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ي مكاشفه احمد عزيزي،  كنايه در كفشها بالغيكاركردهاي هنري و 
  سبكي بديع در مضمون آفريني

  ) 351 – 370 ص(
  

  2مزادهقه غالو صدي 1)نويسنده مسئول(منوچهر اكبري
  14/8/90 :تاريخ دريافت مقاله 
  19/10/90 :تاريخ پذيرش قطعي 

  
  :چكيده

مفـاهيم مختلـف    گـون در مضـامين و   كفشهاي مكاشفه احمد عزيزي سرشار از كنايات گونه 
وي در تركيب سازي و آميختن آن با بيـان و  . عزيزي توانايي خاصي در تركيب آفريني دارد. است

در كنايه . هاي شاعران پيشين، سربلند و ممتاز است ديع و امروزي حتي انديشهانديشه هاي نو و ب
تشـبيه، اسـتعاره، حسـاميزي، ايهـام،     : نيز با استفاده از صور خيال وآرايه هاي ادبي ديگر مانند

مضامين و مفاهيمي بديع و بالغي آفريـده اسـت كـه بـه نظـر از      ... تلميح، مقياسهاي شاعرانه و
بـه  (يك ليوان شطح داغ: اين ويژگي در بيشتر آثار او هويداست از جمله. وستهاي خود ا ساخته

اعجـاب  ....، خوابنامه و باغ تناسخ، روستاي فطرت، قوس غزل، غزالسـتان، ملكـوت تكلـم و   )نثر
كنايه كه شيوه اداي معاني به طريـق غيـر   . انگيزد خوانندگان را از فراواني تركيبات نو و زيبا برمي

حمد عزيزي با استفاده از صورتهاي گوناگون ديگر خيال؛ زيبايي و بديع بودن آنها مستقيم است، ا
  .را مضاعف كرده است

  
  : كليدي كلمات

  كنايه، احمد عزيزي، كفشهاي مكاشفه، صور خيال و مضمون سازي
   

                                                 
 lit_ad@ut.ac.ir ادبيات فارسي دانشگاه تهران زبان واستاد  - 1

  كارشناس ارشد ادبيات فارسي - 2
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  :مقدمه
در اين پژوهش، موضوع سخن كاربردهاي هنري و بالغي كنايـه در كفشـهاي مكاشـفه     
  .وي در تركيب آفريني دست توانايي دارد. نوي مشحون از كنايه استاين مث. است
به معني پوشيده سخن گفتن و ترك تصريح است و در اصطالح علم بيـان ذكـر    كنايه«

در كنايه .ملزوم و اراده الزم است، يعني بكاربردن كلمه در معني يكي از لوازم آن كلمه است
اشد، وجود ندارد و تفاوت كنايه با مجـاز و اسـتعاره   اي كه مانع از ارادة معني حقيقي ب قرينه

در اين است كه در كنايه ارادة معني اصلي امكان دارد امـا در مجـاز و اسـتعاره ارادة معنـي     
  )65: 1385: معاني و بيان: احمد نژاد(».اصلي ممكن نيست

ادي ادبيات و به ويژه شعر، شيوه غير مستقيم بيان و انديشه است، گريـز از منطـق عـ   « 
ها، مردان هنري، از صورتهاي گوناگون  ها و انديشه گفتار است واز اين روي در گزارش لحظه

صـور  : شـفيعي كـدكني  (» .خيال و شيوه اداي معاني به طريق غير مستقيم استفاده ميكنند
  )139:1366:خيال
 بسياري از معـاني را . كنايه يكي از صورتهاي بيان پوشيده و اسلوب هنري گفتار است« 

بخش نيست و گاه مستهجن و زشت مينمايـد، از   كه اگر با منطق عادي گفتار ادا كنيم لذت
جاي بسياري از تعميرات و كلمـات  . رهگذر كنايه ميتوان به اسلوبي دلكش و مؤثر بيان كرد

زشت و حرام را ميتوان از راه كنايه به كلمات و تعبيراتي داد كـه خواننـده از شـنيدن آنهـا     
اعي نداشته باشد و شايد سهم عمـده در اسـتعمال كنايـات در همـين حـوزه      هيچگونه امتن

صـور  :شـفيعي كـدكني  (».مفاهيمي باشد كه بيان مستقيم عادي آنها مايه تنفر خاطر اسـت 
  )140-41: خيال
هــايي كــه شــاعر يــا نويســنده بوجــود  كنايــه( كنايــات بالغــيدر ايــن پــژوهش بــه  
كنايه بـا  ، .)كه معني آنها در فرهنگها وجود داردهايي  كنايه(كنايات قاموسي،.)است آورده

ها در كفشهاي مكاشفه، تمثيليه و ضرب المثل، فرق كنايه با استعاره اصطالحات امروزي
معـاني و مضـامين بـا    .(ها ميپـردازيم  اين كنايهمضامين مختلف سپس به . پرداخته ميشود

  .)ها در ابيات نوشته شده است توجه به بافت معنايي جمله
است، به نظر خاص تركيبات بديع و نو  كناياتي كه شاعر بوجود آورده: كنايات بالغي -1

  .است ها مضامين جديد ساخته كه با آن شاعر است
  )403ص (يا ببينم در ويار يك نگاه                  زايمان اشك چشمي پا به ماه 

  اشك آماده ريختن :زايمان اشك چشمي پا به ماه،حامل اشك)چشم(نگاه :ويار يك نگاه
  )404ص (عطر فاميلي كند با هر شبي                 باجناق الله باشد هر لبي 
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  .هر لبي مانند الله، سرخ باشد :هر لبي باجناق الله باشد
  )410ص (عشق تر، خون گلوي عاشق است             عشق تر، در جستجوي عاشق است 

  عشق اشك آميز :عشق تر
  )425ص (ز نگاه                      مست ميشد با شرابي از نگاه بعد زير نيم خوابي ا

  .كننده است كنايه از نگاه خمار و مست كه خود، مست:نيم خوابي از نگاه و شرابي از نگاه
  )429ص (اي بهار خرم ادراك من                       مادرمريم نشين پاك من 

  .د مادر پاك دامني،پرورش دهنده من استادراك و فهم و درك من مانن:مادر مريم نشين
  )464ص (چشم تو خرابم كرده است             وان لب خونين شرابم كرده است  بنگ
  . موصوف كنايه از صفت آن،خمار، است بنگخمار و بيمار گونه، كنايه از چشمان:چشم بنگ

  .ه، است، شراب موصوف كنايه از صفت آن، مست كنندمستم كرده است:شرابم كرده است
  )473ص (من به چشمان تو نيلوفر شدم               با تو در يك رود همبستر شدم 

  .)عاشق چشمان تو شدم. (مانند نيلوفر به چشمان زيباي تو پيچيدم :مفهوم مصراع اول
  )504ص ! (زخمي لنگ صدايم را ببين!                  هايهايم را ببين! اي مسافر

اي كـه از سـوز دل    گريـه .(كه همراه با گريـه و نـامفهوم اسـت    صدايي :صداي زخمي لنگ
  .)است برخاسته

  )541ص (عطر را آيينة آغوش كن                    نالة پنهان گل را گوش كن 
  عطر را منعكس كننده آغوش خود كردن :عطر را آيينة آغوش كردن

  .عطر گل است) با توجه به مصراع اول( :نالة پنهان گل
  )259ص (ها  ترين انديشه ر نبوغ ريشه هاست           عصر پر شبنمعصر او عص

  هاي درخشان و شفاف كنايه از انديشه :ها ترين انديشه عصر پرشبنم
  )278ص (االثر  من كيم؟ يك زخم سرخ در به در          من كيم؟ يك قلب مفقود

  دلداده و عاشق و دل از دست داده :االثر قلب مفقود
  )369ص (ث چشمتان                    صيغه جمع مذكر خشمتان اي مغوالن مؤن

  .زنان زيبا چشمي كه زيبايي آنها مانند مغوالن، غارتگر دلهاست: مغوالن مؤنث چشم
  .خشمتان عمومي است: صيغه جمع مذكر خشمتان

هـا در فرهنگهـا وجـود دارد و شـاعران و      كناياتي كـه معـاني آن   :كنايات قاموسي -2
  .اند پيش از اين از آنها استفاده كردهنويسندگان 

  )418ص (من دلم ميگيرد از انسان سرد               خون دماغم ميكند گلهاي زرد 
  درد احساس و بي انساني بي :انسان سرد
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  )423ص (من حلول عارفي در يك گلم               من تناسخ كردة يك بلبلم 
  .ام عاشق پيشه :من تناسخ كرده يك بلبلم

  )446ص (ا طنين سفرة نام خوديم                     ما خداياني بر اندام خوديم م
  توجه به ظاهر و نفسانيات :خداياني بر اندام خود بودن

  )454ص (تو زدي افتادگيهاي مرا                      هجو كردي سادگيهاي مرا 
  .كرديتواضع و فروتني مرا تحقير و خوار  :تو زدي افتادگيهاي مرا

  )514ص (عاشقان آيينه بردار خودند                 منكران يار هم يار خودند 
  .تجلي عشق را در آيينة قلب خود نشان ميدهند :عاشقان آيينه بردار خودند

  )217ص (من ندانستم كه عمر من كم است         فرصتم اندازة يك شبنم است 
  شتنفرصت كوتاه دا :اندازه يك شبنم فرصت داشتن

  )572ص (خاك عطر كوه زيتون ميدهد             شمعداني بوي شمعون ميدهد 
  .)صلح است زيتون نماد.(در زمين صلح و آرامش برقرار است:خاك،عطر كوه زيتون ميدهد

  :كنايات با اصطالح هاي امروزي و عاميانه -3
ت ايـران در شـعر   استفاده از مفاهيم و اصطالحات امروزي در هر دوره اي از تاريخ ادبيا 

يكـي  . غالب شاعران ديده ميشود، بخصوص در شعر شاعران معاصر و بيشتر در سبك هندي
در كنايه نيـز  . از ويژگيهاي شعر عزيزي استفاده فراوان از اصطالحات امروزي و عاميانه است

  :اين اصطالحات را بكار برده است
  )410ص (گ صيقلي است عشق جامد، عشق ميز و صندلي است     عشق با يك مشت، سن

عشق ظاهري و براي جاه و مقام داشتن كه تعالي بخش نيسـت،   :عشق ميز و صندلي
  .جامد است

  عشق به بت و بت پرستي: عشق با يك مشت سنگ صيقلي
  )416ص (دانش آواز اجباري شود                    ساعت خورشيد، ديواري شود 

  و توسعه بودندر پي پيشرفت  :ساعت خورشيد، ديواري شود
  )454ص (من به سوي فندك تو خم شدم            من به سيگار تو نامحرم شدم 

  .به من توجه نكردي :من به سيگار تو نامحرم شدم
  )516ص (ام  ام              من پر از سرسبزي انديشه من پر از برگ و بهار و بيشه

  هاي پربار و شكوفا انديشه :سرسبزي انديشه
  )ص    (گل با خار بود                سال دفن سايه در ديوار بود  سال استيضاح

  استيضاح افراد خوب به وسيله افراد بدسرشت :استيضاح گل با خار
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  )527ص (سكه در تفتيش كاال مانده بود               عشق در ييالق باال مانده بود 
  كنايه از زندگي مصرف زده :سكه در تفتيش كاال مانده بود

  .روح شده بود ها سرد و بي عشق :ق در ييالق باال مانده بودعش
  )576ص (الروبي احساس بود                حرفه ام سوداگري با ياس بود كار من 

  تلطيف احساس: الروبي احساس
  )204ص (شمر يعني بربريت در شعور              شمر يعني رقص خنجر زير نور

  فاقد شعور بودن :بربريت در شعور
  )229ص (االثر  هاي سرخ مفقود از شقايقهاي قيچي تا كمر                 الله

  شهداي از كمر نيم شده :شقايقهاي قيچي تا كمر
  .است ها نمانده االثر كه هيچ اثري از وجود آن شهداي مفقود :االثر هاي سرخ مفقود الله

  )334ص (ما  استواي جان ما              سرزمين پر گل عرفانچيست ايمان؟ 
  حد اعتدال روح و روان ما :استواي جان ما

  )371ص (هاست  هاست          عصر خشك طاسي انديشه عصر ما عصر سياست پيشه
  مايه محتوا و بي هاي بي انديشه :ها طاسي انديشه

استفاده از سخن معروف كه در زبان مـردم رايـج شـده اسـت و در      :ها ضرب المثل -4
 يـا كـالم  ) مفرد(= نظر به اينكه مورد استفاده ما كلمه اي باشد«. رود ميمفاهيم كنايي بكار 

بر . اند استعاره را به دو نوع استعاره مركبه يا تمثيليه و استعاره مفرده تقسيم كرده) جمله(= 
شـفيعي  (» .روي هم اغلب ضرب المثلها در مقوله استعاره مركبه يا تمثيليـه قـرار ميگيرنـد   

  )  116: 1366:صور خيال: كدكني
  )542ص (جانب گلهاي باطن رو، ز عطر             گل بگو با عطر و گل بشنو ز عطر 

  .شاد و خرم بودن با هم :گل بگو و گل بشنو
  )583ص (از پس هر موج، موجي هست پيش         پس تشبث ميكني به هر حشيش 

ث علـي كـلّ   الغريق يتشب«برگرفته از اين سخن معروف  :به هر حشيش تشبث كردن
  .)تا خود را نجات دهد(اندازد انسان در حال غرق شدن، به هر گياهي دست مي» حشيش

  )255ص (عطسه صد خرمن هجا را ميبرد          هر چه باداباد، ما را ميبرد 
  .آيد آيد، خوش هر چه پيش :هر چه باداباد

  )283ص (ش بيشتر بشنو اين ني ناله را از نيشتر                هر كه زخمش بيش درد
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هر كـه را سـر بـزرگ، درد    «يادآور سخن معروف  :هر كه زخمش بيش دردش بيشتر
در مفهـوم هـر كـس انسـان بزرگـي باشـد       » هر كه بامش بـيش بـرفش بيشـتر   «يا » بزرگ

  .مسئوليت و گرفتاريهايش نيز زياد است
  )283ص (تر  تر      درد دارد مرد زخم انديش هر كه زخمش بيش عارف پيشه

تـر باشـد،    مانند بيت باال در مفهوم هر كه عاشـق : تر ر كه زخمش بيش عارف پيشهه
  .)زخم در اينجا به معني عشق است. (تر خواهد بود عارف

  )284ص (كولي زيستن         ريسمان دار خود را رشتن ؟ چيست رسم الله
اهم باعث مرگ خود شدن يا زمينة كشته شدن خود را فر :ريسمان دار خود را رشتن

  .كردن يا مرگ آگاهانه
  )194ص (شهر اصراف حقايق در حروف            شهر تزئين ضيافت با ظروف 

  »آفتابه لگن هفت دست، شام و ناهار هيچي«يادآور سخن معروف:تزيين ضيافت با ظروف
  )92ص (ام  ام           و ز زبان خود جراحت خورده من شرابي از صراحت خورده
از زبـان تنـد خـود     ):دهد بر باد زبان سرخ سر سبز مي =(دناز زبان جراحت خور

  .ام آسيب ديده
  )108ص (هاي گم شده                    مرمان تازگي مردم شده  مردمان گله

  تازه به دوران رسيده ):تواندر زمانه رسيده نويي =(مرمان تازگي مردم شده
هايي با عالقـه   مثنوي جمله در اين :با كنايه) مجاز مركب(فرق استعاره تمثيليه -5

است كه هيچگاه نميتوان از آن معنـي اصـليش را    شباهت در غير معني اصلي خود بكاررفته
مثال باد در .ناميده ميشود) مجاز مر كب باالستعاره(اراده كرد كه اين آرايه استعاره تمثيليه 

مگـي در  كـه ه  بودن آب را غربال كردن، باد به دست، تكيه بر آب زدن :قفس كردن
  .هيچ كدام نميتواند معني واقعي خود را داشته باشد. معناي كار بيهوده كردن، است

نخست اينكه كنايـه منافـاتي بـا حقيقـت     : فرق ميان كنايه و مجاز را دو امر دانسته اند«
النجاد واقعا منظـور بلنـدي بنـد شمشـير      ندارد و هيچ مانعي نيست از اينكه در تعبير طويل

اما در مجـاز چنـين نيسـت مـثال در رعينـا الغَيـثَ       . آن، كه بلندي قامت استباشد نه الزم 
نميتوانيم معني حقيقي را بپذيريم زيرا باران قابل چرا و چريدن نيست و بـه همـين جهـت    

اي وجود دارد براي منع از اراده حقيقت، برعكس كنايـه كـه    است كه در مجاز هميشه قرينه
وم اينكه در كنايه مبناي گفتار بر انتقال از الزم به ملـزوم  د. در آن چنين چيزي وجود دارد

  )142: 1366: صور خيال: شفيعي كدكني(».است و در مجاز اتقال از ملزوم به الزم
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تفاوت كنايه و استعاره تمثيليـه در همـين اسـت كـه برخـي از انـواع كنايـه، فعلهـا يـا          
مـا ميتـوان در سـاختهاي ديگـر     هايي است كه در غير معني واقعي خود بكار ميـرود ا  جمله

  .معني اصلي آنها را اراده كرد
  :مثال از شعر عزيزي

  )399ص (پس كجايند آن درختان مطاف                پس چه شد آن بانوان سايه باف 
تركيب كنايي است كه نميتوان . ايجاد كننده سايه و راحتي و آسايش :بانوان سايه باف

  .ع تصور كرد، بانواني كه بتوانند سايه را ببافندمعني واقعي آن را در عالم واق
  )412 ص(واي بر آنان كه در شخم خطاب              غافلند از بذر زيباي جواب 

سخنراني كردن و بررسي سخن،   نميتوان در عـالم واقـع معنـي واقعـي      :شخم خطاب
  .توان سخن را شخم زد خود را داشته باشد نمي
  )404ص (اب                  رو به سمت سرزمين آفتاب بادبانهايي برويند از شر

رو بـه سـرزمين   (در نهايت سرمستي و از خود بيخود شـدن   :از شراب بادبان روييدن
  .نميتوان از شراب بادبان برويد). آفتاب و عشق پيش رويم

  )57ص (دانه ميجوييم از طرح سبوس              صبح ميخواهيم از عكس خروس 
انتظـار بيهـوده و    :ح سبوس جستن و از عكس خروس صبح خواسـتن دانه از طر

در عالم واقع معني اصلي و واقعي آن . نامعقول از كسي يا چيزي داشتن يا كار بيهوده كردن
  .تصور كرد را نميتوان

  شهر ما بايد بجنبد وقت باد                 خواب را جارو كند هر بامداد
كه معني اصلي و واقعـي آن  . ز خواب غفلت بيدار شودا :خواب را هر بامداد جارو كند
  .را در عالم واقع نميتوان تصور كرد

هاي فوق، به مضامين بالغي و مختلفي كه در اين كنايات وجود دارد  بعد از تقسيم بندي
  .ميپردازيم

ها و تعبيرات جديد با مضامين  احمد عزيزي توانايي زيادي در تركيب آفريني و ابداع واژه
هايش چنان تلفيق يافته كه هم انديشه و هم  سازههاي زبان او با انديشه. يع و خاص داردبد

و يـاراي  . ارزش و جايگاه و زيبايي خـود را حفـظ ميكننـد    -كه تكيه گاه انديشه است -زبان
انتقال مقصود و هدف شاعر ميشود و اين تركيبات با مضامين نو و بديع در فضـاي شـاعرانة   

ميشود و خواننده را به اوج رؤياي شاعرانه ميرساند و اعجاب خواننـدگان را   او، جذاب و گيرا
در ذيل به متداولترين ايـن كنايـات بـا مضـامين نـو در      . انگيزد از فراواني اين تركيبات برمي

  :مثنوي كفشهاي مكاشفه ميپردازيم
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 ):سمبوليك(نمادين -1

  :و مفاهيم كناييها به شكل رمزگونه و نمادين در مضامين  استفاده از واژه 
  )404ص (عطر فاميلي كند با هر شبي              باجناق الله باشد هر لبي 

  .نماد سرخي است؛ لب مانند الله سرخ باشد) در اينجا( الله
  )411ص (عشق تر، ممزوج زخم و زمزم است   عشق تر، يك مريمستان شبنم است 

پاكي هستند؛ عشق اشـك  ، مريم و شبنم نماد عشق تر، يك مريمستان شبنم است
  .)در سبك هندي شبنم نماد حيرت نيز است. (آميز يك دنيا پاكي و طهارت است

  )417ص (زورق شب بر سر شط شراب          دوش در شبنم بگيرد آفتاب 
  .آفتاب و شبنم هر دو نماد پاكي و طهارت هستند :آفتاب، دوش در شبنم بگيرد

  )425ص (نگاهش شب توقف كرده بود  زير چشم گريه اش پف كرده بود     در
  كنايه از سياهي چشم:در نگاهش شب توقف كرده بود ):در اينجا(نماد سياهي: شب

  )427ص (د و ما شب ميشديم ميتابيما به ذات گل مقرّب ميشديم        عشق 
با توجه بـه عشـق ميتابيـد و مـا     . نماد روشني يافتن) در اينجا(شب  :ما شب ميشديم

  ).گرفتن نور در شب واضحتر است(ر ميگرفتيم مانند شب نو
  )429ص (اي بهار خرم ادراك من                ما در مريم نشين پاك من 

كه با توجه به ) مريم نماد پاك دامني است(كنايه از مادر پاك دامن  :مادر مريم نشين
  .ادراك مانند مادر پاك دامني باعث پرورش و رشد و نمو من ميشود: مصراع اول

  )432ص (اي تنبور در ايوان ما  تار ميزد مرد شبنم بان ما            گله
شبنم نماد پاكي و زاللي . كسي كه محافظ پاكي و زاللي و روشني است :بان مرد شبنم
  .و روشني است

  )433ص (ايم  ايم       ما ز سيمرغان تنازل كرده ما به باغ بيكران گل كرده
نفخـت فيـه   «: قـرآن  29كنايه دارد به سورة حجر آية : يما ما ز سيمرغان تنازل كرده

  .نماد و تمثيل خدا و معبود است: سيمرغ .ما از روح خداييم. »من روحي
  )435ص (ام را واكنيد          چشمة خون مرا پيدا كنيد  لول لولم الله

  .ه داغ دار استنماد دل خونين ك الله .داغ از دلم برداريد و از بين ببريد: ام را واكنيد الله
  )436ص (مثنوي ميريزد از پيوند من      صد نيستان خفته در هر بند من 

نمـاد عـالم    :نيستان. پر از عالم معنا و آگاهي هستم :صد نيستان در هر بندم خفته
  :    معنا كه با اين بيت موالنا تناسب دارد

  )دفتر اول: مثنوي(اند هايد        از نفيرم مرد و زن ناليد كز نيستان تا مرا ببريده
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  )436ص (اي شب عرفان تنم را لمس كن      سايه ام را مضمحل در شمس كن 
نمـاد   :شـمس . وجود تاريكم را پر از روشنايي كن: ام را در شمس مضمحل كن سايه

  روشنايي و نور
  )438ص (باز در صحرا حلول مريم است       عاشقان، اين صبح عيد شبنم است 

  نماد پاكي و پاك دامني            مريم .ول پاكي يا حلول معجزهحل :حلول مريم
  )440ص (عصر استخدام آدم شورها               عصر مسموميت انگورها 

  . اي كه مرگ و مير زياد است دوره :عصر استخدام آدم شورها
اي كـه شـور و نشـاط     دوره :عصر مسـموميت انگورهـا  نماد مرگ و مير ،  :آدم شور

  .نماد شور و مستي و نشاط و مجاز از شراب است :انگور. نيست
  )453ص (واي قدري پيكر سنگي مباش               سد راه سيل دلتنگي مباش 

نمـاد   :پيكـر سـنگي  .  عاطفـه نبـاش   احسـاس و بـي   كنايه از بي :پيكر سنگي مباش
  احساسي  بي

  )515ص (كند  ميحق نفي باطل  منكركند               شعر بيدل، سنگ را دل مي
  )467ص (ام  ريزد پر پروانه ام                باز مي باز امشب شمع يك ميخانه

  .       نماد عاشق است: پروانه. عاشقم و ميسوزم :ام ميريزد پر پروانه
  )467ص (مي پر از چشمان آن آيينه رواست        عكس او شد هر كه جامش روبروست 

اين بيت تشبيه بالكنايه هم ) نماد روشني و سفيدي :آيينه( كنايه از سفيد رو :آيينه رو
مي ماننـد چشـمان آن آيينـه رو، خمـار و مسـت      : مي پر از چشمان آن آيينه روست :دارد
  .است

  )468ص (مي، نگاهت را به الال ميبرد        مي، دلت را رو به باال ميبرد 
خـدايي جـز اهللا   نيسـت  و مقام نگرش و بينش تو را به مرتبه  :نگاهت را به الال ميبرد

  نماد نگرش و بينش و معرفت الهي: الال).ال اله اال اهللا(كندميبرد و سرمست از عشق الهي مي
  )469ص (من پر از آيينه و شبنم شدم         من به قعر گرية خود خم شدم 

در سبك هندي آيينه و (سرشار از حيرت و تحير شدم  :من پر از آيينه و شبنم شدم
نمـاد   :آيينـه و شـبنم  . يا سرشار از روشني و پـاكي شـدم  ) مظهر حيرت و تحيرند شبنم

  نماد حيرت و تحير :در سبك هنديروشني و پاكي و زاللي، 
  )470ص (قمري نشست  ام خلسهصبح يك آيينه در چشمم شكست      ظهر روي 

  نماد روشني: آيينه.    روشني را از دست دادم :آيينه در چشمم شكست
  )508ص (، آيينه آزاري مكن               در پي تصويرها زاري مكن اي بشر
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آيينه در اينجا نماد . (مانند آيينه، افشا كننده عيوب و نواقص بودن :آيينه آزاري كردن
  ).فاش كننده عيوب و زشتيهاست

  )543ص (هر گلي دامان نازي كرده باز            زير هر مريم مسيحي در نماز 
با توجه به مريم كه منظور گل مريم است، مسـيح كنايـه از سـبزه و    ) ينجادر ا( :مسيح

  .نماد زندگي بخش است
  )584ص (ها بيدل است  ها بيدل است         بادبان بادبان موج باز بيكران
  نماد خطرات :موج.    اندازد كسي كه جان خود را به خطر مي :موج باز

نمـاد   :بادبان. ه، قطعاً بيدل و عاشق اسـت هدايت گر هم :بادبان بادبان ها بيدل است
  هدايتگر و هادي 

  )259ص (هاست  ترين انديشه هاست     عصر پر شبنم عصر او عصر نبوغ ريشه
نماد  :شبنم. هاست هاي درخشان و نبوغ انديشه عصر انديشه :ها ترين انديشه پر شبنم

  .درخشاني و روشني است
  )12ص (از هر گردش چشمم شبست در نگاهم نيم روزي از تب است    نيمي 
).  مردمـك چشـم  (نيمي از چشمم، سـياه اسـت    :نيمي از هر گردش چشمم شبست

  نماد سياهي  :شب
  )109ص (ها  ها           گاه گرگي ميدود در جاده گاه روباهيست در سجاده
  .تنماد دورويي و ريا اس :روباه.    تظاهر و ريا در عبادت داشتن :روباه در سجاده بودن

  
 :مكنيهكنايه توأم با تشخيص و استعاره  -2

هاي صور خيال در شعر، تصرفي است كه ذهن شـاعر در اشـيا و    يكي از زيباترين گونه«
در عناصر بي جان طبيعت ميكند واز رهگذر نيروي تخيل خويش بـدانها حركـت و جنـبش    

م، همه چيز در ميبخشد و در نتيجه هنگامي كه از دريچه چشم او به طبيعت و اشيا مينگري
بسياري از شاعران هستند كـه طبيعـت را   ...برابر ما سرشار از زندگي و حركت و حيات است

» .وصف ميكنند اما كمتر كساني ميتوانند، اين وصـف را بـا حركـت و حيـات همـراه كننـد      
  )149: 1366:صور خيال: شفيعي كدكني(

 :ها با معني كنايي تؤام است برخي از اين تشخيص

  )413ص (واي بر امساك آن چشم خيس      كه شد در زير يك اندوه خيس 
چشم مانند انساني خيس باشـد  . چشمي كه اشك نميريزد و امساك دارد :چشم خيس

  .و اشك نريزد
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  )413ص (تا بگردد در خيابان بلور              تا بيندازد گناهي را به تور 
گناه مانند ماهي به تور بيفتد در معني . است مكنيه استعاره :گناهي را به تور انداختن

  .گناه كردن: كنايي
  )426ص (چكيد  كشيد     رنگ از رخسار شبنم مي عشق آتش را به باال مي

  .   عشق مانند انساني، سوز و گداز عاشق را باال ميبرد :كشيد عشق آتش را به باال مي
عشق باعـث  . ن، استرنگ چكيدن معادل رنگ پريد: چكيد رنگ از رخسار شبنم مي

  : دو تصوير جان بخشي دارد.(پريدگي رنگ چهره عاشق ميشد و او را زرد روي ميكرد
  ...)رنگ، از رخسار شبنم ميپريد و  -2رخسار شبنم -1

  )426ص (خوشه با خود چلة خم ميگرفت   عشق و شبنم را تالطم ميگرفت 
شـراب  خـم و  خوشه ماننـد كسـي بـا خـود چلـه       :خوشه با خود چلة خم ميگرفت

  .خوشه انگور تبديل به شراب ميشد: ميگرفت
  )430ص (ها  ها        واي بر شبكوري سجاده نيست درويشي، كنار جاده

سجاده مانند انسـاني كـه چشـم دارد و شـبكوري دارد در معنـي       :ها شبكوري سجاده
  .نماز شب را ادا نكردن: كنايي

  )478ص (رود شبنم مرده بود  در بهارستان، هوا آزرده بود        عاشقي در
  .هوا، مانند انساني آزرده بود. در فصل بهار، هوا متغير بود :هوا آزرده بود

  )541ص (عطر را آيينة آغوش كن           نالة پنهان گل را گوش كن 
  .را منعكس ميكند)طرع(اش پنهانيگل مانند انساني ناله . كنايه از عطر گل :ناله پنهان گل

  )527ص (باران شده  تع ماران شده         يك بهار الل بييك بهار مر
بهـاري كـه ماننـد انسـاني الل     . بهاري كه با خشكسالي همراه است :بهار الل بي باران

  .است و صداي غرش ابر و ريزش باران ندارد
  )206ص (هامان، خسته و ناباورند  ناودان ها مان، كرند          خوشه! بار الها 

ناودان مانند انساني كـر و خوشـه ماننـد انسـاني     . كنايه از خشك سالي :رندها ك ناودان
  مصراع دوم هم در همين مضمون است. خسته و نابارورند، تشخيص دارد

  )265ص (ات آغاز شد  لكنت عشق تو در وي باز شد         آه در آيينه
ه عشـق ماننـد انسـاني لكنـت داشـت     . عاشق او شدن :لكنت عشق در كسي باز شدن

  .)در مجموع عبارت كنايي است(باشد
  )154ص (كشيد  كشيد         سرمه در چشم كدورت مي داشت از آيينه صورت مي
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چشـم كـدورت   . از بين بردن كدورتها و دشـمنيها  :كشيد سرمه در چشم كدورت مي
  .تشخيص دارد

  
 :كنايه توأم با تلميح -3

زيرا اوال ايجـاد  . تناسب دارد اشاره به داستاني در كالم است ودر ژرف ساخت، تشبيه و«
در . رابطه تشبيهي بين مطلب و داستاني است و ثانيا بين اجزاء داستان تناسـب وجـود دارد  

اجزاء يا پاره اي از مثل و حـديث و شـعر هـم تلمـيح     ) اشاره به(كتب قدما تناسب مطلب با
: شميسـا (».در تلميح حداقل بايد دو جـزء از اجـزاء داسـتاني ذكـر شـود     . خوانده شده است

  )112-13:1383:نگاهي تازه به بديع
     :تؤام است با مضامين و مفاهيم كنايي زيبايي...نيز ضمن اشاره به داستاني يا برخي تلميحات

  )411ص (عشق تر، حالج را خون ميدهد      آدمي را بيد مجنون ميدهد 
به داسـتان  عشق اشك آميز، به حالج جال و طراوت ميبخشد، تلميحي  :در مصراع اول

  .حالج دارد
باعث به لرزه درآمدن وجود عاشق ميشود يا او را مجنون : آدمي را بيد مجنون ميدهد

  .و ديوانه ميكند؛ تلميحي به داستان مجنون نيز دارد
  )536ص (حاتم بينايي ما، طائي است               زخم ما از نيزة زيبايي است 

تلميح دارد به حاتم طائي . و آگاهي هستيم پر از بصيرت :حاتم بينايي ما، طائي است
شود كه به بصـيرت و   در اينجا مفهوم كثرت و فراواني از آن درك مي. كه بسيار بخشنده بود

  .گردد آگاهي برمي
  )258ص (ساكنان كاخ را سر ميزند              سكه ها را با ابوذر ميزند 

تلميحـي دارد بـه   . اهميتـي نميدهـد  مانند ابوذر به ماديات  :سكه ها را با ابوذر ميزند
  .ابوذر كه به ماديات اهميتي نميداد
  )323ص ! (عشق اي تنها مسيح الكتاب!   عشق اي مصلوب انسان در عذاب

عشق مانند مسيح پيامبر دوستي و عشق يا زنـدگي   :عشق، تنها مسيح الكتاب است
  .بخش است

  )369ص (متان اي مغوالن مؤنث چشمتان             صيغة جمع مذكر خش
تلمـيح دارد  . زنان زيبا چشمي كه مانند مغوالن غارتگر دل هايند :مغوالن مؤنث چشم

  .به غارتگري مغوالن
  )74ص (كليسا داشتن  مريمستاني داشتن     » عيسا«اي خوشا صد طرح 
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  پر از مهر و دوستي بودن: صد طرح عيسا داشتن
  داشتنكليسايي به پاكي مريم  :كليسا داشتن مريمستاني

  .)داردDeterminer اين بيت عالوه بر تلميح، مقياس شاعرانه(
  )208ص (موساترين عصر آمديم  ترين قصر آمديم       ما به بي ما به فرعوني

  ولي و راهبر عصر بي :موساترين عصر بي/  ترين حكومت ظالم :ترين قصر فرعوني
   

 ):تشبيه بالكنايه(كنايه توأم با تشبيه  -4

در علم بيان به معني مانند كردن چيزي است به چيزي ديگر، مشروط  اصطالح تشبيه«
. بر اين كه آن مانندگي مبتني بر كذب يا حداقل دروغ نما باشد، يعني با اغراق همراه باشـد 

و اين ما هستيم .) و يا الاقل شباهتشان آشكار نيست.(يعني آن دو چيز به هم شبيه نيستند
  )33: 1386:بيان و معاني ويرايش دوم: شميسا(» .آشكار ميكنيمكه شباهت را ادعا و برقرار يا 

جمله تشبيهي باعث اعجاب و شگفتي در خواننده يـا شـنونده ميشـود در واقـع تشـبيه      
 : كه گاهي با مفاهيم كنايي همراه است. ادعاي مانندگي بين دو چيز است

  )417ص (دوست دارم منقرض گردد تنم          روح باشد دكمة پيراهنم 
توجـه بـه   : روح مانند دكمة پيراهن باشد در معنـي كنـايي   :روح، دكمة پيراهنم باشد

  باطن و روح و معنويات 
  )431ص (ايم  اي بيگانه ايم             بنگيان دوره ما بخار صحن يك ميخانه

مـا ماننـد بخـار    . ناچيز و حقير بـودن در مقابـل عشـق    :ايم ما بخار صحن يك ميخانه
  .)تشبيه دارد(ه هستيم صحن يك ميخان

  )437ص (اي مي ايهام، چشم چون شبت           گل، مراعات النظيري از لبت 
انگيـز و   چشم چون شب، سـياه تـو، ماننـد شـراب وهـم      :مي ايهام، چشم چون شبت

  .سحرانگيز است
  )452ص (خون به اشكم ريخت، واي عشق تو    كي بميرم در وباي عشق تو 

  .عشق مانند وبايي، ميكشد.  شنده بودن عشقكنايه از ك :وباي عشق
  )600ص (حيف زود آن فصل انگوري گذشت    آن بهار مينياتوري گذشت 

بهاري كه مانند مينياتور پر نقـش و نگـار و   . بهار پر نقش و نگار و زيبا :بهار مينياتوري
  .زيباست

  )278ص (عشق من طاعوني است ! هايم خوني است     اي گل شب  من لبان بوسه
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عشـق ماننـد طـاعون    . عشق من واگير دارد و سرايت ميكنـد : عشق من طاعوني است
  .واگير دارد و مسري است

  )322ص ! (عشق اي صرع روان آدمي!           عشق اي قصاب جان آدمي
عشق مانند صرع باعث بيهوشي و از خود بيخود شدن  :عشق، صرع روان آدمي است

  .روان آدمي ميشود
  )347ص (ر بي پشت بام       عشق من اي خواب خوب ناتمام عشق من اي كفت

  .پشت بام، بي پناه است عشق مانند كفتر بي. بي پناه است:كفتر بي پشت بام استعشق،
  )146ص (دختران غرق در رود نگاه            دختران خود كشي با قرص ماه 

نهاست يا دخترانـي كـه   دختراني كه از زيبايي، نگاه ها به آ: دختران غرق در رود نگاه
دختـران بسـيار زيبـا     :دختران خودكشي در قرص مـاه .  هاي جذاب و گيرايي دارند نگاه

  .مانند ماه
 :(Determiner)كنايه توأم با مقياس هاي شاعرانه  - 5

در فارسي عصر ما، اين يك . براي اين كار الزم است طولِ صد متر پارچه: اگر بگوييم«
ست، يعني قاعده زبان چنين است كه ايـن نـوع تركيـب در    محور مألوف همنشيني كلمات ا

. هـاي عـددي ميـان همـه فارسـي زبانـان شـناخته شـده اسـت          باب عدد و معدود و وابسته
نظام بيان عددي در هنجار » يك بار بخند«يا » بزن يك بار لبخند«همچنين اگر بگوييم 

ـ «: طبيعي خويش براي همة اهل زبان يكسان است حال اگر بگـوييم  » ك شـكر بخنـد  ي
  :چنانكه درين مصراع حافظ ميخوانيم

  يك شكر بخندمشتاقم از براي خدا 
ايم گرچه اين نوع استعمال بـر اثـر    خارج شده محور جانشينيتا حدي از هنجار عادي 

تـا حـد زيـادي قابـل فهـم و      شكرخند  فراواني كاربرد آن و مأنوس بودن و تداول اصـطالح 
هاي عددي چنـدان متنـوع وگسـترده     ره اين نوع وابستهتصوير است اما در سبك هندي داي

  )45-46: 1387: ها شاعر آينه: كدكني شفيعي(» .است كه حدي براي آن نميتوان قايل شد
كار آساني است اما تصور يك تب » صد متر«خروج از هنجار دو برابر شده است، تصور «

هـم معـدود و هـم وابسـتة      دشوار است كه» كس فاصله يا صد قيامت ماجرا يا يك اندوه بي
  .گيري عددي هر دو امور انتزاعي و تجريدي است و غير قابل شمارش و اندازه

در زبان فارسي مثل هر زبان ديگري براي بيان معدودها غالباً صورتهاي شناخته شـده و  
يـك بـاب منـزل، يـك     : واري هست كه كمتر مورد تغيير قرار ميگيرد مثال ميگوينـد  كليشه

اجزاي آن عالوه بر عدد، آن دو بخش ديگر، يعنـي وابسـتة   ... . ك طغرا سند و فرسنگ راه ي
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گيري و شمارشند، اما در شـعر   عددي و معدود هميشه  امر مادي و ملموسند كه قابل اندازه
هاي آن را ميتوان ديد چنـان كـه در شـعر     اين هنجار درهم شكسته ميشود و از قديم نمونه

چيزي كـه در سـبك هنـدي اسـاس و محـور بيـان قـرار         .را ديديميك شكر بخند حافظ 
ميگيرد، تنوع بيش از حد اين نوع استعمال است، آن هـم در مـواردي كـه گـاه يكـي از دو      

» .گيريند عامل بعد از عدد امري انتزاعي است و گاه هر دو از اموري انتزاعي و غير قابل اندازه
  )46 -47: همان (

اسـت   »مميز«يا در دستور جديد  ي خاص عدديها وابستهمقياسهاي شاعرانه همان 
آيند و مفهوم مقدار و انـدازه را ميدهنـد و واحـد شـمارش      كه گاهي در عبارتهاي كنايي مي

امور انتزاعي يا مادي قرار ميگيرند كه در حالت انتزاعي با پيچيدگي و غموض معنايي مواجه 
يژگيهـاي خـاص ايـن سـبك     اين شيوه در سبك هندي بسيار متداول اسـت و از و . ميشويم

محسوب ميشود كه در شعر عزيزي، كه ميتوان او را يكي از نمايندگان سبك هندي در شعر 
  :معاصر ناميد، بسامد بااليي دارد

  )417ص (از عبادت دوشمان          يك بغل آيينه در آغوشمان  عبايي ما
در  :در سـبك هنـدي  (در پـي روشـنايي بـودن     :يك بغل آيينه در آغوش داشتن

نماد روشني در اين تركيب همراه با واحد شمارش، بغـل، آمـده،    آيينه) حيرت به سر بردن
به معني به اندازه يك بغل آيينه، در واقع يك بغل، قيد مقدار براي آيينه در آغوش داشـتن  

كـه خـروج از هنجـار عـادي محـور      ): معـدود (آيينـه  ) واحد شمارش(بغل ) عدد(يك . است
  .شده استجانشيني در برابر 

  )600ص (كهكشاني درد دوري بر تو باد           سال ها نفرين نوري بر تو باد 
  .)نصيب تو باد(يك كهكشان درد دوري  :كهكشاني درد دوري

  .نفرين زياد بر تو باد :سال هاي نوري نفرين بر تو باد
  )279ص (ام  كس بوده ام     من كه يك اندوه، بي من كه يك لبخند نارس بوده

  . ام كس بوده خيلي بي :ام كس بوده يك اندوه بي
كـس، مسـند    معدود  ، يك اندوه بي :بي كس بودن، مقياس شاعرانه :اندوهعدد،  :يك

  .جمله است
  )593ص (تاك طغيان مرا در جوش ديد      عشق از من يك سبد آغوش چيد 

  .در آغوش كشيد :يك سبد آغوش چيد
  )217ص (صتم اندازه يك شبنم است من ندانستم كه عمر من كم است    فر

  .فرصت كوتاه و كم داشتن :يك شبنم فرصت داشتن
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 :كناياتي توأم با استعاره مصرَّحه -6

معـاني و  :احمـد نـژاد  .(به بماند استعاره را مصـرحه ميگوينـد   اگر از كل تشبيه تنها مشبه
  )53: 1385:بيان

اند و مضامين و مفـاهيم   فتهدر شعر عزيزي تركيبهاي استعاري در عبارات كنايي قرار گر
  :كنايي ساخته اند

  )415ص (من درخت بيد ميخواهد دلم    من گل خورشيد ميخواهد دلم 
دلـم   :دلـم درخـت بيـد ميخواهـد     استعاره از عشق در تركيب كنـايي  :درخت بيد

  .ميخواهد عاشق و مجنون شود
ميخواهـد   گل خورشيداستعاره از روشني و هدايت، در تركيب كنايي  :گل خورشيد

  .در پي روشني و هدايت هستم :دلم
  )482ص (من دعا ميدوشم و غم ميخورم        من شبي يك كاسه شبنم ميخورم 

  استعاره از اشك :شبنم.   اشك فراوان ميريزم :يك كاسه شبنم ميخورم
  )307ص (ام  ام        من، من خود را به شبنم شسته من صدايم را در اين دم شسته

: شبنم. ام با گريستن، خودخواهي و غرورم را از بين برده: به شبنم شستن منِ خود را
  استعاره از اشك

  )329ص (گريه را در نبض خود دم ميكنيم   روي مژگان، كشت شبنم ميكنيم 
  استعاره از اشك :شبنم.     به شدت گريستن :روي مژگان كشت شبنم كردن

  
 :كنايه توأم با حسĤميزي -7

هاي مختلف با هم و نسبت دادن متعلّق يك حـس بـه حـس     آميختن حس: حسĤميزي
  :ديگر است

  )حافظ(خوشتر        يادگاري كه در اين گنبد دوار بماند   صداي سخن عشق نديدماز 
منظور از حسĤميزي، بيان و تعبيري است كه حاصل آن از آميخته شـدن دو حـس بـه    «

كه اگر دقت كنيم  سخن شيرينو  قيافة بانمك: يكديگر يا جانشيني آنها خبر دهد مانند
: بينيم در نمونة اولي امري كه مرتبط با حس بينايي است به ذائقه نسبت داده شده است مي

و در دومي چيزي كه در حوزة حس شنيداري است به قلمرو حس ذائقه وارد  قيافة بانمك
  )41:  1387:ها شاعر آينه: كدكني شفيعي( ».سخن شيرين: شده است
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هاي مختلف شـعر متفـاوت اسـت در شـعر      هاي حسĤميزي در دوره رسي نمونهدر شعر فا
نيز  در شعر احمد عزيزيبسامد آن باال است؛ ) هر دو شاخة ايراني و هندي(سبك هندي 

  :هايي از حساميزي با مفاهيم كنايي در شعراو بسامد بااليي دارد نمونه
  )410ص (ق است عشق تر، خون گلوي عاشق است     عشق تر، در جستجوي عاش

  .عشق اشك آميز: يك تركيب حسĤميزي است: عشق تر
  )504ص ! (زخمي لنگ صدايم را ببين!             هايهايم را ببين! اي مسافر

صدا با حـس شـنوايي و   . صدايي كه همراه با گريه و نامفهوم است :صداي زخمي لنگ
ينايي تـوأم اسـت كـه بـا     با حس بينايي همراه است، از سويي ديدن با حس ب لنگزخمي و 

صــدا، ماننــد كســي زخمــي و لنــگ : تشــخيص هــم دارد. ، آمــده اســتصــدايم را ببــين
  .)حسĤميزي توأم با تشخيص دارد(است

  )115ص (خاك خيس و سنگ خيس و نور خيس           زير برق نغمه ها تنبور خيس 
بينـايي  حسĤميزي دارد نور و بـرق بـا حـس     :ها نور خيس و تنبور خيس و برق نغمه

كل .انـد  تنبور با حس شنوايي كه هر سه با خيس بودن حس المسة حسĤميزي شناخته شده
  .كنايه از تازگي و طراوت همه چيز :بيت
  
 :كنايه توأم با ايهام -8

حداقل و معمـوالً دو  (موهم معاني مختلفند ) يا عبارات و جمالت(در اين روش كلمات «
روش ايهام .كلمات ديگر كالم، رابطه ايجاد كنند و ممكن است با آن معاني مختلف، با) معني

تمام سخنوران برجسته از مسعود سـعد و خاقـاني و سـعدي و    . مهمترين مبحث بديع است
حافظ و صائب گرفته تا شاعران امروز سخنوراني هستند كه بـه انـواع مختلـف ايهـام توجـه      

  )123: 1383:زه به بديعنگاهي تا: شميسا. (همتاي آن حافظ است اند، اما استاد بي داشته
لطف ايهام در اينست كه شاعر با ذهن خواننده بازي ميكند، به اين معني كه ذهـن را  « 

تر است  تر و شاعرانه به عمد متوجه يكي از معاني ميكند و معني ديگر را كه ظريفتر و هنري
مـردم  «حافظ بـا  .الشعاع معني اول قرار ميدهد و از دسترس ذهنهاي عادي دور ميكند تحت
  :ذهن را متوجه مردمك كرده است تا معني آدميان را پنهان كند» چشم

  چون است مردمان گريه مردم چشمم نشسته در خون است        ببين كه در طلبت حالز
است و در هر معنـي   در مصراع دوم به دو معني انسان و مردمك چشم بكاررفته» مردم«

  )123-124: همان(» .با كلمات ديگر تناسب دارند
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هـا يـا بـه شـكل      بسامد بسيار بااليي دارد، بيشتر اين ايهام شعراحمد عزيزي ايهام در
ها و تركيبات  دو معنايي بودن فعلاست يا به شكل ايهام براسـاس   واژهو  كلمه ايهام در
  :شود مضامين كنايي بكاررفته است كه در ذيل آورده مي نوع دوم بيشتر در. فعلي

  )309ص (اند  اند                         بانوان خنده، خوابم كرده هزائران گل، شرابم كرد
در مفهوم كنايي، ذكـر موصـوف و   (اند  مست و از خود بيخودم كرده -1:اند شرابم كرده

  .اند مرا شراب كرده -2،)ارادة صفت
 اند يا باعث از خود بيخـود  به من آرامش بخشيده -2،اند خواباندهمرا  -1:اند خوابم كرده
  .اند شدن من شده

  ام ام                    عشق را در جان خود سر داده من هراس خويش را پر داده
  .برده ام بيناز  -2ام، ام و توانايي بخشيده بال و پر داده -1:ام پر داده

  .ام سروري داده -2ام، عاشق شده -1:ام عشق را سر داده
  )271ص (اند  حوريان در چشم من خوابيده      اند                 ها تابيده بر لب من خوشه

  .به حوريان توجه ندارم -2به حوريان توجه دارم،-1 :اند حوريان در چشم من خوابيده
  
  :كنايه توأم با تدبيج -9

  )536ص(عرفاني است ها پرزدن در رنگگر چه بودن محض بال افشاني است          
ها در شعر در معني حقيقـي، مجـازي يـا    آراستن و تزيين كردن، استفاده از رنگ: تدبيج

  .كنايي است بخصوص دو رنگ مختلف با هم
  )538ص(هر نفس رنگي شكارم ميكند                    گه خزان و گه بهارم ميكند

  )561ص(من تكلم ميكنم با رنگها                        شيشه ميگيرم من از اين سنگها
، در كالم بياورد خواه مقصـود معـاني اصـليه باشـد     آنست كه متكلم دو يا زيادهتدبيج «

اين صنعت از جهتي داخل مطابقه است زيرا هر لوني ضد سـاير  . خواه كنايه و استعاره باشد
الوان است و از جهتي داخل تناسب است،زيرا كه دو نوع شريكند،ولي بـه متابعـت سـايرين    

  )113: 1377:ابدع البدايع: گرگاني(».جداگانه ذكر كرديم
ها مهـارت و شـگرد خاصـي     احمد عزيزي در استفاده از رنگ: رنگ در مضامين كنايي

وي در اين مثنوي از . دارد و تركيبات و تعابير بديع و نويي در استفاده از رنگها ساخته است
سبز، آبـي، سـرخ، زرد، سـياه، خاكسـتري،     : از جمله. است بيست و چهار رنگ استفاده كرده

كه بيشتر، رنگ سـبز، سـرخ، آبـي و    ... وني، صورتي، نارنجي، طاليي و اي، زيت يشمي، فيروزه
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در مجموع رنگها را بيشـتر در مضـامين كنـايي بكـاربرده تـا حقيقـي،       . است زرد را بكاربرده
  :مجازي و استعاري

  )13ص(هاي درد را كاشتم هر سال رنگ زرد را                      دسته كردم بافه
  و اندوه را دامن زدن درد: رنگ زرد را كاشتن

  )27ص(ناگهان روح سياهت ميرسد                    جسم تب دار گناهت ميرسد
  روح گناهكار: روح سياه

  )55ص(اي دل آفت نشين زرد من                        اي درون زار خاراگرد من
  دل بالديده و بيمارگونه يا شرمگين من: زرد دل آفت نشين

  )67ص(هايي گاه گرم و گاه سرد و مرگ زرد            مرگ مرگ سبز و مرگ سرخ
  )67ص(ها در معبدند هاي زرد در سن صدند                      غالبĤ اين مرگ مرگ

  )67ص(سبز مردن رسم ايل آبهاست                     شيوه نيلوفر مردابهاست
اتفاق ساده، بـدون   مرگي كه خاص انسانهايي است چون آب زالل كه با يك: مرگ سبز

  .هيچ تنش و با تبسم ميروند
مـرگ، زيـر رقـص    .هاست كه خودسوزي و مرگ آگاهانه اسـت  رسم ايل الله مرگ سرخ

  .آيد مي)شهدا(شمشيرها و خنجرها به سراغ اين الله 
آيد كه در حـال عبـادت و    مرگهاي طبيعي كه در سنين باال سراغ انسان مي: مرگ زرد
  .)ستآگاهانه ني.( نيايش است

  )68ص(مرگ يشمي غرق در سرسامهاست              مرگ گوگردي پر از دشنامهاست
  .است مرگ لعين و نفرين شده: مرگ گوگردي. توأم با تب و هذيان است: مرگ يشمي

  )68ص(تراست تراست                   مرگ فيروزه عرفاني مرگ آبي گرچه مرجاني
مـرگ  . نند مرجان ها با ارزش و قيمتي استدر يك تركيب ايهامي يعني ما: مرگ آبي

  .هم عرفاني و آسماني است فيروزه
مـرگ بـه    -2. افتد كه با مرجـان تناسـب دارد   مرگي كه در آب اتفاق مي -1:مرگ آبي

  :در بيتي ديگر مرگ آبي را اينگونه تعبير ميكند) در مفهوم كنايي(رنگ آبي
  )129ص(مرگ قرمز بوي نفرين ميدهد مرگ آبي بوي آمين ميدهد                       

  .مرگ افيوني است: مرگ قرمز. است مرگ اجابت شده: مرگ آبي
  )129ص(مرگ سرخ از فرط كميابي طالست              مرگ سرخ از خاك سبز كربالست

خـاك سـبز   . شهادت و مرگ آگاهانه مانند شهادت هفتادو تـن در كـربال  : مرگ سرخ
  .كربال خاك رويش و احياكننده: كربال
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  )132ص(در ميان جنگل سبز حروف                     گشت خواهي زد سوار فيلسوف
  .هاي شكوفا و پربار سخنان و انديشه: جنگل سبز حروف

  
  :نتيجه

ه شده، با معاني دريافتي از آنها، آفرينش تركيبها و كنايـات  ئبا توجه به ابيات منتخب ارا
وان به قوت ادعا كرد كه احمـد عزيـزي در ابـداع و خلـق     بديع و با توجه به ساير آثار او ميت

با بهره گيـري  ) شاعران انقالب اسالمي(عصر خود تركيبات و مضامين نو در ميان شاعران هم
ام كردن آنها با صور خيال ديگر، بخصـوص  واز محيط اطراف، اصطالحات و تعابير عاميانه و ت

ي كفشـهاي مكاشـفه مشـحون از كنايـات     مثنو.تدبيج، تشبيه و تلميح سربلند و ممتاز است
  . قدرت شاعري او درخلق و غني سازي زبان فارسي باالست. مختلف است
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