ولی دستتتتۀ دیگر که کمتر ولی با لف ی متفاوت یا در معنایی دیگرل متفاوت با شتتتاهنامهن هنوز  به کار می

خود کند کنایاتی است که خاص شاهنامه و آفریدۀ ذهن خالق فردوسی است؛  ممکن است مخاطب را متوجه
شناختی شوند؛ همه ارزش زیباییاند و اغلب در بخش پهلوانی شاهنامه دیده میاین کنایات بیشتر در گونۀ فعلی

متناسب با لحن گشاید. این کنایات نیز در زبان و تصویرل دارند و دریافت معنای بسیاری از آنها گره از بیت می
شاهنامه سی  ساختار و حما ضوکل  شاهنامه از اند من ر مو صد دارد به این نوک از کنایات  اند. این پژوهش ق

 کارکردهای کنایه بپردازد.
 

 کنایه.شاهنامهل فردوسیل بالغتل  کلیدواژه:
 

 مقدمه. 1
ادبی آن روزگار )سبک دورهن های سبکی مرسوم در شعر شعرای تاحب سبک و برجستۀ هر  هد  الوه بر مشخصه

شان میهای منحصر به فردی دیده میویژگی شعرا را ن شا ر و شود که سبک شخصی  سبک هر  دهد؛ به بیان دیگر 
ست که  سبکی ا تاحب  شعرای  سی نیز از  شیوۀ بیان دیگران. فردو سخن یا  ست نه تکرار  تفرد هنری او در ابداک ا

شاهنامهل او را از هااش های منحصر به فرد کالمیوجود ویژگی شعرای دیگر ممتاز میدر  صران و حتی  کند؛ یکی  
تورت و از این ویژگی ست که از من ر مختلف در  شاهنامه ا ست و آن تعدد کنایه در  شیوۀ بیان او سبکی در  های 

 های هنری شاهنامه را از این حیث دید.بندی کرد و شگفتیتوان آن را طبقهمعنا می
های رایج زبان در شتتاهنامه و برجستتتگی این شتتیوۀ بیان در این اثرل بی تردید تنها کاربرد کنایهمقصتتود از کنایه  

هایی استتت که از خالقیت ها نیز اهمیت داردنل بلکه کنایهنیستتت )هراند به کار گرفتن درستتت و بزا از این کنایه
ضای او را دارند وفردوسی برآمدهل  شاهنامه به کا ام شدهبرای اولین بار در  سی افزوده  اند؛ ر رفتهل به گنزینۀ زبان فار
سی  شترک با آثار دیگرانل کنایهافزون بر کاربرد کنایهیعنی فردو ای آفریده های خاص و تازههای رایج در محاوره و م

 کند.های ابدا ی او در شاهنامهل سبک او را خاتتر میو در کالمش به کار برده است؛ بی تردید وجود کنایه
سیار و شاهنامه که  موماً در بخش پهلوانی این اثرندل ب شاید بتوان گفت  کنایات نو یا ابدا ی  اغلب از نوک فعلند. 

ست. تازگی این کنایات و  سته از کنایات ا شاهنامه نیز وجود این د سختی و البته زیبایی این بخش از  یکی از دالیم 
ماسه که شرح تاریخ قوم ایرانی است و برای مخاطب تازگی خالقیت فردوسی در ساختن آنها با اسطوره و فضای ح

ست؛دارد و با اغراق که جزء ویژگی سب ا ست نیز متنا شاهنامهن ا سه )و در اینزا  تلی حما به بیان دیگر خلق  های ا
از رستتد. از آنزا که بخشتتی کنایات نو با توجه به تعدد آنها و ر ایت این تناستتبها در شتتاهنامهل تصتتادفی به ن ر نمی

های کالمی شاهنامه مربوط به کنایات متعدد و زیبای آن استل آفرینش کنایات نو و به کارگیری آنها نیز بر این زیبایی
 زیبایی افزوده است و
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شناخت کنایات ابدا ی  شاهنامه کمک می کندل بی تردید  شاهنامه به فها  شخیص کنایات  شناخت و ت انانکه 
بودن این دسته از کنایاتل یکی از کلیدهای درک مطلب در این اثر است که در  فردوسی نیز با توجه به نادر و خاص

 پردازیا.این مقال به معرفی آنها می
 

 :پیشینۀ تحقیق
ست از جمله:  شده ا شته  شاهنامه مقاالتی نو شاهنامه»در باب کنایه و انواک آن در  سی کنایه در مقدمۀ  از طاهره « برر

از هادی « بررسی کنایات شاهنامه در بخش تاریخی»ن؛ 1394: فصلنامه  لوم ادبی ) قهرمانی فرد و  لی محمد پشتدار
از پوراندخت برومند « های ادبی در شتتتاهنامهفرهنگ آرایه» ن. در کتبی مانند 1389خدیور و ملوک شتتتفیعی اقدم: )

شعر فارسی»ن و 1380) شاهنامه»شفیعی کدکنی و « تور خیال در  هایی ن و پایان نامه1390از  لی رواقی )« فرهنگ 
شاهنامه نیز می توان به برخی از این کنایات دست یافت اما تاکنون هیچ پژوهشی مشخصاً به کنایات خاص و نو در 

 نپرداخته است.
 

 بحث .2
سی معمولی -1قبم از پرداختن به این کنایات دو نکته را باید گفت:  سادهفردو سائم و  ترین مطالب را ها در ترین م

بخشتتتد؛ زیبایی کالم و تفاوت او با شتتتعرای دیگرل تنها گوید و با این کار به کالم جان و حرکت میکنایه میقالب 
ست که این کتاب را اون  صاویر او شگردهای کالمی و ت ست بلکه  سطوره در ابیات نی شات تاریخ و ا ریختن گزار

ه در روایت داستانهای شاهنامهل فردوسی را ا زازی در زبان فارسی به همه معرفی کرده است؛ بیان هنری غالب کنای
در میان شتتتعرای دیگر نیز خاص کرده استتتت خاتتتته که بیشتتتتر کنایات به کار رفته در شتتتاهنامه ها تازه و خلق 

سی صرا ل « با خدا راز گفتن»اند؛ برای نمونه او برای موضوک نیایش کردنل کنایۀ فردو شتن و ان و برای موضوک برگ
 است:« از دست دادن پادشاهی»برد. مصرک دوم بیت زیر بیان کنایی را به کار می« نپای باز آورد»کنایۀ 

          او آمد به گرسیوز آن آگهی                   که شد تیره دیهیا شاهنشهی
 ن3/48/715لج1374)فردوسیل                                                            

 )پشت و پناه ه بودن یا در یک جبهه بودنن:زیر یک اادر بودن 
 انین پاسبانان یکدیگرند                           تو گویی که در زیر یک اادرند     

 ن7/187/562)ج                                                                                     
 کنایات زیر ها از این نو ند: 

خون )خویشل نزدیکنل کافور شتتدن )ستتفید شتتدننل آب گرم و خون مژگان )اشتتکنل آستتمانی ستتخن پیوستتته 
شب با آفتاب )آمدن روزنل هنگام بانگ خروس  شتنل به پای بودن )ااکریل خدمتگزار بودننل انزمن کردن  سرنو (

شادن  تبحن اهر تازه برگ شان دادن() سخننل ارب)روی خوش ن ی )مهربانیل ل اربدستی )مهارتنل اربگو )خوش 
 نرمشنل لعم شدن خورشید )غروب کردننل گشتن خور بر گردون و الژورد شدن جهان )رسیدن شبن.

در تشخیص و معرفی کنایات شاهنامه بویژه کنایات ابدا ی شاهنامهل باید به تعدد نسخه نیز توجه کرد یعنی با -2
از شاهنامه است مثالً بیت زیر در ااپ مسکو  توجه به نسخ متعدد شاهنامهل برخی از این کنایاتل خاصِ یک نسخه

 ولی در ااپ کزازی آمده است:  1نیست
 بفرمود تا پیش او شد دبیر              پر اندیشه با می درآمیخت شیر  

 ن 47: 3ل ج1384)کزازیل                                                          

                                                           
 . ضبط این بیت در ااپ مسکو  انین است:1

 ن 3/59/900ل ج 1374ای بر حریر  )فردوسیلبفرمود تا رفت پیشش دبیر                 نوشتن یکی نامه
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تواند بود از آمیختن مهتری با کهتری. در ای تمثیلی میاستتتتعاره»دهد: می البته کزازی در باب آن انین توضتتتیح
 ن333)همان:« ای خردی و کودکی.ای بالیدگی است و شیر نماد گونهپندارشناسی شاهنامه میل نماد گونه

 توان آنها را از من ر مختلف نگریست:برای پرداختن به کنایات ابدا ی شاهنامهل می
ست کنایاتی از من ر زیبایی-1 سی ا شاهنامه و ادب فار سی جزء زیباترین کنایات  سی؛ کنایات ابدا ی فردو شنا
 «: بر دامن ایزی بودن )وابسته به ایزی بودن و پرداختن به آنن»مانند 

 انین داد پاسخ که پرسیدمش                نه بر دامن راستی دیدمش               
 ن6/49/648)ج                                                                          

 خورش بی بهانه به ماهی دادن )هزینۀ بیزا کردنن:
        تو جان از پی پادشاهی مده                     خورش بی بهانه به ماهی مده   

 ن7/302/670)ج                                                                  
 تریاک شدن و مشک شدن آب )کمیاب شدن آّبل خشکسالین:

 دگر سال روی هوا خشک شد              به جو اندرون آب اون مشک شد      
 ن8/9/57)ج                                                                             

 حتی اتفاق خوشایندن:مشک باریدن از ابر )پیش آمدن هر اتفاقی 
 شما بازگردید زین ریگ خشک                 مباشید اگر بارد از ابر مشک      

 ن5/413/3023)ج                                                                     
زگار کستتتی نوروز بودن در میان دواج غلتیدن )در آستتتایش و راحتی بودننل از باد فرمان نبردن )تیز تاختننل رو

)پیوستتته بر مراد و شتتادی بودننل زبان دادن )قول دادننل کام کستتی را خاریدن )مطابق میم او رفتار کردننل به بالین 
شدننل کیمیا )حیلهنل سیدن )خیلی نزدیک  ستارگاننل بند  ر تد  سی را دیدن و ر سی )طالع ک بخش کردن ارخ بر ک
ش سیر بودننل از ارخ بیرون  سنگ بر ساییدن )ا شیر نهادن )آلودن نیکی به بدینل  ستاخیزنل زهر بر جام  دن خور )ر

ستتبو زدن )با وجود ضتترر خطر کردننل تنگ کردن جهان بر کستتی )به تنگنا رستتاندن اونل بد انداختن )بد تا کردنل 
دن اونل دشمنی با کسینل دو رخ را به آب مسیحا شستن )کنایه از مسیحی شدننل دم بر کسی شمردن )تحت ن ر بو

راه نبودن نفس بر لب )کواکی دهاننل بوی تاج از مو آمدن )الیق پادشاهی بودن کسی به تلویحنل به راز بودن )بسیار 
شغول بودننل بر دل راندن )با  شکار م ستننل با یوز و باز بودن )به  ش شاهی ن سودن )بر تخت  نزدیک بودننل تخت 

سندروس  سپردننل رخ  سیاهینل روی کسی خود یادآوری کردنل به یاد  شدننل روی به قیر شستن ) کردن )ناراحت 
سبۀ نزومی دربارۀ وقایع  سپهر )محا شمردن  شکست دادننل زهر آمدن بارِ تریاک )نتیزۀ  کس دادننل  بنفش کردن )

 کردنن و... .
ی نمونه در این کنایات تازه و زیبال اغراق و شکوهمندی که مناسب حماسه است نیز در ن ر گرفته شده است؛ برا

 کنایه از   مت اوست:« به راز نشستن گردون با کسی»کنایه از بسیار بلند و « سر اندر سحاب»
 اگر با تو گردون نشیند به راز               ها از گردش او نیابی جواز    

 ن2/26/315)ج                                                                 
نکتۀ قابم ا تنای دیگر در مورد کنایات خاص در شتتتاهنامه آن استتتت که گاه خاص بودن این کنایات به  -2 

گیرد و به زحمت ستتاختارشتتان نیز مربوط استتت ؛ برخی از این کنایات جمله استتت و تمام یک مصتترک را در بر می
بیرون آورد زیرا آن مفهوم کنایی تا آن  ترکیبی مصتدری از آنها« آب در هاون کوفتن»توان به شتیوۀ مرستومل ن یر می

 لح ه سابقه نداشته است مانند مصرک دوم این بیت )کنایه از  صبانیت یا به غضب نگاه کردن شاهن:
 کنا بر تو بر پادشاهی تباه                  شود تیره بر روی تو اشا شاه         

 ن25/ 327//3)ج                                                                 
 مصرک دوم این بیت نیز  کنایه از باال گرفتنل شایع شدن و شاخ و برگ پیدا کردن است: 
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 مکن یاد ازین هیچ و باکس مگوی              نباید که گیرد سخن رنگ و بوی    
 ن384/28)همان/                                                                                  

 اند:موارد زیر نیز از اینگونه
 به خاک اندر آمدن سر بخت کسی ) بدبختین:

 تهمتن نشست از بر تخت اوی                      به خاک اندر آمد سر بخت اوی     
 ن3/191/2019)ج                                                                                   

 درِ ایزی را کوفتن )گرایش و اترار به ایزین: 
 بیامد بر این کشور افراسیاب                          نکوبد همی جز درِ کارزار             

 ن6/295/1251)ج                                                                       
 است:« منزا»اند اون مصرک دوم این بیت که کنایه از در شاهنامه در شکم جمله برخی از کنایات موتو  نیز

 از آن پس نگه کرد کاووس شاه                     کسی را که کردی به اختر نگاه
 بزست و ز ایشان برِ خویش خواند               بپرسید و بر تخت زرین نشاند         

 ن3/30/413)ج                                                                              
سوم آن دارند مانند   -3 سبت به کنایات مر شتری ن شا رانگی بی شاهنامهل  شتنل »کنایات خاص  ستر از خاک دا ب

سر  سر اف ستنل از خون بر  سی ب سیارنل خواب بر ک شتار ب ستن )خونریزی و ک ش شدن زمینل زمین به خنزر  آهنین 
دل )ترسونل جهان بر کسی اشا سوزن کردن )در تنگنا و سختی قرار دادن دنل تن از جان پرداختن )کشتننل تنُکنها

شدننل پهن گوش گشادن: خوب گوش دادنل دل دریدن )ترسیدننل  سبب مرگ کسی  کسینل دخمۀ کسی جستن )
 )ترسیدنن:خوشیدن خون در رگ )هراس زیادنل خوی پالودن )تیز تاختننل جگر خشکیدن 

 کزا باره او کند موی تر                  شود خشک همرزم او را جگر 
 ن1:128/1242)ج                                                               
آمیزل حستتی و تصتتویری ترند مانند در میان این کنایاتل کنایات مربوط به میدان جنگ بستتیار تازهل زیبال اغراق

شدن )دیوانه  خاک» شه کوتاه  شروک انتقامنل روان از اندی شن کردن ) شا کینه را رو سیارنل ا لعم کردن )خونریزی ب
 شدنن

 سال نفرسودن ) مر بسیار نداشتنل جوان بودنن»در کنایات شاهنامه تشخیص نیز نقش پررنگی دارد اون 
کنند؛ برای نمونه وتتتف قابم تأمم می نامیا معنای ستتخن راهای نوی شتتاهنامه که ما آنها را خاص میکنایه-4

 فراوانی سپاه:
 اگر لشکر آری به شهر هروم              نبینی ز نعم و پی اسبل بوم

 ن7/75/1260)ج                                                                       
 گوید:یا وقتی از کمیابی و گرانی نان می

 نا                   همی بر کشیدند نان با درم        نیامد همی زاسمان هیچ
 ن2/44/21)ج                                                                     

صوص که اغلب آنها برای اولین بار در این کتاب به کار رفته5 شاهنامه بخ سخت .دریافتن کنایات  سیار  اند گاه ب
ه دلیم در ها تنیدگی دو معنای دور و نزدیک در کنایات شاهنامه است انانکه خواننده بین است؛ این ویژگی اغلب ب

و یا به دلیم شتتباهت یک کنایه با کنایۀ دیگری استتت « دل از راه پیچیدن )گمراه کردنن»ماند مثالً دو معنی آن در می
 در این بیت:« باد شدن»اون 

  سیاوش ز گفتار او شاد شد                  حدیث فرستادگان باد شد      
 ن3/59/898)ج                                                                        
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 گیردل کنایه از منتفی شدن است ولی اینبا توجه به آنکه موضوک رفتن فرستادگان در اولویت قرار نمی« باد شدن»
 . 1دهدمعنی بی ارزش شدن ها می« باد هوا شدن»ترکیبل مانند 

از دیگر  ترنکتۀ دیگر در مورد کنایات ابدا ی شتتاهنامه آن استتت که برخی از این کنایات بستتیار هوشتتمندانه-6
توجه  اند مثالً جامۀ ناز بیرون کردن ) زادار شدننل جامه الژورد کردن بر کسی )سوگوارین که باکنایات ساخته شده

سبکتر و آن را به دردناکی ماجرا و مصیبتل به ن ر می سنگین مصیبت را  ضال بی تردید بار  آید کاربرد کنایه در این ف
سنزیدنن»کند یا تر میقابم تحمم سن بر زدن )اندازه گرفتنل  سی معنای حقیقی«ر اش ل که حتی اگر در روزگار فردو
 ای از زیست و رفتار گذشتگان است.سنت و گوشهاربیده ولی امروز معر  یک اش میبر کنایی

که در شاهنامه ها برای رودابه به کار رفته که از نسم ضحاک است و ها برای کیخسرو که « دیوزاد»آوردن کنایۀ 
 ید.نمارسدل نیز هوشمندی فردوسی را در کاربرد این کنایه میتبارش به افراسیاب می

به فلستتفه و کارکردهای کنایه برگردد برای مثال پرهیز از تکرارل اهمیت  شتتاید یکی از دالیم خلق کنایات نول-7
ای که سیاوش به تلویح در پاسخ به ابراز  القه دادن به موضو ی که با کنایه بیان شدهل ایزازل اغراق و ... مانند جمله

 گوید:سودابه به خود می
 و مادری      سر بانوانی و ها مهتری               من ایدون گمانا که ت
 ن3/23/300)ج                                                               

 مصرک دوم بیت زیر نیز از زبان اسکندر به فور هندی در وتف بسیاریِ کشتگان است:
 همی دام و دد مغز مردم خورد                   همی نعم اسبل استخوان بسپرد            

 ن7/38)ج                                                                                  
خواهد مستتتقیماً با هیبتی که در اشتتا فور و دیگران داردل برای به ن ر می رستتد استتکندر از آن بابت که نمی

ندل از بیان کنایی بهره اش برای پایان دادن به جنگ معرفی کرحمی نشتتان دهد و این را  لت خواستتتهکشتتتگان دل
 جسته است
به جای دیوانه نیز متناستتب با  فت کالم فردوستتی استتت که یکی از « بد روان»به جای زشتتت و « بدتن»کنایۀ 
ست انانکه برای حرامزادگی نیز از ویژگی شاهنامه ا سبکی او در  شتن»های زبانی  زبان بر »و از « نام پدر به یاد ندا

 کند.و بدگویی استفاده میبه جای فحش « کسی جنباندن
ستعاره و  سبت آن با ا شاهنامه و تعدّد ماجراها و ن شاهنامه و حزا کم  با توجه به حزا کنایات به کار رفته در 

های بیانل فردوسی با استفاده از کنایه به وتفی موجز از وقایعل شخصیتها و مفاهیا پرداخته است بویژه در سایر شیوه
 میدان جنگ و کشتار بسیار به کار برده است.کنایاتی که در توتیف 

که بارها به جای نام شاه یا پهلوان داستان در شاهنامه آمده است نیز برای پرهیز از نام بردن دوباره « سپهبد»کنایۀ 
 آوری سخن و تکرار نکردن نامی خاص است.از شخصل مالل

شوند برای مثال رای به کنایه آوردن یک نام میهای موتو  در شاهنامه بیشتر مشمول کارکرد دلیم خاص بکنایه
ترک نوخاسته )سهرابن »رساند و برای ایران که  رق ملی فردوسی را می» جای دلیران»به جای ایرانیان و « آزادگان»

 که شامم ایزاز است. 
س هاگاهی ها  الوه بر ایزاز این کنایه تو  ا ضاوت او در مورد آن مو سی و گویای ق ت مثالً ن ر خاص فردو

برد و در جای دیگر از را به کار می« پیر خستترو»وقتی تتتحبت از جانشتتینی برای کاووس استتتل در مورد او کنایۀ 
سیاب و « ترک بد گوهر» برای کاووس و « جهانزوی خودکامه» شتی به کار « دین بهی»را برای افرا را برای دین زرت

 برده است.

                                                           
 : باد گشتنل بیهوده و هدر گشتن معنی شده است. 332ص  3. در نامۀ باستان ج 1
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شاهنامه-8 شاهنامه به این موضوک با توجه به موضوک غالب رزم در  ل بویژه در بخش پهلوانیل اغلب کنایات تازۀ 
ضای رزمی آن دیده می سودن )آمادۀ جنگ »شود اون مربوط و در ف شتن آمدننل نیزه  به خون آمدن )پی جنگ و ک

شیرنل در جنگ مردی فروختن )نازش به جنگ و شدننل پیم شم ستن رخ تیغ هندی )به کارگیری  ش دندان )قوینل 
ینل کمان مالیدنل موی تر کردن باره ) رق کردن استتتب از دویدن بستتتیارنل خور برآوردن )خور: تاج خروسل دلیر

حریر ستتر نیزهل دستتتار بلواان؛ آمادۀ جنگ بودننل درخشتتیدن تیر و خشتتت )به کار بردن آنها و نبرد کردننل دستتت 
هی شدننل سنان به دندان خاییدن )دلیری و سوی بند آوردن )تسلیا شدننل زنار خونین به میان بستن )آمادۀ خونخوا

زیر نعم  توانمندینل ستتر زیر گرد کستتی بودن )شتتکستتت خوردننل گرد به ابر اندر آوردن )تکاپوی بستتیارل هیاهونل
سایش و خواب را رها کردن و به نبرد رفتننل به تیر و کمان  شن کردن )آ کوفتن )نابود کردننل نهالی از خفتان و جو

سیدن )قدرتمند  ستن ر شه و مور ب سیارنل راه بر پ شیران )دلیری ب شت  شدننل دندان زدن )مبارزهنل ربودن کباب از پ
)انبوهی بسیارنل دیدۀ اژدها سپردن )کار سخت و مها کردننل آواز روباه شنیدن )دور از شهر بودنل به طبیعت مشغول 

 هن.بودن؛ در وتف نادالوری کسینل ناپدید شدن آفتاب از جهان )بسیاری سپا

به کار رفته نیز تازگی بسیاری هست با این توضیح که دل به باور گذشتگان محم جرأت « دل»در کنایاتی که لفظ  
سه دارند مانند  سیاری با رزم و حما سب ب ست و برخی از این کنایات نیز تنا شتاب »بوده ا سیدننل پر  دل دریدن )تر

یدننل دل گروگان کردن )فرمانبردارینل گسسته دل )ترسیدهنل شدنِ دل )ناآرامینل دل بردمیدن )هیزان زده شدنل ترس
 دل به دو نیا بودن )دل شکسته و هراسان بودننل دل شکستن )ترساندن و تضعیف روحیهن:

 به خنزر دل دشمنان بشکنیا               وگر کوه باشد ز بن برکنیا       
 ن4/97/1366)ج                                                              

سیاری از ترکیبات کنایی شاهنامه با موضو ات دیگر نیز آمده که آنها نیز تازه است اون « دل»البته لفظ  دل »در ب
تر شدننل دل تازه شدن )شادمانینل دل درشت )دلگیرینل دل پاره شدن )اندوه و آزردگی بسیارنل تیز گشتن )مشتاق

شتنِ دل  شدن و گ شادن و پیچان  سته ) تر  ن ر کردن از آننل دل آرا ستن ) شانینل دل از ایزی کا )ناراحتیل پری
 «:آراستن دل )شاد کردنن

 سیاووش را گفت با او برو             بیارای دل را به دیدار نو   
 ن3/16/182)ج                                                              

 برد:ای به کار میو کشتن ها کنایات تازه فردوسی در بیان مرگ

نوید دادن کرگسان به  مغز کسی )کشتن او در آیندۀ نزدیکنل نیام از دل و خون کردن )کشتننل از انزمن ناپدید 
شدننل باالی کسی را خاک پیمودن )مردننل بدرود گفتنِ جان )ترک  سر کشیدن )آمادۀ مرگ  شدن )مردننل اادر بر 

یدینل بی نیاز شدن جهان از کسی )مردن اونل سر بار آوردنِ گیا در بیابان )شدت کشتارنل پوست بر جان کردن و ناام
سیار راه انداختننل  شتار ب شتننل کرکس به بزم آوردن )ک سی را از رزم کوتاه کردن )ک شتن )نکشتننل راه ک تن نگه دا

سیارن مغز سر بار آوردنِ خاک )کشته های ب سیارنل زمین به خنزر شستن و سنگ را به خاک لعم کردن )خونریزی ب
خون رنگ مرجان کردن )خونریزی و کشتار بسیارنل سر زیر سنگ آوردن )نابودیل کشتننل سر سوی خنزر بردن )به 
شتن )به خواری مردننل جوشِ خون به  سی بودن )مردننل کفن از خاک دا شاهین کفن ک شواز مرگ رفتننل انگ  پی

شتار فراوان راه شتننل از  ماه آمدن )ک شیدننل تن از جان پرداختن )ک ستن )جز به مرگ نیندی انداختننل جز کفن نز
 انزمن ناپدید شدن )مردنن.

شان نیز از -9 تیف شانی و ..ن و تو شخاص )غال ترسل هیزانل پری سی برای بیان احوال  اطفی و روحی ا فردو
 «:یشتن در شگفت بودن )خودپسندیناز خو»اند اون کند که اغلب آنها نوآورانهکنایه زیاد استفاده می

 هنرمند کز خویشتن در شگفت                          بماند هنر زو نباید گرفت  
 ن8/199/2499)ج                                                                                
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شفته کردننل روباه بودن )در کنار » شه کردن )آ ستن )آزردن روان اون بی ش سی را  سو بودننل روان ک شیر: تر
سر )شرمندهنل روزِ کسی ناپدید شدن )بدبخت شدننل دست بر سر نهادن )درماندگینل از ناهید مغفر کسینل برگشته

سی )تیره شدننل قیر بودن در جوی ک شدن )اابک  سیار گرفتننل آهو  شتن )کبر و غرور ب روزینل درد خوردن گذا
روی سرخ کردن )خشانل روی ز فران کردن )غا و ناراحتینل رگ نزنبیدن )آسودگینل تیز شدن )پنهان کردن دردنل 

شت کردن  شا گرفتننل انگ خاییدن )درماندگینل خور و خواب در شدننل انگ بر انگ مالیدن )خ شمگین  )خ
چیدن )آزردگینل )ناآرامینل دیدن زمین و پشت پای )شرمنده بودننل روی گلنارگون کردن )خزالت کشیدننل روان پی

رخ سندروس کردن )ناراحت شدننل رخ پر از خون بودن ) صبانی بودننل رخ از خون دیده شستن )گریستن بسیارنل 
شان کردننل آتش شوراندن )پری شدننل هوش  شاد  سیاروان برفروختن ) شدن )خندان و سری )تندخویینل  دندان 

شرمنده کردننل نام یزدان شاندن ) شحالنل به خوی درن سیننل مغز  خو سیار و تح شگفت زدگی ب سی ) خواندن بر ک
تفتن )ستتخت ناراحت شتتدننل مهمان خویش بودن )بهره بردن از دستتترنج خودل مهمان جیب خود بودننل مغز تیز 
کردن )هوشتتیاری به کار بردننل گردن دادن به کستتی )رام و مطیع او بودنن و در مقابم: گردن آزاد کردن )رها کردن 

ناب از خوشاب )خندیدننل روی گلگون کردن )سرخ شدن روی بعد از مستینل جان کسی افروختن خودنل گشودن  
 )شاد کردن کسینل سرگران )سرسنگین و خشمناکن.

ست مانند  -10 تفت ا شاهنامه از نوک کنایۀ فعلند ولی برخی نیز کنایۀ  شتر کنایات نو در  شن»بی روان )آگاهنل رو
روان روشن»)فرمانروانل بستگان )اسیراننل تیزدندان )شزاکنل تیره مغز )نادانن و متضاد آن بی خواب )هشیارنل با کاله 

دار )جنگاورنل جگربند )فرزندنل جگر دریده پیچ )ستتتوار ماهرنل ترگدارل  نانل تنک دل )ترستتتونل  نان«)آگاه و دانان
زبان به زر آژده )غمگیننل گشتتتاده )ترستتتیدهنل جهان ناستتتپرده )بی تزربهنل اشتتتا دل دوخته )فریب خوردهنل رخ

 )گستاخنل سرآهنگ )سرپرستل مسئولن.
وران ) ربستاننل سر جاودانل ترک بدگوهر و دشت نیزه»ای از کنایات تازۀ شاهنامه نیز کنایه موتوفند مانند دسته

 ترک دژم )افراسیابن.
سی اثرل اغراقل ایزاز و تمام-11 سبند  کنایات ابدا ی همه با لحن فاخر و حما شاهنامه متنا خصوتیات برجسته 

سی برای بیان ناایز و نادیده گرفتنل با لحنی پهلوانی از کنایۀ  ستفاده می» ایزی را به زمین زدن»انانکه فردو کند و ا
گردن به ماه »و برای ارجمند شدن و مقام  الی یافتن از « یال افراختن»برای رشد کردن و بزرگ شدن فرزند انسان از 

سمان آمدنآوردنل  سر به آ سحاب و  سی بودن از کنایۀ « سر اندر  ستدار ک سخت دو سی »و برای  روان به مهر ک
 استفاده می کند.« گروگان کردن

نوآوری در کنایات شاهنامه حتی شامم استفاده از کلمات ساده و آشنا به  نوان کنایه در شاهنامه نیز هست  -12
سی از  سای»انانکه فردو سازگارل همراهن و افکنده )زخمینها آواز )متحدنل هم ستفاده کرده « ه ) در  معنای کنایی ا

نام کستتی گا شتتدن )فراموش »گذرد اون استتت؛ تصتتور کنایه بودن در مورد برخی از این تعابیر کنایی از ذهن نمی
 «:شدنن و گا شدن ایزی )نابود شدن آنن

 خت     بگویا که بر من اه آمد ز بخت       همی تخت جستا که گا گشت ت
 ن6/43/561)ج                                                                         

های تازهل نشان از تسلط فردوسی بر زبان فارسی است مثالً . سرانزام اینکه استفاده از کلمات مشابه در کنایه13
ساختهکنایات تازه« کاله»او با  ست اون  ای  سینل »ا سر ربودن )خوار و بی مقدار کردن یا گرفتن مقام از ک کاله از 

کاله جستن )دنبال رسیدن به شاهینل کاله بر سر نهادن )بزرگ یا شاه شدننل کلهِ ایزی بر سر کسی نهادن )کسی را 
 مسئول کاری کردنن و...

 

 گیرینتیجه. 3
  صرشل کاربرد کنایه است. تعدد و تنوک میان شعرای ها های سبکی منحصر به فرد فردوسی دریکی از مشخصه
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موضتتو ی و ستتاختاری این گونۀ هنری و وجود انواک کنایات از اشتتارهل رمزل تلویح و تعریض تا فعم و تتتفت و 

 کند. موتو  و قریب و بعیدل این مطلب را اثبات می

توان آنها را نگاه دیگری به کنایات شاهنامهل می اندل بابندی و تشخیص کنایات شاهنامه نوشتهغیر از آنچه در طبقه

کنایاتی که در زبان یا در سخن سخنوران دیگر نیز سابقه داشته و به سادگی -1به دو دستۀ کلی دیگر نیز تقسیا کرد: 

 اند که بیش از هر ایزل ارزشهکنایاتی که ابدا ی و نوآوران-2توان آنها را در شتتعر تشتتخیص داد و معنی کرد و می

 نمایند. ای دارندل تصویر محضند و بخش بزرگی از ا زاز فردوسی را در کالم میالعادهشناسی فوقزیبایی

موضتتوک این کنایات نیز اون همۀ کنایات شتتاهنامه متنوک استتت ولی بیشتتتر به رزم و آیین آن؛ کشتتتنل دالوریل 

نوک فعلند ولی کنایات تتفت و موتتو  ها شتوند. هراند بیشتتر این کنایات تازه از ترس و خونریزی مربوط می

درآورد اه همه « باد پیمودن»توان ترکیبی مصتتتدری اون دارند. البته از کنایات فعلی تازه شتتتاهنامه به راحتی نمی

 کنند.بدیعند و برخی از آنها دیریابند که خود شاهنامه را قابم تأملتر و قدری پیچیده و سخت می

صور  ام دربار  سبکاین کنایاتل ت ضوک خاص و  سی را  وض کردهل به مو شعر فار سطح ۀ کنایه در  آفرین )در 

 دادنی نیستند.شوند اما توضیحاند که گاه اون تمام هنرل تنها درک میهنری و زبانین دیگری برای شاهنامه بدل کرده
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