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 چکیده

ضـوح گفتـار ابـزارهای مهم بیان معانی و صورخیال است که برای پرهیز از وکـنایه یکی از 

ح ، با و اطناب کالم و نیز تاثیر گذارتر نمودن سخن به صورت پوشیده گویی و ترک تصری

نیز به عنوان  به کار گرفته میشود.مسعود سعد سلمان  بیانی موجز و مؤثر در  گفتار و نوشتار

، در که مدت هجده سال را در زندانهای گوناگون گذرانده استشاعری با سرگذشتی ویژه 

 حبسیه های خویش برای اثبات بی گناهی و تالش جهت آزادی از کنایه به زیبایی و

نواع اشایستگی بهره جسته است.پرسش اصلی پژوهش این است که آیا به کارگیری کنایه و 

ا بدون یخاب قبلی صورت گرفته و آن به لحاظ نوع و ساختار در شعر وی آگاهانه و با انت

اطب این پژوهش نشان میدهد که مسعود سعد با سنجش مخ هدف و  منظوری خاص بوده است؟ نتایج

که از  کنایاتز تمام نموده و جهت نیل به مقصود، نه ا استفادهخود از کنایه به شکل بسیار هدفمند و گزینش شده 

 اساسرا کرده است.  استفادهر خود برده و از برخی کنایات نیز کمترین گونه هایی خاص از آن بیشترین بهره را در شع

و دستوری و نیز  یزبانو ساختار مکنیّ عنه ، ساختار شناسی  شناسیاین گفتار بر پایه بررسی کنایه از لحاظ شکل 

 باشد.می  استوارمسعود سعد سلمان  دیوانو مفهوم یابی کنایی  شناسیمعنی 

شناسی کنایه ، ساختارشناسی زبانی و دستوری کنایه ، معنی شکل کلمات کلیدی: 

 شناسی و مفهوم یابی کنایه ، مسعود سعد سلمان.

                                                           
 ( naeiniau.ac.ir@tavasoli، نایین، ایران )دانشگاه آزاد اسالمینایین،استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی،واحد  -1

mailto:tavasoli@naeiniau.ac.ir
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 مقدمه -1

کنایه از دیر باز به صور گوناگون تعریف شده است که تقریباً همه آنها موازی یکدیگرند و 

» ن معنی میکند:جز در فروع،اختالفی در آنها دیده نمیشود: ابوجعفر بیهقی کنایه را چنی

(.از دیگر قدما 194تاج المصادر،ابوجعفر بیهقی،ص«)الکنایه ان تتکلَّمَ بشی ءٍ و تُریدَ به غیرَهُ

هُوَ ان » ابوهالل عسکری در تعریفی بسیار خالصه که البته جامع و مانع هم نیست میگوید:

یمترین تعریف (.اما قد407االصناعتین،ابوهالل عسکری،ص«)یُکنَی عن الشی ء و یُعرضُ به

» فارسی کنایه از محمد بن رادویانی است که بدون هیچ شرح و توضیحی چنین گفته است:

و یکی از بالغتها کنایت گفتن است و آن چنان بود کی شاعر بیتی گوید به کنایت. عنصری 

 گوید:

 «  پّــرذچــون دیذه باز گشـاید قرار یابذ مـــرغ            چــو لــب به خــنده گشـــایذ ب

 (99)ترجمان البالغه،رادویانی،ص                                                

کنایه ترک تصریح در ذکر » از میان معاصران، بدوی طبانه کنایه را چنین تعریف میکند:

چیزی و آوردن الزم آن است تا بوسیلۀ آنچه در گفتار گوینده می آید به آنچه نیامده و 

ت ،انتقال حاصل شود.مثالً وقتی میگوییم فالن طویل النجّاد)حمایل شمشیر مقصود اوس

(.نصراهلل 177فالن بلند است( یعنی اینکه او قدی بلند دارد) البیان العربی،بدوی طبانه،ص

هنجار «)کنایه ذکر الزم و ارادۀ ملزوم است یا عکس» تقوی نیز کنایه را چنین بیان میکند:

معاصر دیگر نیز کماکان همین مفهوم را با زبانی ساده تر و بیانی  (.ادبای199گفتار،تقوی،ص

کنایه عبارت یا جمله ای است که مراد گوینده ،معنای » زیباتر در آثار خویش آورده اند. نظیر:

ظاهری آن نباشد اما قرینه صارفه ای که ما را از معنای ظاهری ،متوجه معنای باطنی کند،نیز 

سخنور اگر بایستۀ چیزی را در سخن بیاورد » (. یا 235،شمیسا،صبیان«)وجود نداشته باشد

و از آن بایسته ،خود آن چیز را بخواهد کنایه به کار گرفته است.در کنایه معنای بایسته یا 

(.استاد 157بیان،کزازی،ص«)به سخن دیگر ،معنی راستین کنایه نیز پذیرفتنی و رواست

کنایه در اصطالح آن است که لفظی را بگویند و  »همایی نیز کنایه را چنین تعریف میکند:

معانی «)از آن الزم،معنی مجازی اراده کنند.به این شرط که ارادۀ معنی حقیقی نیز جایز باشد

(.همانگونه که مالحظه میشود در باب کنایه تعاریف قدیم و جدید 205و بیان،همایی،ص

 تر و یا جزیی تر مفهوم کنایه است.تقریباً یکسان به نظر میرسند و تنها فرقشان بیان کلی 
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 پرسش پژوهش -2

آیا به کارگیری کنایه و انواع آن به لحاظ نوع و ساختار در شعر مسعود سعد آگاهانه و با 

 انتخاب قبلی صورت گرفته و یا بدون هدف و  منظوری خاص بوده است؟

 روش کار -3

صحیح مهدی نوریان مورد برای پاسخ به این پرسش تمام دیوان مسعود سعد سلمان به ت

 بررسی کنایی و استنتاج آماری قرار گرفته است.

 ضرورت تحقیق -4

مسعود سعد به عنوان شاعری حبسیه سرا در موقعیتی ویژه در بین شاعران ادب فارسی 

قرار دارد،چراکه از کالم و گفتاری خاص در شعر خود بهره برده است که کنایه یکی از 

میدهد که مسعود سعد به دلیل حبسهای طوالنی از برخی از انواع آنهاست.این تحقیق نشان 

این عنصر خیال، بسیار هدفمند و آگاهانه برای نیل به مقصود بهره میجوید و از برخی انواع 

دیگر آن استفاده چندانی نمیکند.این مطلب میتواند حاکی از مخاطب سنجی وی در 

 توصیفات شعریش باشد.

 پیشینه پژوهش -5

ه به نوع تحقیق تا کنون پژوهشی که درپی شناسایی کنایات شعری دیوان وی و با توج

 نتیجه گیری آماری از آن باشد ارائه نشده است.

 زندگینامه مسعود سعد -6

امیر مسعود بن سعد بن سلمانی الهوری شاعر بزرگ پارسی گوی در نیمه دوم قرن پنجم 

« سعدالدوله و الدین»ست.عوفی وی را با لقب و آغاز قرن ششم و از ارکان استوار شعر فارسی ا

( ولی ظاهراً این 246،ص2ذکر کرده و مولد او را همدان آورده است)لباب االلباب عوفی،ج

سخن درست نیست چراکه وی مولد خود را الهور دانسته و در اشعار خویش خود را فرزند 

 عزیز آن شهر میداند:

 بی آفتـــاب روشـن، روشـن چگونه ای؟        ای الوهــور ویحــک بی من چگونه ای؟    

 نوحـه و شیون چگونه ای؟ بهناگـــه عـــزیز فـــرزند تو جـــدا شـد            بـــا درد او 

 (704)دیوان مسعود سعد،ص
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 از شهر و یار خویش نفور کس که شدچــه یاد شهــر لهاور و یار خویش کنم؟            مباد 

 (383عد،ص)دیوان مسعود س 

 با این احوال این نکته نیز مسلم است که اصل نیاکان وی از همدان بوده است:

 گر دل به طمع بستم شعــرست صناعت            ور احمقـــیی کردم اصل از همدان است 

 (115)دیوان مسعود سعد،ص

پدرش سعد بن سلمان چنان که از تواریخ بر می آید از عمال صاحب دستگاه و از مستوفیان 

مشهور دوره اول غزنوی بود. چنان که مسعود خود به سابقه اداری پدر در اشعار خویش اشاره 

 کرده است : 

 شـصـــت سـال تــمام خـدمـت کــرد            پــدر بــنـده سـعــــد بـــن ســلمـان

 گــه بـــه اطــراف بــودی از عـمـــال            گــه بـــه درگــــاه بــودی از اعــیـان

 (628)دیوان مسعود سعد،ص

اتفاق افتاد. ظهور شاعری او مصادف بود با عهد  440و  438والدت مسعود میان سالهای 

به دربار راه یافت  سلطنت سلطان ابراهیم و گویا در عهد همین پادشاه، مسعود به توصیه پدر

و هنگامی که  سیف الدوله محمود بن ابراهیم والی هندوستان شد مسعود نیز در شمار 

نزدیکان او به هند رفت و در ردیف امراء بزرگ متعهد جنگها و فتحها بود و از امارات و 

هجری به فرمان پدر مقید و  480سروری نصیب یافت.سیف الدوله محمود در حدود سال 

شد و ندیمان او نیز همگی به قید و حبس افتادند که از آن جمله مسعود سعد بود محبوس 

 زندانی شد. «نای»و سه سال در قلعه  «دهک»و  «سو»که هفت سال در قلعه های 

 هــفت ســالم بکـوفت سـو و دهــــک             پـس از آنــم ســه ســال قـــلعـه نـای

 (710)دیوان مسعود سعد،ص 

دلیل حبسهای طوالنی خویش را تهمت حاسدان میداند و در یکی از قصایدش به این وی 

امر اشاره میکند که بعد از به سر بردن قریب ده سال در حبس به دادخواهی ضیاع و عقار 

خود به تهمت حاسدانی که از رونق اشعار وی بیمناک بوده و با ظهور شاعری جدید جایگاه 

ز دست میدادند مغضوب سلطان شد و به حبس گرفتار آمد. او  در خود را در مداحی پادشاه ا

 به عنوان یکی از بدخواهان یاد میکند :« ابوالفرج»قصیده ای ازشخصی با نام 

 بــوالفــرج شــرم نـامدت کــه به جهد            بـه چــنین قــید و بـــندم افــگــندی
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 نــــوزده ســـــال بــــوده ام بـــندی         مـر تــو را هیــچ بــاک نــامد از آنک     

 (732دیوان مسعود سعد،ص

عمیدالملک »مسعود سعد پس از رهایی از حبس که با شفاعت و پایمردی شخصی به نام 

صورت گرفت ، به هندوستان بر سر ضیاع و عقار پدر رفت و پس از « عمادالدوله ابوالقاسم

گردید. لیکن روزگار خوش وی  «چالندر»حاکم ناحیه  آن به واسطه آشنایی با امیر وقت ،

چندان نپایید و به جرم دوستی با بونصر پارسی وزیر سلطان به همراه وی به زندان افتاد تا 

 ( 489-483بگذراند.)تاریخ ادبیات صفا،ص «مرنج»یک دوره جدید هشت ساله را در زندان 

 بحث -7

 شکل شناسی کنایه )ساختار مکنیّ عنه( -1-7

بررسی ساختار کنایه به لحاظ مکنیّ عنه شامل پژوهشی است که بر مبنای انواع کنایی : 

مورد  1271ایماء، تلویح ، تعریض و رمز صورت میگیرد.دیوان مسعود سعد در مجموع دارای 

 کنایه است که با شناسایی انواع و چگونگی آن میتوان چنین استنتاج کرد: 

 کنایه -1-1-7

سامدترین کنایه در دیوان مسعود سعد است.این نوع از کنایه به دلیل پرب« ایماء» الف(

سادگی و بی پیرایگی در لفظ و بیان و نیز فهم آسان و بی واسطه آن از سوی مخاطب 

مورد کنایات  1271بیشترین کاربرد را در شعر مسعود سعد دارد. به گونه ای که از مجموع 

 نایه ایماء است.مورد آن متعلق به ک 997دیوان وی تعداد 

 «تلویح»پس از کنایه ایماء بیشترین کاربرد کنایی در شعر مسعود سعد متعلق به کنایه  ب(

است.کنایه تلویح کنایه ای است که بیان آن همراه با واسطه هایی بوده که فهم آن را تا 

حدودی نسبت به کنایه ایماء پیچیده و دشوارمی نماید. این نوع کنایه از مجموع کل 

 مورد به کار رفته است. 227کنایات در 1271

که بیان آن معموالً با نوعی گوشه زنی همراه با هشدار یا پرهیز از « تعریض»کنایه  ج(

سوی گوینده همراه است،  به دلیل موقعیت ویژه مسعود سعد که برای رهایی از حبس و بند 

ی ساده و قابل فهم، به دور از نیازمند شفاعت و استمداد از درباریان و صاحب منصبان با زبان

هشدار و تنبه بوده است، نسبت به دو کنایه دیگر ) ایما و تلویح ( با بسامد بسیار کمتر مورد 

استفاده قرار گرفته است. کنایه تعریض از مجموع کل کنایات دیوان اشعار مسعود سعد در 

 مورد به کار رفته است. 19
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به درک و فهم مشترک از سوی گوینده و مخاطب نیز که بیان آن نیاز « رمز»کنایه  د(

داشته و به همین دلیل فهم آن تا حدی دشوار و پیچیده می نماید،در شعر مسعود سعد با 

مورد  5بسآمد بسیار کمتری نسبت به سایر  کنایات به کار رفته است.این نوع از کنایه تنها 

.مورد کنایه دیوان مسعود سعد را شامل میگردد 1271از کل 

 
 در شعر مسعود سعداز منظر شکل شناسی بسامد انواع کنایه  -1شکل 

 ساختار شناسی زبانی و دستوری کنایه -2-7

 کنایه فعل -1-2-7

در بررسی دستوری و زبانی کنایات شعری مسعود سعد آنچه که در نگاه اول به چشم می 

دارند.از آنجا که کنایه فعل آید این است که: غالب کنایات شعر وی در قالب کنایات فعل قرار 

مخاطب عام را در بر می گیرد، بیشتر با هدف و مقصود مسعود سعد در کنایه پردازی همسو 

 است.لذا او از این نوع کنایه با بسامد باالیی در شعر خود بهره جسته است.

 کنایه صفت -2-2-7

ود سعد داراست، چرا این نوع کنایه بعد از کنایه از فعل بیشترین کاربرد را در شعر مسع

که این نوع کنایی به خاطر ماهیت خود ، بهترین شیوه در بیان وضع و حال اسف انگیز وی 

بوده و روزگار او را به بهترین و زیباترین وجه ممکن تشریح می نماید. مسعود سعد در 

، بکارگیری این نوع کنایی، خود را با صفاتی نظیر : سیه روی ، سیه رخسار ، سرخ دیده 

 سرخ گونه و امثال این موارد معرفی کرده ، و از دیگران تقاضای یاری و استمداد می طلبد:

 ســـرخ ســـر چــرا رود بــــه رهـــی            کــه شــــود زو پـــدیـد ســر سیـهی

 (682)دیوان مسعود سعد ،ص 
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ایما تلویح تعریض رمز



 47/بررسی کنایه در دیوان مسعود سعد سلمان

 کنایه موصوف -3-2-7

ه کار گرفته شده است، و او چندان توجه در دیوان مسعود سعد این نوع کنایه بسیار کم ب

و عالقه ای به کنایۀ موصوف نشان نمیدهد.دلیل این امر میتواند در کارکرد کنایۀ موصوف 

باشد،چراکه اصوالً کنایه موصوف هنگامی کابرد می یابد که مخاطب شخصی خاص باشد.در 

همگان دانسته و حالیکه مسعود سعد برای رسیدن به مقصود، روی سخن خود را نسبت به 

با توجه به شرایط دشوار خویش از همگان برای نجات خود از حبس ، استمداد می طلبد.از 

همین روست که ازکنایۀ موصوف، با بسامدی بسیار کمی در شعر خود بهره میجوید.همچنین 

درجایی نیز که کنایه ای از این دست دیده می شود معموالً شخص خاص یا دشمنی است 

رفتاری وی گردیده است: نظیر : ترکیب کنایی چشم عین، به مفهوم دروغگو که که باعث گ

 اشارتی است به بدخواه خود  :

 دروغ            راســـت مـاننـد گــــاو جسـته ز یــوغ بهعیــن عیــن کرده چشــــم ها 

 (539دیوان مسعود سعد ،ص

مورد کنایۀ  170ۀ فعل، مورد کنای 997کنایات دیوان مسعود سعد،  1271از مجموع 

 مورد ، کنایۀ موصوف است. 28صفت و تنها 

 
 بسامد انواع کنایه از منظر ساختار شناسی در شعر مسعود سعد -2شکل 

 معنی شناسی و مفهوم یابی کنایه -3-7

این نوع بررسی کنایه، گونه ای از درک مفاهیم ذهنی و کنایی است که بیانگر دنیای 

بوده و می توان از این رهگذر اصول فکری و مرزهای اندیشه وی را درونی و ذهنی شاعر 

بررسی نمود. بر همین اساس معنی شناسی و مفهوم یابی کنایه در شعر مسعود سعد چنین 

مشخص مینماید، که هرچند کنایه در شعر مسعود سعد با تنوع بسیار زیادی به کار رفته 

997
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و مفاهیم کنایی  با یکدیگر یکسان بوده و یا  است، لیکن به نظر میرسد که اغلب این تعابیر

تفاوتی اندک با هم دارند.این مطلب میتواند نشان از هدفمند بودن کاربرد کنایه در گفتار و 

زبان شعری وی باشد و به گونه ای مشخص پرده از ساختار ذهنی او در به کارگیری کنایه و 

یات در دیوان مسعود سعد از این دیدگاه چگونگی آن بردارد. با این وجود تقسیم و تفکیک کنا

 به قرار زیر است:

 مدح و ثنا  -1 -3 -7

 :ممدوح 

 هستی سوار ملک و چنانی کـه پـیش تو            خورشید بـر سپهر چـهارم سـوار نـیست

 (103)دیوان مسعود سعد ص  

 :معشوق 

 ــته مـــنه زدســت سـاغــرر            ایــن هـفـای  مـــــاه   دو   هـفــته   مــنــــوّ

 (390)دیوان مسعود سعد ص  

 : مدح شبیه به ذم 

 تـا خـاک برقرار است از چــرخ بـی قرار            دایــم قـرار دوست از آن بـی قرار بـــاد

 (123دیوان مسعود سعد، ص 

 زادم از مــادرنث مـن            خـرد نـــدارم و دیـوانــه خــمخرم و نـیم خرم و ابــله و 

 (354)دیوان مسعود سعد،ص

 دعــــوی زیــــرکی هـــــمی کــردم            زد لگـد ریـش گــــــاویم زنــــــــهار

 (354)دیوان مسعود سعد،ص

 : مذمت خالفت و حکومت 

 یکی شـــربت از آب خـــالفت بــخورد            بِشد اشکـــمش هـــمچو پشت کَشــف

(412ود سعد،ص)دیوان مسع  

 

 



 49/بررسی کنایه در دیوان مسعود سعد سلمان

 : شِکوه از ممدوح 

 بــه نـور آذری و از تو در دو دیده ام آب            بـه لطـف آبـی و از تـوست در دلـم آذر

(325)دیوان مسعود سعد،ص  

 : شکوه از معشوق 

 زلفـینت به رنگ روز بـر فـــروزان است             عـذر تــو چــو تـوبـه بـد آمـوزان است

(989مسعود سعد،ص)دیوان   

 : شکوه از هجرو فراق 

 همی چه نــالم چندیـن زهـجرآن دلبـر             چــو زود ناله کـند دیر بـه شـود بـیمار

 (199)دیوان مسعود سعد،ص

 : شِکوه از روزگار 

 چــه بــد کــردم ای چـرخ کز بهـر من            کشی اسـب کین را همی تــنگ ، تـنگ

 (422سعد،ص)دیوان مسعود 

 اسد بسان اسد سـهمگین و خشـم آلوده            همی بخاید بــر من زکــین دل، دنـدان

 (516)دیوان مسعود سعد،ص

 : شکوه از محبس 

 بـــه جـــای مــانده ام از بندهای گران            ضعیف گشـته ام از رنـج های بس منکر

 (352)دیوان مسعود سعد،ص

  به قناعت:شکوه از فقر و توجه 

 همی به خشتک شـلوار بـر نشینم و بس            نــه اسب تـازی باید مرا و نه سـاز به زر

 (352)دیوان مسعود سعد،ص

 : شکوه از بی منزلتی صاحبان علم 

 همی گـذار جهـــان را به کل مــحترفه            ســتوروار هــمی زی و العلیک جـــناح

 (119)دیوان مسعود سعد،ص
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 بـلهی کـــن برو کــــه تـــره فــروش            تره نـــفروشدت بـــه فــضل و تــمییزا

 (871)دیوان مسعود سعد،ص

 : مالمت مقلد 

 نـدید مـلهی ســودی ز بــاد پــیمودن             نــیافت نیز راه آن خاکسار از آتش و آب

 (50)دیوان مسعود سعد،ص

 : مالمت حریص و نادان 

 بضاعت کـــزو نگــــردد کـــــم              چـــه خورد ریش گــــــاو اشک غــماز آن 

 (814)دیوان مسعود سعد،ص

 : شِکوه از پیری و گذشت عمر 

 تـا کــرد مــرا هــمچو شست            سال بــدین جـای رســــید از شمـــار دوشست 

 (241)دیوان مسعود سعد،ص

 : مالمت خود 

 خــــــایم هـــمی و ایــن گـــفته             هــــمه هـست از ســـر ســـبکسـاریژاژ 

 (709)دیوان مسعود سعد،ص

 مســـعـود ســعـــد چــند لیـسـی ژاژ            چـــه فــــــایــده ز ژاژ لیـســـــیـده

 (681)دیوان مسعود سعد،ص

 :مالمت عیب گیرنده 

 لیگـر شعر مـــرا عیب کـــند کنده سبا           رم باک ندا مـــن ســـبلت خـلقی بکـنم

 (716)دیوان مسعود سعد،ص

 شرح و توصیف  -2-3-7

 :شرح نتیجه و عاقبت امور 

 نماند رزمـــی کان را سیه نشد مــوکب            نمـــاند بزمی کـــان را نگون نشد ساغر

 (343)دیوان مسعود سعد،ص



 51/بررسی کنایه در دیوان مسعود سعد سلمان

 زماست کهماست بدانستیم اکنون  هرچه بر            خویشحاصل  بیعرض کردیم همه کردۀ 

 (72)دیوان مسعود سعد،ص

 : توصیف محبس 

 حصیر گویم خود هست بر حصار بردر این حصار خفتن من هست بر حصیر             چون 

 (22)دیوان مسعود سعد،ص

 : وصف عشق و معشوق 

 زان دو رخ منقش و زان دو دیـدۀ کحیل    مرا به عشق         دیدهدو رخ و زرد است و سرخ 

 (446)دیوان مسعود سعد،ص

 : حدیث نفس 

 در هـر نفســـی به جــان رسد کـــارم             رمشخصــــی بـــه هــزار غـــم گـرفتا

 (472)دیوان مسعود سعد،ص

 : توصیف شعر و مقام شاعری خود 

 چون کوه نـیستم که بود لفـظ من صـدا  من نـــاشنیده گویـم از خویشتن چو ابر          

 (33)دیوان مسعود سعد،ص

 یقین دان تـو مســعود کـــین شـعر تو             یکـــی سنگ شـد در تـــرازوی سـنگ

 : ضعف و سستی 

 در آفتاب اگـــر تاب و قـــوّتی بـــودی            ســیاه رو نگشـتی ز جـــرم قرص قـمر

 (346سعد،ص)دیوان مسعود 

 : پایان صبر و تحمل 

 از چنین رنـــج ها بــه حــق خـــدای             کـــه بـــه جـــان مــرگ را خریـدارم

 رماز عـــمر خود ســـیر شـدم هـــر چند            از آن  آرزو کـــــــــه  دارم  نــاهــا

 (476)دیوان مسعود سعد،ص
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 :جبر و ستم روزگار 

 قــصر برآورده سر زگـــاو فـلک             که آن نه بـاز بـــه صـد کـرد زیـر و زبرکــدام 

 (399)دیوان مسعود سعد،ص

 :عزت یافتن پس از موت 

 بـــه گـره گــردن او را کشـید در چنبر             پشت چنبربه طوع هر که به خدمت نکرد 

 فــــزون گرددش قـدر و جـــاه و خطر   ولیکن چـــــو بـــردار انگشــت شـــد         

 (338)دیوان مسعود سعد،ص

 : سعی بی حاصل 

 ایشــــــان رطـب            کــه بـــر حـلقشان نــیست اال حَشـف درچگــونه بـــخایم 

 (413)دیوان مسعود سعد،ص

 : بی وفایی زمانه 

 خیره تیره کـردی به ما بر تو روزگارای کـینه ور زمــانه غــدارِ خیــره سـاز            بــر 

 (232)دیوان مسعود سعد،ص

 : پناه جستن و امان خواستن 

 تو فکــندم به زینهـار برزیـن زیـنهار خوار فلک جـان مــن بخر            اکنون که جـان 

 (255)دیوان مسعود سعد،ص

 هــرگز نــرفت خــون شــهیدان کـربال            روز و شب برفت مناین دو دیده  کزچندان 

 (23)دیوان مسعود سعد،ص

 : پایداری و مقاومت 

 گَرَم بــر سـر بگــردد آســیای فـــلک             از جـای خود نــجنبم چـون قطب آسیا

 (14)دیوان مسعود سعد،ص

 

 



 53/بررسی کنایه در دیوان مسعود سعد سلمان

 : دردمندی 

 گــونه گــون نـوا بامــن بینوا و فـاخته بـی برگ مانده ام مـن و نی با هزار برگ            

 (31)دیوان مسعود سعد،

 : نگرانی اهل خانه 

 وخون همی گریَم             هــمه شب ز غــم عـورات و اندّه اطفالخون گشت دلم زمحنت 

 (429)دیوان مسعود سعد،ص

 سرگشتگی : تحیّر و 

 اله کنم عــدو هــمی شــاد شـودگــر صبر کــنم عــمر هــمی باد شـود            ور نــ

 (98)دیوان مسعود سعد،ص

 : حسرت گذشت ایام 

 که بود روزی بـر مـن دنـدان شیر دندانه             چو شـیر خایم دندان به درد و روزی بود

 (897)دیوان مسعود سعد،ص

 : توبه و خطا پذیری 

ـهتـوبه زد مسکـین تــنم دست             درسـبک   بــر گـردن گــنه بــار گــران دیــد ک

 (188)دیوان مسعود سعد،ص

 :توجیه عمل و رفتار 

 گر دل به طـمع بستم شعر است صناعت            ور احـمقیی کـردم اصـل از همدان است

 (115)دیوان مسعود سعد،ص

 : استمداد و استرحام 

 د گـردد آتش بـه طـبع خـاکـسترآتشـم مـرا دریـاب            که زو درز فـرق تـــا قـدم 

 (34)دیوان مسعود سعد،ص
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 مکـن مـالمت و بر سـوخته نمک مفکن             ز جنگ دسـت بـدار و مـرا عـذاب مـدار

 )دیوان مسعود سعد،ص(

 : توصیف شعرخود 

 ز انــحنا نمابیات من چو تیر است ازشست طبع من            زیــرا یکـــی کشــیده کــما

 (28)دیوان مسعود سعد،ص

 : اعتراض به بی گناهی 

 نــــه هـــمخوابــه آهـــوان بـــوده ام            کـــه هـــم خانه ام کرده ای بــا پلنگ

 (422)دیوان مسعود سعد،ص

 : عاقبت صبر و تحمل 

 استگر راسـت رود تیر امیدم نه شگفت             زیـرا چــو کمـان قامتم از رنج دو تا شد

 (156)دیوان مسعود سعد،ص

 : غمخواری دین و والیت 

 هیچ کــس را غــــم والیــت نیســـت            کار اســــالم را رعــــایــت نــــیست

 (625)دیوان مسعود سعد،ص

   :تــأسف و تــألم 

 راهنبـــر وفــــات حفاظ و ســـوگ خــرد             پــــاره ام بــــاد جیـــب و پـــی

 (625)دیوان مسعود سعد،ص

 :  قـطع امیـد 

 بـــرو که رفتـــه اقبـــال ماند پـژمرده            بشو که آتــش امید گــشت خـــاکستر

 (344)دیوان مسعود سعد،ص

 : انـــتظار بــاطل 

 مــجوی خیــره ز خرچنـگ کــژچنـگ            ن شودت جگرخومسیر راست کزین رنج 

 (399سعد،ص )دیوان مسعود



 55/بررسی کنایه در دیوان مسعود سعد سلمان

 : شرح هــجران 

 بر هجر چون غراب خروشان شدم به روز            آمـوختم زبــند گــران رفتـــن غــراب

 گو تـا من از تو دورم ، دور از تو گشته ام            بریـان بر آتش غــم هجر تو چون کباب

 (63)دیوان مسعود سعد،ص

 وعظ و اندرزو حکمت  -3-3-7

 تنبِّه و پرهیز : 

 مشت هــرگز کــی بــر آیـــد با درفش           پـــــنبه با آتـش کـــجا یـــارد چخید

 (14)دیوان مسعود سعد،ص

 :نتیجه و ما حصل کار 

 یداز آن چنـــان پـــدر چــنین پـسر زا            از آفتاب نــتیجه شگفت نـیست ضیــاء

 (14)دیوان مسعود سعد،ص

 راتذک: 

 هــر مــرد که الف زد شدش مـردی باد           چـون به منـت بر داد رادی خـاک شــد

 (999)دیوان مسعودسعد،ص

ـرد و گرممباش به  خسخودرو چو            آزاده ســـرو بــاش به هر شـدت و رخاء  دهر هرس

 (28)دیوان مسعود سعد،ص

 : تعریض 

 رنــدان خـامه برنه هــر که باشد دلیــر            کار بــستن خنجر بهدلیـــر بــاشد بــر 

 (349)دیوان مسعود سعد،ص

 : دقت و هوشیاری 

 خــروش رزم چــو آواز زیر و بــم نـبود            حدیــث کلک دگر دان و کــار تیغ دگر

 (350)دیوان مسعود سعد،ص
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 :تحمل شداید 

 ــاشــد پـــس هــر آسانــیرنـــــج بـ           نشنیدی که خـــــار بــــا خـرمــاست

 (120)دیوان مسعود سعد،ص

 : سست بنیادی جهان 

 ایـــــن جـهان پـــایـــدار نـیست ازآن           کــــه بــــــر آتــش نـهاده شده بنیاد

 (145)دیوان مسعود سعد،ص

 ادگیر بــاداحــــــوال جـــــهان بـــــ            ویـــن قـــــصه ز مــــن یــادگیر یاد

 (137)دیوان مسعود سعد،ص

 :توکل به خداوند 

 وجلغـــمین نـــباشم ازیــرا خدای عزّ            دری نبندد تـــا دیـــگری بـــنگشایـد

 (428)دیوان مسعود سعد،ص

 : ایستادگی و مقاومت 

 مدهچـــرخ تــــند است تن بـــه رنـج            مــرگ حـق است دل بـــه غــم مسپار

 (262)دیوان مسعود سعد،ص

 : توجه به خوشی و کامـرانی 

 سپاه دل بــه انـده و گیـتی همی مسپر             گذار همی خوشاز جهان و جهان  تو مگذر

 (253)دیوان مسعود سعد،ص

 : عدم ضعف وسستی 

 اشـــدمـــــرد بــاید کــه ده دلــه بــ           تــا بـــود ســرخ روی چــــون نـارنگ

 (419)دیوان مسعود سعد،ص

 :عاقبت نگری 

 خوشیِ عیش غِره مشو بهبـه روشــنی و            کّرپس شاز  زهراز پس نور است و  که ظلمت

 (340)دیوان مسعود سعد،ص



 57/بررسی کنایه در دیوان مسعود سعد سلمان

 بـسا کــسا که مه و مهر بـاشدش بـالین           به عــاقبت زگل و چـوب گرددش بـستر

 (340،ص138)ق 

  در کار : تدبّرتأمل و 

 بـــه راهت اندر چاه است سر نهاده متاز            به جامت اندر زهر است ناچشیده مـخور

 (341)دیوان مسعود سعد،ص

 : عدم تردید در کار 

 ز کشته دریغ می دروی کهمـــکار اگــر            دریـغ می درود هــر کسی که کـارد اگر

 (355)دیوان مسعود سعد،ص

 مایگان:بری از بی ت 

 بـر درنـد سـگان هر که را نــگردد سگ            را نباشد خــر کهلـگد زنــند خران هــر

 (354)دیوان مسعود سعد،ص

 : پـرهـیز از تأسـف و غم بیهوده 

  مــایـــه بـــاید کـــه سود بــــربندی            نـــه بــــرخیز و خیره ریـــش مکن ور

 (889سعد،ص)دیوان مسعود 

 : پایداری و مقاومت 

 خـُــرد مــکن طبع نــه خردیست خرد            تنگ مکن دل نـــه جـهانیست تـــنگ

 (421)دیوان مسعود سعد،ص

 :)آمیختگی زشتی و زیبایی )فقدان حسن مطلق 

 هرگــــل بــــی خــــار انـدرگـلشن د           توان دیـــد میبـــه چشم تیزبین کــم 

 (188یوان مسعود سعد،ص)د

 : عدم ثبات و جاودانگی امور 

 نمانــد رزمــی کــان را سیه مــــوکب           نماند بزمی کـــان را نگون نشد ساغـــر

 (343)دیوان مسعود سعد،ص
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 تفاخر و تمجید  -4-3-7

o :تفاخر به مقام و منصب 

 بـــا او پــهــلو چگـونه ســـاید؟هـر جــای کــه مســعود ســعد بـاشد             کــس 

 (597)دیوان مسعود سعد ،ص  

o :تفاخر به اصل و نژاد 

 نســبت از خـویش کـنم چــو گــوهـر             نـــه چـــو خـاکســـتر کــز آتـش زاد

 (145)دیوان مسعود سعد ، ص 

o :تفاخر به برتری 

 ت بســنجند بــــه تـــرازوی سـنگ واهلل اگــر بـــاشی تـو همســنگ مــن            گر

 (421)دیوان مسعود سعد ص 

o :تفاخر به نحوه شاعری 

 به خـامه دو زبان یک تن اندرین مـیدان             چون من نبودههرگز زبان و  هرگز دونبوده ام 

 (868)دیوان مسعود سعد ص  

 ذم ، شِکوه ، مالمت  -5-3 -7

 *     گذر عمر:

 قــارم شدجـــوانـیم پیــــری             قــار شـــد شـــیر و شـــیر  بهچــــیره شـــد 

 (490)دیوان مسعود سعد،ص

 کنایات یک واژه ای -4-7

» دکتر شمیسا در در کتاب بیان در بخش پانوشتهای کنایه،چنین تاکید کرده اند که 

صورتیکه کنایات یک واژه (در 254بیان،شمیسا ص«)کنایه عبارت یا جمله ای است، و نه واژه

ای در برخی متون ادبی نظیر دیوان مسعود سعد به کار رفته اند.کلماتی چون: پیاده به معنی 

 خدمتکار و جنیبت کش و نیز عاجز و ناتوان ، سوار به معنی مسلط و مظفر.

 



 59/بررسی کنایه در دیوان مسعود سعد سلمان

 ربا تو سوا چرخپیاده است  گفتچه دید؟ دید سواری نهاده جـان بر کف             چه گفت؟

 (78)دیوان مسعود سعد،ص                                                                             

 مورد کنایات یک واژه ای است.  8دیوان مسعود سعد در مجموع شامل 

 نتیجه -8

در کتب بالغی مهمترین کارکرد فن معانی و بیان را تناسب سخن با مقتضای حال مخاطب 

ند. مسعود سعد نیز با سنجش مخاطب خود از کنایه به شکل هدفمند و گزینش دانسته ا

استفاده نموده و جهت نیل به مقصود، نه از تمام کنایات که از گونه هایی خاص از آن  شده

بیشترین بهره را برده و از برخی کنایات دیگر نیز کمترین استفاده را کرده است. بررسی 

مورد کنایات دیوان وی  1271عد نشان میدهد که از مجموع آماری کنایات دیوان مسعود س

هستند. این سخن بدین معنی است که در بحث « کنایه فعل»و « ایماء»مورد کنایه  997

شعر مسعود سعد، عیناً در « ایماء» شکل شناسی و ساختار شناسی کنایه، تمام کنایات

نوع کنایه با بیانی ساده تر از سوی به کار رفته اند، چراکه که این دو « کنایه فعل»ساختار 

شاعر و  فهمی درستتر از سوی مخاطب همراهند. این بررسی همچنین نشان میدهد کمترین 

مورد( هستند،  28« )موصوف»مورد( و  5«)رمز»میزان کاربرد کنایه در شعر وی کنایات 

بیشتر از مفاهیم  چراکه بیان این نوع کنایات نیازمند مخاطب خاص و معلوم و با درکی بهتر و

کنایی است، و از آنجا که مسعود سعد از همگان، نجات خود از حبس را می طلبد، طبعاً این 

نوع کنایی برای وی کاربرد چندانی نداشته است. همچنین معنی شناسی و مفهوم یابی کنایه 

بیر در دیوان مسعود سعد نشان می دهد علی رغم تنوع  بسیار کنایات دیوان وی، بیشترتعا

و مفاهیم کنایی شعر او، یکسان بوده و یا اندک تفاوتی با هم دارند.این مطلب می تواند نشان 

از هدفمند بودن کاربرد کنایه در گفتار و زبان شعری او باشد، و به گونه ای مشخص پرده از 

ساختار ذهنی وی در به کارگیری کنایه و چگونگی آن بردارد، چراکه اغلب مفاهیم کنایی 

مسعود سعد که گویی از بن مایه های اصلی شعر او نیزمحسوب می شوند، معطوف به  شعر

ابهام زدایی و اثبات بی گناهی او بوده و همین مطلب ویژگی خاصی به شعرش داده است، 

  .به گونه ای که موجب در سایه قرار گرفتن مخاطب ادبی و عام شعر او گردیده است
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