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 : چکیده 

ست که درشعر عنصر خیال مهمترین عنصر سازندۀ سخن ا

دارد و در بالغت سنتی با عنوان صوور خیوال    و نثرکاربرد

. شودکنایه ازآن نام برده می مجاز، استعاره، در قالب تشبیه،

 تووریندقیوو  زیبوواترین، یکووی از در ایوون میووان کنایووه 

بالغی اسوت کوه نومن ایون      هایوتاثیرگذارترین اسلوب

مجاز،  مورد 807مورد کنایه،  017 پژوهش درتاریخ بیهقی

اسوتعاره شناسوایی شود کوه      موورد  118مورد تشبیه و 166

در نثور تواریخ    کواربرد را بیشترین  کنایهبرابر آمار موجود، 

بررسی صور خیال در . به خود اختصاص داده استبیهقی 

شوود از  تاریخ بیهقی به نتایج کاربردی و مهمی منوتج موی  

هووای درونووی آشووکار شوودن رو یوواژ و ویژگووی: جملووه 

ه و سبك سخن وی و شناخت بهتر اوناع سیاسی نویسند

زیسوته اسوت بوه    ای که بیهقوی در آن موی  اجتماعی جامعه

گرا و مورخی واقع نگور و  عنوان یك نویسندۀ توانا وساده

 تواریخ  نثر هایکنایه دهد بیشتراین پژوهش نشان می. آگاه

 مردموی  و و رایوج  زودیواب  و قریوب  هوای کنایه  را بیهقی

 فراوانوی  کاربرد هم امروز در زبان  تی کهدهد می تشکیل

 هایظرفیت ازعنصر کنایه استفاده با بیهقیابوالفضل . دارند

 و وقوایع  از بخشوی  بیان یا ثبت را برای فارسی زبان عادی

داده وسوووخنش را  افوووزایش روزگوووارش هوووایتجربوووه

 .است تاثیرگذارتر کرده

، زبوان  بیهقوی، کنایوه   بیهقی، ابوالفضول  تاریخ: هاواژهکلید

 . عامه، تصاویر، واقع نگری

 

 

 

 
Abstract 

Imagination is the most important ingredient 

in poetry and prose and in classical rhetoric 

called Image. Allusion is most beatifule and 

most accurate rhetoric styles that extracted 

from Tarikh-e- Beyhaghi; 710 Allusion, 470 

Majaaz,166 assimilation and 114 Metaphor 

discovered in this book and as the statistics 

shows, allusion is very important in this 

book. Practical and important results derived 

from Tarikh-e-Beyhaghi, For Example the 

spirit and internal characteristics of Author 

Revealing and the style of speech and 

political situation of the authure’s time has 

been shown. As a perfect author and 

minimalist and as a realistic historian; In 

This Study has been shown that, most of 

allusion in Tarikhe Beyhaghi are  popular 

and minimal allusions and meanwhile now , 

in this time used by most of people. 

Keywords: Tarikhe Beyhaghi, Allusion, 

Popular Language, Imagination , Realism.  
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 و بیان مسأله درآمد.1

 خراسوانی  سوبك  در فارسوی  نثور  شواهکار  بیهقی تاریخ

 نویسندگی قدرژ از نشان گارین تاریخ شیوه این. است

 دربوار  در دبیوری  و کتابت هاسال مدیون که دارد بیهقی

ویژگوی  و نگواری  تاریخ بیهقی .است و مسعود محمود

 هور  رایج رسوم و آداب و فرد هر منش و اشخاص های

 توا  کنود موی  بیوان  شویوا  و زیبوا  بسویار  را رسته و صنف

 که آنجا از. کند درک را ادبی و هنری لذژ اوج خواننده

 خیوالی  هوای صوورژ  و تخیول  ادبیواژ،  اصولی  جوهره

نوشوته   یوك  چقودر  هور  بنوابراین  اسوت،  آن در موجود

باشد جهاژ  مندبهره بیشتری منثورازصورخیال یا منظوم

 و اعجوواب زیبووایی، ادبووی آن بیشووترخواهد بووود یعنووی 

وطبیعتوا    کنود می منتقل خواننده به را بیشتری انگیختگی

با ایون وصوف، تحلیول کنایواژ      بود خواهد تأثیرگذارتر

توانود درجهوت   تاریخ بیهقی به عنوان یك متن ادبی می

،  نویسوونده اثبواژ ادبیوت ایوون کتواب و بیووان رو یواژ    

و همچنوین   وی سبك نویسوندگی  سخن و های ویژگی

جامعوه عصور    اجتمواعی  سیاسوی  بهتور اونواع   شناخت

 . ائز اهمیت بسیاری باشد غزنوی

 

 پیشینه پژوهش  . 2

، 1940رنوی ،ا مود،   )ا توجه به کتابشناسوی بیهقوی   ب 

 هوا ،  ؛گوزارش توصویفی کتواب   بیهقی پژوهوی در ایوران  

ها، انتشاراژ    شونا  رشوت بوا    ها و پایان نامهمقاله

دربواب  ( همکاری انجمن علمی زبان و ادبیواژ فارسوی  

های بسیاری انجام شده اسوت اموا   تاریخ بیهقی پژوهش

ال بیهقی را بوه صوورژ   مشابه این پژوهش که صور خی

همچنین در پایگاه . دقی  بررسی کرده باشد وجود ندارد

ای با این دانشگاهی نیز مقاله جهاد علمی اطالعاژ مرکز

 کنایوه  جایگاه»تنها مقاالتی با عنوان  ویژگی وجود ندارد

 میتورا درنشوریه دانشوکده    گلچوین  اثر« موالنا مثنوی در

  دوره ،1948 پاییز: رهشما (تهران) انسانی علوم و ادبیاژ

و مقوواالتی از  118- 31 ،صووص( 101) 2  شووماره ، 16

این قبیول در بواب دیگرشواعران و نویسوندگان وجوود      

در باب ماهیت کنایه ومبا ث تئوری آن نیزمواردی .دارد

 «المثول  نورب  بوا  کنایوه  تفواوژ »مقاله  :قابل ذکر است

 ادبیواژ  و زبوان  پوژوهش  ذوالفقاری،  سون در نشوریه  

 ،17 ، شووماره 1940 تابسووتان و بهووار: ی، شوومارهفارسوو

 در مونووع  ترینلغزان کنایه»: مقاله .199 - 173 صص

 ا مد؛ خراسانی، ، یدرعلی؛ امیری اثر دهمرده« بیان فن

 و ادب در نشوریه  محمدصواد   یحیی؛ بصیری، طالبیان،

 (کرموان  انسوانی  علووم  و ادبیواژ  دانشکده نشریه) زبان

 ،(13 پیووواپی) 22 مارهشووو ،1946 زمسوووتان: شوووماره

چاپ شوده اسوت کوه مبا وث تئووری      194-119صص

همچنین  .کنایه را به طور کلی مورد توجه قرارداده است

اثرخوانم  « یدرتاریخ بیهقو  های هنری وبالغیجلوه»قالهم

 نشوریه  1941بهوار  ، 99شوماره   کوه در  گلی زادهپروین 

بهشووتی،  شووهید دانشووگاه نامووه علوووم انسووانیپووژوهش

 دیوودگاه از بووه چوواپ رسوویده اسووت 276 -131صووص

بیهقوی ماننود    تاریخ های هنرینکته زا برخی زیباشناسی

جمالژ کوتاه و مفید، کشف ظرفیوت و تووان فعول در    

ها در زبان فارسی همچنین گزینش و انتخاب هنری واژه

-نشینی کالم و آفرینش ساختاری نوین از واژهمحور هم

ها بر اسا  فرایند قاعده افزایی و قاعده کاهی پرداختوه  

یژه تصواویر کنوایی   است ولی در باب صور خیوال و بوو  

مطلبی بیان نشده است وپژوهش  انور از ایون  یوث    

 . جدید است

 

 مقدمه. 6

 بالغوی  هوای شویوه  تورین لطیف از کنایه به عنوان یکی 

کنایی نسوبت   بیان زیرا تر است بلیغ وتصریح از قیقت

 بسویاری »  :دارد چندان دو تاثیری و نفوذ به بیان عادی،

 لوذژ  کنویم  گفتوار ادا  عادی منط  با اگر را که از معانی

 .نمایوودمووی زشووت و مسووتهجن و گوواه نیسووت بخووش

 بیوان  ومووثر  دلکوش  اسولوبی  به توانمی کنایه ازرهگذر

 را و  رام زشت و کلماژ ازتعبیراژ بسیاری جای .کرد

http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=34148
http://fa.journals.sid.ir/JournalListPaper.aspx?ID=5848
http://fa.journals.sid.ir/JournalList.aspx?ID=1181
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 کووه داد تعبیراتووی و کلموواژ بووه کنایووه راه از توووانمووی

 باشود  نداشوته  امتنواعی  گونههیچ آنها از شنیدن خواننده

  ووزه  درهموین  کنایواژ  در استعمال عمده سهم وشاید

خاطر  تنفر مایه آنها عادی مستقیم بیان که باشد مفاهیمی

  (181-187: 1940کدکنی، شفیعی)« .است

 خاصووی و اهمیووت ویژگووی از در زبووان کنایووه

 هوم  را هوا المثول  ازنورب  برخی  تی است، برخوردار

 ادیعو  و کوالم  امروز درفارسی همچنین. شودمی شامل

نوو   هوای کنایوه  ویوژه  بوه  دارد، زیوادی  کاربرد کنایه نیز،

 کنایوه  .نظوایرآن  و «دادن نشان سبز چراغ»: چون پدیدی

 و اسوت  درسوخن  تأثیرگوذار  و مهم خیال صور از یکی

 و شعری های زیبایی کشف به ادبی متون در آن بررسی

بورای ورود بوه    .شوود  موی  منجور  ای، ارزنده ادبی نتایج

ر است از سرچشمه آن یعنی دانوش بیوان   بحث کنایه بهت

اطالع بر کیفیت ایرادسخن بور  »علم بیان که . وارد شویم

رجوایی،  ) «وف  مقتضای  ال و شناخت تعقیود معنووی  

ایراد معنای وا د به طر  »تر و به زبان ساده( 27: 1987

مختلف است مشروط بر این که اختالف آن طر  مبتنی 

مهمتورین دروازۀ  (. 20: 1904شمیسوا،  )« بر تخیل باشد

ورود به دنیای ادبیاژ و افکوار نویسوندگان و شوعرا بوه     

ای متفوواوژ بووا کسووانی کووه بووه گونووه . رودشوومار مووی

جهووان را »اندیشوند،  هنجارهوای ذهنوی وزبووانی موا مووی   

بینند و الجرم برای بیوان ایون دیگرگوونی،    دیگرگونه می

گوذاری  در نوام ( 29: همان. )«گوینددیگرگونه سخن می

 شوویاو و موجوووداژ بووه سوولیقل خووود دخوول و تصوورف ا

کنند؛ خورشید را نرگس، محبووب را مواه و قطوراژ    می

ما درعلوم بیوان رموز وراز و    ». نامنداشك را مروارید می

و ) هوا و تغییور معنوی واژگوان     چم و خم این جابجایی

آمووزیم  را که مرسوم هنرمندان است می( گاهی جمالژ

یین و رسوم کالم ادبی آشونا  و بدین ترتیب با اسرار و آ

بس که  نیهم انیعلم ب تیدراهم (28:همان. )«شویممی

عبدالقاهر  خیامام البالغه ش بالغت است و اسا  استوار

، دالئل االعجازمقدمه  در( 801به سال  یمتوف) یجرجان

 یفیبوا توصو   د،یگو یدرمقام ومنزلت علم سخن م یوقت

 ادا نمووده   و  سوخن را   ان،یو از علوم ب  ریچشمگ اریبس

 اش اسوتوارتر شهیکه ر ینیبیرا نم یعلم چیه... »: است

گلووش  و توور نیریاش شوووهیوواش بلنوودتر و مو شوواخه

تور  ینووران  دشیخورش و تر فیاش شرثمره خوشبوتر و

که اگور وجوود نداشوت هرگوز      یعلم ان،یباشد ازعلم ب

  هووا وبافووت سووخن را بووا رنوو  یکووه زبووان یدیوودینموو

 یهوا لفظ را به شکل گوهر و دیارایگوناگون ب یهانقش

دهوان،   از. سوازد  بهانگرا یورهایآن ز از درآورد و بایز

 از زبان، سحرخارج کنود، شوهد گورد آورد و    و دیمروار

 و نیریش یها وهیتازه به تو دهد و م یهاگل ها وشکوفه

. «توو نهود   شیدرپو  دهیدرخت چ نیا تو از یشاداب برا

به ظرایف بالغی تاریخ با عنایت (.87: 1964 ،یجرجان)

 گونواگون  هوای جنبه از آن هایکنایه مقاله ، دراینبیهقی

 تووا اسووت شوده  بررسووی و نقود  سوواختاری، و محتووایی 

 پدیودار  مخاطوب  چشومان  برابر در زیبا و بدیع تابلویی

 .گردد

 

 دبیری و علم بیان. 4

سخنوران ازکنایه به عنوان یکی ازانواع امکاناژ زبان و  

شکل تصویری زیبوا و دوبعودی ، بنوا بور     بیان هنری به 

اقتضای  ال و مقام، در تاثیر گذاری سخن خود استفاده 

انود از ایون رو کنایوه، بیوانی غیرمسوتقیم و بسویار       کرده

تأثیرگذار و به  قیقت نزدیك اسوت زیورا اراده معنوای    

با عنایت به این تعریوف و  . ظاهری آن نیز معمول است

هوای عامیانوه   تردۀ کنایوه باتوجه به نفووذ واسوتفاده گسو   

توان گفت کنایوه، تصوویری عامیانوه و    درمیان مردم، می

رایج است که در بین عامل مردم رواج یافتوه و خوواص   

تورین  اند و به همین جهت از نرورینیز آن را پسندیده

های یك دبیرخوب، وقوف کافی بر بیوان، بوویژه   ویژگی

اسوت توا   های ادبی بوده ظرایف سخن در کنایه و دانش

هردبیور در  . برفنون نویسندگی تسلط کافی داشوته باشود  

صورژ ا راز صوال یت و ابوراز لیاقوت وکواردانی بوه      
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بسویار بوود کوه دبیوران در صوورژ      » :رسوید وزارژ می

. رسویدند شایستگی وابراز لیاقت و تدبیر بوه وزارژ موی  

ابوطیب مصعبی، ابوعلی بلعمی، ابوعبداهلل جیهانی، ابون  

عماد، ا مدبن  سن میمندی، ا مود   عمید، صا ب بن

عبدالصمد نظام الملك طوسی، ابن فراته ابن مقله از این 

بیهقوی واسوتادش   ( 477: 1917 ،یوسفی). «اندگروه بوده

بونصرمشکان، دو تن از دبیران ورزیده ومجرب دستگاه 

غزنویان بودند و بونصرمشکان درعهد محمود ومسوعود  

روز رئوویس بووه اصووطال  اموو)صووا ب دیوووان رسووالت 

دارفوانی را   891بود تا اینکه درصوفر  ( دبیرخانه سلطنتی

پووس از بونصرمشووکان،  (66: 1963بهووار،). وداع گفووت

شاگردش ابوالفضل بیهقی عهده دار دیوان رسوالت بوود   

: که این نیز نشانه لیاقت وشایستگی علمی وادبی اوسوت 

ابوالفضل بیهقی درفضل وادب به کمال بود که توانسته » 

نان مقامی را ا وراز کنود، خاصوه کوه عوالوه بور       بود چ

تحصیل زبان وادب فارسی مدژ نوزده سال در دستگاه 

غزنویان دبیری کورده وزیور دسوت نویسونده ای ماننود      

. «هوا اندوختوه و تربیوت شوده بوود     بونصرمشکان تجربه

و عالوه براین وی موردی اهول مطالعوه و    ( 4و2: همان)

بوه ایون مسواله     تحقی  بود و درتاریخش گاهی اوقواژ 

موون کووه بوالفضوولم کتوواب بسوویار     » : ای دارداشوواره

. «...ام، خاصوه اخبوارو از آن التقاطهوا کورده    فرونگریسته

صا ب چهارمقاله به دلیل اهمیت ( 281: 1964 بیهقی،)

خاصی که دبیری دارد، مقالت اول کتابش را بوه دبیوری   

 :اختصووواص داده، درماهیوووت دبیوووری نوشوووته اسوووت

ی اسووت مشووتمل برقیاسوواژ، خطووابی دبیووری صووناعت» 

وبالغی، منتفوع در مخاطبواتی کوه درمیوان موردم اسوت       

برسبیل محاورژ ومشاورژ ومخاصمت، درمود  و ذم  

و یلت و استعطاف و اغراو و بزرگ گردانیدن اعموال و  

خرد گردانیدن اشغال وساختن وجووه عوذر و عتواب و    

 ا کام و ثائ  و اذکار سواب  و ظاهرگردانیدن ترتیوب و 

نظام سخن در هر واقعه تا بروجه اولی وا ری اداکورده  

آنگاه ( 27و 13: 1968نظامی عرونی سمر قندی،)« .آید

 : کایاتی نادر از دبیران ونویسوندگان نقول کورده اسوت    

تا پادشاه را روشن شود و معلوم گوردد کوه دبیوری نوه     »

 ( 13: همان. )«خردکاری است

فضیلت آن بوی  سخن گفتن درباره دبیری ونمایاندن     

گمان به اهمیت دبیرخوب وابسته اسوت، زیورا دبیور در    

دستگاه  کومت ازجایگاهی ویژه برخووردار بوود و بوه    

بنوابر  . «قوام ملك به دبیراسوت »تعبیر صا ب چهارمقاله 

دبیر باید کریم االصل، شریف الغرض، دقی  النظر، »این 

عمی  الفکر، ثاقب الرای باشد وازادب و ثمراژ آن قسم 

-27:هموان . )"...اکبر و  ظ اوفر نصیب او رسیده باشد

الح  بیهقی در دبیری دستی تمام داشوت، تاجوایی   ( 22

 .که بونصرمشوکان، اسوتادش، اوراسوخت عزیوز داشوت     

زیرا آداب وآئین نویسندگی را بوه  ( 399 :1964 بیهقی،)

عالوه بوراین بیهقوی دارای   . طور کامل به او آموخته بود

نوشوته اسوت؛   ه و بسیار زیبا میخطی نیکو و خوش بود

نوشت و بیهقوی  به همین دلیل نسخت نامه را بونصر می

و بوه دیووان بواز آمودیم،     »:کردبا خط زیبایش تحریر می

بونصر قلم دیوان برداشت و نسخت کردن گرفت و مورا  

                                                                             (                                                130:همووان )«کووردمپوویش نشوواند تووا بیوواض مووی    

بیهقی در جای دیگردر باب اهمیت و  ساسیت دبیوری  

استادم خواجه بونصور نسوخت ناموه بکورد     »: می نویسد

نیکو بغایت، چنانکه او دانستی کرد که امام روزگار بوود  

 فضولم، کوه   در دبیری وآن را تحریر مون کوردم کوه بوال   

نامووه هووای  ضوورژ خالفووت وازآن خانووان ترکسووتان  

 ( 881:همان)«.وملوک همه به خط من رفتی

دهد که نوشتن نامه به دربوار  این مونوع نشان می

پادشاهان تا چه اندازه اهمیت داشته، کوه ابتودا اسوتادی    

چون بونصر مشکان ، نسخت یا پیش نویس آن را آماده 

قی با خطی زیبوا وخووش آن   کرد، آنگاه ابوالفضل بیهمی

کرد وپس از تحریر یا به اصطال  پاکنویس را تحریر می

کردن، بونصرمشکان آن را بورای توقیوع کوردن بوه نوزد      

ومن که بوالفضلم این ملطفه خرد و نامه » :بردسلطان می

بزرگ تحریرکردم و استادم پیش برد و هر دوتوقیع کرد 
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دیووان رسوالت   هوا در چون نامه( 626:همان)« .وبازآورد

شدند، اهمیوت آن را نموی تووان از نظور دور     نوشته می

دیوان رسالت یا انشاو  درتشوکیالژ  کوومتی   »: داشت

کشورهای اسالمی دارای اهمیوت ومقوام خاصوی بووده     

وظایف خطیری که برعهده صا ب دیوان محوول  . است

 بوووده، از نوشووتن مناشوویر وا کووام سوولطانی وجووواب   

ض رسواندن اخبوار واصوله و    های رسیده و بوه عور  نامه

هوای رموزی ومحرمانوه و طورف مشوورژ      نگارش نامه

سلطان قرار گرفتن وغیراینها همه  اکی از اهمیوت ایون   

: 1914رکنوی یوزدی،  )« .باشداداره از طرف  کومت می

کسانی که دراین اداره به کار اشتغال داشتند یعنوی  ( 298

ظرایوف   بایست از فنون ادبی آگاه بووده و دبیران، نیز می

 .شناختندعلم بیان را به نیکی می

 

 کنایه و استعاره کنایی. 5

های تصویرآفرینی در دانیم یکی از شیوههمانطور که می

مصدر فعل کَنَیوت  یوا   »کنایه در لغت . سخن کنایه است

کَنَوژ  بکذا اسوت یعنوی فوالن مطلوب را بوه صورا ت       

:  هاشومی، بوی توا   )«نگفتم بلکه بطوور غیرصوریح گفوتم   

هرگواه  »: و در تعریف اصطال ی آن آموده اسوت  ( 913

کلمه و کالم، عالوه بر معنوی  قیقوی و ظواهری خوود،     

معنی مقصود دیگری را نیز به هموراه داشوته باشود ایون     

. «نامنود معنی مقصود را معنی کنوایی کلموه وکوالم موی    

 یوا  جمله» :انددر تعریف کنایه گفته (33:1963ثروتیان،)

 اما نباشد آن ظاهری معنای یندهگو مراد که است ترکیبی

 متوجوه  ظواهری  معنوای  از را موا  که هم ایصارفه قرینه

 شمیسووا،)«.باشوود نداشووته وجووود کنوود بوواطنی معنووای

کوه در   جملوه،  آن ظاهریبه الفاظ و معانی  (261:1940

 معنوای  و بوه شود اطال  می مکنّی بهشود، کالم ذکر می

 عنه عبوارژ  نیٌگویند در واقع  مَک مکنّی عنه آن، باطنی

 تأمول  بوا  بایود  و اسوت  پنهان که مقصود معنای از است

کنایه بیانی غیرمسوتقیم و تأثیرگوذار اسوت     .برد پی بدان

تورین گونول تصواویر خیوالی و     توان آن را مردمیکه می

تورین  ازایون رو کنایوه یکوی از  سوا     »ادبی دانسوت،  

مسائل زبان است وچه بسا خواننده موراد نویسونده را از   

پس فقط کسانی که با یوك زبوان آشونایی    . کنایه درنیابد

: هموان . )«آینود کامل دارند از عهدۀ فهم کنایاژ آن برمی

 کوه  صوورخیال  گونواگون  هوای جلووه  به توجه با (209

کنایوه را بوه    اسوت  نویسنده گوناگون هایتجربه بازتاب

موی دهویم    قورار  بررسوی  عنوان یکی از این هنرها مورد

 ابوالفضول بیهقوی،   خواص  و سوبك  هبرجسوت  زبوان  زیرا

 نثوری  بوه  را بیهقوی  تواریخ  نثر که است مواردی ازجمله

 تموامی  درمیوان  کوه  بطووری  است ساخته مبدل شاعرانه

همچنین در تعریف کنایه . است متمایز فارسی منثور آثار

کنایه،بیان پوشیده، »: های  هنری نیز اشاره کردندبه جنبه

بسیاری از معوانی را   به روش هنری در گفتار است، اگر

با زبان و منط  عادی گفتار، بیان کنویم، لوذژ بخوش و    

تأثیرگذار نیست و شاید زشت و نامناسب، جلوه کند اما 

« .با کنایه همان معانی، توجه برانگیز و مؤثر خواهد بوود 

و در تفاوژ بین اسوتعاره  ( 187: 1940شفیعی کدکنی، )

و جموالژ   مرکب و کنایه، بعضی اهل بالغت، ترکیباژ

و عباراتی را که درباره امری محال است مثول تکیوه بور    

اند  ال آنکه ایون گونوه سوخن    آب زدن را کنایه دانسته

آن »اسوت و  استعاره مرکبب  یامجاز مرکب باالستعاره 

کالمی است در غیرمعنی مونوع له و با عالقه مشابهت 

 (67: 1963صوفا،  )« .و قرینه مانع از اراده معنی  قیقوی 

مشوبه  )بارتی دیگر در استعاره مرکوب، مسوتعار منوه   به ع

بکار موی رود کوه بایود بوا تأمول       جمله ، به صورژ(به

عقلی دریافت که جمله در معنوای خوود بوه کوار نرفتوه      

. کنداست و با عالقه مشابهت معنای دیگری را افاده می

 : مانند این بیت  افظ

 گوووره به بووواد مزن گرچه بر مراد رود

 به مثل مور با سلیمان گفت که این سخن

مسوتعار   .گبره ببه بباد زدن   (:مشبه به)مستعار منه

: قرینه و عالقه.  عمل لغو و بیهوده انجام دادن(: مشبه)له

گوره بوه بواد    : )جامع. این امر ،عقالنی و متعارف نیست



 ائیز و زمستانپ ،ومد، شماره اول ، سال«بالغیبالغت کاربردی و نقد فصلنامه دو» 44

 

از آنجا کوه  . عمل بیهوده انجام دادن است( زدن شبیه به

له است گاه در تمییوز  استعاره مرکب نیز مانند کنایه ،جم

فور  آنهوا در   . آمیزندو تشخیص دادن آن را با کنایه می

در کنایه قرینول صوارفه نوداریم توا  تموا       »این است که 

جمله را در معنای ثانوی دریابیم اما در اسوتعاره مرکوب   

شویم که موراد معنوای دیگوری    به  کم قرینه متوجه می

مرکوب   همچنوین اسوتعاره  ( 279: 1940شمیسا،)« .است

کنایوه را ترفنود   برخی . دارای زیر ساخت تشبیهی است

چهارمین »: پوشیده و وابسته بیان کردن اندیشه می دانند

ی بواز نموود اندیشوه، در قلمورو     ترفند شاعرانه و شویوه 

کنایه در واژه، فرونهوادن آشوکارگی در   .بیان، کنایه است

ی خویش سخن است، زیرا سخنور به جای آنکه اندیشه

کارا و به یکباره، در سخن بگنجاند و بوه روشونی   را آش

ای باز نماید، آن را در کنایه، فرو می پیچود، و بوه شویوه   

: 1940کوزازی،  )« .آوردپوشیده و وابسته در سوخن موی  

116) 

در مورد علل کاربرد کنایه، نظراژ گوناگونی وجوود  

 هوایی واسطه ها،کنایه مجازی معنای دریافت برای» .دارد

 هوای کنایوه  از بسویاری  یعنی گذاشت، سر شتپ باید را

 همچنوان  گردندبرمی گذشته به که دارند ژرفایی فارسی

 اسوت  هوایی  کایت از برگرفته هاالمثل نرب بیشتر که

 اصول  بوه  وقتوی .اسوت  شده اشاره آنها به بیش و کم که

 پوردازیم موی  آنهوا  یابی ریشه به و کنیممی دقت ها،کنایه

 زیور  مووارد  از یکی در آنها یشترب یسررشته که بینیممی

 و آداب پیشوینیان،  اعتقاداژ قرآنی، آیاژ: شودمی یافت

 اسواطیری،  باورهوای  عامیانه، باورهای و اجتماعی رسوم

: 1904 میرزانیوا، )« .غیوره  و موذهبی  هوای بینش تاریخی،

  و عمیووو  تووواریخی  نگووورش بووواب ایووون در (379

 تواندیم شناسی و توجه به بافت فرهنگی جامعه جامعه

 .به ما کمك کند هاکنایه ریشه و منشاو جستجوی در

 تصاویرکنایی و تبیین آن در نثر تاریخ بیهقی .3

هوای  از آنجا که جوهره اصلی ادبیاژ، تخیل و صوورژ 

خیالی موجوود در آن اسوت، بنوابراین هور چقودر یوك       

از صوور خیوال بیشوتری بهوره منود       -نظم یا نثر -نوشته

زیبوایی، اعجواب و انگیختگوی    تر است، یعنی باشد ادبی

کنود و تاثیرگوذارتر   بیشتری را بوه خواننوده منتقول موی    

ادبوی تواریخ    -دراین پژوهش متن تاریخی.  خواهد بود

بیهقی از نظر صور خیوال موجوود در آن موورد بررسوی     

قرار گرفت و مشخص شد تاریخ بیهقی دارای یکهزار و 

ه، صورژ خیالی اعوم از تشوبیه، اسوتعار   ( 1177)پانصد 

این  مجاز و کنایه است ولی به جهت پرهیز از اطناب در

مورد توجه قرارگرفت که وجود تصاویر  مقاله تنها کنایه

زیبا و هنری کنایه در این اثر، نشوانگر تخیول سرشوار و    

تونایی ادبی ابوالفضل بیهقی است که به زیبایی توانسوته  

است با کواربرد کنایوه بوه تصوویرگری وقوایع تواریخی       

زد به طوری که اغلب  وادث تاریخی، قابل تبدیل بپردا

شدن به یك نقاشی زیبا وتوابلوی برجسوته وجوذاب را    

 .داشته باشد

در این مقاله بررسی کنایواژ تواریخ بیهقوی هودف     

آید اما برای نشان دادن ونعیت کنایه اصلی به شمار می

دربین چهار صوورژ خیوالی دیگور، بطوورکلی نموودار      

به ترتیوب آموار کواربرد آنهوا در     کاربرد همه صورخیال 

 :تاریخ بیهقی ارائه می گردد

 

 :جدول فراوانی صور خیال تاریخ بیهقی

 درصد تعداد صور خیال تاریخ بیهقی ردیف

 17 017 کنایه 1

 91 807 مجاز 2

 11 166 تشبیه 9

 4 118 استعاره 8

 177 1177 جمع کل
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تشبيه

استعاره

 
همانطور که موی بینویم، بیشوترین نووع صوور خیوال در       

تاریخ بیهقی، از آن کنایوه اسوت کوه ایون نووع کواربرد،       

متناسب با نثور ادبوی اسوت بنوابراین، تناسوب و تعوادل       

نثور  . بالغی در کتاب تاریخ بیهقی به عیان دیده می شود

های زبوان  مندی از انواع کنایهحاظ بهرهتاریخ بیهقی به ل

توانود  فارسی در سطح باالیی قرار دارد به طوری که می

هوای اصویل ادب   به عنوان منبعی قابل برای مطالعل کنایه

بوه   را بر بنیاد این پوژوهش کنایواژ  .فارسی به شمار آید

 نثر که بیهقی درتاریخ بیانی مسائل مهمی از عنوان بخش

 ارزنوده  ونکواژ  زیبا تعابیر از حونمش ودلپسندش شیوا

  .دهیم می نقد و تحلیل قرار مورد است،

 مسوائل  از بسویاری  کنایی تصاویر با بیهقی ابوالفضل    

 درقالوب  دارد، زیواد  وبسط شر  به نیاز که را و وادثی

کوه بوا    طووری  بوه  کنود  می بیان واندک مختصر الفاظی

 زودهافو  کوالم  معنوایی  بار بر وجودکاستن اجزای سخن،

 نمن خل  هنور ایجازسوخن ، نفووذ    ودرنتیجه شود می

 واین نکته مبوین آن اسوت کوه    گردد می بیشتر آن وتاثیر

 کنوایی  بیوان  کوه  وکالموی  اسوت  ازتصریح تر بلیغ کنایه

 . بود خواهد بیشتر وظرافتش لطافت باشد، داشته

. اسوت  ابوالفضل بیهقی بیان ابزارهای از یکی کنایه      

 روزی و شبانه گسترده تالش ،821 سال در وادث وی

به تصویر  چنین پدر درگذشت از پس را مسعود سلطان

 هیچ خداوند و این است برفته خداوند آن تا» :می کشد

 جهوان  .است نشده خشک اسبش و نمد اسوت  نیاسوده

« .برانووداخت مووی را و عوواجزان و متغلبووان گشوواد مووی

 مکوران،  والوی  معودان  از مرگ پس( 13: 1964بیهقی، )

 سیسوتان  به و بوالعسکر برادرش رسید عیسی به خالفت

 قرارگرفوت  محمود سلطان نوازش مورد و بعد گریخت

 :و ترسوید  باخبرشود ( عیسوی )مکوران  والوی  و در نتیجه

و  داشوت  نگواه  درگاه و به بنواخت را وی امیرمحمود »

 اش مبوزه  خبار در  رسید، مکران والی برادرش خبر به

 خوواردرموزه( 244: همووان)«...بترسووید و سووخت افتبباد

 زیورا . است وترسیدن شدن ازآزرده کنایه: افتادن( کفش)

نظور   توا  کند می سعی تمهیداتی با مکران والی بالفاصله

 بوا  و انوطراب  تور   هموه  آن. کنود  جلب را برادرش

در  و همچنین شد بیان کنایه صورژ موجز و به عباراتی

 والوی ) یو عیس مسعود سلطان بین وقتی بحث این ادامه

 شودند،  بسیارکشوته  و از طرفین درگرفت جن ( مکران

 جنگوی » :کنود  می را بیان فاجعه عم  ای کنایه با بیهقی

 لشوگر  و هور دو  بگشبت  برخون آسیا چنانکه پیوستند

 برخوون  آسویا ( هموان ) .«بدادنود  داد و بکوشویدند  نیك

 و خوونریزی  و جنو   بوزرگ  از کشوتاری  کنایوه  گشتن

 بور کثورژ   و داللوت  است همراه مبالغه نوعی و با است

 راه خوون  جووی ) بوه اصوطال    کوه  کنود  می خونریزی

 چور   کوه  خوونی  جووی  البتوه  گوینود  می نیز( انداختن

  .است واقعه بیانگر عظمت و این بگرداند را آسیاب

 و رزانود  نمن پنود و  ب،یقر یعل یماجرا انیدرپا      

کوه   ینقول اشوعار ابون رومو     یبورا  یاخالق لیفضا انیب

بزرگا مردا که او دامن  و» :سدینو یب  ال است، ممناس
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 توانوود وورص را گووردن فوورو  قناعووت توانوود گرفووت و

بر نشبانه زده   ریت زین یمعن نیدر یروم پسر شکست و

بوا   یچون اشعار ابن روم( 83: 1964 بیهقی،) «..و است

آمده است، مناسوبت   شیپ بیقر یعل یکه برا یتیونع

برنشوانه   ریو ت)لذا . باشدیم زیمصدا  آن ن کامل داشته و

 یاهیو کنا را درخوود دارا بووده و   میمفواه  نیهمه ا( زدن

 .                                                                                                                   است بایوز فیلط

 :دسینویم یبه خوارزمشاه درباره عل ریام امیدرمورد پ   

مورا بکوار    یعلو  کونم و  نیجواب فرستاد که چن ریام و»

بود که  یدندان و یمالش نیبزرگ را و ا یهااست شغل

عبوارژ   دنودان نموودن در   (11: همان)«.آمد هبدو نمود

اظهارخشوم   ترسواندن و  و دکردنیو ازتهد هیو کنا موذکور 

در کوه   لیو شونودم وک  یمسعد از»: دهدیادامه م است و

بمرد  یپا به دست و گشت و دیخوارزمشاه سخت نوم

 یاز جوا  یکوه و  ارنود ین یبجا تاتمام نمود  یاما تجلد

 یپووا بووه دسووت و)عبووارژ ( 11: همووان)«.بشووده اسووت

و شت زده شودن و   و دنیسخت ترس از هیکنا( بمردن

دو  نیو خشم اسوت کوه ا   تیاز نها هیکنا( بشدن یازجا)

 خشوم و  ایو  و ادیو تور  ز  نی و  فرد را در ت ال هیکنا

 انیو ب نیو که تنها بوا ا  یکند به طوریم میترس تیعصبان

انسان ممکن  یدو  الت رو  نیا  یدق فی، توصییکنا

 نیو ا در شوتر یعالوه برآنچه گذشت، بادقوت ب . گرددیم

 نیبور  ونچ »:توان ذکر کردیرا م یشتریب اژیماجرا کنا

 یرا بووزود یو و چنوودینووه پ یو در نوود،یجملووه گو

. مضبوط نباشد یت وجز به  شم بازگردانند که آن ثغر

دو جواب خاصوه بوه سوخن     نیخوارزمشاه آلتونتاش بد

 دیارامیب ساکن گشت و دل و یخواجه بونصرمشکان قو

( چنود ینپ یدر و)عبارژ  رد (12: همان)«.دیدم درکش و

تنگنووا  در)از  هیووکنا بیووکووه بووه ترت( دنیدم درکشوو)و 

 سوواکت و) نیو همچنوو( سووخت نگوورفتن دن واقرارنوود

 یلطف خاصو  کههستند  یریاست، تعاب( خاموش ماندن

 لمواجرا،  وا   نیدر اداموه همو  . انود  دهیبه جملوه بخشو  

 دیسوع  و» :کنود  یمو  انیو ب یاهیبا کنا زیرا ن دصرافیسع

 و. ومیلکل قوم  و به آسمان شد یغاز یصراف کدخدا

کورد کوه او    خطا زیچ كیاما . کار بود در بایالح  نه ناز

شود   فتوه یفر شد وخداوندش مشرف با تا بر فتندیرا بفر

 بکورد و  یمشورف  نیو ا. افتیکه  زر اختس و یبه خلعت

 هیو رایرا پ شوه یچاکرپ. زیو ن او و دلو شبد  درخداوندش 

 ،یپس برافتادن سپاه سواالرغاز  از است و یبزرگتر راست

 بور  افتواد و  خاست و بگشت و روزگار یایآس در دیسع

 وار    الرفعوه صوار   نبوود توا بعودالعز و    شوغل بوود و  

 «برآسومان رفوتن  »عبوارژ   (12: 1964بیهقی، ) «الدجله

 دنیتازه به دوران رس یازباال گرفتن کار و به عبارت هیکنا

به آن فورد دسوت     یطر نیکه از ا یدالوصفیشو  زا و

 در کنود و یمعنا را کامل م نیهم ومیلکل قوم  دهد ویم

باشود،   هرچوه بواالتر   رددهود کوه فو   یمو  نمن هشودار 

. بووود ننووده ترخواهوودخردک و فروافتووادنش سووخت توور

( دردلوشودن ) نیهمچنو . جاستیغرور ب و تکبر نیبنابرا

 ینه تنهوا غواز   درآمدن است و یاز پا و یازنابود هیکنا

ذلوت   ضیاوج قدرژ بوه  ضو   از زین دصرافیبلکه سع

او را بوا دلوو    دیبا به چاه افتاده است و ییافتد که گویم

 یوالو ) یسو یسولطان مسوعود وع   نیبو  یوقتو  .نجاژ داد

شودند،   ارکشوته یبس نیطرف از جن  درگرفت و( رانمک

 یجنگو » :کنود یمو  انیو عم  فاجعوه راب  یاهیبا کنا یهقیب

دو لشوگر   هور  و برخون بگشبت  ایآسچنانکه  وستندیپ

با توجوه بوه   ( 237: مانه).«و داد بدادند دندیبکوش كین

ذکور   وجوود دارد و  یهقیب خیتار در زیادی اژیکنا نکهیا

 نیا از یفقط به بعض ستیمقدورن مقال نیا همه آنها در

 نکوه یا از هیکنا: زدن میگل ریطبل ز. شودیموارد اشاره م

 خشوك   میبو  از یگروهو » .را پنهوان کوردن   آشکار یامر

 بیهقوی، )«...زدنبد یم میرگلیبود که ز یطبل شوند ویم

 یگروهو ».آبروکوردن  یب از هیکنا: دنیادرفق (237: 1964

: هموان ) «.آمود  دیو ها پدکار و دندیا بدرفق را برکندند و

مبهوژ شدن  ازماژ و هیکنا(: شدن)خشك ماندن ( 271

 ختندیمن ر سر بر یطشت یچون برآن واقف گشتم، گفت»
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خشک  و یازسطوژ محمود دمیبترس كیآتش ون از پر

( : کندشدن دندان)دندان کندشدن (146: همان) «.بماندم

بزرگ  یدهشت:  سن گفت و ». ازقطع طمع کردن هیکنا

هبا  دنبدان  نیو تا پس ازا دیکن که اریبه کشتن بس دینافک

 ینمکو  خاک و (91: همان)«.ندیاین زین و یازر کند شود

برفتنود   شوان یا» .کوردن  یازصوورژ سواز   هیو کنا: ختنیب

 ینمکب  و خباک  و رازطو  نیو هوم ازا  یکوفته با سواران

 (370: همان)«...اسودندیب ییوجا ختندیب

  ،یو دق ازمراقبوت  هیو کنا: را شومردن  یانفا  کسو 

انفبا   مشرفان گماشت کوه  و » . یاشراف داشتن برکس

سون   ( 808: همان) «.رسانندیبدو م و شمردندیم یو

 ایو زدن  یپروا دست به کار یب از هیکنا: سبوزدن( به)با 

 یسنگ با سبوفوردا  : گفتند ». زدن ایدل به در اصطال ا 

هرچند سود نودارد  : گفت. دیآ دیتاچه پد بازخواهم زد

(                                                                                                    331: هموووان) «.شوووود، صوووواب آمووود  رنوووجرت و

 .شوودن شوودن، عوواجز میتسوول از هیووکنا: افکنوودن سووپر

 و بوه  سبرر بیفکنبد   ششوم  و بوه  بخورد پنج بوالحسن»

 (                                                                           337: 1964 بیهقی،)«  ...بشد ازعقل هفتم ساتیگن

ازاعتوراض کوردن،    هیو کنا: آسمان انوداختن  آب بر

برآسبمان   بونصور  و ».مخالفت کردن شدن و نیخشمگ

 و اسوت  بکار اشتر سراسب و كیکه تا آب برانداخت 

 (  326: همان) «...ها کردانطراب

مجوال   مهلوت و  از هیو کنا: نگذاشتن هیآفتاب تا سا

 بنویسود  آن مبلغ باید ستد،می از ابوالقاسم آنچه» .ندادن

 تبا  آفتباب و آرنود  درگواه  به را او تا دهد عبدو  و به

  (177: همان)«.بدهد مال که آنگاه تا نگذارند سایه

 کشوتن  در صودد  قصودکردن،  سوو: شدن کسی در خون

 بوی  کنود  انهوا  تا هپوشید او را داد و مثال» .برآمدن کسی

 در خون و سووری  کردیرود و می از سوی آنچه محابا

 (    693: همان)« ...او شد

 

 

  :عنه مَکْنیٌ به،به مَکْنیٌ داللت لحاظ به کنایه انواع. 0

طور که ذکر شد به الفاظ و معنای ظاهری کالم در همان

 باید و است پنهان کنایه، مکنی به و به معنای مقصود که

کنایه از نظر مکنی . برد مکنی عنه گویند پی بدان أملت با

شود یعنوی مکنوی عنوه گواهی     عنه به سه نوع تقسیم می

بیشترین نوع  .موصوف، گاهی صفت و گاهی فعل است

کنایوه   صور خیالی که در نثر تواریخ بیهقوی وجوود دارد،   

درصود صوور خیوال     11موورد کوه    017با تعوداد   است،

 ر تواریخ بیهقوی بوه لحواظ     نثو . شوود بیهقی را شامل موی 

های زبوان فارسوی در سوطح    مند بودن از انواع کنایهبهره

تواند به عنوان خوب و باالیی قرار دارد به طوری که می

هوای  منبعی برای مراجعه کنندگان و عالقمندان به کنایوه 

  .ادب فارسی باشد

کنایه از فعل یا مصدر، عبارژ  :کنایه از فعل. 7-1

در ( مکنوی بوه  )ای عل یا مصدر یا جملهف»است از اینکه 

به کار ( مکنی عنه)ی دیگر معنای فعل یا مصدر یا جمله

شمیسوا،  )« .ترین نوع کنایه اسوت رفته باشد و این، رایج

های معروف زبوان  کنایه از فعل بیشتر کنایه( 264: 1904

 06)موورد   191 .دهود فارسی را به خود اختصاص موی 

نوع کنایوه از فعول و جملوه     های بیهقی ازکنایه( درصد

یعنی مکنی به و مکنی عنه هر دو فعل یا مصدر   هستند،

ترین نوع کنایوه  این رایج»ی کامل هستند و یا یك جمله

در ادامه مواردی چند بوه انتخواب   (264: همان) « .است

 : ذکر می شود

موا دراز   بر که کار کنند بادی در سر: و قوم غزنین

باد در سر کردن کنایوه اسوت    (19 :1964 بیهقی،). گردد

 .از غرور ورزیدن وتکبّر کردن

تووا آن خداونوود برفتووه اسووت، ایوون خداونوود هوویچ 

 .اسببش خشبک نشبده اسبت     نمبد نیاسوده اسوت و  

نمد اسب کسی خشك نشدن کنایه اسوت از   (27:همان)

توقوف    اینکه در تالش و کار است و از کار و  رکوت، 

 .نکرده است
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 (91:همان. )از ری ند شوددندانها، کتا پس از این 

دندان کند شدن کنایه است از طمع بریدن و رها کوردن  

  .چیزی

 .ببدو نمبوده آمبد   و این، مالشی و دندانی بود که 

دندان بوه کسوی نشوان دادن کنایوه اسوت از       (11:همان)

 .خشم نشان دادن و ترسانیدن

 اجبش را بر وی در نهوان    و نیز شنودم که طغرل،

و هرچوه  شمرد انفا  یوسف میتا مشرف کرده بودند 

انفوا  کسوی را شومردن     (14:همان. )نمایدرود، باز می

و .کسوی ( دقیو  و موداوم  )کنایه است از زیر نظر گرفتن 

. تا رعیت ما گردنود   ،ها برداشتهدستمردمان به جمله، 

کنایه است از دعا کردن و از   دست برداشتن، (61:همان)

 .خدا خواستن

اده آید برآن جانب تا آن دیار ساالری محتشم فرست

توا خوواب    را که گرفته بودیم نبط کند و دیگور گیورد،  

خوواب دیودن کنایوه     (64:هموان . )نبینند و عشوه نخرند

 .کردن( خیال باطل)است از فکر و طمع بیهوده 

و طاهر به یکبارگی، سپر بیفکند و اندازه به تمامی 

تسولیم  ست از اسپر افکندن کنایه  (130:همان. )بدانست

 .شدن

در ایون موورد، مکنوی بوه،      :کنایه از صفت. 7-2

 صووفتی اسووت کووه از آن، بووه صووفت دیگووری رهنمووون  

شویم، به عنوان مثال از سیه گلیم، صفت بودبخت را  می

هوای تواریخ   کنایوه ( درصود  10)مورد  121.در می یابیم

 .بیهقی، از نوع کنایه از صفت هستند

کردنود توا    انود، نوامزد  را که آمده  دو رکابدار، -

پوشویده کنایوه   ( 11: هموان . )از غوزنین برونود   پوشیده،

 .است از پنهانی و مخفیانه

  دسبت تنبگ  از بهر بوزرگ زادگوی توو کوه      -

 .دست تن  کنایه از محتاج و فقیر(91: همان. )ایشده

کوکبل دیگر قضاه و ساداژ و علما و فقها و   -

: هموان ) .خداونبدان قلبم  ی دیگر اعیان درگواه،  کوکبه

 .خداوند قلم کنایه است از نویسنده(90

 بیهقی،). تر از آن گشتم که بودمدلمشغولو  -

 .مشغول دل کنایه است از نگران  (01: 1964

. بووود مردانببهیووك زخووم   و سووبب آن همووه، -

 .مردانه کنایه است از قوی و کاری( 160: همان)

و تا نزدیك چاشتگاه همی مانود کوه طوالعی     -

: هموان . )پوشویدن را  ، خلعتجاسو  فلک  ،نهاده بود

 .جاسو  فلك کنایه است از منجم(278

عورب   سبوار  ی خداوند است وبنده بودلف، -

 . سوار، کنایه است از دالور و پهلوان( 221:همان. )است

وقتی است که مکنوی بوه،    کنایه از موصوف. 7-6

ی چند صفت یوا جملوه و عبوارتی و    صفت یا مجموعه

وفی را بوه موا   صفتی یا بدلی باشود کوه در واقوع موصو    

مکنی به، صفت یا مجموعل چند صفت » .کندمعرفی می

یا جمله و عبارتی وصفی یا بدلی اسوت کوه بایود از آن    

 قسم این در (208: 1946شمیسا،)«.متوجه موصوفی شد

 یوا  صوفت  چنود  مجموعوه  یا صفت به مکنی کنایاژ، از

 متوجوه  آن از بایود  کوه  اسوت  وصوفی  عبوارتی  و جمله

 و کنویم  می ذکر را صفتی خالصه، رطو به. شد موصوفی

 اهلل دفوع  ولووال : )مانند کنیم؛ می اراده را موصوف آن، از

 خداونود  اگر و» ؛(االرض لفسدت ببعض بعضهم النا 

 زموین  نکند، دفع دیگر بعض دست به را مردم از بعضی

 فسباد ». (2:1376ج ،1928 خرمشواهی، ) .«شوود  می تباه

 شور  یوافتن  مومیوت ع و زمین مردم فساد از کنایه «زمین

بیهقوی را   تواریخ  هایدرصد کنایه 0. است ها آن میان در

دانسوت کوه آن   : مانند. دهدموصوف تشکیل می از کنایه

دیار تا روم و از دیگر جانب توا مصور، طووال  و عرنوا ،     

طووال  و  ( 66: هموان . ) همه به نوبط موا آراسوته گوردد    

 .عرنا  کنایه از همه جا است
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درازی  ی باریووك واندیشووه ی پادشوواهان،و قّوووه

 بیهقوی، ). و ظفور و نصورژ بور دشومنان اسوت      دست

درازی دسووت کنایووه اسووت از توانووایی و  (119: 1964

 .استطاعت و تسلّط

. بودتنخواه و او را از خاص خود، هزار هزار درم، 

 .واژه تنخواه کنایه است از کاال و متاع( 147:همان) 

از فرزنودان و  نوامزد کننود   . آن ودیعت که به نام ما

: هموان . )باید که باشد از آنِ خان. کرائم سرپوشیدگان

 .سرپوشیده کنایه است از زنان و دختران( 261

. به جای آمود  صامت و ناطق و مالی سخت بزرگ،

صووامت کنایووه از جووواهراژ و پووول و (  249: همووان)

 .ناط  کنایه است از غالمان و چهارپایان

هوا از نووع   وع کنایهبینیم بیشترین نهمانطور که می

تور و  هوا، زودیواب  فعل و جمله هسوتند، اینگونوه کنایوه   

 ترند و نمود و شفافیت بیشتری دارندبرجسته

 

 نمودارهای آماری کنایه در تاریخ بیهقی

 

 جدول فراوانی کنایه به لحاظ مکنی عنه. الف

 درصد تعداد عنهمکنی انواع کنایه به لحاظ  ردیف

 06 191 کنایه از فعل 1

 10 121 کنایه از صفت 2

 0 1 کنایه از موصوف 9

 177 017 جمع کل

 

 نمودار ستونی کنایه به لحاظ مکنی عنه. ب

 

 ای کنایه به لحاظ مکنی عنهنمودار دایره. ج

 
 

 :انواع کنایه به لحاظ وضوح و خفا -3

به اعتبار وسایط و لووازم و سویا  آن، بوه    قدما، کنایه را 

ونو  و خفا و سرعت یوا کنودی   از نظر عبارتی دیگر 

به چند دسته بودین شور  تقسویم     انتقال از لفظ به معنا،

  :کرده اند

به معنی اشاره کردن اسوت  »در لغت : تلویح. 3-1

و در ( 227:1901صوووادقیان،)« بوووه چیوووزی از راه دور

وسائط میوان  »ای است که در آن اصطال  علم بیان کنایه

ر معموال  فهوم مکنویٌ   الزم و ملزوم متعدد باشد و این ام

گونوه از  این( 203:1941شمیسا،. )«کندعنه را دشوار می

کنایه اغلب در کتب قدیمی و متون ادبی، بویش از زبوان   

فقط یك مورد کنایه تلوویح وجوود    .محاوره کاربرد دارد

 : دارد که عبارژ است از

جوال فبرو  لطایف الحیل به کار آورد تا قوم را به 

به جوال فرو کوردن، کنایوه   ( 1117 :1964 بیهقی،) .کرد

از فریب دادن، است، اما از آنجوا کوه فهوم مکنوی عنوه،      

 آشووکار نیسووت و از طریوو  وسووائط بیشووتری فهمیووده   

 .شود، کنایه از نوع تلویح استمی

در این گونه از کنایه وسایط بوه  ودی    :رمز. 3-2

تووان آن وسوایط را   تووان گفوت نموی   خفی است که می

ین دشواری در دریافت وسایط و ربوط  دریافت و علت ا

توان در ایون نکتوه دانسوت کوه     بین الزم و ملزوم را می

هایی است که از زبان مردموی  های رمز بیشتر کنایهکنایه»

انود؛ و ریشوه در هنجارهوای اجتمواعی،     بر گرفتوه شوده  

های مردم دارند؛ و چوون خاسوتگاه   باورها و رسم و راه
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دک انودک، از میوان رفتوه و    هوا، انو  ای از این کنایوه پاره

فراموش شده است، یافتن بایستگی و پیوند در میانول دو  

. «معنوووای کنایوووه، در آنهوووا، هموووواره آسوووان نیسوووت 

. اسوت  فالنبی آب دنبدان   :ماننود ( 163:1940کزازی،)

شمیسووا، )ا موو : مکنووی عنووه. آب دنوودان: مکنووی بووه

پورنامداریان در تعریف امروزی رموز،آن را   (241:1904

اموروزه واژه رموز،   »: اروپایی همسان موی دانود   با سمبل

معادل سومبل بوه کوار موی رود کوه معنوی ویوژه ای در        

. ادبیاژ، روان شناسی، عرفان و مقولوه هوای دیگور دارد   

های اروپوایی بوه   واژه سمبل با اندکی تغییر در کلیه زبان

کار می رود، به معنی با هم ریختن یوا بوا هوم انوداختن     

برخووی کنایووه هووای ( 17: 1964 پورنامووداریان،)«.اسووت

هوای  کنایوه »: دانندمردمی و عوام پسند را از نوع رمز می

ها ی رمز و ایمایند، این گونه کنایهمردمی، بیشتر از گونه

 انوود و در کووه سووخنوران از زبووان مووردم بووه وام گرفتووه 

هوایی انود کوه    اند، کنایوه های خویش به کار بردهسروده

هوای  ها و ویژگوی رسم و راههنجارهای زیستی، باورها، 

 مردمووی دیگوور را بوواز مووی تابانوود، یووا در خووود نهفتووه   

 (    102: 1940کزازی، )« .دارندمی

ای از کنایوه اسوت کوه    گونوه  :اشاره و ایمبا . 3-6

عنه اندک و ربط بین آن دو به و مکنیوسایط میان مکنی

آشکار است، این گونه از کنایه که عکس تلوویح اسوت،   

 (247: 1904شمیسووا، . )انووواع کنایووه اسووتتوورین رایووج

 های تاریخ بیهقی همگوی از نووع ایمواو هسوتند و    کنایه

ذکر شد یعنی فقط یك مورد کنایه تلویح وجود دارد که 

. ، کنایوه از فریوب دادن، اسوت   «به جووال فورود کوردن   »

هوایی اسوت، کوه در    بنابراین تاریخ بیهقی مملو از کنایوه 

ی دکتر شمیسا، ند و به گفتهروزبان امروز هم به کار می

هوای  کنایوه ( 202 :هموان . )ترین انواع کنایه هسوتند رایج 

ایماو بر اثر نزدیکی به زبان محواوره و عواداژ رفتواری    

ها، مردموی و پور کواربرد هسوتند، در نثور تواریخ       انسان

 ای از آن بوا  وداقل  توان گفت در هر صوفحه بیهقی، می

 ا و دلنشوین مواجوه   هوای زیبو  از اینگونوه کنایوه  ی ردامو

توان گفت با توجوه بوه بسوامدها،    در پایان می .شویممی

های قریب و زودیاب و کنایه  های نثر تاریخ بیهقی،کنایه

زبان امروز هم کاربرد  مردمی و رایج هستند که  تی در

هوای معوروف ادب فارسوی بوه     کنایه از فراوانی دارند و

 تواریخ بیهقوی،  همچنین ویژگی عمده نثر  .آیندشمار می

 ها اسوت، بوه طووری کوه     بسامد باالی کاربرد انواع کنایه

هوای سوبکی   می توانیم آن رابه عنووان یکوی از ویژگوی   

 .مطر  کنیم تاریخ بیهقی،

   

 نتیجه . 9

 شگردهای مردمی ترین از یکی عنوان به کنایه از بیهقی 

 گوذاری  توأثیر  و معوانی  بهتور  القاو برای آفرینی، تصویر

 از بیشوتر  بیهقی هایکنایه. بردمی بهره مخاطب بر بیشتر

 گونول  تورین درک قابل و رایج ترین که هستند ایماو نوع

های رایج در زبوان  رود بنابراین با کنایهمی شمار به کنایه

 بیوانگر  توانود موی  خوود  نکتوه  این .امروز سنخیت دارند

 پیوام و  آسان و روان انتقال برای تالش نویسنده و عالقه

. باشد خواننده به خود هایاندیشه افکار و فهم نهمچنی

های ایماو بر اثر نزدیکی به زبان محاوره و عواداژ  کنایه

در نثور  . ها، مردموی و پور کواربرد هسوتند    رفتاری انسان

 ای از آن تووان گفوت در هور صوفحه    تاریخ بیهقوی، موی  

های زیبا و دلنشوین  دست کم با مواردی از اینگونه کنایه

  بریم البته در چنودین مووارد،  ویم و لذژ میشمواجه می

 نویسووندۀ توانووای توواریخ بیهقووی بووه تکوورار یووك کنایووه 

پرداخته است که شاید به دلیل تأکیدی بووده کوه بور آن    

هوایی کوه در   به عنوان نمونه بیشترین کنایه. داشته است

پوشیده، باد در : تاریخ بیهقی تکرار شده است عبارتند از

تن، چشوم داشوتن، از جوای شودن،     سر کردن، میان بسو 

دست کوتواه،  . اندترکیباتی که با کلمل دست ساخته شده

دسوت یوافتن     دست دراز، دست برداشتن، دست داشتن، 

فرمان  و دست با کسی برآوردن، دست به کاری شستن، 

یافتن، دندان نمودن، و ترکیباتی که بوا کلمول زیبوای دل    

دل : کواربرد دارد اند در تاریخ بیهقوی بسویار   ساخته شده



 80 تصاویر کنایی تاسلوب های بالغی تاریخ بیهقی با تأکید بربالغ 

 

از دل،  دل را دریافتن، دل تباه کردن، با دل،   قوی داشتن،

یك دل، دل نگاه داشتن، درد بر دل آوردن، دل از جوان  

موورغ دل، در دل کووردن، دل   برداشووتن، دل شکسووته،  

توان گفت بوا توجوه بوه بسوامدها،     برداشتن در پایان می

ای قریوب و  هو کنایوه  های نثر تاریخ بیهقی را بیشتر کنایه

دهود کوه  توی در    زودیاب و رایج و مردمی تشکیل می

زبان امروز هم کاربرد فراوانی دارند و بودین ترتیوب از   

 .آیندهای معروف ادب فارسی به شمار میکنایه

 

 :منابع

 تاریخ یا شناسی سبك،1963،(الشعرا ملك)بهار، محمدتقی

 .امیرکبیر: تهران چاپ پنجم، ،2جلد ،نثرفارسی تطور

 کوشووش بووه جلوود،9،بیهقووی توواریخ،1964یهقی،ابوالفضوول،ب

 .سعدی انتشاراژ:اول، تهران رهبر،چاپ دکترخطیب

رمز و داسوتانهای رموزی در ادب   ، 1964پورنامداریان، تقی، 

 .علمی و فرهنگی: چاپ سوم،تهران فارسی،

مطوول فوی شور       ، 1870تفتوازانی، سوعدالدین مسوعود،    

 .المفتا : قم تلخیص

 .امیرکبیر: ،تهرانفرهن  کنایاژ، 1968ثروژ، منصور،

 .برگ: تهران ،فارسی شعر در بیان ،1963، بهروز ثروتیان،

 تصوحیح  بوه  ،اسورارالبالغه    ، 1878 عبودالقاهر،  جرجانی،

 افست بیروژ، دارالمعرفه، المنار، منشی رنا سیدمحمد

 .قم الرنی، منشوراژ

د دکتر سید محمو  ترجمه ،االعجاز دالئل، 1964 ، ------

: مشوهد  ،(القورآن  فوی  االعجاز دالئل) باعنوان رادمنش،

 .رنوی قد  آستان وانتشاراژ چاپ موسسه

 وقورآن  قورآن  ناموه  دانوش  ،1928 الودین،  بهاو خرمشاهی،
 .نشر دوستان: ، تهران2ج ،پژوهی

 طالبیووان، ا موود؛ خراسووانی، دهمرده، یوودرعلی؛امیری

 ترین لغزان کنایه»،1946، محمدصاد  یحیی؛بصیری،

 نشوریه ) زبوان  و ادب نشوریه  «بیوان  فون  در ونوعم

: شووماره( کرمووان انسووانی علوووم و ادبیوواژ دانشووکده

 .194- 119 صص ،(13 پیاپی) 22 شماره ، زمستان

 «المثول  نورب  بوا  کنایه تفاوژ»،1940ذوالفقاری، سن،

 و بهوار : فارسی،شماره ادبیاژ و زبان پژوهش نشریه

 .199 -173 صص ،17 ،شماره  تابستان

 ،البالغووووه معووووالم،1987خلیوووول، محموووود ی،رجووووای

 .دانشگاه انتشاراژ:شیراز

 ؛گوزارش ایوران  در پژوهوی  بیهقوی  ،1940 ، رنی، ا مد

 :هوا، رشوت   ناموه  پایان و ها ،مقاله ها کتاب توصیفی

  .شنا     انتشاراژ

 ابوالفضوول یادنامووه، 1914رکنووی یووزدی، محموود مهوودی،

 یختوار  خالل از دبیری آیین و رسالت دیوان» ،بیهقی
 بزرگداشوت  مجلوس  های سخنرانی مجموعه «بیهقی

 انسوانی  وعلووم  ادبیواژ  دانشوکده  بیهقوی،  ابوالفضل

 .دانشگاه انتشاراژ:مشهد  مشهد، دانشگاه

شعر بی دروغ، شعر بی ، 1916زرین کوب، عبدالحسین، 
 .جاویدان:، چاپ سوم ، تهران نقاب

 شوعر  در خیوال  صوور ،1940رنا، محمد کدکنی، شفیعی
 .آگاه:دوازدهم، تهران  ،چاپفارسی

 .فردو :، تهران بیان، 1904 سیرو ، شمیسا، 

اول،  چواپ  ،سوخن  طوراز ،1901علوی،  صادقیان، محمود 

 .اسالمی آزاد دانشگاه انتشاراژ: تهران

، چواپ شوانزدهم،   آیوین سوخن  ، 1963صفا، ذبویح اهلل ،  

 .ققنو : تهران

 سووخن شناسووی یبووا،ز1940الوودین، جووالل میوور کووزازی،

  .شتم،نشرمرکز،تهرانه چاپپارسی،

 نشریه «موالنا مثنوی در کنایه جایگاه»،1948گلچین،میترا،

: شووماره(تهووران) انسووانی وعلوووم ادبیوواژ دانشووکده

 .118 - 31،صص(101)2 شماره ،16 پاییز،دوره

 در بالغوی  و هنوری  هوای  جلوه»1941،پروین، زاده گلی

 انسانی،دانشگاه علوم پژوهشنامه ،نشریه«بیهقی تاریخ

 .276 -131،بهار،صص99بهشتی ،شماره شهید

 .امیرکبیر: تهران ،فرهن  فارسی، 1962معین،محمد،

، فرهنووو  ناموووه کنایوووه  ، 1904میرزانیوووا، منصوووور،  

 .امیرکبیر:تهران
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 بون  ا مودعمر  الودین  نجوم  سومرقندی،  عرونی نظامی

معوین،   تصوحیح محمود   بوه   ،چهار مقاله،1968علی،

 .امیر کبیر: تهران
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 قلم،جلوداول،  بااهول  دیوداری  ،1917غالمحسوین،  یوسفی،
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