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 چکیده:
هفت پیکر چهارمین منظومه از پنج گنج نظامی، داستان شادخواریهاي بهرام    زمینه و هدف:

گوییهاي بانوانی از هفت اقلیم براي اوست. در این پژوهش متن منظومه با هدف نشان گور و قصه
 دادن ساختار زبانی کنایات بررسی میشود.

تحلیلی    - شیوة توصیفی  اي و بهاین پژوهش از نوع نظري بر اساس منابع کتابخانه  روش مطالعه:
است. جامعۀ آماري مورد مطالعه منظومۀ هفت پیکر به تصحیح حسن وحید دستگردي است.  

نمونه کنایه از منظومه موردنظر استخراج شده و ساختار زبانی آنها  280براي انجام این پژوهش  
نمونه تکرار  از  پرهیز  براي  و  گرفته  قرار  بررسی  مورد  روساخت  منظر  برااز  از ها،  هریک  ي 

 بندیهاي موردنظر به ذکر یک نمونه اکتفا شده است.دسته
و شیوه   ها:یافته فرم  در محتوا،  بین گستردن کالم  پیکر  هفت  ارتباط  در  بالغی  و  زبانی  هاي 

تنگاتنگی وجود دارد و متن از این منظر بسیار یکدست و یکپارچه است و در این زمینه نمیتوان 
زیاده  بیان کنایات هم روي شاعر در گستبه  ایجاز و کوتاهی جمله در  اما  اشاره کرد  ردن کالم 

 آنچنان که در آثار غزلسرایانی چون حافظ وجود دارد بچشم نمیخورد.
ها در این اثر بترتیب بصورت فعل  از نظر ساختار جمالت کنایی، تقریباً بیشتر کنایه  گیري:نتیجه

و درنهایت اسم و صفت مرکب است. ساختار    مرکب، جمله، فعل پیشوندي یا فعل مرکب پیشوندي
این منظومه هم بصورت عبارتهاي فعلی، فعل مرکب، فعل پیشوندي، مرکب   دستوري کنایات 

 . پیشوندي، گروه اسنادي، صفت مرکب و اسم مرکب است
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The linguistic structure of Ganjavi's Nezami allusions in the Haft Peykar 
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:   Haft Peykar is the fourth poem of the five 
Nezami treasures, the story of Bahram Gour's joys and the stories of women 
from seven climates. In this research, the text of the poem is examined with the 
aim of showing the linguistic structure of allusions. 
METHODOLOGY: This research is of theoretical type based on library resources 
and descriptive-analytical method. The statistical population of the study is Haft 
Peykar poem edited by Hassan Vahid Dastgerdi. For this research, ٢٨٠ samples 
of irony have been extracted from the system and their linguistic structure has 
been examined from the perspective of superstructure. And to avoid 
duplication of samples, it is enough to mention one sample for each of the 
categories. And to avoid duplication of samples, it is enough to mention one 
sample for each of the categories 
FINDINGS: In the Haft Peykar, there is a close connection between the spread 
of words in content, form and linguistic and rhetorical methods. And the text is 
very integrated in this regard  and in this context, we cannot mention the poet's 
excess in spreading words but the shortness of the sentence in expressing the 
allusions is not as evident in the works of lyricists such as Hafez. 
CONCLUSION: In terms of the structure of metaphorical sentences, almost all 
the allusions in this work are in the form of compound verbs, sentences, prefix 
verbs or prefix compound verbs, and finally compound nouns and adjectives, 
respectively. The grammatical structure of the allusions of this system is in the 
form of present expressions, compound verb, prefix verb, compound prefix, 
master group, compound adjective and compound noun. 
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 مقدمه 
آمد و در    ایدر گنجه بدن  يهجر  522در حدود سال    يگنجو   یمعروف به نظام  دؤیبن موسفیبن  اسی محمد الابو 

و صاحب    رانیا  يسرا شاعر بزم   نیبزرگترکه    ي،از جهان فروبست. و   دهیر همان شهر دد  يهجر   603حدود سال  
،  نی ریچون مخزن االسرار، خسر و ش  يشمندآثار ارز   يدارا  ،است   يخاص و از نوآوران بزرگ قرن ششم هجر  یمکتب

د. جاذبۀ بزمی موجود در شعر او سادگی و درعینحال  باشیبهرام نامه م  ای  کریو مجنون، اسکندرنامه، هفت پ  یلیل
  ار یو موضوع بس   یدر لفظ و معن  ینظام).  275:  1372زیبایی چشمنوازي به کالم وي بخشیده است (بهزادي،  

  ع ی بد  یو معان  دیجد  باتیتازه، ترک  راتی او از تعب  ۀزند. در خمسیالم او موج مدر ک  یمبتکر است و طراوت و تازگ
  نت یکه سراسر آثارش را ز  يقادو اعت  و ایمان، تنوع، عمق معنا،  یتازگ  ).10:  1380ی،  استفاده شده است (زنجان

 . )11:  (همان  ابدیب  يا گسترده   تیاو از همان اول شهرت و محبوب  يهایداده سبب شده مثنو
 

 سابقۀ پژوهش 
مندان به زبان فارسی بوده و در  بالغت و زبان نظامی از موضوعاتی است که همواره مورد توجه پژوهشگران و عالقه

اینباره آثار پژوهشی بسیاري نوشته شده و در اختیار عموم قرار گرفته است. از طرفی چندوجهی بودن موضوع  
به خود جلب نموده اما با همۀ اتصال و ارتباطی که میان علم معانی کنایه توجه بسیاري از بالغیون و پژوهشگران را  

هاي بیان و الگوهاي دستوري و ساختار زبانی کنایه توجهی نشده و در اینباره جاي  و دستور زبان است، به شیوه 
 ادبی مشهود است.    خالی تحقیقات

 
 روش مطالعه 

اي در آن نشسته هایی که کنایهدر ابیات و جمله تحلیلی است و    -روش تحقیق در این پژوهش بصورت توصیفی  
دست یابیم و به    ايایم تا با تحلیل جزء به جزء به قاعده به بررسی روساخت کنایه و اجزاء دستوري آن پرداخته 

هاي زبانی بیان کنایه در هفت پیکر بپردازیم. الزم به ذکر است که در این  بیان چند نمونه براي هریک از شیوه 
استعاره و مجاز را از بحث کنایه به یک سو نهادیم و دو قاعده در شناخت کنایه درنظر گرفتیم؛ نخست  مطالعه  

 نداشتن قرینه و دیگري معناپذیري ظاهر کالم. 
 

 بحث و بررسی 
کنایه از زیباترین مباحث علم بیان است که در میان ملل گوناگون با تمدنهاي مختلف همواره پرکاربرد است. کنایه  

لطیفی است بین حقیقت و مجاز که بنوعی هر دو را دربر میگیرد و از وجوه مختلفی قابل طرح است و  مبحث  
هاي فرهنگی و اجتماعی بسیاري در خود نهفته است؛ از این جهت بسیاري از کنایات  بر موضوعات ادبی، نکته عالوه

و بجهت گستردگی استفاده از این شیوة    کشددر تغییر شرایط زندگی افراد جامعه از حالت ایماء، به رمز و تلویح می
  از   وکیفش در میان بالغیون رواج دارد. پیشبیانی و جهانشمول بودن کاربرد هنري آن، بحثهاي بسیاري در کم

  مجاز،   میان  کتابها،  از  برخی  و  در فرهنگها  کـه  میرسد  بنظر  ضروري  نکته  این  یادآوري  اصلی،  مبحث  به  پرداختن
مده  آ  معین  فرهنگ  در  چنانکه  اند؛آورده   کنایه  عنوان  ذیل   را  و همه  اندنشده   قائل  مشخصی  مرز  کنایه  و  استعاره

، نرگس را کنایه از چشم برهان قاطع نویسان کنایه را درمورد مجاز بطور عموم بکار میبرنـد» یـا  است: «فرهنگ 
میدانند نه کنایه. در اینجا منظور از کنایه    معشوق میداند؛ درحـالیکـه در کتـب بالغـی، نرگس را استعاره از چشم
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محمدبن  را از  دیمیترین تعریف فارسی از کنایه  ق  .معنی و مفهـوم خاصی است که با مجاز و استعاره تفاوت دارد
و از طرفی میتوان گفت نارساترین تعریف این کتاب دربارة   است آورده    غهالالب  ترجماندر  میدانند که  عمر رادویانی  

«یکی از بالغتها کنایت گفتن    اي کوتاه و مبهم دربارة کنایه گفته است:بالغی است؛ بطوریکه در جمله  این صنعت
سیوطی هم کنایه را لفظی میداند که   ).189(ترجمان البالغه:   »است و آن چنان بود کی شاعر بیتی گوید بکنایت

 ).155االتقان:  (   الزم معنایش از آن اراده شده است
ارسی و عربی با اندکی تفاوت در انتقال الزم به ملزوم و بالعکس به یک معنا و مفهوم استعمال شده  کنایه در ادب ف

  کنایه تحت عنوان اراداف آمده است:   المعجم فی معاییر اشعار العجم). در  104  :1396و همکاران،  (خضري    است
معنی دیگر که  معنی از معانی بگوید،اراداف از جمله کنایات است و کنایات آن است که چون متکلم خواهد که «

لغات مستعمل است»   این صنعت در جمله  و  اشارت کند  و بدان معنی  بیارد  باشد  لوازم معنی دوم  و  از توابع 
له باشد با جواز ارادة  کنایه در اصطالح لفظی است که «مراد از او الزم معنی موضوع  انوارالبالغه. در  )312(المعجم:  

. در تعریف سکاکی از کنایه دو معنی است: اول معناي ظاهري که از ظاهر  )312:  1376نی،  مازندرا(  له»موضوع 
بند شمشیر بلند) معناي ظاهري بر  (  »لفظ معلوم میشود و دوم معناي پنهان همانگونه که در مثال «طویل النجاد

به ملزوم رسیدن درنظر بوده    . در این تعریف از الزم)402معناي اصلی بر اساس عالقۀ تالزم است (مفتاح العلوم:  
است. عبدالقاهر جرجانی بر وجه تعلیلی کنایه تأکید دارد: مقصود کنایه آن است که گوینده در پی معنا و مطلبی 

آورد که جانشین و ردف  اند ذکر نکند؛ بلکه معنایی را  باشد اما آن را با لفظ و دالی که در زبان براي آن وضع کرده 
دالئل االعجاز:  (ین وسیله به آن معنا اشاره مینماید و آن را دلیلی بر معناي خود قرار میدهد ذاتی آن باشد و به ا

66 .( 
سخنی است که داراي دو معنی قریب و بعید باشد و    در میان معاصران نظر همایی آن است که کنایه در اصطالح

که ذهن شنونده   رکیب کند و بکار برداین دو معنی الزم و ملزوم یگدیگر باشند؛ پس گوینده آن جمله را چنان ت
خوار» به معنی مردم تنبلی که از دسترنج آمادة  از معنی نزدیک به معنی دور منتقل گردد؛ چنانکه بگویند «پخته

کوب کنایه را از انواع مجاز دانسته و نبود قرینه را از ملزمات  ). زرین255:  1383همایی،  (  دیگران استفاده میکند
. اما شمیسا در  )61:  1381کوب،  زرین(این منظر انواع استعاره نیز میتواند از کنایات شمرده شود    از  آن نمیداند؛

اي  اي است که مراد گوینده معناي ظاهري آن نباشد، اما قرینه صارفهتعریف کنایه میگوید: کنایه ترکیب یا جمله
باشد. پس کنایه ذکر مطلبی و دریافت  هم که ما را از معناي ظاهري متوجه معناي باطنی کند، وجود نداشته  

 ).93:  1375شمیسا،  (  مطلب دیگر است
عنه به چهار  به مکنی  قدما کنایه را از نظر وضوح و خفا و قلت و کثرت وساِیط و سرعت یا کندي انتقال از مکنی به

ایماء در زبان امروز هم   اند: کنایۀ ایماء که درآن وسایط اندك و ربط بین الزم و ملزوم آشکار است.مورد بسط داده 
کاربرد دارد و بطورکلی رایجترین نوع کنایه است. کنایۀ تلویح که در آن وسایط میان الزم و ملزوم متعدد است و  

است    که در آن وسایط پنهان  کنایۀ رمز  عنه را دشوار میکند. ازاینرو تلویح عکس ایماء است.این معموالً فهم مکنی
است و درنتیجه انتقال از ظاهر کالم به هدف گوینده گاهی غیرممکن است. اغلب  بطوریکه دریافتن آن دشوار  

اند؛ چنانکه شرح  اند از این گونهاي تولید شده رفتهکنایاتی که در شرایط اجتماعی و فرهنگی ناشناخته و یا ازدست 
وصی که بین دو نفر  اي است خصکنایۀ تعریض کنایه  و توضیح اشعار بسیاري از هنرمندان گاه ناممکن میشود.

ردوبدل میشود و معموالً براي دیگران چندان آشکار نیست یا اساساً در نظر دیگران تعریض محسوب نمیشود. این  
 عنه آن هشدار به کسی یا نکوهش و یا سخره کردن باشد. که مکنی  نوع کنایه جمله یا عبارتی است اخباري
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اخت به  آن  از  استفاده  و دالیل  است:کارکردهاي کنایه  موارد ذیل  ایجاز کالم، «  صار شامل  و گویایی در    رسایی 
تصویرسازي، دوگانگی در معنا و ابهام، اغراق، بیان عظمت و بزرگی، کراهت و ترس از ذکر نام، رعایت ادب و ذکر  

). از این جهت کارکردهاي معناشناسی و زبانشناسی کنایه بیش از بخشهاي دیگر  261  : 1394  معما» (آقاحسینی،
اي از کنایات براي  بالغی آن قابل بررسی و مورد توجه است و هر شاعر یا نویسنده در یک دورة تاریخی به شیوه 

اثر ، با کنایات دیگر  پوشیده سخن گفتن بهره میبرد که تحت تأثیر شرایط فرهنگی و اجتماعی روزگار صاحب 
ها تفاوت دارد؛ اما از طرفی قابلیتهاي زبانی و توانایی خالقان اثر ادبی در کاربرد زبان نیز در خلق کنایات  دوره 

اي داشته باشد، تأثیرگذاري و  چندبعدي و تصویرگر مؤثر است و به قولی هرچه شاعر قوة خیال پویا و کالم پرورده 
 جاذبۀ اثر وي بیشتر میشود.  

پس از بحث و بررسی کوتاهی دربارة کنایه و انواع و ویژگیهاي آن، در این پژوهش بر آنیم که الگوهاي زبانی و 
اي در  دستوري کنایات نظامی در هفت پیکر را بررسی کنیم و ببینیم که آیا نظامی از الگوي زبانی تکرارشونده 

اي استوار است؟ پرتکرارترین شیوه و  ه و اسلوب زبانیسازي استفاده کرده است و اینکه کنایات او بر چه شیوکنایه
 الگوي زبانی کنایات هفت پیکرکدام است؟  

هاي تأثیرگذاري  تحلیل نحوي جمالت و جایگاه کلمات در ساختار زبان در دستیابی به نظامهاي فکري و شیوه 
  ۀ رابط در نظر چامسکی    ه است.بالغیون و حتی روانشناسان بود  کالم همواره مورد توجه دستوریان، زبانشناسان،

مشخصـه  ویژگیهاي  میان و  ذهـن  مینمایدذاتـی  طبیعی  زبـانی  نمودچراکه    ؛هـاي  از  جدا   ذهنی   هايزبان 
و بهمین    نمود یافتهاي  زبان هرچه باشد، ازطریق فرایندهاي ذهنی و ذاتی اندامواره ویژگیهاي  .  ی نداردموجودیت

). بدین  135  :1379امسکی،  چ (  استکشف سازمانبندي فرایندهاي ذهنی    ابـزار تحقیـق براي  بهترینزبان    دلیل
واجـی، ساخت    -ساخت تکـواژي  در سه سطح    جهت و بر اساس این فرضیه چامسکی به تحلیل واحدهاي زبانی

ارتباط ذهن و زبان را در رساندن پیام و دریافت آن بسیار    نحو)(گروهی و قواعد گشتاري   جمالت میپردازد و 
پیوسته میداند و به این ترتیب درك زیبایی متن و بالغت نیز بنوعی وابسته به شناخت نحو و  گ و بهمتنگاتن

و   ساختار کالم میشود. از نظر چامسکی هر کالم، ظاهري دارد که مختصر و فشردة عبارات و جمالت سازنده 
گسترة پنهان را که با گشتار  دهندة آن جمله محسوب میشود و به آن روساخت میگوید و جمله و عبارات تشکیل

هرچند نظریۀ گشتار بیشتر در دستور زبان و    .)177:  1386ساخت میگوید (باقري،  به آن میتوان دست یافت ژرف
مطالعات زبانشناسی مورد توجه است، بنوعی با این روش میتوان به ژرفساخت جمالت بالغی و منظور نویسنده و  

کنایه و انواع مجاز تا استعاره و تشبیه و ایجاز و بسط جمالت بالغی، با    جمالشناسی کالم دست یافت؛ در تحلیل
 توجه به سبکها و فرمها به این شیوه قابل بررسی است. 

هاي زبانی و الگوهاي کالمی شاعر در  اي نمایش شیوهتحلیل ساختار کنایه براساس روساخت و ظاهر کالم بگونه 
ازطریق ارتباط منطقی اجزاء کالم به معنا و منظور شاعر رسید. میزان    بیان اندیشه است و در ژرفساخت آن میتوان

گستردگی و کوتاهی کنایات و تطبیق آن با سبک دوره، محتوا و فرم به یکدست بودن متن در عناصر بالغی زبانی 
 و محتوایی اشاره دارد. 

است و در چیستی و چگونگی آن    هاي رایج نظامیدر هفت پیکر استفاده از عبارت فعلی در بیان کنایه از شیوه
و  ی  که معنی  عبارت  و یا  و معنی واحد یک فعل را میرساند  شدهاز هم تشکیل    يفعلی که از چند جزء جدا  اندگفته

کم سه جزء دارد و اغلب از یک حرف اضافه، یک اسم و یک فعل درسـت  عبارت فعلی دست .فعل را دارد کردکار
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افتادن، در ازپاي  ). عبارات فعلی به 133:  1388(مهرآوران،  فراموشی سپردن  میان گذاشتن، بهشده است؛ مثالً 
 ها آمده است: شکلهاي زیر در ساختار کنایه 

فعل پیشوندي،    ،بصورت جمله یا عبارت است که میتوان آنها را به چند صورت عبارت فعلی، فعل مرکب  اکثر کنایات
 ها آمده است: تقسیم کرد. عبارات فعلی به شکلهاي زیر در ساختار کنایه  فعل مرکب پیشوندي و صفت مرکب

 . جنگ آماده شدن  ياز برا  هیکنا  :بستن  نیبر اسب ز  بر اسب زین بستند؛  متمم+ فعل مرکب:  عبارت فعلی:
 ) 12  /7(  بستند  نیبر کمرها دوال ک  /بستند    نیبا او بر اسب ز  آنک

 بر طبل/ کوس کسی دوال زدن: از شهرت کسی به سود خود استفاده کردن.
 ) 13/  7(  دوالهمه بر کوس او زنند  /    سال    نیامروز بعد چند  نکیا

 کن کردن.کنایه از ریشه  عبارت فعلی: متمم+ فعل امري: ز هفت بیخ برآر؛ از هفت بیخ برآوردن:
 )9/10(  برآر  خیچارمنه فلک را به    / برآر    خیشش جهت را ز هفت ب

 عبارت فعلی: نهاد + متمم + ماضی ساده: قفل هستی در کلید آمد. 
 عبارت فعلی: متمم+ مفعول + فعل مرکب: به چرم کمان در آرد زور. 

 عبارت فعلی: مفعول + فعل مرکب پیشوندي: قلمش درکشد. 
 از کنار گذاشتن.  زدن: کنایهالیه + فعل: به پشت پاي زدند؛ به پشت پاي  عبارت فعلی: متمم +مضاف
 ) 85/7(  سرکشی را به پشت پاي زدند/    انجمن ساختند و راي زدند

 گروه اسنادي: دست در ریش هر کسی زآنست.  عبارت فعلی:
 بودن.   دانشیو ب  هاز ساد  ؛ کنایهشمار هفت از پنج ندانستن ی:  مفعول + فعل منفی:  عبارت فعل

 ) 11/  4(  پنجند ستاره هفت از  که ندا/    را گنج   آن  یانجیم  یب  یده  تو
 خیال برگشت داشتن.   کنایه از  عبارت فعلی: حرف نفی +مصدر مرکب: سر بازپس شدن:

 )3/  351(  نه سر بازپس شدن به کار/    نه ره آن که درخزند به غار
 نوشی کردن. باده عبارت فعلی: متمم + فعل پیشوندي: به می درافتاده است؛ به می درافتادن: کنایه از افراط در  

 )2/  122(  حاصلش باد و خوردنش باده است/      با حریفان به می درافتاده است
 از ترك کردن.  کنایه  عبارت فعلی: مفعول + فعل مرکب: رخت بیرون برد؛ رخت بیرون بردن:

 )11/  79(  قفل برزد به خازنش بسپرد/    شه چو زان خانه رخت بیرون برد
الیه + فعل مرکب: در پیکار و کینه باز کند؛ در پیکار و کینه باز کردن: کنایه از جنگ  عبارت فعلی: متمم + مضاف

 را آغاز کردن. 
 )9/  82(  در پیکار و کینه باز کند/    تیغ بر دشمنان دراز کند

صرف قدیمی فعل: در پشم خویشتن خسبند؛ در پشم    -عبارت فعلی: متمم + مضاف الیه + فعل مضارع اخباري  
 : کنایه از به خود متکی بودن و از دیگري بینیاز بودن. خویشتن خفتن

 ) 82/14(  زار من خسبندهمه در پنبه/    گرچه در پشم خویشتن خسبند
 عبارت فعلی: مفعول + متمم + فعل ماضی ساده: دل به کارشان دادند؛ دل به کار دادن: کنایه از عالقه نشان دادن. 

 ) 85/13بارشان دادند (بار جستند و  /    حاجبان دل به کارشان دادند
 نتیجه انجام دادن.کنایه از کار بیهوده و بی  عبارت فعلی: مفعول + متمم + فعل پیشوندي: آفتابی به گل براندودن:

 ) 95/11(  آفتابی به گل بر اندودن/    نتوان برخالف او بودن
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الیه + فعل مرکب: بر نعمت خدا   نعمت خدا کردن: کنایه ازپشت نکنم؛ پشت بر    عبارت فعلی: متمم + مضاف 
 ناسپاسی کردن.

 ) 99/17(  شکر نعمت کنم چرا نکنم/    پشت بر نعمت خدا نکنم
از نظر روساخت و میزان گستردگی کالم نمیتوان در عبارات فعلی، ایجاز و کوتاهی چندانی را درنظر گرفت؛ آنچنان  

). آوردن  58:  1399ان و شریفی،  صباغی(   اي صفت و موصوف بچشم میخوردکه در سبک هندي کنایات دوکلمه
 معناي گسترده در کالم اندك و تصاویر چندوجهی و انتخاب قالبهاي کوتاه میتواند از دالیل این موضوع باشد. 

نظر بسیاري در کم و کیف آن دارند اما در تعریف  : این مقوله از مباحثی است که دستوریان اختالف فعل مرکب
ان آن از دو واژة مستقل تشکیل شده، که واژة اول معموالً اسم، صفت یا قید  اند: فعلی است که ساختمآن گفته

). در نظر فرشیدورد فعلی 25:  1375طباطبایی،  (است و واژة دوم فعل، مانند اجرا کردن، حدس زدن، پس گرفتن.  
ذا خوردن  است که مصدرش با صفت، اسم، قید یا کلمۀ دیگري ترکیب شده باشد؛ مانند پاك کردن، دیر آمدن، غ

کلی فعل ازلحاظ    فعل مرکب مینویسد: «بطور  ةدربار)  163-158:  1374(  الدینیمشکوه   ).129:  1373(فرشیدورد،  
نحوي  ة  آن، در سه دسته قرار میگیرد: فعل ساده، فعل پیشونددار، فعل مرکب. فعل مرکب از دو سازة  عناصر سازند

عنصر فعلی در فعل مرکب،    .میگیرد  داشت، آتش  د، دوستانکرده  تشکیل میشود: پایه و عنصر فعلی؛ مانند صلح
است و در بیشتر موارد به یک معنی دستوري، یعنی بیان بوقوع   شده  یاست که از معنی اصلی ته  ییک فعل واژگان

یکر بوفور  پ». کاربرد اینگونه فعل در قالب کنایه نیز در آثار نظامی خصوصاً هفت  پیوستن عمل یا حالتی بکار میرود
 هایی اشاره میشود: شم میخورد که به نمونهبچ

 ) 122/7(  در خراسان فکند رستاخیز/    زآب جیحون گذشت و آمد تیز
 وخروش بپا کردن. فعل مرکب: رستاخیز افکند؛ رستاخیز افکندن: کنایه از جوش

 ) 4/8بر در تو زنند بردابرد (  /  گردگیتی و آسمان گیتی
 بردابرد؛ بردابرد زدن: کنایه از دورشو گفتن. فعل مرکب (مقلوب): زنند  

 ) 11/7(  پر فکند از پیش چهار عقاب/    میپرید آنچنان کزان تک و تاب
 فعل مرکب: پر فکند؛ پر فکندن: کنایه از عاجز شدن. 

 ) 5/2(  چون ترا یافتم ورق شستم/    خواندم و سرّ هر ورق جستم
 ترك علم و دانش کردن.  از  = کنایه  ستنورق شستم؛ ورق ش  )فعل مرکب: (اسم + فعل ماضی ساده

  اضافۀ یک تکواژ آزاد معنادار ساخته  که بن مضارع آن از یک پیشوند، به  است  فعل پیشوندي فعلی  فعل پیشوندي:
 ز:  است. افعال پیشوندي بر اساس نوع پیشوند عبارتند ا   »بازگرد«که بن مضارع آن    »بازگشتن«باشد؛ مانند    شده

دریافتن، فرا:    ،برچیدن، برداشتن، در: درماندن، درگذشتن   ، باز: بازآمدن، بازآوردن، بازداشتن، بر: برخاستن، برگشتن
  ، واداشتن  فرو: فرورفتن، فروپاشیدن، فروبردن، وا: واخوردن، واگذاشتن، ،، فراخواندنفراگرفتن  ،فرارسیدن، فرارفتن 

 ).100:  1398(شهبازي،  ور: وررفتن، ورکشیدن  
 ) 56/5(  برخیز  چند خسبی نظامیا/    صبح چون برکشید دشنۀ تیز

 فعل پیشوندي: برکشید، برخیز 
 کردن آفتاب. طلوع  کنایه از  دشنه برکشیدن صبح:

 ) 73/10(  چون توان تافتن عنان از گور/    شاه از آن گور برنتافت ستور
 پیشوندي: برنتافت فعل  
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 کنایه از دل نکندن، دور نشدن.   ستور برنتافتن:
 )76/3(  یافت گنجی و برفروخت چو گنج/    چون قدرمایه شد به سختی و رنج

 شدن.   فعل پیشوندي: برفروخت؛ برفروختن: کنایه از خوشحال  
ساده تشکیل شده است،  : ساختمان این فعل از بن مضارع فعل پیشوندي همراه با فعل  فعل مرکب پیشوندي

 ).97:  1398شهبازي،  (  مانند بازگو کردن و فروگذار کردن
 ) 92/8(برنتابیم چهره از در او    /که نخواهیم تاج بی سر او  

 چهره برنتابیم؛ چهره برنتابیدن: کنایه از روي برنگرداندن.   فعل مرکب پیشوندي:
 ) 12/4(  دوري از دور آسمان برداشت/    راه دروازة جهان برداشت

 راه درپیش گرفتن.   فعل مرکب پیشوندي: راه برداشتن؛ کنایه از
 

 هاي کامل و وابسته جمله 
اند که متضمن اسناد است و معناي کامل و درنگ پایانی دارد و در ساختمان صورت  جمله را عموماً کالمی گفته

و گروه است. جمله از نظر ساختمان  واره، کلمه  زبانی بزرگتري بکار نرفته باشد. منظور از صورت زبانی جمله، جمله 
هاي بسیط و مرکب، جملۀ فعلی و جملۀ بی فعل، جملۀ عادي، فشرده و گسترده تقسیم میشود و از نظر  به جمله

هاي خبري، عاطفی، پرسشی و انشایی. جملۀ مرکب یا جملۀ بزرگ بیش از یک فعل یا اسناد دارد  محتوا به جمله
هاي بسیط یک فعل و اسناد دارند و ازآنجاکه با اندك تغییراتی ز آن هستند اما جملهها بخشی اواره و معموالً جمله 

هاي  هاي پایه و پیرو و همپایه تبدیل میشوند، برخی زبانشناسان از آنها با عنوان جمله واره فعل و جملهبه جملۀ بی
  هاي دیگر درنگ پایانی و معنا میگیردجملهواره یا  اند که به کمک جملهواره را سخنی گفتهاند و جمله مادر یاد کرده 

هایی از کنایات هفت پیکر را که در قالب انواع جمله بیان شده ذکر  ). در ادامه نمونه 120-110:  1382فرشیدورد،(
 میکنیم:

 ) 147/6(  مست را آرزوي خواب کند/    زان فسانه که لب پرآب کند
: لب پرآب کند؛ لب پرآب کردن: کنایه از رغبت انگیختن؛ زیرا  )پر کند(جملۀ وابسته: مفعول + متمم+ فعل مرکب  
 از رغبت شدید آب در دهان جمع میشود. 

 ) 21/9(  به خیالی خیالبازي چند/    اي دل از این خیالسازي چند
 کنایه از سرودن شعر.   اسم مشتق مرکب: خیالسازي:

 )44/8(  برگ تتماج به ز برگ گلست/    م دهلستآري آن را که در شک
 . )باد در شکم افتادن(کنایه از پرخوري کردن    گروه اسنادي: دهل در شکم بودن:

 ) 53/4(  آدمی شاید ار فرشته شود/    رشته شودسگ به دانش چو راست
 تربیت شدن.  کنایه از  رشته شدن:رشته شود؛ راستجملۀ اسنادي: چو راست

 ) 55/4(  روي خود در که آورم به سالم/    ی خامچون قفادوستند مشت
 بدگویی پشت دیگران را دوست دارد.   کنایه از کسی که   گروه اسنادي: قفادوستند؛ قفادوست بودن:

 ) 140/13(  تنگی دشمن و فراخی دست/   ایمنی هست و تندرستی هست
 داشتن.   قدرت، توانایی و ثروت  از  کنایهو فراخدستی؛ دست فراخ داشتن:    : تنگی دشمنی)فعل ربطی(جملۀ اسنادي  

 ) 143/4(  باشد از عمر خویش برخوردار/    تا بود عمر بر نشانۀ کار
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 برقرار بودن.   از  کنایه  بود؛ بر نشانۀ کار بودن:  : بر نشانۀ کار)جملۀ اسنادي (فعل ربطی مقدم
 ) 148/4(  وین سیه را سپیدکار شوي  /    به که ما را به قصه یار شوي

 افشا کردن.   –آشکار گردانیدن    کنایه از  وین سیه را سپیدکار شوي؛ سپیدکار شدن:  اسنادي:جملۀ  
 ) 152/16(  صید من شد چو گاو قربانی/    مرد قصاب از آن زرافشانی

 مطیع و فریفتۀ کسی شدن.  شدن: کنایه از  کسی  من شد؛ صید  اسنادي: صید  گروه
 )169/15(  درده تستآب درده که آب/    اي را که او گلوزه تستتشنه

 .)کنایه در کنایه(  کشته نیز کنایه از عاشق  -از کشته    کنایه  بیان کنایه بوسیلۀ جملۀ وصفی یا اسنادي: زه در گلو:
 ) 260/9(  پند پیران کجا بیاد آرد/    چون جوان جوش در نهاد آرد

 از برانگیخته شدن شهوت. عبارت کنایی جملۀ وابسته: جوانی جوش در نهاد آرد؛ جوش در نهاد آوردن: کنایه  
 ) 260/16(  شرم را از میانه پی کردند/    ساغري چند چون ز می خوردند

از میان    از  کنایه  فعل مرکب): شرم را از میانه پی کردند؛ چیزي را از میانه پی کردن:  متمم+  مفعول +(جملۀ فعلیه  
 برداشتن چیزي. 

 ) 49/7(  پیلکیهاي چرخ بین چندست/    پیل بفکن که سیل ره کندست
 کنایه از رها کردن.  فعل امري: بفکن؛ فکندن:

 ) 45/3(  تا درآمد پیی به پهلویی/    صد جگر پاره شد به هر سویی
 از سیري و فربهی.  کنایه  جملۀ وابسته: درآمد پیی به پهلویی؛ پهلو پیه گرفتن:

 )142/1(  در زبان آب و در دل آتش دید/    چون در آن بزم شاه را خوش دید
 سخنوري و گویایی.  از  کنایه  دید؛ آب در زبان آوردن:  مستقل: در زبان آبجملۀ  

 جملۀ مستقل: در دل آتش دید؛ در دل آتش دیدن: کنایه از شور و اشتیاق داشتن. 
 )2/ 122(  حاصلش باد و خوردنش باده است  /  با حریفان به می درافتاده است

 تهی بودن خزانه و خالی بودن ذخیره.   باد است؛ حاصلش باد بودن: کنایه از  جملۀ کامل: حاصلش
 )251/4(  گشته  تردیده    و  خشک  دهنم  / سرگشته  خویش  کار  از  ماندم

 وحشت.   و  ترس  از  کنایه:  دهان  است؛ خشکیدن  گشته  خشک  جملۀ اسنادي کامل: دهنم
 جملۀ اسنادي کامل: دیده تر گشته؛ دیده تر گشتن: کنایه از گریه کردن.

 ) 256/8(  فروششد چو باد شمال خانه/    معنبرپوشدر چنان خانۀ  
 به جاي دیگر رفتن.  -خانه را ترك کردن  از  کنایه  فروش شدن:جملۀ کامل؛ خانه  فروش:شد خانه

ترین نوع کنایات در این منظومه هستند که جزو بیشترین نوع بکاررفته بعد از فعل واره از گسترده جمله و جمله 
ن گفت در مثنوي و داستانپردازي فرصت گستردن کالم و توصیف براي نویسنده بیشتر  مرکب بشمار میروند و میتوا

 از قالبها و فرمهاي دیگر است و خواننده ظرفیت شنیدن آن را از نظر ذهنی دارد.
 

 اسم مرکب 
 ) 175/3(  وآب دندان مزیدنم تا چند/    لب به دندان گزیدنم تا چند

 افسوس خوردن.   کنایه از  گزیدنم؛ لب به دندان گزیدن:لب به دندان    نهاد):(  مصدر مرکب  اسم
 ) 187/6(  خامۀ خام را به خم دادن/    زن به دم دادنآمد آن پیره 
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 از راه منحرف کردن.   -کنایه از فریب دادن  اسم مرکب (مصدر) متمم: دم دادن؛ دم دادن:
 خم دادن خامۀ خام: کنایه از به راه آوردن و منعطف کردن.

 ) 210/19(  عاقبت ماندن آب در دهنش/    زنشط موجوان شدن چون محی
 مفعول (گروه اسمی): عاقبت ماندن آب در دهنش؛ آب در دهان ماندن: کنایه از غرق شدن. 

 ) 210/18(  افکندنن چه  آخویشتن را در  /  وان چه از بهر دیگران کندن
 ختن. : کنایه از براي دیگران دردسر سا چه از بهر دیگران کندنگروه اسمی (مفعول):  

 وار بگشت زد یکی چرخ و چرخ /    زاهد آن فرش داده را بنوشت
 بخشش مادي کردن.  : فرش داده؛ فرش دادن: کنایه از)اسم مرکب (مفعول

 ) 175/3(  وآب دندان مزیدنم تا چند/    لب به دندان گزیدنم تا چند
 اسم (مصدر مرکب): آب دندان مزیدن: کنایه از زبون و عاجز بودن. 

 )15/11(  گنج شه در ورق شمردن تست/    رنج بردن تسترنج بر وقت  
 اسم (مصدر مرکب): ورق شمردن: کنایه از تألیف کردن.

 ) 59/5(  اي پسندیدهبه همه دیده/    دستبردش همه جهان دیده
 اسم مرکب: دستبرد؛ کنایه از مهارت در کاري. 

صفتها از نظر    حی دربارة آن میدهد.آید و معنی آن را تکمیل میکند و توضیاي که همراه اسم می: کلمهصفت
). عموم صفتها در هفت پیکر بصورت  252:  1383فرشیدورد ،(  ساختمان به بسیط، مشتق و مرکب تقسیم میشوند

نقش قید را در  اسنادي دارند. بیان کنایه در قالب صفت مرکب   صفت مرکب و جانشین موصوف هستند که گاه
ها زیاد نیست و حدود پانزده درصد کنایات را دربر میگیرد که  واره و جمله  هاي فعلیدر این منظومه به نسبت گروه 

 از آن را ذکر میکنیم. هاییدر اینجا نمونه
 ) 193/15(  سم زادهاو خود از اصل نرم/    پرور ریاضتش دادهبرده

 کنایه از کسی که زود رام و تسلیم میشود.  سم:صفت مرکب (قید): نرم
 )335/13(  روشن بدان عالقه درچشم  /  پرآمدم سوي شهر حوصله

 پر. پر، کیسهدست  کنایه از  پر:صفت مرکب (قید): حوصله
 صفت مرکب (قید): چشم روشن: کنایه از شاد.  

 ) 6/10(  نه والیت خاكچاربالش/    زن شریعت پاكنوبتپنج
 اظهار قدرت و جاه کننده.  زن؛ کنایه ازنوبتصفت فاعلی مرکب مسند جمله: پنج

 به حکومت رساننده.   نه؛ کنایه ازفاعلی مرکب: چاربالشصفت  
 )159/10(  پیماییشاد گشتم چو گنج/    من که دریافتم چنین جایی

 کنایه از ثروتمند.  متمم): گنج پیما:(  صفت مرکب صفت جانشین موصوف
 ) 8/3(  گوشبهدر ره بندگیش حلقه/    پوشداران چرخ کحلیحلقه

 کنایه از فرمانبردار. گوش؛  بهصفت مرکب: حلقه
کنایه از موصوف و یا فعل با استفاده از یک کلمۀ مرکب اعم از اسم و صفت در روساخت نهایت ایجازي است که 

اي در عدد ندارد؛ آنچنانکه از شیوة حافظ در غزلیات  در این منظومه میتوان جستجو کرد اما آن هم آمار گسترده
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). سبک نظامی در داستانسرایی، توصیف و گسترش کالم است که  133: 1400گلچین و کریمی، ( بچشم میخورد
 هاي بیانی و بالغی اثرش یعنی کنایه این هماهنگی با محتوا و فرم هویداست. در یکی از کوچکترین شیوه 

 
 گیري نتیجه

لم،  نظامی گنجوي در داستان سرایی، خلق مضامین شعري و استفاده از صنایع ادبی به بهترین شکل، استادي مس
هاي مختلف صور خیال بخصوص کنایه را به اوج خود رسانده است.  بیبدیل و بسیار نوآور است و در آثارش گونه 

بحقیقت کنایه نوعی نقاشی در زبان است که نظامی با استفاده از این کنایات زیبا و بینظیر، اندیشه، احساس و  
ت.  با کنایه میتوان در حوزة روابط شخصی، طعنه و عاطفۀ شخصیتهاي داستان را بسیار تأثیرگذار بیان کرده اس

آفرینی آن در بافت کالم، تنها به قدرت  هاي هنري کنایه و نقشگوشه زد و راه بازخواست را بست. پیداست جلوه 
کنایه بترتیب ایماء، رمز،   از چهار نوع  و خالقیت و شناخت گوینده از شنونده وابسته میشود. نظامی در هفت پیکر

کنایه در متن هفت   280تعریض براي دلنشین کردن اثر خود استفاده کرده است. در این پژوهش حدود و  تلویح
کنایه از نوع تلویح و یک کنایه    3کنایه از نوع رمز،    66کنایه از نوع ایماء،    210پیکر جستجو شد که از این تعداد،  
است نه امروزي. این کنایات امروزه کاربرد بسیار    بصورت کنایۀ تاریخی  کنایات  از نوع تعریض است که نیمی از این

آسمان را به تیشه    اندکی در زبان و ادبیات معاصر دارد؛ از آن جمله: دهل در شکم بودن: کنایه از پرخور بودن،
 تراشیدن: کنایه از کار بیهوده کردن، ناقه بر بلندي راندن: آشکار کردن. 

هاي زبانی و بالغی منظومه بین گستردن کالم در محتوا، و فرم و شیوه   همانطورکه در متن به آن اشاره شد، در این
روي  ارتباط تنگاتنگی وجود دارد و متن از این منظر بسیار یکدست و یکپارچه است و در این زمینه نمیتوان به زیاده

آنچنانکه در آثار غزلسرایانی چون  شاعر در گستردن کالم اشاره کرد اما ایجاز و کوتاهی جمله در بیان کنایات هم  
ها در این اثر بصورت فعل  . از نظر ساختار جمالت کنایی، تقریباً بیشتر کنایهحافظ وجود دارد نیز بچشم نمیخورد

بعد از آن بصورت جمله میباشد: مثل قفل هستی در کلید آمد، در    دست گزیدن.، و  مرکب است مثل سپر افکندن
 ر شکم بودن.دهل د  ،پشم خویش میخوابند

کنایه بصورت فعل پیشوندي یا فعل مرکب پیشوندي هم کاربرد کمتري دارد. مثل برخاست، درکشید، برگذشت و 
مثل پیشوندي  مرکب  نظر    فعل  از  نوع  مرکب کمترین  و صفت  اسم  درنهایت  و  بربست،  کرد، رخت  درگشایی 

 ساختمان کنایه در هفت پیکر است. 
؛  )متمم+ فعل مرکب(کتاب هفت پیکر نیز به شرح ذیل میباشد: عبارت فعلی ساختار دستوري کنایات نظامی در 

امري(عبارت فعلی   ؛ عبارت فعلی )نهاد + متمم + فعل ماضی ساده یا فعل مرکب(؛ عبارت فعلی  ) متمم+ فعل 
؛ فعل مرکب؛ فعل پیشوندي؛ فعل مرکب پیشوندي؛ گروه اسنادي؛ صفت مرکب؛ اسم )مفعول + متمم+ فعل مرکب(

 کب. مر
 

  منافع  تعارض
 حاصل و  نرسیده  چاپ  به خارجی  و  داخلی  نشریۀ هیچ در اثر  این که مینمایند گواهی مقالۀ این  نویسندگان 
 تحقیق این  . دارند رضایت  و آگاهی  آن انتشار  به  نسبت  ایشان و  است،  نویسندگان تمامی  پژوهشی  فعالیتهاي 

 تعارض  گزارش  مسئولیت  . است نگرفته  صورت  تقلبی و  تخلف هیچ و  شدهااجر  اخالقی مقررات  و  قوانین  کلیۀ طبق
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 ذکرشده موارد  کلیۀ مسئولیت  ایشان  و است،  مسئول نویسنده  عهدة  به   پژوهش مالی  حامیان  و منافع  احتمالی
 . میگیرند عهده بر را
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