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 چکیده 
سازی ی در زیبا آفرینی کالم و تصویرگانه علم بیان است که نقش مهمّکنایه یکی از عناصر چهار

های ونهگیرد و گکار میل را بهایش نیروی تخیّافکار و اندیشهبرای بیان منوچهر آتشی هنری دارد. 

در حقیقت اوج زیبایی  .یابدهای او بازتابی هنرمندانه میازیپرددر تصویرمختلف خیال بخصوص کنایه 

دلیل استفادۀ بیش از حد ها بتازگی آن است. برخی از کنایهکنایه همانند هر تصویر خیالی دیگر در 

هم  آتشیشعر  در .اند و زیبایی و خیال انگیزی چندانی ندارندقاموسی در آمده هایر شمار کنایهد

 های ابداعی. وجود دارد و هم کنایههای قاموسی کنایه

و به سه رت گرفته کنایات شعر وی استخراج  در این مقاله که بر روی تمام اشعار منوچهر آتشی صو

ها و آوریابداعی تقسیم بندی و به نو کنایات -3 (مردمیزبانی )کنایات  -2 قاموسیکنایات -1 :دسته

 ابداعات او در این خصوص اشاره شده است.
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 مقدمه . 1

در لغت به معنی پوشیده سخن گفتن است کنایه  .باشدمی «کنایه»یکی از مباحث چهارگانه علم بیان 

اما قرینۀ  معنای ظاهری آن نباشد ای است که مراد گوینده،یا جمله عبارت»بیان علم و در اصطالح 

به »( 273: بیان) «.وجود نداشته باشد ه معنای باطنی کند،ای که ما را از معنای ظاهری، متوجّصارفه

در »ۀ در جمل گویند. مثالًمی« عنه مکنیّ»مقصود  و به معنای نیامده و« به مکنیّ»الفاظ گفته شده 

زیرا الزمۀ بخشنده بودن این است که  ؛او بخشنده استراد، این است که م« اش همیشه باز استخانه

« عنه است. به و بخشندگی، مکنیّ  در خانۀ شخص بر روی مردم باز باشد. باز بودن در خانه مکنیّ

مال کرده ا استعاین ترتیب که لفظ راند برا به صورت دیگری نیز تعریف کرده( کنایه 274)همان : 

 )التزام( «بایستگی» ار کنایه برساخت» کنند:وازم معنی را اراده میاز ل، یکی آنگاه به جای معنی اصلی

آن چیز )الزم( چیزی را در سخن بیاورد و از آن بایسته، خود  «بایستۀ»است. سخنور اگر  توار شدهاس

ستین بایسته یا به سخنی دیگر، معنای رادر کنایه معنای  گرفته است. کارای را برا بخواهد کنایه

شمس قیس  (157: بیان) «؛ این معنا نیز میتواند خواست سخنور باشد.کنایه نیز پذیرفتنی و رواست

م خواهد که معنی از معانی بگوید معنی کنایت آن است کی چون متکلّ» نویسد:رازی در باب کنایه می

بیاورد و از این بدان معنی اشارت کند، و این صنعت در دیگر کی از توابع و لوازم معنی اول باشد 

جمله لغات مستعمل است و به نزدیک خاص و عام متداول، چنانک عوام گویند: در سرای فالن، کسی 

کند، مت او بسیارند و مهمانی بسیار میآید؛ یعنی مردم به خدبیند و دیگ او از آتشدان فرو نمیبسته ن

لوازم کثرت تردد و اختالف مردم است و دیگ از بار فرو ناگرفتن از چی)چه( در سرای نا بستن از 

( بسیاری از علمای بالغت معتقدند 363: المعجم فی معاییر االشعار العجم)« لوازم طعام بسیار است.

زم و ملزوم یکدیگر دو معنی ال؛ بطوریکه این معنی قریب و بعیدکه کنایه سخنی است دارای دو 

از معنی نزدیک به کند و به کار برد که ذهن شنونده جمله را چنان ترکیب  نده آنباشند پس گوی

: معالم البالغه رجاییرک : و نیز ؛  256: فنون بالغت و صناعات ادبیرک: دد. )معنی دور منتقل گر

شعر بی دروغ ، ؛ 173: آهنی، معانی بیان؛ 84: تجلیل ،معانی و بیان؛ 199تقوی :هنجار گفتار ؛  324

با این تفاوت »ایه ما با دو معنا روبرو هستیم در مجاز نیز مانند کنالبته  (74:  ،زرین کوبنقابشعر بی 

اده شود و معنای باطنی ارفه، معنی ظاهری در نظر گرفته نمیکه در مجاز به سبب وجود قرینۀ صار

: بالغت)« .پذیر استمعنای ظاهری نیز امکان ، عالوه بر معنای باطنی، ارادۀکه در کنایهگردد؛ حال آنمی

98 ) 



 

 

 

 

 

 

 203/ربرسی کناهی رد شعر منوچهر آتشی از منظر زیباشناسی و نوآوری رد کنایات

و یا به اعتبار مکنّی عنه  دوری و نزدیکی وسائطاساس بر هاکنایهبندی دسته ،کتب بالغیدر معموالً

دی متفاوتی مورد بررسی بنهای آتشی با تقسیمتالش شده است که کنایه در پژوهش حاضر .است

کنایات شعر وی  «1منوچهر آتشیمجموعه اشعار » پس از مطالعه کامل کتاب بنابراین .قرار گیرد

 .استه شد بندیات قاموسی، مردمی و ابداعی تقسیمبه سه دسته کنایاستخراج  و 

 اند بلکه خودن مردم گرفته نشدهاز زباوجود دارد که  در شعر معاصرها ز آنجاییکه بسیاری از کنایها

های معنی آنها در هیچیک از فرهنگکه برند جدیدی را ساخته و در آثارشان بکار می هایشاعران کنایه

 شود.خوبی احساس میب  این نوع کنایاتبررسی به موجود نیست ضرورت 

موضوع این تحقیق باشد یافت پژوهش خاصی که متناسب با  فت کهدربارۀ پیشینۀ تحقیق باید گ

شعر کنایه در »بندی کنایات )قاموسی، زبانی، ابداعی( از مقاله دسته این شیوه مورد در .نشد

گویی به آن را دارد عبارتند هایی که این نوشتار قصد پاسخپرسش .استاستفاده شده  « 2یوشیجنیما

به  آیا آتشی در اشعارش ؟آتشی دارد زیبایی کالم منوچهر درچه نقش و جایگاهی کنایه  که:از این

اشعار منوچهر آتشی کار رفته در ایات قاموسی و زبانی و ابداعی بکن ؟خلق کنایات جدید پرداخته است

   کدامند؟

 ارزش و جایگاه کنایه. 2

و  ی در تصویرسازی هنری داردر کالم است که نقش مهمّ کنایه از مهمترین شگردهای زیبا آفرینی د

آیات قرآنی، اعتقادات پیشینیان، آداب و رسوم اجتماعی، گفتار عامه،  های استعمال آن را درنمونه

کند، اب و گیرا میه کالم را هنری، جذّتوان یافت. آنچو در انواع شعر بخصوص در هجو می امثال و حکم

ایراد معنای واحد به طرق »: شودوقتی در تعریف علم بیان گفته می شیوه غیر مستقیم در بیان است.

های ه که مجاز، تشبیه و استعاره، راهگونایراد معنی همین کنایه است. همانیکی از راههای « مختلف

ادیب - «ماالرمه»دکتر شفیعی کدکنی از قول  دیگر بیان اندیشه و انتقال معنی به ذهن دیگرانند.

اگر چیزی را به همان نام که هست یعنی به نام اصلی خودش بنامیم، سه چهارم » گوید:می -فرنگی

معانی و ارتباط ایم زیرا کوششی که ذهن برای ایجاد پیوند میان ت و زیبایی بیان را از بین بردهلذّ

صورت ناچیزی وجوست بجستت که حاصل رود و آن لذّگونه از میان میخیال دارد بدین اجزای سازنده

 اند که کنایه رساتر از آشکارگی در سخن است. رسایی کنایه از آن است کهاز اینروی گفته آید.در می

داند که دل به خواننده یا شنونده را ناگزیر می ای هنری در بیان،سخنور به یاری کنایه چونان شیوه

به(، در محور  کنایه به لحاظ الفاظ معنای ظاهری )مکنیّ »همچنین ( 156: بیان)« .سخن بسپارد

                                                             
گاه،چاپ اول،  1  1386مجموهع اشعار،منوچهرآتشی، تهران،موسسه انتشارات ن

گاه شهید بهشتی، شماره  2  1391، پاییز و زمستان 71کناهی رد شعر نیمایوشیج، احمد سنچولی، مجله اتریخ ادبیات دانش
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. از عنه(، در محور جانشینی است همنشینی و به لحاظ معنای باطنی که مراد گوینده است )مکنیّ

بین دو سوی حاضر و غایب دیگر است و ارتباطی که کنایه نیز رسیدن از یک سطح به سطح آنجا

از آن  مالحت و لطف خاصی به سخن ( و استفاده 266: بیان)« کند، جنبۀ هنری و ادبی دارد.ایجاد می

« خواندمی دهد و تیز هوشی و ظرافت را به چالشویی به کالم عادی رنگی از شعر میگ»بخشد و می

فت سهم عمده استعمال کنایات در حوزه مفاهیمی است توان گمی( 74: ، شعر بی نقابشعر بی دروغ)

بسیاری از معانی را اگر با منطق عادی گفتار ادا »تنفر خاطر است.  ۀعادی آنها مایکه بیان مستقیم 

توان به اسلوبی دلکش و ذر کنایه مینماید، از رهگبخش نیست و گاه مستهجن و زشت می تکنیم لذّ

 جای  موثر بیان کرد.

اننده که خوداد  توان از راه کنایه به کلمات و تعبیراتیعبیرات و کلمات زشت و حرام را میبسیاری از ت

 ( 141: صور خیال در شعر فارسی) « امتناعی نداشته باشدهیچ گونه آنها  از شنیدن

 ها و زیباییهای کنایه ویژگی. 3

 و ابهام دو بعدی بودن. 3-1
. یکی معنی نزدیک یعنی تصویری که مالزم آیدبر میاست اما دو معنی از آن در کنایه کالم یکی 

دو یا چند بعدی بودن یکی از عوامل مهم  معنی مراد است، دیگر معنی دور یعنی  خود معنی مراد.

را در پیام رسانی اختالل پدید زیبا آفرینی در کالم ادبی است. این خصلت در زبان خبر عیب است، زی

ویژه شعر، زبان خبری نیست بلکه زبان هنری است و این زبان ی، بو مزاحم است، اما کالم ادب آوردمی

علت دو بعدی بودن و کنایه ب (58: نقاشی زبان ،کنایه) هر چه ابعاد در آن بیشتر باشد زیباتر است.

شود ذهن برای درک معنای ابهامی که سبب می انتقال از مالزم به معنی اصلی دارای نوعی ابهام است،

عنان » کنایۀ دوعنوان نمونه ب کند. بعد از کشف آن احساس انبساط خاطر کنایی تالش کند و

نماید ولی با اندکی مبهم میا که ابتد هستند پوشیده و کناییعباراتی  «رکاب سبک کردن» ،«کشیدن

رده است و در نتیجه از کشف این رابطه و پ« ف کردن و ایستادنتوقّ»یابیم که غرض ل در میمّتأ

 شویم.ابهام شاد میبرداشتن از این 

 عنان بکشید و سبک کنید رکاب

 کسی ایستاده  ،بر آستانه

          (824)مجموعه اشعار،آتشی:آهو سزاوار کرنش غرور و نافۀ

گونه اینهستند. نیز شویم که عالوه بر جنبۀ کنایی دارای ساختار تلمیحی با کنایاتی روبرو مینیز  گاهی

 د. نداروا می یذهنی بیشترت الیّخواننده را به فعّکنایات 



 

 

 

 

 

 

 205/ربرسی کناهی رد شعر منوچهر آتشی از منظر زیباشناسی و نوآوری رد کنایات

« 1غزاله علیزاده»کنایه موصوف از  «زنی که خود را از درخت حلق آویز کرده بود»عنوان نمونه کنایه ب

 است:

 پس، از المپ سرازیر شدم-کارم را کرده بودم

 در ته خورجینم یک نهال مانده بود

 بود« ناز»گل 

 او را در کنار گور زنی کاشتم

 کرده بود حلق آویزکههه خود را از درخههت 

 

 آن ههههم در اردیهههبههههشهههههت گهههل

 (1840)همان: 

 ایجاز. 3-2
ی، هر لفظ بر یک کالم عاددر ی زیرا لفظ یکی است و معنا دو.در کنایه ایجاز هست، ایجاز هنر»

زیرا کار دو لفظ  ارد،؛ اما در کنایه، به سبب دو بعدی بودن، لفظ بار معنایی دوگانه دمعنی داللت دارد

  (65: کنایه، نقاشی زبان) «کندرا می

 است.« بسیار دقیق بودن، مو شکاف بودن» معنایکه ب« و را از ماست بیرون کشیدنم»مانند کنایۀ 

 ها بیهوده استاین چند و چون

 بیهوده است، میر مهنا! اما...

 اما همیشه چشمانی پنهان و ژرفا بین هست 

 که موی زال را

 از ماست ترش تاریخ بر کشد   

 ها و دروغان راکه راست

 (1051-منوچهر آتشی)ها روشن کنددر اغتشاش روایت

 مبالغه. 3-3
یرش اثبزرگتر از آنچه هست نموده شود ت ویژه ادبیات مبالغه است. وقتی امریهای هنر بیکی از ویژگی»

منوچهر آتشی برای نشان دادن  (65: کنایه، نقاشی زبان)« بر عقل و احساسات بیشتر خواهد بود.

 .کنداستفاده می« نعل ریختن»کنایی زیبا و مبالغه آمیز تعبیراز « با شتاب دویدن»حالت 

 این ز ویرانۀ خود بیزاران»

 سوی پرچین کدامین باغ

                                                             
زاله( علیزاده )بهمن  1 طمه)غ اردیبهشت سال  21برد بعد از دو بار خودکشی انموفق سرانجام رد . وی که از بیماری سرطان رنج می  است« خاهن اردیسی اه»ر او رمان دو جلدی (  نویسنده اریانی که از آاثر مشهو1375اردیبهشت  21—1327اف

 رد روستای جواهرده رامسر خود را از ردختی حلق آوزی کرد. 1375
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 سوی تاراج کدامین ده

 ریزندنعل می

 کوبندراه می

 (165: )مجموعه اشعار،آتشیخواب خاشاکم و خاکم را می آشوبند؟

ریختن  بال»های از کنایه« مانده و تسلیم شدندر»برای به تصویر کشیدن حالت و یا در جایی دیگر 

 کند:استفاده می« و نعل ریختن 

 مادر! آنجا قلعه پیری است

 اش گلگون سواریگشته در پای حصار هرزه

 سنگ

 اش خورشید چهره دختری در بندمانده در هر غرفه

 ریزدبال میمرغ آنجا 

 (77)همان: ریزدنعل میاسب آنجا 

 استدالل . 3-4

نطقی و غیر سازد و شنونده را به پذیرش مهان را با پندار شاعرانه قرین میگفتار کنایی استدالل و بر

ز طریق استدالل، از معنای حقیقی به معنای هنری و اذهن در کنایه  .خواندقابل انکار آن فرا می

ا به معنای اصلی هدایت رسد. در حقیقت معنی مالزم، ما ریجازی که همان معنای مقصود است مم

 دارد.« خشمگین شدن»داللت بر « کف به لب آوردن»ه چنانچ نماید.می

 ام؟!کینۀ پر آوازه

 بار در من بیدار شدیک

 و هجوم بردم کف به لب آوردمغرّیدم و 

 امیر و حرامی هر دو

   (     639)مجموعه اشعار، آتشی:ام بودنددر معرض صاعقه

 ابداع و تقلید در کنایات. 4
کنایات  – 2ت قاموسیکنایا -1: کردتوان تقسیم را به سه دسته می آتشیدر شعر کار رفته ی بهاکنایه

 کنایات ابداعی - 3 زبانی )مردمی(
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 کنایات قاموسی . 4-1
وجود دارد و ذهن به محض شنیدن های قاموسی کنایاتی است که در فرهنگ لغت منظور از کنایه

گونه کنایات معنی مجازی و ایندر شود. معنای مجازی و هنری منتقل میبه از معنای حقیقی  آنها،

و  معنای مجازیب اًمستقیمشود، بلکه که ذهن به معنی حقیقی منتقل نمی هنری آنچنان قوی است

و تازگی چنین کنایاتی هر چند در اولین کاربردشان غرابت  گردد.ه مییا همان معنای کنایی متوجّ

انگیزی چندانی خیالداشته اند، اما بر اثر تکرار، از میزان غرابت و توجه برانگیزی آنها کاسته شده و 

است که برای اولین  اوج غرابت و نا آشنایی هر کنایه، همانند هر تصویر خیالی دیگر، زمانی .ندارند

ردد، یعنی گآن کاسته میبه تدریج از ارزش و زیبایی  پیدا کند، و رواج اگر کاربرد شودبار ساخته می

از نمونه کنایات  یابد.زبان شعر به زبان خبر انتقال می شود به کالم یک بعدی و از قلمروتبدیل می

 توان اشاره نمود:شعر منوچهر آتشی به موارد ذیل میکار رفته در دیوان قاموسی ب

داشتن رفتاری خوب یا دادن امتیاز به کسی برای فریب او یا رسیدن به هدفی  دانه فشاندن:

 خاص)فرهنگ کنایات سخن(

 خوانی ا من سر پاسخ نه، این سان ورد میات باز چه

 پیش مرغ پیر فکر من  فشانیدانه میاز چه 

 (103: آتشی جموعه اشعار،)مهای نگاهم را؟فریبی بادباناز چه اینسان می

 رقصیدن و سماع کردن)فرهنگنامه کنایه( دست افشاندن:

 های خشک!عورم، برگ کودکان لخت و

 -با تمام درد ناداری-

 گرچه بیمارید –شاد باش کاروان زندگی را 

 (1442)همان: دست افشانیدشادمانه 

 تاختن )فرهنگ کنایات سخن( : راندن، مهمیز زدن

 خورشید

 به پهلوی گلگونش زندمهمیز می

 نیزار مه در فرود درّه و

 شود به هزیمت باریک می

 هایش راالله و سوسنو کوهسار 

 (512)همان:دهددر آفتاب صبح شنا می

 گردد: فقط با ذکر صفحه بیان می های قاموسیبحث بقیه کنایه طوالنی نشدن این خاطرب
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(، 1062کش)استخوان  (،1060استخوان شکن) ،(1048استخوان سوز) ،(1070صاستخوان ترکاندن)

خار در پا رفتن  ،(1611)نعل چهار (،341میخ ) چهار ،(346روز کور) (،68(، تن سپردن)1037) بادپا

سنگ در آستین  ،(1921سگ درگاه کسی بودن )(، 203سبک تاز)(، 1832دم اسبی) ،(52)

 کور (،1357کمر بستن ) (،523کبک کسی خروس خواندن) (،1037) اوژنشیر  (،1469داشتن)

مار در آستین  ،(1465لگام کشیدن) (،1440گره در جبین افتادن) ،(199( گرگ و میش )81دل)

(، نعل ریختن 1444(، نعل انداختن )576) نخ نما (،392میدان را خالی کردن) (،28پنهان کردن)

 و.. (547(، یک دنده )1444(، بر باد دادن )1863) (، میخ کوب165)

 کنایات زبانی )مردمی(. 4-2
ن  این نوع کنایات بر اند. پدید آورندگاها را از زبان مردم به وام گرفتهآنکنایاتی هستند که سخنوران 

تماعی و های مردمی هنجارهای اجهستند نه شاعران. خاستگاه کنایه های ابداعی، مردمخالف کنایه

( 176: بیانند. )از دید مردمشناسی شایسته بررسی های فرهنگی است ورفتارهای انسانی و ویژگی

 مانند: برد زبانی دارند تا کاربرد ادبی.ی بیشتر کارچنین کنایات

 امیدی رسیدن او )فرهنگ کنایات سخن( : به نهایت بیچارگی یا بدبختی و ناگذشتنکسی آب از سر 

 دال برخیز؟

 آخر آب از سر گذشت چه وقت خواب؟

     (339)مجموعه اشعار،آتشی:دال برخیز و بشکن با تپش آرامش این کوچه را دیگر

کسی را مورد استهزا قرار دادن، به حماقت یا ناشیگری کسی خندیدن  :ریش کسی خندیدنبه 

 مسخره کردن، ریشخند زدن )لغت نامه( )فرهنگ فارسی عامیانه(،

 در شهر

 روندمردگانند که راه می

 (1911)همان: .خندندبه ریش زندگان میو 

پاچه دست را از دست دادن؛ سراسیمه شدن و رفتار عادی خود :دست و پای خود را گم کردن 

 شدن)فرهنگ کنایات سخن(

 اما همیشه سرزنشی هست انگار

 که عابران

 رها نتوانند شداز دام آن 

 کنند دست و پای خود را گم میکه 
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 ها که خط عبور آن

 کج، گیج 

 (1147)همان:شودو شکسته می

 کنایات سخن(، اشتباه یا عمل زشت شدن )فرهنگ مرتکب خطا :دسته گل به آب دادن 

 اکنون اگر بر این شقایق نو رسته 

 اسرار این دهان هیوال را نگشایم

 امشب چه دسته گلی بدهم 

 (1155)همان:کابوس خود؟ هایبه آب

. چنان با احتیاط رفتار کردن که عواقب وخیم ببار نیاید. )لغت زیر بار خطر نرفتن :دم الی تله دادن 

 نامه(

 گلی در اندیشه 

 ای به رویاو بوسه پندارای به ترانه

 شعری ناسروده در حوالی تشویش 

 نشاند که پیشانی را به عرق می

 (565)همان:نابکار! دهددم به تله نمیو 

 تنبیه کردن او )فرهنگ کنایات سخن( :گوش کسی را پیچاندن

 زودا که من در آیم

 از پوست دروغی پیر

 های کهنهو فلس

 -میراث نا مبارک عصر خزندگی روح-

 از پیکرم بریزد 

 پس

 پر در بیاورم

 قرار، روی همین کتف کوژ افرا بنشینمو بی

 (763)همان:گوش نرم این جوانه نو رسته را بپیچانمو 

بز توان به موارد زیر اشاره کرد: ه در دیوان اشعار منوچهر آتشی میکار رفتاز دیگر کنایات مردمی ب

حرف مفت  (،1023از خنده ریسه رفتن)(، 1410برای کسی تره هم خرد نکردن) ،(1311ص،آوردن)

سر (، 1917زهره ترک شدن ) (،633زبان دراز) (318(، ریش سفید)1729(، خواب خرگوشی)1010)
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 ،(1294لب تر کردن)(، 199کاله نمدی) (،321)بختشور ،(536)سنگ به شکم بستن ،(968) به هوا

 و... (1292الی درز چیزی نرفتن )مو ،(1051کشیدن)مو را از ماست بیرون 

زیرا  دهند،قاموسی را کنایات مردمی تشکیل میای از کنایات قسمت عمده که  الزم به ذکر است

 اند که از قلمرو زبان وارد قلمرو ادب شوند.نایات مردمی این قابلیت را داشتهک

 کنایات ابداعی. 4-3

این کنایات  است. اق شاعرذهن خلّ ه و پرداختۀاست که ساختمنظور از کنایات ابداعی کنایاتی 

 و معموالً یابندو کمتر به قلمرو زبان راه میندارند  مردمیقاموسی و  هایکاربردی گسترده چون کنایه

: بیان)«شاعرانه»یا به تعبیری دیگر کنایات های ابداعی استفاده از کنایه .شوندها نیز ثبت نمیدر فرهنگ

طبیعی است که کنایه وقتی ابداعی باشد و  ».شودسبب ابهام در شعر می (291:بیان)«نوین» و(176

های میان معنی اولیه و معنی منظور و باشد و شناخته نشده باشد و واسطهدر زبان سابقه نداشته 

ی که تفاوت( 200: ام ابری است خانه) «.کندتر از استعاره مبهم مینهایی آن متعدد باشد، شعر را بیش

های مردمی، بهر کنایه»انه وجود دارد این است که های شاعرهای مردمی و کنایهدر میان کنایه

بان ای که در معنای راستین  خویش در زمانند چون واژههمواره یکسان می کار برده شوند،ای بشیوه

از کار برده شود خواست یان بستن بگاه میان بستن و یا کمر بر مهرشود. برای نمونه کار گرفته میب

رانه چون از آفرینش هنری های شاعبرای چاکری و خدمتگری اما کنایه آن فرمانبری و آمادگی است

 (177)بیان:« .شوندپسند و پندار سخنوران دگرگون می گیرند، بسته بهمایه می

 ،ر ساختارگرایاناز نظ. میشود در زبان توجه انگیزی سبب کنایهبخصوص صور خیال،  استفاده از اصوالً،

کند، در حالی که زبان ادبی ه نمیزبان معمولی و روزمره زبانی است تکراری، بنابراین ذهن به آن توجّ

کار شاعر آن است که از این سخن تکراری و فرسوده کالمی بیافریند که  زبانی شگفت انگیز است.

 .بدیع و شگفت انگیز باشد

 خورشیدها»عبارت « امای زیادی را در انتظار سپری کردهروزه» آتشی به جای جمله تکراری و عادی

کالمی شگفت و نا آشنا آفریده برد و بدین گونه به یاری ترفند کنایه را به کار می« به گور افق بردن

 .است

 من انتظار او را»

 امخورشیدها به گور افق برده

 و آرزوی گمشدگی را 

 (200: 1386منوچهر آتشی، )«امدر جاده و سراب بر آورده
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ای که این تالش برای دست د بگونهنبا خلق کنایات ابداعی، ذهن خواننده را به تکاپو وا میدار شاعران

 یافتن به حقیقت، احساس لذّت در مخاطب را پدید میآورد و ارتباط شاعر را با خواننده عمیقتر میکند.

 :ذیل کشف گردید کنایات ابداعی آتشی اشعار منوچهر با بررسی

 آب شخم زدن: کار بیهوده کردنبر 

 رویای رنگ بازان هذیان است-

 -ای ساکن حباب!-زنیبر آب شخم می

... 

 اما به راستی که ترا

 (1064آتشی :  مجموعه اشعار،هاست راه رهایی)بر آب

 باد آرد کردن: کار بیهوده کردن

 خورشید از فراز جغرافیای قرآن و نفت

 ی چرخان شرق«آسیا»از روی 

 -کندباد، آرد می که-

 (411)همان:      گذرد.در اهتزاز می

 پیشتر از گنجشکان و سپیده برخاستن: سحر خیز بودن

 بر من خروس را منّت نیست

 نه موذّنان کوکی را

 (1125)همان:     خیزم.از گنجشکان و پیش از سپیده بر میپیش 

 سیر جگر کباب طاووس بودن: در رفاه و آسایش بسر بردن

 بینداز شاعر!شلنگ 

 انگار کن تمام کودکان آفریقا و هند

               (1410)همان :سیر کباب جگر طاووسند

 صد اسب زیر ران کسی بخار شدن: به تاخت رفتن

 هزار فرسنگ راه بریدم

 -به یک لمحه-

 صد اسب زیر رانم بخار شدند

 (553)همان : تا به چشمه سار رسیدم. 

 قام داشتنم از ناف خدا افتادن: علوّ

 برای چه آمده
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 کندگمان میکه  -این زشت روی پر مدعا

 (1530)همان : افتاده از ناف خداتنها خودش 

 بودن نزدیکو  صمیمیبسیار  :گوشت و استخوان یکدیگر بودن

 از تخت به سردخانه از سردخانه به سنگ

 از سنگ به خاک

....... 

        (1353)همان: .گوشت و استخوان بودیمانگار نه انگار که ما 

 ویژه عرضه هنر و مهارت در نزد افراد بی اطالعکار بیهوده ب مانی شهر کوران بودن:
 امفرو افتاده

 در این علفزار به شبنم سرخ آلوده.

 !مانی شهر کوران

 حضوری دارم  

 نه لطیف و نه مانوس

 (610)همان:ات.و رو در روی اندیشه برابر چشمت

شود. در خواننده منتقل می به راحتی به ذهناشعار آتشی کنایات ابداعی  معنی و مفهوممعموالً 

)از الزم به ملزوم( راهنمایی  فضای سخن و یا مقتضای حال ما را به معنی مقصود»گاهی  حقیقت

آبی تا هر کجا »، «آبی تا هر کجا یک رنگ»عبارات  مانند (103: )بیان در شعر فارسی« .کندمی

 است. «آسمان»از  کنایه  که« آبی ژرف بی درد» و «گستردۀ یک رنگ

 من امشب، خون امشب را

 خواهم ریخت آبی تا هرکجا یک رنگبه چشم 

 را آبستن خورشیدهای تازه آبی تا هرکجا گستردۀ یک رنگمن امشب 

 خواهم کرد

 (1460: مجموعه اشعار،آتشیآفتاب تازه خواهم شد در این ظلمات بی داد...   ) من امشب،

 تراندکی آن سوو 

 تاریک جوی اندام تو در کوچۀ

 بردماهی چشم مرا می

 یاد داری چه شبی بود؟
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 ، پشت بامغرق آن بستر شبنم زده

 دور بسپرده به رویای کبوترهای بقعۀ هوش

 (323)همان: ؟آبی ژرف بی دردخیره در 

« نزمستا»و« دریا» ازموصوف  کنایهبه ترتیب  در اشعار ذیل که  «فصل سفید» و «پهنه کبود»و یا 

 .است

 پهنه کبودبر 

 کز چارسوی

 آفاق روی آب خمیده بود

 دیگر

 مرغان پر نشاط دریایی

 یاد آوران خشکی نزدیک-

 (213کردند.)همان: گرد دکل طواف نمی

 این بار –اخبار 

 در ساعت شش و اندی ریشتر کیهانی 

 چنان بلند و غّران برخاست 

 که خشت و سنگ پریدند از جا

 (1878)همان: [82 فصل سفیددر روز پنج ساعت پنج صبوح ]

ناراحتی شاعر ، نیز معروف است« اسب سفید وحشی»به نام که  «ها و پیمانهاخنجرها، بوسه»در شعر 

  :اسب را این گونه بیان میکند

 اسب سفید وحشی 

 بر آخور ایستاده گرانسر

 هاستسینۀ مفلوک دشتاندیشناک 

 ستسوختهخورشید  اندوهناک قلعۀ

 ، ریش ، اما دل با دریغبا سر غرورش

 (26)همان:عطر قصیل تازه نمیگیردش به خویش

با توجه به فضای  و بی توجهی به آن )سبزه( تازه را بسیار دوست دارد که میدانیم اسب قصیلهمانطور

بر خاک  سم»ناراحت بودن اسب را با تعبیر نا شکیبایی و و در ادامه  ناراحتی اسب است گرنشانشعر 

 :دتصویر میکشبه  «زدن

 اسب سفید وحشی اینک گسسته یال 



 

 

 

 

 

 

 94ستانزم  -30شماره پی رد پی  -شناسی نظم و نثر افرسیسبک/214

 

 بر آخور ایستاده غضبناک

 (27)همان:سم میزند به خاک

ست که ذهن ای نایهکاست و « بسیار شاد و مسرور بودن»به معنای« کبک کسی خروس خواندن»

که از ابداعات شاعر  ستکنایه جدیدی «خروس کسی طاووس خواندن» ولیمخاطب با آن آشناست 

 .                                    است

 های دامنه بر دشت تابناکبر سبزه 

 د گیتی راشاعر چه سرخ و زیبا میبین

 )یعنی 

 کبکش خروس میخواند 

 و بلکه نیز خروسش 

 (523)همان:طاووس!(

 گیری . نتیجه5

 ،هاوانایی داشته و برای بیان اندیشهت ویژه کنایه دستبکارگیری عناصر بیانی منوچهر آتشی در ب

یکی از  .استفاده فراوانی کرده است از این شیوه بیان غیر مستقیم عواطف و احساسات شاعرانه خود

ذهن خلّاق آتشی  تازه است.کنایی  استفاده از تعبیرها و ترکیبات اههای ایجاد نوآوری در زبان شعر،ر

های کهنه و تکراری ا در هم شکستن و بازآفرینی کنایهتازه و یهای ساختن کنایهنیز همواره در پی 

های ابداعی و شاعرانه نیز در شعر خویش بهره های قاموسی و مردمی از کنایهاست. او در کنار کنایه

در حقیقت  کند.ایفا می ی را در زیبایی سخن و ماندگاری اشعارشگرفته است و همین امر نقش مهمّ

ای که این تالش برای دارد بگونهذهن خواننده را به تکاپو وا میهای ابداعی کنایه گیری ازبا بهرهوی 

تر ط شاعر را با خواننده عمیقآورد و ارتبات در مخاطب را پدید میدست یافتن به حقیقت، احساس لذّ

 .کندمی

 منابع و مآخذ 
 امیر کبیر(، چاپ چهارم، تهران، انتشارات 1357امثال و حکم، دهخدا، علی اکبر، ) .1
 (، چاپ اول، تهران، انتشارات رزمندگان اسالم1380محمّدی، محمّد حسین،) بالغت، .2

 (، تهران، انتشارات برگ 1369بیان در شعر فارسی،ثروتیان، بهروز،) .3

 (، چاپ سوم، تهران، نشرمیترا1387شمیسا، سیروس،) بیان، .4

 مرکز(، چاپ هفتم، تهران، نشر 1385بیان،کزّازی، میر جالل الدین،) .5



 

 

 

 

 

 

 215/ربرسی کناهی رد شعر منوچهر آتشی از منظر زیباشناسی و نوآوری رد کنایات

(، به تصحیح و اهتمام احمد آتش و انتقاد ملک 1362ترجمان البالغه، رادویانی، محمّد بن عمر،) .6

 الشعراء بهار، چاپ دوم، اساطیر

 (،چاپ دوم، تهران، سروش )انتشارات صدا و سیما(1381خانه ام ابری است، پور نامداریان، تقی،) .7

(،چاپ هشتم، تهران، انتشارات 1379)شعر بی دروغ، شعر بی نقاب، زرین کوب، عبد الحسین، .8

 علمی 

 (، چاپ دوم، تهران، آگه1358صور خیال در شعر فارسی، شفیعی کدکنی، محمّدرضا، ) .9

 (، چاپ دوم، تهران، نیلوفر1387فرهنگ فارسی عامیانه، نجفی، ابوالحسن، ) .10

 (، چاپ سوم، تهران، سخن1390فرهنگ کنایات سخن، انوری،حسن، ) .11

 ( ،چاپ اول، تهران، نشر امیرکبیر1378یرزانیا، منصور، )فرهنگنامه کنایه، م .12

( ، چاپ بیست و نهم، تهران، نشر 1388فنون بالغت و صناعات ادبی همایی، جالل الدین ،) .13

 هما 

(،تاریخ ادبیات دانشگاه 1391کنایه در شعر نیما یوشیج، سنچولی، احمد،)پاییزو زمستان .14

 117-130،صص71شهید بهشتی،شمارۀ

، 8(، نامۀ فرهنگستان، شمارۀ 1375شی زبان، وحیدیان کامیار، تقی، )زمستان کنایه، نقا .15

 69-55-صص

 لغت نامه، دهخدا، علی اکبر، چاپ تهران .16

 (،تهران، موسسه انتشارات نگاه، چاپ اول1386آتشی، منوچهر، ) مجموعه اشعار، .17

 شگاه پهلوی(، چاپ دوم، شیراز، انتشارات دان1353معالم البالغه، رجایی، محمّد خلیل،) .18

 (،تهران، بنیاد قرآن 1360غالمحسین، ) آهنی، معانی بیان، .19

 (، چاپ پنجم، تهران، مرکز نشر دانشگاهی1370تجلیل، جلیل،) معانی و بیان، .20

(، به تصحیح محمّد بن 1335المعجم فی معاییر االشعار العجم، رازی، شمس قیس،) .21

 ه تهرانعبدالوهاب قزوینی، با مقدمه مدرس رضوی،تهران، دانشگا

 (، چاپ سیزدهم، تهران، آگه1391شفیعی کدکنی، محمّد رضا، ) موسیقی شعر، .22

(، چاپ دوم، 1370هنجار گفتار: در فن معانی و بیان و بدیع فارسی، تقوی، سیّد نصر اهلل، ) .23

 فرهنگستان اصفهان
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