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Allusive image analysis on Tarikh-e-Beyhaghi
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Abstract
Imagination is the most important
ingredient in poetry and prose and in
classical rhetoric Imagination is the most
important ingredient in poetry and prose
and in classical rhetoric called Image.
Allusion is one of the most beautiful and
accurate rhetoric styles that extracted from
Tarikh-e-Beyhaghi, so that 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. Studying image in
Tarikh-e-Beyhaghi, leads to important and
practical results, the spirit and internal
characteristics of author revealing and the
style of speech and political situation of the
authure’s time which shows him as a
perfect and minimalist author and also as a
realistic historian. This study shows that,
most of allusions in Tarikhe Beyhaghi are
popular and minimal ones and now, in this
time are being used by most of people.
Keywords: Tarikhe-e-Beyhaghi, Allusion,
Popular Language, Imagination, Realism.

چکیده
عنصر خیال مهمترین عنصر سازندة سخن است که درشعر
و نثرکاربرد دارد و در بالغت سنتی با عنوان صور خیال در
 در. کنایه ازآن نام برده میشود، مجاز، استعاره،قالب تشبیه
 دقیقترین وتاثیرگذارترین،این میان کنایه یكی از زیباترین
اسلوبهای بالغی است که ضمن ایین پیژوهش درتیاریخ
 مورد تشیبیه000 ، مورد مجاز125 ، مورد کنایه205 بیهقی
، مورد استعاره شناسایی شد که برابیر آمیار موجیود001و
کنایه بیشیترین کیاربرد را در نثیر تیاریخ بیهقیی بیه خیود
 بررسی صور خیال در تیاریخ بیهقیی.اختصاص داده است
 آشیكار: به نتایج کاربردی و مهمی منتج میشود از جملیه
شدن روحیات و ویژگییهیای درونیی نویسینده و سیبک
-سخن وی و شناخت بهتر اوضاع سیاسی اجتماعی جامعه
ای که بیهقی در آن میزیسته است به عنوان یک نویسیندة
 ایین پیژوهش.توانا وسادهگرا و مورخی واقع نگر و آگیاه
نشان میدهد بیشتر کنایههای نثر تاریخ بیهقی را کنایههای
قریب و زودیاب و رایج و مردمی تشكیل میدهد که حتی
.در زبان امروز هم کاربرد فراوانی دارند
 واقیع، تصاویر، زبان عامه، کنایه، تاریخ بیهقی:کلیدواژهها
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.3درآمد و بیان مسئله

درنشریه دانشیكده ادبییات و علیوم انسیانی (تهیران)

تاریخ بیهقی شاهكار نثر فارسیی در سیبک خراسیانی

شییماره :پییاییز  ،0991دوره  ، 20شییماره ،)022( 5

اسییت .اییین شیییوه تییاریخ نگییاری نشییان از قییدرت

صییص  001- 82و مقییاالتی از اییین قبیییل در بییاب

نویسندگی بیهقی دارد کیه میدیون سیالهیا کتابیت و

دیگرشاعران و نویسندگان وجود دارد.در باب ماهییت

دبیری در دربار محمود و مسعود است .بیهقی تیاریخ

کنایه ومباحث تئوری آن نیزمواردی قابل ذکیر اسیت:

نگاری و ویژگیهای اشخاص و منش هر فرد و آداب

مقاله «تفاوت کنایه با ضرب المثل» ذوالفقاری ،حسین

و رسوم رایج هر صنف و رسته را بسیار زیبیا و شییوا

در نشریه پژوهش زبان و ادبیات فارسی ،شماره :بهیار

بیان میکند تیا خواننیده اوج لیذت هنیری و ادبیی را

و تابسییتان  ،0992شییماره  ،05صییص .099 - 058

درک کند .از آنجا که جوهره اصلی ادبییات ،تخییل و

مقاله« :کنایه لغیزانتیرین موضیوع در فین بییان» اثیر

صورتهای خیالی موجود در آن است ،بنیابراین هیر

دهمرده ،حیدرعلی؛ امیری خراسانی ،احمید؛ طالبییان،

چقدر یک نوشته منظوم یا منثورازصورخیال بیشیتری

یحیی؛ بصیری ،محمدصیادق در نشیریه ادب و زبیان

بهرهمند باشد جهات ادبی آن بیشترخواهد بیود یعنیی

(نشییریه دانشییكده ادبیییات و علییوم انسییانی کرمییان)

زیبایی ،اعجاب و انگیختگی بیشیتری را بیه خواننیده

شیییماره :زمسیییتان  ،0990شیییماره ( 55پییییاپی ،)08

منتقل میکند وطبیعتا تیثیرگذارتر خواهد بیود بیا ایین

صص099-009چا

شده است کیه مباحیث تئیوری

وصف ،تحلیل کنایات تاریخ بیهقی به عنوان یک متن

کنایه را به طیور کلیی میورد توجیه قیرارداده اسیت.

ادبی میتواند درجهت اثبات ادبیت این کتیاب و بییان

همچنین مقالیه«جلیوههیای هنیری وبالغیی درتیاریخ

روحیییات نویسیینده  ،ویژگییی هییای سییخن و سییبک

بیهقی» اثرخانم پروین گلیی زاده کیه در شیماره ، 99

نویسییندگی وی و همچنییین شییناخت بهتییر اوضییاع

بهار 0990نشریه پژوهشنامه علیوم انسیانی دانشیگاه

سیاسی اجتماعی جامعه عصر غزنیوی حیائز اهمییت

شهید بهشتی ،صص 550 -080به چا

رسیده اسیت

بسیاری باشد.

از دیدگاه زیباشناسی برخی از نكتههای هنری تیاریخ
بیهقی مانند جمالت کوتاه و مفید ،کشیف ظرفییت و

 .0پیشینة پژوهش

توان فعل در زبان فارسی همچنین گزینش و انتخیاب

با توجه به کتابشناسی بیهقی (رضیی ،احمید،0992 ،

هنری واژهها در محیور هیمنشیینی کیالم و آفیرینش

بیهقی پژوهی در ایران؛گیزارش توصییفی کتیابهیا ،

ساختاری نیوین از واژههیا بیر اسیاس فراینید قاعیده

مقالهها و پایان نامهها ،انتشارات حق شناس رشت بیا

افزایی و قاعده کاهی پرداخته است ولی در باب صور

همكاری انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی) دربیاب

خیال و بویژه تصاویر کنایی مطلبی بییان نشیده اسیت

تاریخ بیهقی پژوهشهای بسیاری انجام شده است اما

وپژوهش حاضر از این حیث جدید است.

مشابه این پژوهش که صور خیال بیهقی را به صورت
دقیق بررسی کرده باشید وجیود نیدارد .همچنیین در

 .9مقدمه

پایگاه مرکیز اطالعیات علمیی جهیاد دانشیگاهی نییز

کنایه به عنوان یكی از لطیفترین شیوههیای بالغیی

مقالهای با این ویژگی وجیود نیدارد تنهیا مقیاالتی بیا

ازحقیقت وتصریح بلییغ تیر اسیت زییرا بییان کنیایی

عنوان «جایگاه کنایه در مثنوی موالنا» اثر گلچین میترا

نسبت به بیان عادی ،نفوذ و تاثیری دو چنیدان دارد« :
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بسیاری از معانی را که اگر با منطیق عیادی گفتیار ادا

محبوب را ماه و قطرات اشک را مرواریید میینامنید.

کنیم لذت بخش نیست و گاه مستهجن و زشت میی-

«ما درعلم بیان رمز وراز و چم و خم این جابجاییهیا

نماید .از رهگذر کنایه مییتیوان بیه اسیلوبی دلكیش

و تغییییر معنییی واژگییان ( و گییاهی جمییالت) را کییه

وموثر بیان کرد .جیای بسییاری ازتعبییرات و کلمیات

مرسوم هنرمندان است میآموزیم و بیدین ترتییب بیا

زشت و حرام را مییتیوان از راه کناییه بیه کلمیات و

اسرار و آیین و رسیوم کیالم ادبیی آشینا مییشیویم».

تعبیراتی داد کیه خواننیده از شینیدن آنهیا هییلگونیه

(همان )51:دراهمیت علم بیان همین بس کیه اسیاس

امتناعی نداشته باشد وشاید سیهم عمیده در اسیتعمال

استوار بالغت است و امیام البالغیه شییخ عبیدالقاهر

کنایات درهمین حوزه مفاهیمی باشد که بیان مسیتقیم

جرجییانی (متییوفی بییه سییال  )120در مقدمییه دالئییل

عییادی آنهییا مایییه تنفییر خییاطر اسییت( ».شییفیعی

االعجاز ،وقتی درمقام ومنزلت علم سخن می گوید ،با

کدکنی)010-015 :0992،

توصیفی بسیار چشمگیر از علم بیان ،حق سخن را ادا

کنایییه در زبییان از ویژگییی و اهمیییت خاصییی

نموده است ...« :هیل علمی را نمیبینی کیه ریشیهاش

برخوردار است ،حتی برخی ازضرب المثلهیا را هیم

استوارتر و شاخهاش بلنیدتر و مییوهاش شییرینتیر و

شامل میشود .همچنین درفارسی امروز و کالم عادی

گلش خوشبوتر و ثمرهاش شیریفتیر و خورشییدش

نیز ،کنایه کاربرد زیادی دارد ،به وییژه کناییههیای نیو

نورانی تر باشید ازعلیم بییان ،علمیی کیه اگیر وجیود

پدیدی چون« :چراغ سبز نشان دادن» و نظایرآن .کنایه

نداشت هرگز نمیدیدی که زبانی بافیت سیخن را بیا

یكی از صور خیال مهم و تیثیرگذار درسخن اسیت و

رنگها و نقشهای گوناگون بیاراید و گیوهر لفیظ را

بررسی آن در متون ادبی به کشف زیبایی های شعری

به شكلهای زیبا درآورد و از آن زیورهیای گیرانبهیا

و نتایج ادبی ارزنده ای ،منجر می شود .برای ورود به

سازد .از دهان ،مروارید و از زبیان ،سیحرخارج کنید،

بحث کنایه بهتر اسیت از سرچشیمه آن یعنیی دانیش

شهد گرد آورد و شكوفهها و گلهای تازه به تو دهید

بیان وارد شیویم .علیم بییان کیه «اطیالع بیر کیفییت

و میوههای شیرین و شاداب برای تیو از ایین درخیت

ایرادسخن بر وفق مقتضیای حیال و شیناخت تعقیید

چیییده درپیییش تییو نهیید»( .جرجییانی.)15 :0909 ،بییا

معنوی» (رجایی )55 :0915 ،و به زبان سادهتر «اییراد

عنایت به ظرایف بالغی تیاریخ بیهقیی ،درایین مقالیه

معنای واحد به طرق مختلف است مشروم بر این که

کنایییههییای آن از جنبییههییای گونییاگون محتییوایی و

اختالف آن طیرق مبتنیی بیر تخییل باشید» (شمیسیا،

ساختاری ،نقد و بررسی شده است تا تابلویی بیدیع و

 .)52 :0929مهم ترین دروازة ورود به دنیای ادبیات و

زیبا در برابر چشمان مخاطب پدیدار گردد.

افكار نویسندگان و شعرا به شمار میرود .کسانی کیه
به گونهای متفاوت با هنجارهای ذهنی وزبانی ما می-

 .7دبیری و علم بیان

اندیشند« ،جهان را دیگرگونه میبینند و الجیرم بیرای

سخنوران ازکنایه به عنوان یكی ازانواع امكانات زبان

بیان این دیگرگیونی ،دیگرگونیه سیخن مییگوینید».

و بیان هنری به شكل تصویری زیبا و دوبعدی  ،بنا بر

(همان )59 :در نامگذاری اشیاء و موجودات به سلیقۀ

اقتضای حال و مقیام ،در تیاثیر گیذاری سیخن خیود

خود دخل و تصرف مییکننید؛ خورشیید را نیرگس،

استفاده کردهاند از این رو کناییه ،بییانی غیرمسیتقیم و
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بسیار تیثیرگذار و به حقیقت نزدیک اسیت زییرا اراده

من که بوالفضلم کتاب بسییار فرونگریسیتهام ،خاصیه

معنای ظاهری آن نیز معمول است .با عنایت بیه ایین

اخبارو از آن التقاطها کیرده( .»...بیهقیی)510 :0909 ،

تعریف و باتوجه به نفوذ واستفاده گستردة کناییههیای

صاحب چهارمقاله به دلیل اهمیت خاصی کیه دبییری

عامیانه درمیان مردم ،میتوان گفیت کناییه ،تصیویری

دارد ،مقالت اول کتابش را به دبییری اختصیاص داده،

عامیانه و رایج است که در بین عامۀ مردم رواج یافتیه

در ماهیت دبیری نوشته است« :دبیری صیناعتی اسیت

و خواص نیز آن را پسندیدهاند و به همیین جهیت از

مشییتمل برقیاسییات ،خطییابی وبالغییی ،منتفییع در

ضروریترین ویژگیهای یک دبیرخوب ،وقوف کافی

مخاطباتی که درمیان میردم اسیت برسیبیل محیاورت

بر بیان ،بویژه ظرایف سیخن در کناییه و دانیشهیای

ومشییاورت ومخاصییمت ،درمییدح و ذم وحیلییت و

ادبی بوده است تیا برفنیون نویسیندگی تسیلط کیافی

استعطاف و اغراء و بیزرگ گردانییدن اعمیال و خیرد

داشته باشد .هردبییر در صیورت احیراز صیالحیت و

گردانیییدن اشییغال وسییاختن وجییوه عییذر و عتییاب و

ابراز لیاقت وکاردانی به وزارت میرسید «:بسییار بیود

احكام و ثائق و اذکار سوابق و ظاهرگردانیدن ترتییب

که دبیران در صورت شایستگی وابراز لیاقت و تیدبیر

و نظام سخن در هر واقعیه تیا بروجیه اولیی واحیری

بییه وزارت میییرسیییدند .ابوطیییب مصییعبی ،ابییوعلی

اداکرده آید( ».نظامی عروضی سیمر قنیدی08 :0901،

بلعمی ،ابوعبداهلل جیهیانی ،ابین عمیید ،صیاحب بین

و )55آنگاه حكایاتی نادر از دبیران ونویسیندگان نقیل

عماد ،احمدبن حسن میمندی ،احمد عبدالصمد نظیام

کرده است« :تا پادشاه را روشن شیود و معلیوم گیردد

الملک طوسی ،ابن فراته ابن مقله از این گیروه بیوده-

که دبیری نه خردکاری است»( .همان)08 :

انییید»( .یوسیییفی )955 :0925 ،بیهقیییی واسیییتادش

سخن گفتن درباره دبیری ونمایاندن فضییلت آن بیی

بونصرمشییكان ،دو تیین از دبیییران ورزیییده ومجییرب

گمان به اهمیت دبیرخوب وابسیته اسیت ،زییرا دبییر در

دستگاه غزنویان بودند و بونصرمشكان درعهد محمود

دستگاه حكومت ازجایگاهی وییژه برخیوردار بیود و بیه

ومسعود صاحب دیوان رسیالت (بیه اصیطالح امیروز

تعبیر صاحب چهارمقاله «قوام ملک بیه دبیراسیت» .بنیابر

رئیس دبیرخانه سلطنتی) بیود تیا اینكیه درصیفر 190

این «دبیر باید کریم االصل ،شریف الغرض ،دقیق النظیر،

دارفییانی را وداع گفییت( .بهییار )00 :0908،پییس از

عمیق الفكر ،ثاقب الرای باشد وازادب و ثمرات آن قسیم

بونصرمشكان ،شاگردش ابوالفضیل بیهقیی عهیده دار

اکبر و حظ اوفر نصیب او رسیده باشید( ."...همیان-55:

دیوان رسالت بود که این نیز نشانه لیاقت وشایسیتگی

 )55الحق بیهقی در دبیری دستی تمام داشت ،تاجایی که

علمی وادبی اوست « :ابوالفضل بیهقی درفضیل وادب

بونصرمشكان ،استادش ،اوراسخت عزیز داشت( .بیهقیی،

به کمال بود که توانسته بود چنان مقامی را احراز کند،

 )899 :0909زیییرا آداب وآئییین نویسییندگی را بییه طییور

خاصه که عالوه بر تحصیل زبان وادب فارسی میدت

کامل به او آموخته بود .عالوه براین ،بیهقی دارای خطیی

نوزده سال در دسیتگاه غزنوییان دبییری کیرده وزییر

نیكو و خوش بوده و بسیار زیبا مینوشته است؛ به همین

دسییت نویسیینده ای ماننیید بونصرمشییكان تجربییههییا

دلیل نسخت نامه را بونصر مینوشیت و بیهقیی بیا خیط

اندوخته و تربیت شده بیود»( .همیان5 :و )9و عیالوه

زیبایش تحریر میکرد«:و به دیوان باز آمدیم ،بونصر قلیم

بییراین وی مییردی اهییل مطالعییه و تحقیییق بییود و

دیوان برداشت و نسخت کردن گرفت و مرا پیش نشیاند

درتاریخش گاهی اوقات به این مساله اشارهای دارد« :

تا بیاض میکردم»(همان )082 :بیهقی در جیای دیگیردر
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باب اهمیت و حساسییت دبییری میی نویسید« :اسیتادم

کَنَیتُ یا کَنَوتُ بكذا است یعنیی فیالن مطلیب را بیه

خواجه بونصر نسخت نامه بكرد نیكو بغایت ،چنانكیه او

صراحت نگفتم بلكه بطور غیرصریح گفتم»(هاشیمی،

دانستی کرد که امام روزگار بود در دبیری وآن را تحرییر

بی تا )908 :و در تعریف اصطالحی آن آمیده اسیت:

من کردم که بوالفضلم ،که نامیههیای حضیرت خالفیت

«هرگاه کلمه و کالم ،عالوه بر معنی حقیقی و ظاهری

وازآن خانان ترکستان وملوک همه بیه خیط مین رفتیی».

خود ،معنی مقصود دیگری را نیز به همراه داشته باشد

(همان)112 :

این معنی مقصود را معنی کنیایی کلمیه وکیالم میی-

این موضوع نشان میدهد که نوشتن نامه به دربیار

نامند»( .ثروتیان )88:0908،در تعریف کنایه گفتیهانید:

پادشاهان تا چه اندازه اهمیت داشته ،کیه ابتیدا اسیتادی

«جمله یا ترکیبی است که مراد گوینده معنای ظیاهری

چون بونصر مشیكان  ،نسیخت ییا پییش نیویس آن را

آن نباشد اما قرینه صارفهای هیم کیه میا را از معنیای

آماده می کیرد ،آنگیاه ابوالفضیل بیهقیی بیا خطیی زیبیا

ظییاهری متوجییه معنییای بییاطنی کنیید وجییود نداشییته

وخوش آن را تحریر مییکیرد وپیس از تحرییر ییا بیه

باشد(».شمیسا )502:0992 ،به الفاظ و معانی ظیاهری

اصیطالح پیاکنویس کیردن ،بونصرمشیكان آن را بیرای

آن جمله ،که در کالم ذکر میشود ،مكنّیی بیه اطیالق

توقیع کردن به نزد سلطان میبرد «:ومین کیه بوالفضیلم

میشود و به معنای بیاطنی آن ،مكنّیی عنیه گوینید در

این ملطفه خرد و نامه بزرگ تحریرکردم و استادم پیش

واقع مَكنیٌّ عنه عبارت اسیت از معنیای مقصیود کیه

برد و هر دوتوقیع کرد وبیازآورد( ».همیان )050:چیون

پنهان است و باید با تیمل بدان پیی بیرد .کناییه بییانی

نامهها دردیوان رسالت نوشته میشیدند ،اهمییت آن را

غیرمسییتقیم و تیثیرگییذار اسییت کییه میییتییوان آن را

نمی توان از نظر دور داشت« :دیوان رسیالت ییا انشیاء

مردمیتیرین گونیۀ تصیاویر خییالی و ادبیی دانسیت،

درتشكیالت حكومتی کشورهای اسالمی دارای اهمیت

«ازاین رو کنایه یكیی از حسیاستیرین مسیائل زبیان

ومقام خاصی بوده است .وظایف خطیری کیه برعهیده

است وچیه بسیا خواننیده میراد نویسینده را از کناییه

صاحب دیوان محول بوده ،از نوشتن مناشییر و احكیام

درنیابد .پس فقط کسانی که با یک زبان آشنایی کامیل

سلطانی و جواب نامههای رسیده و به عیرض رسیاندن

دارند از عهدة فهیم کناییات آن برمییآینید»( .همیان:

اخبار واصله و نگیارش نامیههیای رمیزی ومحرمانیه و

 )529با توجه به جلوههای گونیاگون صیورخیال کیه

طرف مشورت سلطان قرار گرفتن وغیراینها همه حاکی

بازتاب تجربههای گوناگون نویسنده است کنایه را بیه

از اهمیت این اداره از طرف حكومت میباشد( ».رکنیی

عنوان یكی از این هنرها مورد بررسی قرار میی دهییم

یییزدی )591 :0929،کسییانی کییه دراییین اداره بییه کییار

زیرا زبان برجسته و سیبک خیاص ابوالفضیل بیهقیی،

اشتغال داشتند یعنی دبیران ،نیز میبایست از فنون ادبیی

ازجمله مواردی است که نثر تاریخ بیهقی را به نثیری

آگاه بوده و ظرایف علم بیان را به نیكی میشناختند.

شاعرانه مبدل ساخته است بطوری که درمییان تمیامی
آثار منثور فارسی متمایز اسیت .همچنیین در تعرییف

 .5کنایه و استعاره کنایی

کنایه به جنبههای هنری نیز اشاره کردند« :کناییه،بیان

همانطور که میدانیم یكی از شیوههای تصیویرآفرینی

پوشیده ،به روش هنری در گفتار است ،اگیر بسییاری

در سخن کنایه اسیت .کناییه در لغیت «مصیدر فعیل

از معانی را با زبان و منطق عادی گفتیار ،بییان کنییم،
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لییذت بخییش و تیثیرگییذار نیسییت و شییاید زشییت و

به جای آنكه اندیشهی خویش را آشكارا و به یكباره،

نامناسب ،جلوه کند اما با کناییه همیان معیانی ،توجیه

در سخن بگنجاند و به روشینی بیاز نمایید ،آن را در

برانگیز و مؤثر خواهد بود( ».شیفیعی کیدکنی:0992 ،

کنایه ،فرو می پیچد ،و به شییوهای پوشییده و وابسیته

 )015و در تفاوت بین استعاره مرکب و کنایه ،بعضیی

در سخن میآورد( ».کزازی)020 :0992 ،

اهل بالغیت ،ترکیبیات و جمیالت و عبیاراتی را کیه

در میورد علییل کییاربرد کناییه ،نظییرات گونییاگونی

درباره امری محال است مثل تكیه بر آب زدن را کنایه

وجود دارد «.برای دریافت معنیای مجیازی کناییههیا،

دانستهاند حال آنكه این گونیه سیخن مجـاز مرکـب

واسطههایی را باید پشت سر گذاشت ،یعنیی بسییاری

باالستعاره یا استعاره مرکب است و«آن کالمی اسیت

از کنایههای فارسی ژرفایی دارند که به گذشته برمی-

در غیرمعنی موضوع له و با عالقیه مشیابهت و قرینیه

گردند همچنان که بیشتر ضرب المثیلهیا برگرفتیه از

مییانع از اراده معنییی حقیقییی( ».صییفا )05 :0908 ،بییه

حكایتهایی است که کم و بیش به آنها اشیاره شیده

عبارتی دیگر در استعاره مرکب ،مستعار منه(مشبه به)،

است.وقتی به اصل کنایهها ،دقت میکنیم و بیه ریشیه

به صورت جمله بكار می رود که باید با تیمیل عقلیی

یابی آنها میپردازیم میبینیم که سررشتهی بیشتر آنهیا

دریافت که جمله در معنای خود به کار نرفته اسیت و

در یكی از موارد زیر یافیت مییشیود :آییات قرآنیی،

با عالقه مشابهت معنای دیگری را افاده میکند .ماننید

اعتقادات پیشینیان ،آداب و رسوم اجتماعی و باورهای

این بیت حافظ:

عامیانه ،باورهای اساطیری ،تاریخی ،بینشهای مذهبی

گیییره به بیییاد مزن گرچه بر مراد رود

و غیره( ».میرزانیا )859 :0929 ،در ایین بیاب نگیرش

که این سخن به مثل مور با سلیمان گفت

عمیق تیاریخی و جامعیه شناسیی و توجیه بیه بافیت

مستعار منه(مشبه به):گره بـه بـاد زدن .مسیتعار
له(مشبه) :عمل لغیو و بیهیوده انجیام دادن .قرینیه و

فرهنگی جامعه میتواند در جستجوی منشاء و ریشیه
کنایهها به ما کمک کند.

عالقه :این امر ،عقالنی و متعارف نیست .جامع( :گیره
به باد زدن شبیه به) عمل بیهوده انجام دادن اسیت .از

 .2تصاویرکنایی و تبیین آن در نثر تاریخ بیهقی

آنجا که استعاره مرکب نیز مانند کناییه ،جملیه اسیت

از آنجا که جوهره اصلی ادبیات ،تخیل و صورتهای

گاه در تمییز و تشخیص دادن آن را با کنایه میآمیزند.

خیالی موجود در آن است ،بنیابراین هیر چقیدر ییک

فرق آنها در ایین اسیت کیه «در کناییه قرینیۀ صیارفه

نوشته -نظم یا نثر -از صور خیال بیشتری بهیره منید

نداریم تا حتما جمله را در معنای ثانوی دریابیم اما در

باشد ادبیتر است ،یعنی زیبایی ،اعجاب و انگیختگیی

استعاره مرکب به حكم قرینه متوجه میشویم که مراد

بیشتری را به خواننده منتقیل مییکنید و تاثیرگیذارتر

معنای دیگری است( ».شمیسا )559 :0992،همچنیین

خواهد بود .دراین پژوهش متن تاریخی -ادبی تاریخ

اسییتعاره مرکییب دارای زیییر سییاخت تشییبیهی اسییت.

بیهقی از نظر صور خیال موجود در آن میورد بررسیی

برخی کنایه را ترفنید پوشییده و وابسیته بییان کیردن

قرار گرفت و مشخص شد تاریخ بیهقی دارای یكهزار

اندیشه می دانند« :چهارمین ترفند شیاعرانه و شییوهی

و پانصیید ( )0255صییورت خیییالی اعییم از تشییبیه،

باز نمود اندیشه ،در قلمرو بیان ،کناییه اسیت.کنایه در

استعاره ،مجاز و کنایه است ولی بیه جهیت پرهییز از

واژه ،فرونهادن آشكارگی در سخن است ،زیرا سخنور

اطناب در این مقاله تنها کنایه مورد توجیه قرارگرفیت
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که وجود تصیاویر زیبیا و هنیری کناییه در ایین اثیر،
نشانگر تخیل سرشار و تونایی ادبی ابوالفضیل بیهقیی
است که به زیبایی توانسته است بیا کیاربرد کناییه بیه

كنايه
مجاز

تصویرگری وقایع تاریخی بپردازد به طوری که اغلب

تشبيه

حوادث تاریخی ،قابل تبدیل شدن به یک نقاشی زیبیا

استعاره

وتابلوی برجسته وجذاب را داشته باشد.
در این مقاله بررسی کنایات تاریخ بیهقی هیدف
اصلی به شمار میآید اما بیرای نشیان دادن وضیعیت

نمودار.0دایرهای فراوانی صور خیال تاریخ بیهقی

کنایه دربین چهیار صیورت خییالی دیگیر ،بطیورکلی
نمودار کاربرد همه صورخیال به ترتیب آمیار کیاربرد
آنها در تاریخ بیهقی ارائه میگردد.

همانطور که می بینیم ،بیشترین نیوع صیور خییال
در تاریخ بیهقی ،از آن کنایه است که این نوع کیاربرد،
متناسب با نثر ادبی اسیت بنیابراین ،تناسیب و تعیادل

جدول.3

فراوانی صور خیال تاریخ بیهقی

صور خیال

ردیف

بالغی در کتاب تاریخ بیهقی به عیان دیده میی شیود.
نثر تاریخ بیهقی به لحاظ بهرهمندی از انواع کنایههیای

تعداد

درصد

0

کنایه

225

25

میتواند به عنوان منبعی قابل برای مطالعۀ کناییههیای

5

مجاز

125

90

اصیل ادب فارسی به شمار آید .بر بنیاد ایین پیژوهش

9

تشبیه

000

00

کنایات را به عنوان بخش مهمیی از مسیائل بییانی در

1

استعاره

001

9

تاریخ بیهقی کیه نثیر شییوا و دلپسیندش مشیحون از

0255

055

تعابیر زیبا و نكات ارزنده است ،مورد نقید و تحلییل

تاریخ بیهقی

جمع کل

زبان فارسی در سطح باالیی قرار دارد بیه طیوری کیه

قرار میدهیم.
ابوالفضییل بیهقییی بییا تصییاویر کنییایی بسیییاری از
مسائل و حوادثی را که نیاز به شرح و بسط زیاد دارد،
50
45
40
35
30
25
20
15
10

استعاره

تشبيه

مجاز

كنايه

5
0

نمودار.3میلهای فراوانی صور خیال تاریخ بیهقی

در قالب الفاظی مختصر واندک بیان می کند به طوری
که با وجودکاستن اجزای سخن ،بر بار معنیایی کیالم
افزوده می شود و در نتیجه ضیمن خلیق هنیر ایجیاز
سخن ،نفوذ و تیثیر آن بیشتر میگردد و این نكته مبین
آن است که کنایه بلیغتر ازتصریح است و کالمیی کیه
بیان کنیایی داشیته باشید ،لطافیت و ظیرافتش بیشیتر
خواهد بود.

 15دوفصلنامة بالغت کاربردی و نقد بالغی ،سال اول ،شمارۀ اول ،زمستان  3939و بهار 3937

کنایه یكیی از ابزارهیای بییان ابوالفضیل بیهقیی

شكست و پسر رومی درین معنی نیز تیر بر نشانه زده

اسیت .وی درحیوادث سیال  ،150تیالش گسیترده و

است و( »..بیهقی )18 :0909 ،چون اشعار ابن رومیی

شبانه روزی سلطان مسعود را پس از درگذشیت پیدر

با وضعیتی که برای علیی قرییب پییش آمیده اسیت،

چنین به تصویر می کشد« :تا آن خداوند برفتیه اسیت

مناسبت کامل داشته و مصداق آن نییز مییباشید .لیذا

و این خداوند هیل نیاسوده است و نمد اسبش خشک

(تیر برنشانه زدن) همه این مفاهیم را درخود دارا بوده

نشده است .جهان می گشیاد و متغلبیان و عیاجزان را

و کنایهای لطیف وزیبا است.

مییی برانییداخت( ».بیهقییی )08 :0909 ،پییس از مییرگ

درمورد پیام امیر به خوارزمشیاه دربیاره علیی میی-

معییدان والییی مكییران ،خالفییت بییه عیسییی رسییید و

نویسد« :و امیر جواب فرستاد که چنیین کینم و علیی

بوالعسكر برادرش به سیستان گریخیت و بعید میورد

مرا بكار است شیغلهیای بیزرگ را و ایین مالشیی و

نوازش سلطان محمود قرارگرفیت و در نتیجیه والیی

دندانی بود که بیدو نمیوده آمید(».همیان )20 :دنیدان

مكران(عیسی) باخبرشد و ترسید« :امیرمحمیود وی را

نمییودن در عبییارت مییذکور کنایییه ازتهدیییدکردن و

بنواخت و به درگاه نگاه داشیت و خبیر بیه بیرادرش

ترسییاندن و اظهارخشییم اسییت و ادامییه میییدهیید« :از

والی مكران رسید ،خار در میوزه اش افتیاد و سیخت

مسعدی شنودم وکیل در که خوارزمشاه سخت نومیید

بترسید( »...همان )599 :خار در موزه (کفش) افتیادن:

گشت و به دست و پای بمرد اما تجلدی تمیام نمیود

کنایه از آزرده شدن و ترسیدن اسیت .زییرا بالفاصیله

تا بجای نیارند که وی از جای بشیده اسیت(».همیان:

والی مكران با تمهیداتی سعی میکند تا نظر بیرادرش

 )20عبارت (به دست و پای بمردن) کناییه از سیخت

را جلب کند .آن همه تیرس و اضیطراب بیا عبیاراتی

ترسیدن و وحشت زده شدن و (ازجای بشدن) کناییه

موجز و به صورت کنایه بیان شد و همچنین در ادامیه

از نهایت خشم است که این دو کنایه حالت فرد را در

این بحث وقتی بین سیلطان مسیعود و عیسیی (والیی

حین ترس زیاد و یا خشم و عصبانیت ترسیم میکنید

مكران) جنگ درگرفت و از طرفین بسیارکشته شدند،

به طوری که تنها با این بیان کنایی ،توصیف دقیق این

بیهقی با کنایه ای عمق فاجعه را بیان می کند« :جنگی

دو حالت روحی انسان ممكن میگردد .عالوه برآنچه

پیوستند چنانكه آسیا برخون بگشت و هیر دو لشیگر

گذشت ،بادقت بیشتر در این ماجرا کنایات بیشتری را

نیک بكوشیدند و داد بدادند»( .همیان) آسییا برخیون

میتوان ذکر کرد «:چون برین جمله گویند ،در وی نه

گشتن کنایه از کشتاری بیزرگ و جنیگ و خیونریزی

پیچند و وی را بزودی بازگردانند که آن ثغیر جیز بیه

است و با نوعی مبالغه همراه است و داللت بر کثیرت

حشمت وی مضیبوم نباشید .خوارزمشیاه آلتونتیاش

خونریزی می کند که بیه اصیطالح (جیوی خیون راه

بدین دو جواب خاصه به سخن خواجه بونصرمشكان

انداختن) نیز میگویند البته جیوی خیونی کیه چیرخ

قییییوی دل و سییییاکن گشییییت و بیارامییییید و دم

آسیاب را بگرداند و این بیانگر عظمت واقعه است.

درکشید(».همیان )25 :در عبیارت (در وی نپیچنید) و

در پایان ماجرای علی قریب ،ضمن پند و انیدرز

(دم درکشیییدن) کییه بییه ترتیییب کنایییه از (در تنگنییا

و بیان فضایل اخالقی برای نقل اشعار ابن رومیی کیه

قرارندادن و سیخت نگیرفتن) و همچنیین (سیاکت و

مناسب حال است ،می نویسد« :و بزرگیا میردا کیه او

خاموش مانیدن) اسیت ،تعیابیری هسیتند کیه لطیف

دامن قناعت تواند گرفت و حرص را گردن فرو تواند

خاصی به جمله بخشیده اند .در ادامیه همیین میاجرا،
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حال صراف سعیدصراف را نیز بیا کناییهای بییان میی

آبروکردن«.گروهی را برکندند و قفا بدریدند و کارهیا

کند« :و سعید کدخدای غازی به آسیمان شید و لكیل

پدید آمد( ».همان )552 :خشک ماندن (شدن) :کناییه

قوم یوم .و الحق نه نازیبا بود در کیار .امیا ییک چییز

ازمات و مبهوت شدن

خطا کرد که او را بفریفتند تا بیر خداونیدش مشیرف

«چون برآن واقف گشتم ،گفتیی طشیتی بیر سیر مین

باشد و فریفته شد به خلعتی و ساخت زر کیه یافیت.

ریختند پر از آتش ونیک بترسیدم ازسطوت محمودی

این مشرفی بكرد و خداوندش در دلیو شید و او نییز.

و خشییک بمانییدم( ».همییان)090 :دنییدان کندشییدن

چاکرپیشه را پیراییه بزرگتیر راسیتی اسیت و از پیس

(کندشدن دندان)  :کنایه ازقطع طمع کردن « .و حسن

برافتادن سپاه سیاالرغازی ،سیعید در آسییای روزگیار

گفت :دهشتی بزرگ افكنید به کشتن بسیار که کنید تا

بگشت و خاست و افتاد و بیر شیغل بیود و نبیود تیا

پییس ازاییین دنییدانهییا کنیید شییود ازری و نیییز

بعدالعز و الرفعه صار حارس الدجله» (بیهقیی:0909 ،

نیاینیید(».همییان )92 :خییاک و نمكییی بیخییتن :کنایییه

 )25عبارت «برآسمان رفتن» کنایه ازباال گرفتن کیار و

ازصییورت سییازی کییردن« .ایشییان برفتنیید کوفتییه بییا

به عبارتی تازه به دوران رسیدن و شوق زایدالوصیفی

سوارانی هیم ازایین طیراز و خیاک و نمكیی بیختنید

که از این طریق به آن فرد دست میدهد و لكیل قیوم

وجایی بیاسودند(»...همان)852 :

یوم همین معنا را کامل مییکنید و در ضیمن هشیدار

انفاس کسی را شمردن :کناییه ازمراقبیت دقییق،

میدهد که فرد هرچه باالتر باشد ،فروافتادنش سیخت

اشراف داشتن برکسی « .و مشرفان گماشت که انفاس

تر و خردکننده ترخواهد بود .بنیابراین تكبیر و غیرور

وی میشمردند و بدو میرسانند( ».همان )121 :سنگ

بیجاست .همچنین (دردلوشدن) کناییه ازنیابودی و از

با (به) سبوزدن :کنایه از بی پروا دست به کیاری زدن

پای درآمدن است و نه تنها غازی بلكیه سعیدصیراف

یا اصطالحا دل به دریا زدن « .گفتند :فیردا سینگ بیا

نیز از اوج قدرت به حضیض ذلت میافتد کیه گیویی

سبوی بازخواهم زد تاچه پدیید آیید .گفیت :هرچنید

به چاه افتاده است و باید او را با دلو نجات داد .وقتی

سود ندارد و ضیجرتر شیود ،صیواب آمید( ».همیان:

بین سیلطان مسیعود وعیسیی (والیی مكیران) جنیگ

)882

درگرفیت و از طییرفین بسیارکشیته شییدند ،بیهقیی بییا

سپر افكنیدن :کناییه از تسیلیم شیدن ،عیاجز شیدن.

کنایهای عمق فاجعه رابیان میکنید« :جنگیی پیوسیتند

«بوالحسن پنج بخورد و به ششیم سیپر بیفكنید و بیه

چنانكه آسییا برخیون بگشیت و هیر دو لشیگر نییک

ساتیگن هفتم ازعقل بشد( »...بیهقی)885 :0909 ،

بكوشیدند و داد بدادنید»(.همیان )585 :بیا توجیه بیه

آب بر آسمان انداختن :کنایه ازاعتیراض کیردن،

اینكه کنایات زییادی در تیاریخ بیهقیی وجیود دارد و

خشمگین شدن و مخالفت کردن «.و بونصر برآسیمان

ذکر همه آنها در این مقال مقدورنیست فقط به بعضی

آب برانداخت که تا یک سراسب و اشتر بكار است و

از این موارد اشاره میشود .طبل زیر گلیم زدن :کناییه

اضطرابها کرد( »...همان)850 :

از اینكه امری آشكار را پنهان کردن« .گروهیی از بییم

آفتاب تا سایه نگذاشتن :کنایه از مهلت و مجیال

خشییک میییشییوند و طبلییی بییود کییه زیییرگلیم مییی-

نیدادن« .آنچیه از ابوالقاسیم مییبایید سیتد ،مبلیغ آن

زدند(»...بیهقی )585 :0909 ،قفادرییدن :کناییه از بیی

بنویسد و به عبیدوس دهید تیا او را بیه درگیاه آرنید
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وآفتاب تا سایه نگذارنید تیا آنگیاه کیه میال بدهید».

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

(همان)255 :

گردد( .بیهقی )09 :0909 ،باد در سر کردن کنایه است

در خون کسی شدن :سوء قصدکردن ،در صدد کشیتن

از غرور ورزیدن وتكبّر کردن.

کسی برآمدن« .و مثال داد او را پوشیده تا انها کند بیی

تا آن خداوند برفتیه اسیت ،ایین خداونید هییل

محابا آنچیه از سیوی رود و مییکیردی و سیوری در

نیاسیوده اسییت و نمید اسییبش خشیک نشییده اسییت.

خون او شد( »...همان)098 :

(همان )55:نمد اسب کسی خشک نشدن کنایه اسیت
از اینكه در تالش و کیار اسیت و از کیار و حرکیت،

 .4انواع کنایه به لحاظ داللت مَکْنیٌّ به ،بـه مَکْنـیٌّ

توقف نكرده است.
تییا پییس از اییین دنییدانها ،کنیید شییود از ری.

عنه
همانطور که ذکر شد به الفاظ و معنای ظاهری کیالم

(همان )92:دندان کند شدن کنایه است از طمع بریدن

در کنایه ،مكنی به و به معنای مقصود که پنهان اسیت

و رها کردن چیزی.

و باید با تیمل بدان پی برد مكنی عنه گویند .کناییه از

و این ،مالشی و دندانی بود که بدو نمیوده آمید.

نظر مكنی عنه به سه نوع تقسیم میشود یعنیی مكنیی

(همان )20:دندان به کسی نشیان دادن کناییه اسیت از

عنه گاهی موصوف ،گاهی صفت و گاهی فعل اسیت.

خشم نشان دادن و ترسانیدن.

بیشترین نوع صور خییالی کیه در نثیر تیاریخ بیهقیی

و نیز شنودم که طغیرل ،حیاجبش را بیر وی در

وجود دارد،کنایه اسیت،بیا تعیداد  205میورد کیه 20

نهان مشرف کرده بودند تا انفاس یوسف میشیمرد و

درصد صور خیال بیهقی را شامل میشود .نثیر تیاریخ

هرچه رود ،باز مینماید( .همان )29 :انفاس کسیی را

بیهقی به لحاظ بهرهمند بودن از انواع کنایههیای زبیان

شمردن کنایه است از زیر نظر گرفتن (دقیق و مداوم)

فارسی در سطح خوب و باالیی قرار دارد بیه طیوری

کسی.و مردمان به جمله ،دستها برداشته ،تا رعیت ما

که میتواند به عنوان منبعی برای مراجعیه کننیدگان و

گردند( .همان )02 :دست برداشتن ،کنایه است از دعا

عالقمندان به کنایههای ادب فارسی باشد.

کردن و از خدا خواستن.

 .3-4کنایــه از فعــل :کنایییه از فعییل یییا مصییدر،

ساالری محتشم فرستاده آید برآن جانیب تیا آن

عبارت است از اینكیه «فعیل ییا مصیدر ییا جملیهای

دیار را که گرفته بودیم ضیبط کنید و دیگیر گییرد،تیا

(مكنی به) در معنای فعل ییا مصیدر ییا جملیۀ دیگیر

خواب نبیننید و عشیوه نخرنید( .همیان )09 :خیواب

(مكنی عنه) به کار رفته باشد و این ،راییجتیرین نیوع

دیدن کنایه است از فكر و طمع بیهوده (خییال باطیل)

کنایه است( ».شمیسا )509 :0929 ،کنایه از فعل بیشتر

کردن.

کنایههای معروف زبان فارسی را به خیود اختصیاص

و طاهر به یكبیارگی ،سیپر بیفكنید و انیدازه بیه

میدهد 292 .مورد ( 20درصد) کناییههیای بیهقیی از

تمامی بدانست( .همان )082 :سپر افكندن کنایه است

نوع کنایه از فعل و جمله هسیتند ،یعنیی مكنیی بیه و

از تسلیم شدن.

مكنی عنه هر دو فعل یا مصدر ییا ییک جملیۀ کامیل

 .0-4کنایه از صفت :در ایین میورد ،مكنیی بیه،

هستند و «این رایجتیرین نیوع کناییه اسیت( ».همیان:

صفتی است کیه از آن ،بیه صیفت دیگیری رهنمیون

)509در ادامه مواردی چند به انتخاب ذکر میشود:

میشویم ،به عنوان مثال از سیه گلیم ،صیفت بیدبخت
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را در می یابیم 052.مورد ( 02درصد) کنایههای تاریخ

دفع نكند ،زمیین تبیاه مییشیود»( .خرمشیاهی:0951 ،

بیهقی ،از نوع کنایه از صفت هستند.

« .)0850/5فساد زمیین» کناییه از فسیاد میردم زمیین و

 -دو رکابدار ،را کیه آمیدهانید ،نیامزد کردنید تیا

عمومیت یافتن شر در میان آنها است 2 .درصد کنایه-

پوشیده ،از غزنین بروند( .همیان )00 :پوشییده کناییه

های تاریخ بیهقی را کنایه از موصوف تشكیل میدهید.

است از پنهانی و مخفیانه.

مانند :دانست که آن دیار تیا روم و از دیگیر جانیب تیا

 از بهییر بییزرگ زادگییی تییو کییه دسییت تنییگشدهای( .همان)92 :دست تنگ کنایه از محتاج و فقیر.

مصر ،طوال و عرضا ،همه بیه ضیبط میا آراسیته گیردد.
(همان )00 :طوال و عرضا کنایه از همه جا است.

 -کوکبۀ دیگر قضاه و سادات و علمیا و فقهیا و

و قّوة پادشاهان ،اندیشۀ بارییک و درازی دسیت و

کوکبهی دیگر اعیان درگیاه ،خداونیدان قلیم( .همیان:

ظفر و نصرت بر دشیمنان اسیت( .بیهقیی)029 :0909 ،

)92خداوند قلم کنایه است از نویسنده.

درازی دست کنایه است از توانایی و استطاعت و تسلّط.

 و مشغولدلتر از آن گشیتم کیه بیودم( .بیهقیی، )20 :0909مشغول دل کنایه است از نگران .
 و سبب آن همه ،یک زخم مردانه بیود( .همیان: )002مردانه کنایه است از قوی و کاری.
 و تا نزدیک چاشتگاه همی ماند که طالعی نهادهبود ،جاسوس فلک ،خلعت پوشیدن را( .همیان)551 :
جاسوس فلک کنایه است از منجم.
 -بودلف ،بندة خداوند است و سوار عرب است.

و او را از خاص خود ،هزار هزار درم ،تنخواه بیود.
(همان )095 :واژه تنخواه کنایه است از کاال و متاع.
آن ودیعت که به نام ما .نامزد کننید از فرزنیدان و
سرپوشیدگان کرائم .باید که باشد از آنن خان( .همیان:
 )500سرپوشیده کنایه است از زنان و دختران.
و مالی سخت بزرگ،صامت و ناطق به جای آمید.
(همییان )599 :صییامت کنایییه از جییواهرات و پییول و
ناطق کنایه است از غالمان و چهارپایان.

(همان )550:سوار ،کنایه است از دالور و پهلوان.
 .9-2کنایه از موصوف وقتی است که مكنی بیه،
صفت یا مجموعۀ چند صفت ییا جملیه و عبیارتی و

همانطور که میبینیم بیشیترین نیوع کناییههیا از
نوع فعل و جمله هستند ،اینگونه کنایهها ،زودییابتیر
و برجستهترند و نمود و شفافیت بیشتری دارند

صفتی یا بدلی باشد که در واقیع موصیوفی را بیه میا
معرفی میکند« .مكنی بیه ،صیفت ییا مجموعیۀ چنید
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صفت یا جمله و عبارتی وصفی یا بدلی است که باید

جدول  .0جدول فراوانی کنایه به لحاظ مكنی عنه

از آن متوجه موصوفی شد( ».شمیسیا )521: 0990،در
این قسم از کنایات ،مكنی به صفت یا مجموعه چنید
صفت یا جمله و عبارتی وصفی است کیه بایید از آن
متوجه موصوفی شد .به طور خالصه ،صیفتی را ذکیر
میکنییم و از آن ،موصیوف را اراده مییکنییم؛ ماننید:
(ولوال دفع اهلل الناس بعضهم ببعض لفسدت االرض)؛
«و اگر خداوند بعضی از مردم را به دست بعض دیگر

ردیف

انواع کنایه به لحاظ

تعداد

درصد

0

کنایه از فعل

292

20

5

کنایه از صفت

052

02

9

کنایه از موصوف

2

2

205

055

جمع کل

مکنی عنه
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 .0-8رمز :در این گونه از کنایه وسایط به حدی
کنایه از فعل

خفی است که میتوان گفت نمییتیوان آن وسیایط را

کنایه از صفت

دریافت و علت این دشیواری در دریافیت وسیایط و

کنایه از موصوف

ربط بین الزم و ملزوم را میتوان در این نكته دانست
که «کنایههای رمز بیشتر کنایههایی است کیه از زبیان
مردمییی برگرفتییه شییدهانیید؛ و ریشییه در هنجارهییای

نمودار .9نمودار ستونی کنایه به لحاظ مكنی عنه

اجتماعی ،باورهیا و رسیم و راههیای میردم دارنید؛ و
چون خاستگاه پارهای از این کنایهها ،اندک انیدک ،از

کنایه از فعل
کنایه از صفت
کنایه از موصوف
نمودار  .7نمودار دایرهای کنایه به لحاظ مكنی عنه

 .8انواع کنایه به لحاظ وضوح و خفا
قدما ،کنایه را بیه اعتبیار وسیایط و لیوازم و سییاق آن ،بیه
عبارتی دیگر از نظر وضیوح و خفیا و سیرعت ییا کنیدی
انتقال از لفظ به معنا ،به چنید دسیته بیدین شیرح تقسییم
کردهاند:
 .3-8تلویح :در لغیت «بیه معنیی اشیاره کیردن
است به چییزی از راه دور» (صیادقیان )555:0920،و
در اصطالح علم بیان کنایهای است که در آن «وسائط
میان الزم و ملزوم متعدد باشد و این امر معموال فهیم
مكنیٌّ عنه را دشیوار مییکنید»( .شمیسیا)528:0992،
اینگونه از کنایه اغلب در کتب قدیمی و متون ادبیی،
بیش از زبان محاوره کاربرد دارد .فقط یک مورد کنایه
تلویح وجود دارد که عبارت است از:
لطایف الحیل به کار آورد تا قوم را به جوال فرو
کرد( .بیهقی )0005 :0909 ،به جوال فرو کردن ،کنایه
از فریب دادن ،است ،اما از آنجا که فهیم مكنیی عنیه،
آشیكار نیسییت و از طریییق وسییائط بیشییتری فهمیییده
میشود ،کنایه از نوع تلویح است.

میان رفته و فراموش شیده اسیت ،ییافتن بایسیتگی و
پیوند در میانۀ دو معنای کنایه ،در آنها ،همواره آسیان
نیست»( .کزازی )008:0992،مانند :فالنیی آب دنیدان
است .مكنی به :آب دندان .مكنی عنه :احمق (شمیسا،
 )590:0929پورنامداریان در تعریف امروزی رمیز،آن
را با سمبل اروپایی همسیان میی دانید« :امیروزه واژه
رمز ،معادل سمبل به کار می رود که معنی ویژه ای در
ادبیات ،روان شناسی ،عرفان و مقوله های دیگیر دارد.
واژه سمبل با اندکی تغییر در کلیه زبانهای اروپایی به
کار میرود ،به معنی با هم ریختن یا بیا هیم انیداختن
است( ».پورنامداریان )25 :0909 ،برخیی کناییههیای
مردمی و عوام پسند را از نوع رمز میدانند« :کنایههای
مردمی ،بیشتر از گونیهی رمیز و ایماینید ،ایین گونیه
کنایهها که سخنوران از زبان مردم به وام گرفتیهانید و
در سرودههای خویش به کار بردهاند ،کنایههیایی انید
که هنجارهای زیستی ،باورها ،رسم و راهها و ویژگی-
های مردمی دیگر را باز می تاباند ،ییا در خیود نهفتیه
میدارند( ».کزازی)025 :0992 ،
 .9-8اشاره و ایما :گونهای از کناییه اسیت کیه
وسایط میان مكنیبه و مكنیعنه اندک و ربط بیین آن
دو آشكار است ،این گونه از کنایه کیه عكیس تلیویح
است ،رایجترین انیواع کناییه اسیت( .شمیسیا:0929 ،
 )595کنایههای تیاریخ بیهقیی همگیی از نیوع ایمیاء
هستند و فقط یک مورد کنایه تلیویح وجیود دارد کیه

تحلیل تصاویر کنایی در تاریخ بیهقی 12

ذکر شد یعنی «به جوال فرود کردن» ،کناییه از فرییب

از اینگونه کنایههای زیبا و دلنشین مواجه میشویم و

دادن ،است .بنابراین تاریخ بیهقی مملو از کناییههیایی

لذت میبریم .البته در چندین موارد ،نویسندة توانیای

است که در زبان امروز هم به کار میروند و به گفته-

تاریخ بیهقی به تكرار ییک کناییه پرداختیه اسیت کیه

ی دکتییر شمیسییا ،رایییجتییرین انییواع کنایییه هسییتند.

شاید به دلیل تیکیدی بوده که بر آن داشیته اسیت .بیه

(همان )525:کنایههای ایماء بر اثیر نزدیكیی بیه زبیان

عنوان نمونه بیشترین کنایههایی کیه در تیاریخ بیهقیی

محاوره و عادات رفتاری انسانها ،مردمی و پر کاربرد

تكرار شده است عبارت اند از :پوشییده ،بیاد در سیر

هستند ،در نثر تاریخ بیهقیی ،مییتیوان گفیت در هیر

کییردن ،میییان بسییتن ،چشییم داشییتن ،از جییای شییدن،

صفحهای از آن با حداقل مواردی از اینگونه کنایههای

ترکیباتی که با کلمۀ دسیت سیاخته شیدهانید .دسیت

زیبا و دلنشین مواجه میشویم .در پایان میتوان گفت

کوتاه ،دسیت دراز ،دسیت برداشیتن ،دسیت داشیتن،

با توجه به بسامدها ،کنایههای نثر تاریخ بیهقی ،کنایه-

دست یافتن و دست با کسی برآوردن ،دست به کاری

های قریب و زودیاب و مردمیی و راییج هسیتند کیه

شستن ،فرمان یافتن ،دندان نمودن ،و ترکیباتی کیه بیا

حتی در زبان امروز هیم کیاربرد فراوانیی دارنید و از

کلمۀ زیبای دل ساخته شدهاند در تاریخ بیهقی بسییار

کنایههای معیروف ادب فارسیی بیه شیمار مییآینید.

کاربرد دارد :دل قوی داشتن ،دل را درییافتن ،دل تبیاه

همچنین ویژگی عمده نثر تاریخ بیهقی ،بسیامد بیاالی

کردن ،با دل ،از دل ،یک دل ،دل نگاه داشتن ،درد بیر

کاربرد انواع کنایههاست ،به طوری کیه مییتیوانیم آن

دل آوردن ،دل از جان برداشتن ،دل شكسته ،مرغ دل،

رابه عنوان یكی از ویژگیهای سیبكی تیاریخ بیهقیی،

در دل کردن ،دل برداشتن در پایان میتیوان گفیت بیا

مطرح کنیم.

توجه به بسامدها ،بیشتر کنایههای نثر تاریخ بیهقیی را
کنایههای قریب و زودیاب و رایج و مردمیی تشیكیل

 .3بحث و نتیجهگیری

میدهد که حتی در زبان امیروز هیم کیاربرد فراوانیی

بیهقییی از کنایییه بییه عنییوان یكییی از مردمیییتییرین

دارند و بدین ترتیب از کنایههای معروف ادب فارسی

شگردهای تصیویرآفرینی ،بیرای القیاء بهتیر معیانی و

به شمار میآیند.

تیثیرگذاری بیشتر بر مخاطب بهره میبرد .کناییههیای
بیهقی بیشتر از نوع ایماء هستند که رایج ترین و قابیل

منابع

درکترین گونۀ کناییه بیه شیمار مییرود بنیابراین بیا

بهار ،محمدتقی (ملک الشعرا) ( .)0908سبک شناسی

کنایههای رایج در زبان امروز سنخیت دارند .این نكته

یا تاریخ تطیور نثرفارسیی .جلید .5چیا

خود میتواند بیانگر عالقیه و تیالش نویسینده بیرای

تهران :امیرکبیر.

پینجم.

انتقییال آسییان و روان پیییام و همچنییین فهییم افكییار و

بیهقی،ابوالفضییل( .)0909تییاریخ بیهقییی.،جلیید ،بییه

اندیشههای خود به خواننده باشد .کنایههای ایمیاء بیر

کوشییش دکترخطیییب رهبییر ،چییا

اول .تهییران:

اثر نزدیكی به زبان محاوره و عادات رفتاری انسانها،

انتشارات سعدی.

مردمی و پرکاربرد هستند .در نثر تاریخ بیهقیی ،میی-

پورنامداریان ،تقی ( .)0909رمز و داستانهای رمیزی در

توان گفت در هر صفحهای از آن دستکم با میواردی

ادب فارسی .چا سوم.تهران :علمی و فرهنگی.
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تفتیازانی ،سیعدالدین مسیعود( 0152ق) .مطیول فییی
شرح تلخیص قم :المفتاح.

ابوالفضل بیهقیی .دانشیكده ادبییات وعلیوم انسیانی
دانشگاه مشهد مشهد :انتشارات دانشگاه.

ثییروت ،منصییور ( .)0901فرهنییگ کنایییات.تهییران:

زرینکوب ،عبدالحسین ( .)0920شعر بی دروغ .شعر
بی نقاب .چا

امیرکبیر.
ثروتیان ،بهروز ( .)0908بیان در شعر فارسی .تهیران:

سوم  ،تهران :جاویدان.

شفیعی کدکنی ،محمد رضا ( .)0992صیور خییال در
شعر فارسی .چا

برگ.

دوازدهم .تهران :آگاه.

جرجییانی ،عبییدالقاهر(  )0151ق .اسییرارالبالغه بییه

شمیسا ،سیروس( .)0929بیان .تهران:فردوس.

تصحیح سیدمحمد رضا منشی المنار .دارالمعرفیه.

صادقیان ،محمد علی( .)0920طراز سخن .چا

بیروت :افست منشورات الرضی.
__________(  .)0909دالئل االعجیاز .ترجمیه دکتیر
سید محمد رادمنش .باعنوان (دالئل االعجیاز فیی
القرآن) .مشهد :موسسه چا

وانتشیارات آسیتان

قدس رضوی.

خرمشیاهی ،بهیاء الیدین(  .)0951دانیش نامیه قییرآن
وقرآن پژوهی .ج .5تهران :نشر دوستان.
دهمرده ،حیدرعلی؛ امییری خراسیانی ،احمید؛ طالبییان،

اول.

تهران :انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی.
صفا ،ذبیح اهلل .)0908( .آیین سخن .چا

شیانزدهم.

تهران :ققنوس.

کزازی ،میر جالل الدین ( .)0992زیبا شناسی سیخن
پارسی.چا

هشتم.نشرمرکز.تهران.

گلچین ،میترا« .)0991( .جایگاه کنایه در مثنیوی موالنیا»
نشریه دانشكده ادبیات و علوم انسانی (تهران) .دوره
 .20شمار  .)022( 5صص.001 - 82

یحیی؛ بصیری ،محمدصادق (زمستان « .)0990کنایه

گلیزاده ،پروین (« .)0990جلوههای هنری و بالغیی در

لغزانترین موضوع در فن بیان» ،نشریه ادب و زبیان

تییاریخ بیهقییی» .نشییریه پژوهشیینامه علییوم انسییانی،

(نشریه دانشیكده ادبییات و علیوم انسیانی کرمیان)،

دانشگاه شهید بهشتی .شماره .99صص.550 -080

شماره ( 55پیاپی  ،)08صص .099- 009
ذوالفقاری ،حسن (بهیار و تابسیتان « .)0992تفیاوت

کنایه با ضیرب المثیل» ،نشیریه پیژوهش زبیان و
ادبیات فارسی ،شماره  ،05صص .099 -058
رجایی ،محمد خلیل ( .)0915معالم البالغیه .شییراز:
انتشارات دانشگاه.

معین ،محمد( .)0905فرهنگ فارسی .تهران :امیرکبیر.
میرزانیا ،منصور ( .)0929فرهنگ نامیه کناییه .تهیران:
امیرکبیر.
نظامی عروضی سمرقندی .نجمالدین احمیدعمر بین
علی( .)0901چهار مقاله .به تصحیح محمد معین.
تهران :امیر کبیر.

رضییی ،احمیید ( .)0992بیهقییی پژوهییی در ایییران؛

هاشیمی بیک ،احمید (0929ق) .جیواهرالبالغیه فیی

گزارش توصیفی کتابها ،مقالهها و پایاننامیههیا.

المعانی والبیان والبیدیع .الطبعیه العاشیره .مطبعیه

رشت :انتشارات حق شناس.

االعتماد ،مصر.

رکنی یزدی ،محمید مهیدی ( .)0929یادنامیه ابوالفضیل
بیهقی« .دیوان رسالت و آیین دبیری از خالل تیاریخ
بیهقی» .مجموعه سخنرانی های مجلس بزرگداشیت

یوسفی ،غالمحسین ( .)0925دیداری بااهل قلم .جلد
اول .مشهد :انتشارات دانشگاه فردوسی.

