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پـرداز روسـی بـا پـتيرفتن ديـدواه سوسـور       شناس و نظريه( زبان1931-1392ن ياكوبسن )روم
نشینی، زبان را به دو قطب اسـتاار  و ماـاز    ( درخصوص دو محور جانشینی و هم1319-1981)

تقسیم كرده و بر اين باور است كه قطب استاار  مخصـوص شـار و بـر مینـا  رابطـة شـیاهت در       
نشـینی  طب مااز  مخصوص نثر و بر پاية رابطـة ماـاورت در محـور هـم    محور جانشینی است و ق

ویرد. بر اساس اين ديدواه در تاريخ بیهقی كه غلیة زبان با قطب مااز  اسـت، در میـان   شکل می
كاركردها  مختلف زبان، كنايه به عنوان يک ويژوی سـیکی و متالـب بـه قطـب ماـاز  زبـان از       

هـا كـه غاایـار در محـور     با تصـر  در سـاختار نحـو  جملـه    اهمیت خاصی برخوردار است. بیهقی 
بخشی به مفاهیم ذهنی بیشترين بهـره  ویرد، از كنايه برا  تاسّم و عینیّتنشینی زبان صورت میهم

هـا  توان به دو دستة زبانی و ادبی تقسیم كرد كـه اغلـب  ن  است. كنايات تاريخ بیهقی را میرا برده
هـا قابلیـت تحقـب در    صداق عینی هستند و بـه عیـارتی مزم مانـا   ن   در مانا  اوایة خود دارا  م

ها  وويد كه قطب مااز  زبان از ويژویواقایت بیرونی را دارد و اين مسأاه با  نچه ياكوبسن می
 خوانی و هماهنگی بسیار دارد.بارز نثر مخصوصار ادبیات رئاایستی است، هم
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 مقدمه -1

، زبـان را بـه دو قطـب    «هـا  زبـانی  انـوا  اخـت ل  »و « پريشیزبان»ياكوبسن در بحث از 

ویر  وفتمـان ممکـن اسـت بـه دو     شکل»استاار  و مااز  تقسیم كرده و ماتقد است كه 

طريب مانايی متفاوت صورت پتيرد. يـک مووـو  ممکـن اسـت برشسـب شـیاهت يـا بـه         

ترين نام برا  مـورد  ااورت، به دنیال مووو  ديگر  بیايد. روش استاار  مناسبواسطة م

ترين برچسب برا  مـورد دوم دانسـت كـه    توان مطلوبنمايد و روش مااز  را میاول می

 .(219: 1999)ياكوبسـن، « يابنـد رتیـب در اسـتااره و ماـاز مـی    موجزترين نمود خود را به ت

وزينی بـر  داند و مااز را روند جا وزينی بر اصل تشابه میا بنابراين او استااره را روند ج

دهد، چراكه به  ن مربوط يـا بـا   يک افظ به افظ ديگر ارجا  می»اصل مااورت كه در  ن 

« نشـینی يـا محـور تركیـب مطابقـت دارد      ن مااور است و بنابراين مااز مرسل با محور هم

  .(11: 1999)هومر،

تـوان   ورد، امـا از فحـوا  كـ م او مـی    سـخنی بـه میـان نمـی     ياكوبسن از تشییه و كنايه

دانست كه تشییه نیز همچون استااره كه میتنی بر اصل تشابه است، به قلمـرو اسـتاار  زبـان    

 يد. كنايه نیز همچون مااز كه میتنـی بـر   ها  بارز شار به شساب میتالب دارد و از ويژوی

شـود كـه در   ها  بارز نثر محسوب مـی يژویوزينی بر اصل مااورت است، از وروند جا 

دامنـة  »ادبیات رئاایستی كاربرد زياد دارد. در چنین متونی زبان يک فرايند ارجاعی اسـت و  

شـود و   مانـا مـی  دمات و مانا محدود است و زبان از رهگتر همین محدوديت دماـی تـک  

اایتـه ايـن    .(44: 1993وشی،)فت« دهنده و هدايتگر را بر عهده داردكننده، سازماننقش تنظیم

به  ن مانی نیست كه مااز و كنايه در شار كاربرد ندارد و يا تشییه و استااره در نثـر وجـود   

ا  كـه  ها در شار يا نثـر بسـتگی دارد. نکتـه   ندارد؛ بلکه به میزان كاربرد هريک از اين مقواه

را بـا دنیـال كـردن مسـیر     ونويسندة واقع»وويد كه خود ياكوبسن نیز بر  ن تأكید كرده، می

رود، از روابط مااورت، از طرح و ماجرا  داستان به سمت فضا  شـاكم بـر  ن پـیش مـی    

« دازد. او شـیفتة جزئیـات كنـايی اسـت    پـر وترد و به مکان و زمان مـی پرداز  میشخصیت

 .(218: 1999)ياكوبسن،

سوئیسـی، دربـارة    شـناس شناس و نشانهدر واقع ياكوبسن با پتيرفتن نظرية سوسور، زبان

كند نشینی، اين مووو  را اوافه میقرارداد  بودن زبان و پتيرفتن دو محور جانشینی و هم
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ویرد و اسـتااره  نشینی كلمات شکل میكه مااز مرسل از خ ل رابطة مااورت و محور هم

 نخستین كسـی كـه  »وويد: از خ ل رابطة شیاهت در محور جانشینی زبان. اایته ياكوبسن می

اسـت. كروژوفسـکی،   شناس اهستانی بودهاز اين تمايز بحث كرده، میکو كروژوفسکی زبان

دو وونـه هنـر اسـتوار بـر     »ا  با عنوان شناس ومنامی كه در جوانی دروتشت، در مقااهزبان

دو شکل از بیان هنـر ، يکـی اسـتوار بـر شـیاهت و ديگـر  اسـتوار بـه         « دو وونه همانند 

  .(99: 1994)اشمد ،« دانسته بود جوار  را از هم جداهم

 بیان مسئله -1-1

هـا  نثـر فارسـی اسـت. اسـتفاده از      تاريخ بیهقی يکی از ارزشمندترين و شیواترين نمونه

هـا  زيیـا و در عـین شـال عـاطفی و تأایروـتار؛ و در كنـار ايـن         واژوان، تاییرها و تركیب

ديگـر متـون ادب فارسـی بـه  ن     ها نثر فاخر بیهقی جايگاهی خاص و ويژه در میـان  ويژوی

سـن   توان دريافت كه در اين تاريخ ورانخوبی میاست. با بررسی تاريخ بیهقی بهبخشیده

مورد( كه مربوط به قطب  419مورد( و مااز ) 119غلیة زبان، بر قطب مااز  است. كنايه )

بـه قطـب   مـورد( كـه    114مـورد( و اسـتااره )    111شود، نسـیت بـه تشـییه )   مااز  زبان می

    .(98-49: 1934)ن.ک: بساک،  لب دارد، بیشترين كاربرد را دارداستاار  زبان تا

اسـت  « برزخی بین شقیقت و مااز»( و 119: 1999)پارساپور،« ترين فن بیاناغزان»كنايه 

فقـط  « شقیقـت »(، نه شقیقت صر  است و نـه ماـاز صـر . زيـرا در     293: 1914)همايی،

شـود؛ و از  در كنايه مانی اصلی مقدمة انتقال به مانـی كنـايی مـی    مانی اصلی مراد است؛ اما

نظر ديگـر هـم شقیقـت اسـت و هـم ماـاز، زيـرا هـر دو مانـی ملـزوم و مزم مـراد اسـت.             

«. مانـی مانـی  »وجـود دارد و يـک   « مانی»عیدااقاهر جرجانی ماتقد است كه در كنايه يک 

هـی نـموم   »و « هـو كثیـر اارامـاد ااقـدر    » ،«هـو طويـل اایـد   »هايی از جمله  ن واه با ذكر مثال

بینید مانايی وجـود دارد. واـی  ن را بـا    ها چنان كه میدر تمام اين مثال»وويد: می« ااضحی

انـد كـه در   اند، بلکه با ذكر مانی ديگر  منظور نمـوده افظ مخصوص  ن مانی ذكر نکرده

د، مانـی ديگـر نیـز بـه     شـو وجود همراه و تلو مانی اول است و هنگامی كه اين موجـود مـی  

: 1919)جرجـانی، « انـد را بـه مانـی منظـور متصـل نمـوده      يد و از اين طريب خود وجود می

در كنايه، همین انتقال از مانی به مانیِ مانی است كه توجه خواننده را به خود جلـب   .(111

ب بـر رو   كند. در واقع پی بردن از مانی اوایه به مانی اانو  مستلزم دقت و تأمّل مخاطمی
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اباـاد مختلـف فکـر نويسـنده در ذهـن خواننـده       »شود كـه  كنايه است و اين كار موجب می

ذ ها  باطنی  ن بررسی وردد و ايـن مسـأاه تـأایر و نفـو    دوباره و چند باره مرور شود و ميه

 .(11: 1991)عیداالهیان،« كندعاطفه يا مانی را بیشتر می

، «اياـاز »، «عینیت بخشیدن بـه ذهنیـت  »، «ی زبانینقاش»ها  كنايه، شايد در میان ويژوی

( از اهمیـت بیشـتر  برخـوردار    193-184: 1999را )وشیديان كامیـار،  « استدمل»و « میااغه»

هـا  شـار   هاست كه كنايه ع وه بر نثر، در تمام وونهدانست و شايد به خاطر همین ويژوی

دارد. در تاريخ بیهقی كه هـم تـاريخ   ا  اعم از شماسی، تالیمی و غنايی نیز كاربرد وسترده

است و میتنی بر واقایت؛ و هم ادبیات است و تأایروتار و عاطفی؛ و هـم همچـون شـاهنامه    

ياشقی و « )تاريخی شماسی و پر اوج و نشیب را با قلمی فاخر و زبانی پرنیانی روايت كرده»

يخی همچـون اسـتاد   هـا و شـوادت تـار   م  جريـان و هم در مبه : پنااه و پنج(1932سید ،

باشـد، كنايـه و يـا بـه تاییـر  قطـب ماـاز  زبـان         طوس از چاشنی تالیم نیز برخوردار مـی 

شود تا بـه ايـن   ویر دارد. اتا با توجه به اين نکات، در اين پژوهش ت ش میشضور  چشم

 سمامت اساسی پاسخ داده شود كه: اومر ساختار كنايه در تاريخ بیهقی چگونه است؟ و اانیـار 

با توجه به ديدواه ياكوبسن در خصـوص قطـب ماـاز  و اسـتاار  زبـان، كنايـات تـاريخ        

 شود؟ بیهقی به كدام قطب زبان مربوط می

 تحقیق ةپیشین -1-2

شناسی بیهقی بـه  ها  بسیار  اناام شده كه در كتابدرخصوص تاريخ بیهقی، پژوهش

، وـزارش توصـیفی   «پژوهـی در ايـران  بیهقـی »( تحـت عنـوان   1991كوشش اشمـد روـی )  

ا  بـا عنـوان:   ( در مقااـه 1934ها  مده است. همچنـین بسـاک )  نامهها و پايانها، مقااهكتاب

، به بررسی كنايات بیهقی در كنار ساير صـور خیـال   «تحلیل تصاوير كنايی در تاريخ بیهقی»

زيیـاترين،  پرداخته و به اين نتیاه رسیده كه در میان عناصر خیال، كنايـه بـه عنـوان يکـی از     

ها  ب غی، بیشترين كاربرد را در تاريخ بیهقـی بـه خـود    ترين و تأایروتارترين اسلوبدقیب

هايی كه غاایار قريب و زودياب و رايج و مردمی است و شتـی در  است. كنايهاختصاص داده

 زبان امروز نیز كاربرد فراوانی دارند.

، برخــی از «ی در تــاريخ بیهقــیهــا  هنــر  و ب غــجلــوه»( در مقااــة 1991زاده )ولــی

ها  هنر  بیهقی مانند جمـ ت كوتـاه و مفیـد، كشـف ترفیـت و تـوان فاـل در زبـان         نکته
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نشــینی كــ م و  فــرينش هــا را در محــور هــمفارســی و نیــز وــزينش و انتخــاب هنــر  واژه

ناسـی  شكاهی از ديدواه زيیـايی افزايی و قاعدهساختار  نوين از واژه بر اساس فرايند قاعده

، «ها  ادبی در تاريخ بیهقـی جنیه»( در كتاب 1991است. عیداالهیان )مورد بررسی قرار داده

ها  خیال، به مقواة كنايه نیـز پرداختـه و كنايـه را    در میحث تخیل ومن بررسی ديگر وونه

داند مخصوصار  ن جا كه شور ادبی نويسـنده  ترين صورت خیاای در تاريخ بیهقی میپردامنه

ها  تاريخ بیهقی به سه دستة وصفی، فالی و تمثیلـی  شود. در اين كتاب، كنايهیخته میبرانگ

، بـه بررسـی اباـاد    «مـتن در غیـاب اسـتااره   »( در كتـاب  1913است. جهانديـده ) تقسیم شده

شناسـی  زيیاشناسی تاريخ بیهقی پرداخته و در فصـل سـوم  ن وـمن بررسـی ذوق و زيیـايی     

 است.كنايه نیز در كنار ساير عناصر خیال پرداخته عصر بیهقی، به بررسی مقواة

 تحقیق و اهمیتضرورت  -1-3

كنايه بـه عنـوان يکـی از فراينـدها  قطـب ماـاز  زبـان، در تـاريخ بیهقـی از ارزش و          

هـا  زيیـا و در عـین    اهمیت خاصی برخوردار است. استفاده از واژوـان، تاییرهـا و تركیـب   

نشـینی  ها كه غاایـار در محـور هـم   ساختار نحو  جملهشال عاطفی و تأایروتار و تصر  در 

ویرد، خاصیتی به زبان او بخشـیده كـه بـیش از    زبان و در قااب تاییرها  كنايی صورت می

رو وـرور  اسـت تـا ايـن ااـر      . از ايـن نشـین و جاودانـه كـرده   هر اار ديگر  ك م او را دل

شناسی و نقد ادبی مـورد بررسـی و   انها  جديد زبها و نظريهسن  با توجه به ديدواهوران

واكاو  قرار ویرد. اـتا ايـن تحقیـب بـر اسـاس كتـاب تـاريخ بیهقـی بـه تصـحی  و اهتمـام            

محمدجافر ياشقی و مهد  سید ؛ و بر پاية نظريـة ياكوبسـن در خصـوص قطـب ماـاز       

 است.زبان صورت ورفته

 

 بحث   -2

ا  از ايـن  دار اسـت. كمتـر صـفحه   كنايه در تاريخ بیهقی از بسامد بسـیار بـاميی برخـور   

كـار نرفتـه   ا  بـه توان يافت كه در  ن كنايه( را می911 /1 :1932)بیهقی،« ديیا  خسروانی»

باشد. نه تنها در بسیار  از صفحات  ن، بلکه واه در يک عیـارت كوتـاه چنـدين كنايـه بـه      

و يـا در عیـارت    (929)همـان:  « مردكی پرمنش و ژاژخا  و باد ورفته بود»خورد: چشم می

ها داد و  ب بر و  ريختند و بر مركب پادشاه فرخزاد جان شیرين و ورامی به ستانندة جان»
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در «  ب بر كسی ريخـتن »نشینی زبان (؛ كه با توجه به محور هم911)همان: « چوبین بنشست

تاییر ايناا به مانی غسل میت دادن و كنايه از مردن است؛ در شاای كه در فرهنگنامه كنايه، 

 بـرو  كسـی را   »نشـینی، كنايـه از   را بدون توجه به محور هم«  ب بر كسی ريختن»كنايی 

 .(12: 1919)ن.ک: میرزانیـا،  ارت بیهقی به عنوان شاهد ذكر شده ورده و همین عی« ريختن

شـود و وفتگوهـا را واقاـی و    هـا ديـده مـی   بیشتر در وفتار شخصیت»كنايه در تاريخ بیهقی 

طور  كه ما پس از هزار سال خواجه اشمد شسـن  (؛ به11: 1991)عیداالهیان،« كندزنده می

وويـد:  بینیم كه خیلی عاد  مانند پیران امروز  با احنی پر كنايه مـی را زنده در كنارمان می

اند بدانکـه يـک چنـد  میـدان خـاای يافتنـد و       اين كشخانان اشمد شسن را فراموش كرده»

هنا  ولیم تا بیدار و ايشان را زبون ورفتند. بديشان نمايند پدست بر رگ وزير عاجز نهادند 

 .(181 /1 :1932)بیهقی،« شوند از خواب

كنايه در تاريخ بیهقی از احاظ ساختار و عناصر تشکیل دهندة  ن بـه چنـد دسـته تقسـیم     

توانـد اسـم،   كننـد. ايـن كلمـه مـی    شود. برخی كنايات در قااب يک كلمه نمود پیدا مـی می

ا فال باشد. برخی ديگر در قااب يک تركیب كه شامل: تركیب وصـفی، تركیـب   صفت و ي

تـرين  شود. برخی ديگر در قااب يک وـزارة كنـايی كـه مهـم    اوافی و يا تركیب عطفی می

  يد و تقريیار هیچ اخت فی میان محققان در مورد  ن نیست.نو  كنايه به شساب می

كند؛ و اين همان چیز  است كـه  ر  میبیهقی در واژوان، نحو و شتی قااب جمله تص

افتد. او بـا خلـب تاییرهـا  كنـايی، وـاه      نشینی زبان و برپاية مااورت اتفاق میدر محور هم

برد. اایته بايد توجه داشت كار میها  مختلف در ماانی متفاوت بهيک كلمه را در موقایت

تـدريج  هـا بـه  اجـزا   ن كناياتی كه در قااب يک كلمه و يا يک تركیب هستند، برخـی از  

باشـند. زيـرا   ساخت خود دارا  يک وـزارة كنـايی مـی   شت  شده. چنین كناياتی در ژر 

چـه بـه بیهقـی چنـین      ن .(38: 1934)جیـر ،  تواند تصوير بیافرينـد تنهايی نمیيک كلمه به 

« درايسـتادن »وزينی برپاية مااورت است. به عنوان نمونه فال دهد، روند جا امکانی را می

ا  بـه كـار   ؛ و يـا بـه وونـه   « غاز كردن»؛ و هم به مانی «اصرار و ابرام كردن»را هم به مانی 

بوسهل[ به بلخ درايستاد و در امیر »]تواند مورد توجه باشد: برده كه هر دو مانی در ك م می

مـن درايسـتادم و   » .(119 /1 :1932)بیهقـی، « ه ناچار شسنک را بر دار بايـد كـرد  دمید كمی

  .(112)همان: « به شج و... همه به تمامی شرح كردل شسنک و رفتن شا
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صـائب و  » مده، هـم كنايـه از   « تر»كه واه با پسوند تفضیلی « ديدار »و يا صفت نسیی 

خواجــه وفــت مــرد  »توانــد باشــد: ( مــی184: 1991)مهــدو  دامغــانی،« اهــل ر   و نظــر

ســیما و و هــم كنايــه از خــوش (929/ 1: 1932)بیهقــی،« ديــدار  و نیکــو و كــافی اســت...

« تـر و ستی پسر ديگر خوارزمشاه مردتـر از هـارون بـود و ديـدار     » ور: هیکل و زبانخوش

و مهمات سخت بسیار اسـت و  ن  »ديد و ص ح كار: مصلحت»( و هم كنايه از 993)همان: 

و ديـدار   بـر را  »و يـا:   (149)همـان:  « ر و را  روشن خواجهكفايت نتوان كرد جز به ديدا

 نچـه زر نقـد بـود در    »و هم به مانی مشـیک:   (141)همان: « اعتراوی نخواهد بودو  هیچ 

  .(498)همان: « هايی از ديدار ز، و سیم در كیسهها  شرير سرخ و سیكیسه

« قـدر و اعتیـار  »و «  ب و رنـ  »، « بـرو »كه اسم است در مفهوم كنايی «  ب»و يا واژة 

 ب » برويـی و يـا   بـه مانـی بـی   «  ب شدوی»و «  ب ريختگی»ها  كار رفته؛ و در تاییربه

ااحال  ب ايـن مـرد   هرچند امیر پادشاهانه دريافت، در عاجل» برو  مده: به مانی بی« ريخته

اسـت كـه شصـیر   ب ايـن كـار پـاک       و هنوز ده روز برنیامده»(؛ 189)همان: « ريخته شد

كرده بود، نخواست كـه  ب و جـاه    هرچند شصیر  خطا  بزرگ»(؛ 182)همان: « بريخت

خواجـه بوسـهل را بـر ايـن كـه  ورد كـه  ب خـويش        »(؛ 188)همـان: « او به يکیار تیاه شود

  .(919)همان:« بزيست و به  ب خود باز  مد در خادمی.»(؛ 119)همان: « بیرد؟

وزينـی  دهد، همین روند جا ها امکان دريافت ماانی ووناوون را میچه به اين واژه ن

ها و تركییات:  بادان: به مانی فربـه و چـاق   بر مینا  مااورت است. از همین نو  است واژه

منـد: نگـران، داـواپس )همـان:     (؛ انديشـه 111(؛ انديشه: دغدغه، نگرانی )همان: 299)همان: 

(؛ وـرم:  439(، و به مانی شركات نمايشـی )همـان:   419(؛ باز : ماركه، رويداد )همان: 48

(؛ 181(، و صـمیمی )همـان:   181و  221(، و به مانی تند و فور  )همان: 492جد  )همان: 

(؛ پخته: ورزيده و 291كوب: رقاص )همان: (؛ پا 111رو و خردسال )همان: ريش: سادهبی

(، و به مانی عیـادت و  299(؛ پرسش: بازخواست، استنطاق )همان: 91تاربه  موخته )همان: 

(؛ و بـه مانـی   39پیادوی: نـا زموده و غیرمسـلط )همـان:     (؛ پیاده و941پرسی )همان: اشوال

(؛ خـادمی: خصـی   211مايـه )همـان:   بهره و كموونه: كم(؛ پیاده199ناتوان، وایف )همان: 

(، يانـی زنـده مانـد و بـه رغـم      919)همـان:  « بزيست و به  ب خود  مـد در خـادمی  »بودن: 

و رن  خود باز  مد )يـاشقی   صدماتی كه از رهگتر چوب و اخته كردن ديده بود، به  ب
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(؛ دزديده: پوشیده و مخفیانـه  944 /1 :1932(؛ تطهیر: ختنه )بیهقی،1933 /2 :1932و سید ،

كـار   (؛ دكان: فريـب 889( و به مانی ناوهان و بی اط   كسی و غفلتار )همان: 281)همان: 

: سـخت زورمنـد و   (؛ با دنـدان 199(؛ دندان: به مانی خشم و قهر و كینه )همان: 812)همان: 

(؛ 199(؛ ريشاريش: رو در رو، تن به تن و دست بـه يقـه جنگیـدن )همـان:     219توانا )همان: 

(؛ سوختگان: جمع سوخته، يانی كسی كه از پختگـی وتشـته   911سركشیده: طاغی )همان: 

(؛ سـوخته: شـیفته، سـخت دوسـتدار     914و سوخته است، سخت ماراب و  زمـوده )همـان:   

هايی كه با فراخ ساخته شـده از قییـل:   ( و ديگر واژه119شوصله )همان: خ(؛ فرا111)همان: 

نیشـته  (، فـراخ 949مـزاح )همـان:   (، فـراخ 211شلوار )همـان:  (، فراخ999سخن )همان: فراخ

(؛ 881(؛ ورفتــه: اســیر شــده، فروكوفتــه )همــان:  49(، و خنــدة فــراخ )همــان: 939)همــان: 

(؛ 491كه در اطـرا  خیمـه و خروـاه بودنـد )همـان:       ها: ستوران و چارپايان مغر مغر 

 . (؛ و...11ارزان: مضطرب شال، داواپس )همان: 

(؛  فتـاب زرد  914ها  وصفی، اوافی و عطفی از قییل:  فروشة نان )همان: و يا تركیب

(؛ از بـن  123(؛ اربـاب ملـک )همـان:   14(؛  ات سفر: خیمـه و خروـاه )همـان:    224)همان: 

(؛ افتـان و خیـزان )همـان:    941(؛ از ديده و دندان: خـواه نـاخواه )همـان:    193دندان )همان: 

-(؛ جانـب كـريم: مقـام عـاای    492رمب )همان: وپا : بیدست(؛ بی4(؛ باد سرد )همان: 813

(؛ خداونـدان شمشـیر و قلـم    298وزند )همـان:  (؛ جانب محروس: مقام بی298نسب )همان: 

(؛ طامـه ااکیـر : شاداـة    292صـامت و نـاطب )همـان:    (؛ 913(؛ خلعِ عتار )همـان:  9)همان: 

( 94(،  يـة  13بزرگ و خطیر، كار سهمگین و بزرگ، اين تاییر در قر ن )سـورة نازعـات )  

(؛ 914؛ وـردن كـژ )همـان:    «فإذا جـاتت  ااطاامـه ااکیـر    »است: كار رفتهبرا  روز قیامت به

(؛ مـرد مـرد   129  )همـان:  (؛ اطايف ناد289(؛ ورم و سرد )همان: 221ورگ پیر )همان: 

 .  (؛ و...41(؛ نان و نمک )همان: 113(؛ مركب چوبین )همان: 881)همان: 

هـا  بیهقـی فقـط از يـک فاـل سـاخته       فال ركن اصلی جملـه اسـت. بسـیار  از جملـه    

هـا  او غاایـار   خوبی از ترفیت فال برا  بیان اشوال مختلف  وـاه اسـت. فاـل   اند. او بهشده

ها  مهم كنايه به شسـاب  بخشی به مفاهیم كه از ويژویتاسّم و عینیّت تصوير  است و در

تـرين نـو  كنايـه نیـز كنايـه در فاـل اسـت و ديگـر         كنند. مهـم  يد، نقش اساسی ايفا میمی

هـا از همـین   توان با افزودن فال بـه  ن ها  كنايه شامل كنايه از اسم و صفت را نیز میوونه
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تـوان بـه چنـد دسـته     نیز از احاظ ساختار در تـاريخ بیهقـی مـی   نو  دانست. كنايه در فال را 

شود كه ايـن فاـل   تقسیم كرد. برخی از تاییرها  كنايی به تنهايی در قااب يک فال بیان می

تواند ساده، پیشوند  و يا مركب باشد. در چنین كناياتی همان وونه كه وفته شد، جز يا می

  يند. ود يک وزاره كنايی به شساب میساخت خاجزايی از  ن شت  شده و در ژر 

هـا دارا  ماـانی مختلـف    در تاريخ بیهقی واه يک فال با توجه به ساختار نحـو  جملـه  

دهـد، بـه تاییـر ياكوبسـن همـان رونـد       كنايی است.  نچه به اين افاال چنـین امکـانی را مـی   

بـه مانـی   « هـا راه»در ماـاورت  « فرووـرفتن »وزينی بر مینا  مااورت است. مث ر فاـل  جا 

هـا  در اين روزها نامه صاشب بريد رسد پوشیده، اور تواند فرستاد و راه»كنترل كردن است: 

بـه مانـی اسـیر و دسـتگیر     « فرووـرفتن كسـی را  »(؛ و 999: 1932)بیهقـی، « فرو نگرفته باشند

» و علی را كه فروورفتند تاهر  ن است كه به روزوـار فروورفتنـد  »كردن و مقهور نمودن: 

باشد، به مانی بـردن و رسـانیدن   « خیر»چنانچه در مااورت « برداشتن»(؛ و يا فال 82مان: )ه

چنـان  »(؛ و يا به مانـی بـه عـرس رسـانیدن:     199)همان: « اين خیر به مأمون برداشتند»است: 

(؛ و يـا  499)همـان:  « افتاد كه در  ن ساعت كه شديث و  برداشتند، امیر... سخت تافته بود

برداشتن، كه كنايه از كوچ كردن است. در اين صـورت جـزت اول  ن يانـی    به مانی رخت 

، نقل 999: 1932)ياشقی و سید ،« تسهیل و تخفیف»تدريج به منظور رخت و يا بار و بنه به

( شت  شده و بار مانايی خود را به كلمـه ماـاور خـود يانـی     8، ح 21از فیاس، چ ق، ص

در  و فال مركـب بـه مانـی بركشـیدن و مقـام      فال داده. همچنین اين كلمه به صورت مص

كه هم به مانی: جن  كـردن و درویـر شـدن    «  ويختن»(؛ 31 /1 :1932دادن  مده )بیهقی،

 (. 491و  499(؛ و هم به مانی  ويزان كردن و بر دار كردن )همان: 991است )همان: 

پـرت   -9 را  زدن. -2ريخـتن، نثـار كـردن.     -1: انـداختن: ) از همین نـو  اسـت افاـال   

)بـازكردن مـو (:    -9)میـوه(: چیـدن، جـدا كـردن      -2جیران كردن -1كردن(؛ بازكردن: )

ــاه كــردن(؛ پیچیــدن: )  ناراشــت شــدن(؛  -2وــره خــوردن، دشــوار شــدن  -1ســتردن، كوت

در  -2در محاصره وـرفتن، در تنگنـا قـرار دادن، بـه اعمـال كسـی پیچیـدن         -1درپیچیدن: )

شـامل   -9تـدارک، جیـران    -2اار كـردن   -1؛ دريافتن: )چیز  پیچیدن: به اصرار خواستن(

 -2موافقت و سازوار  كـردن   -1مورد عنايت قرار دادن(؛ ساختن: ) -8فراورفتن  -4شدن 

به  -1جال كردن، به تزوير چیز  را نشان دادن(؛ فروشدن: ) -9 ماده شدن، تدارک ديدن 
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فـرو رفـتن(؛ ماایـدن:     -9ند شدن مدر خود فرو رفتن، انديشه -2شاای دچار شدن عاروة بی

 . كشیدن، مماس كردن(؛ و... -9مشت و مال دادن، بافتن مو  سر  -2ووشماای دادن  -1)

نشینی، مانا و مفهوم كنايی خاصـی  ها با توجه به بافت ك م يانی محور همبرخی از فال

بود و خاندان میاركش چنین كارها او را  مده »به مانی برازنده بودن: «  مدن»اند. مانند يافته

چــاكران »نمــايی كــردن: بــه مانــی دامــن زدن و بــزرگ« بــام دادن»(؛ و يــا 291)همــان: « را

(؛ و يا فاـل  181)همان: « خوار را خود عادت  ن است كه چنین كارها را بام دهندبیستگانی

 (189)همـان:  « و نگتارد كه و  چاكران و  را بخـورد »به مانی در هم شکستن: « خوردن»

 (.191)همان: « اين فقیه  زادمرد از وطن خويش بیفتاد.»به مانی  واره شدن: « افتادن»و يا 

ها : )برافکنـدن: روان سـاختن و بـه راه انـداختن(؛ )برانـداختن:      از همین نو  است فال 

)همـان:  « چنان كه میـان بـرگ وـل دينـار و درم بـود كـه برانداختنـد       »نثار كردن، افشاندن: 

رفتن: وناايش داشتن، برتـافتن(؛ )بسـتن: بـه جـادويی در مـرد  كسـی اخـ ل        (؛ )برو913

كردن(؛ )پراكندن: در میان وتاشـتن، طـرح كـردن(؛ )جنییـدن: شـورش و توطئـه كـردن(؛        

همـان: (؛ )شـوريدن: بـه    483)درانداختن: تحريک كردن(؛ )دردادن: او دادن، رسوا كردن )

اوطراب كردن(؛ )فروتراشیدن: فروريختن(؛  قرار  وهم ريختن،  شفته شدن(؛ )طپیدن: بی

 .  )فرود ايستادن: منصر  شدن، دست باز داشتن(؛ و...

هـا  تدريج جزت يـا اجزايـی از  ن  اند كه بهكنايی بوده ةوزار ،تمامی اين كنايات در اصل

اند. در چنین كناياتی غاایار كلمه يا كلمات شت  شت  ورديده و به يک كلمه تیديل شده

اند؛ همان اتفاقی كـه در ماـاز مرسـل    مانده منتقل كردهر مانايی خود را به كلمة باقیشده با

يکـی از فراينـدها  تغییـر مانـی در زبـان خودكـار اسـت و میتنـی بـر          »افتد. زيـرا ماـاز   می

رو  محــور  از رو  محــور جانشــینی نیســت، بلکــه بــر اســاس نــوعی شــت  از « انتخــاب»

 .(49: 1999)صفو ،« يابدنشینی تحقب میهم

هـا   بیهقی واه يک مفهوم كنايی را با توجه بـه موقایـت و مقتضـا  كـ م بـه صـورت      

( را 89 /1 :1932)بیهقـی، « از جا  بشـد »برد. به عنوان مثال تاییر كنايی ووناوون به كار می

كه بیانگر خشم و عصیانیت و واه همرا با ترس و اوطراب و بر شفته شدن است، بـا تأكیـد   

شـال و ناراشـت   كلی  شـفته به»( به مانی 122)همان: « نیک از جا  بشد»یشتر  به صورت ب

بـه مانـی بر شـفته و خشـمگین شـدن      « صـفرا جنییـدن  »ویرد و واه از تاییـر  كار می، به«شد
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به شدت عصیانی شـدم، از كـوره در   »به مانی « خو  از من بشد»(، و يا از تاییر 114)همان: 

( و يا با تأكید بیشتر به صـورت  941)همان: « در تاب شدن»و يا از تاییر  (،118)همان: « رفتم

بـه مانـی خشـمگین و    « در خـط شـدن  »( و يـا از تاییـر   499)همـان:  « سخت در تاب شـدن »

)همـان:  « سخت در خـط شـدن  »( و واه با تأكید بیشتر به صورت 412عصیانی شدن )همان: 

بـرد كـه اوج عصـیانیت و خشـمگینی را     مـی  كـار ا  بـه كنـد و وـاه كنايـه   ( استفاده می829

 (.  111)همان: « بر  سمان  ب انداختن»رساند و مسیوق به سابقه نیست: می

هـا  وونـاوون   وزينی بر مینا  ماـاورت، بـا فاـل   واه يک كلمه با توجه به روند جا 

مـان:  كه به ماـانی بیمنـاک بـودن )ه   « انديشیدن»ویرد. مثل ماانی كنايی متفاوتی به خود می

رفت )همـان:  به مانی اشتمال می« انديشه بود»( و به صورت 111( و پروا داشتن )همان: 128

( و 33به مانی مواتیت و مراقیت كردن بارها بـه كـار رفتـه )همـان:     « انديشه داشتن»( و 199

( و 819)همـان:  « انديشـه بازومـاردن  »( و 994به مانی تأمّل كـردن )همـان:   « انديشه كردن»

 (.482به مانی مراقیت كردن )همان: « انديشه كشیدن»(، و 134)همان: « ها داشتنانديشه»

(، بـه دسـت دادن: بـه    122از همین نو  است: )به دست  وردن: دوستی كـردن )همـان:   

(، بـه دسـت   149دشمن سپردن، به دست باز رسیدن: به دست  مدن و ورفتار شدن )همـان:  

(، و نیـز  911غول شدن و به دست  وردن )همـان:  كردن: فراهم  وردن، به دست ورفتن: مش

(، دست بـه كـار بـردن: شـرو      123چین كردن، بروزيدن و بركشیدن )همان: به مانی دست

(، دسـت بـه )چیـز ( كـردن     149به كار  كردن، دست به كمر زدن: درویر شدن )همـان:  

دان چنـان كـه دسـت دهـد، قاصـ     »(، دست دادن: پیش  مـدن و فـراهم  مـدن:    419)همان: 

(، دست بـا  941(، دست با )كسی( زدن: به )كسی( متوسل شدن )همان: 843)همان: « فرستد

(، دست بازداشـتن، دسـت بـر وردن:    888)كسی( بر وردن: مقابله و مااروه كردن )همان: 

(، دست بـر رگ )كسـی( نهـادن، دسـت بروشـادن: تاـدّ ،       421دست به كار شدن )همان: 

؛ )در كـار  مـدن، در كـار    (، و...439ر  كردن )همان: دست به دست كردن: همدستی و يا

ویر شدن، در پـیش  پیچیدن، تن در كار داشتن، در كار  سخت شدن: سماجت كردن و پی

كار بودن و در پیش كار رفتن(؛ )پیش چشم داشتن، پیش چشم كـردن در مانـی بـه ر يـت     

، چشـم بـر )كسـی(    (؛ چشم داشتن، چشـم برداشـتن  214رسانیدن و از نظر وتراندن )همان: 

(، چشم بد درخوردن، چشم نهـادن: مترصـد بـودن، چشـم سـو  كسـی       129داشتن )همان: 
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مند شدن(؛ )جان را  ويختن: برا  شفظ جان جنگیدن، جان را جسـتن، جـان   كشیدن: ع قه

را زدن: برا  شفظ جان جنگیدن و يا تـا رهـايی جـان جنگیـدن، جـان وـرفتن: بـه جنـب و         

(؛ 219)همـان:  « داران باسـتند و جـان ورفتنـد   وله»را در بردن:  جوش در مدن و جان خود

نظر كردن، خـط بركشـیدن:   )خط دادن: تاهد مکتوب، خط بر )كسی( كشیدن: از او صر 

هايی كـه بـا وـوش،    نقشه كشیدن، سر بر خط  وردن و سر به خط  وردن(، و ديگر تركیب

شتر تاییرها بـا اعضـا  بـدن انسـان     شود بیدل، سر و دندان ساخته شده. چنان كه مشاهده می

  مده، بیش از ديگر تاییرهاست.« دست»ها تاییرهايی كه با واژة ساخته شده؛ و در میان  ن

ها  زبـانی  شود. كنايههمچنین كنايه در تاريخ بیهقی به دو دستة زبانی و ادبی تقسیم می

ها  ادبی نیز بـه  اند. كنايهیمقابل تقس« زنده»ها  و كنايه« مرده و قاموسی»ها  خود به كنايه

شـوند. هرچنـد   تقسـیم مـی  « ابـداعی و شـاعرانه  »هـا   و كنايـه « سـنتی و قاموسـی  »ها  كنايه

توان مرز دقیقی میان اين دو نو  كنايه در تاريخ بیهقی قائل شد، زيرا او از يـک طـر    نمی

ویـرد، و از طـر    یها بهـره مـ  كند و از تاییرها  رايج در میان  ندر میان مردم زندوی می

ديگر با توجه به بافت و مقتضا  سخن، خود در پی خلب و  فرينش تاییرات و اصـط شات  

 وردد.كنايی تازه است. اصط شات و تاییراتی كه به مرور در میان مردم نیز رايج می

 

 های زبانیکنایه -2-1

(،  به كناياتی وفتـه  112: 1991)كزاز ،« مردمی»ها  ها  زبانی و به تاییر  كنايهكنايه

ا  كـه بـه   شود كه در زبان و در میان عموم مردم رواج دارد. اين نو  كنايات به هر شیوهمی

مانند. كناياتی از قییل: دندان كند شـدن  كنند و همواره يکسان میكار برده شوند، تغییر نمی

)همـان:  (، بـاد كسـی نشسـتن    144(، شلقـه در وـوش بـودن )همـان:     91: 1، ج1932)بیهقی،

(، چهار اسیه، دو اسـیه )همـان:   2(، ارزانی داشتن )همان: 92(، باد در سر داشتن )همان: 829

. چنین كنايـاتی وارد   (، و...12(، چشم زخم افتادن )همان: 9(، زمین بوسه دادن )همان: 489

ی در هـا  زبـان  شوزة ادبیات نشده و بیشتر كاربرد زبانی دارند تا كاربرد ادبی. كاربرد كنايـه 

تاريخ بیهقی نسیتار زياد است. اين نو  كنايات از شاداة زبانی چندانی برخوردار نیستند. زيـرا  

 بیهقی اين كنايات را از بطن جاماة خود بیرون  ورده است.
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ها  زبانی اغراق و میااغه چنـدانی وجـود نـدارد و صـور خیـال، يانـی تشـییه و        در كنايه

كند. بسـیار  از كنايـات زبـانی بـه دایـل رواج      يفا نمیها نقشی امااز در ساختن تصوير  ن

انـد كـه ذهـن مسـتقیمار بـه مانـی       تیديل شده« ها  مردهكنايه»ها در میان مردم، به فراوان  ن

وردد. اایته بايد توجه داشت كه مانا  اوایه اين نـو  كنايـات ممکـن    ها متوجه مینهايی  ن

: 1934)جیـر ، « تصـوير  »هـا   ها كنايـه ه  ناست مصداق عینی و بیرونی داشته باشد كه ب

هـا  شود. ممکـن اسـت مانـا  اوایـه مصـداق عینـی نداشـته باشـد كـه بـه  ن          ( وفته می198

هـا  زبـانی بیهقـی از نـو      ووينـد. بسـیار  از كنايـه   ( مـی 191)همـان:  « خیـاای »هـا   كنايه

ياكوبسن هماهنگی تصوير  است؛ يانی مصداق عینی و بیرونی دارد و اين نکته، با ديدواه 

شـود، مربـوط بـه نثـر و     جا كنايه را نیز شامل مـی بسیار دارد كه ماتقد است مااز كه در اين

 اار رئاایستی است. تقريیار نیمی از كنايات تاريخ بیهقی از اين نو  است؛ و شـايد بـه همـین    

و رسـانگی  دایل است كه برخی عقیده دارند كه در كنايه تخیّل شاعرانه چندان نقشی ندارد 

؛ و نیـز: كـزاز ،   939: 1998)داد، ویـرد ونـد اسـتدمای در ذهـن شـکل مـی     كنايه به يار  ر

(، سـايه بـر جـانیی    8 /1 :1932كناياتی از قییل: يکرويه شـدن كارهـا )بیهقـی،    .(189: 1991

(، زمین بوسه دادن، چشم به راه داشتن و... 14(، دهل و بوق زدن )همان: 11افکندن )همان: 

 اند.  ا  مصداق عینیهمه دار

ها مصـداق  شود كه اكثر  نها  زبانی بیهقی تقريیار نیمی از كنايات او را شامل میكنايه

كنند و از رو   ن اند. بدين مانی كه نشانة چیز  را ذكر میعینی دارند و غاایار از نو  نشانه

امند و اوـر مـیهم بـه نظـر     برند. چنین كناياتی فاقد ابهنشانه پی به مانی نهايی و كنايی  ن می

ها زمینـة اجتمـاعی دارنـد و فقـدان دسترسـی بـه        يند، به دایل  ن است كه بسیار  از كنايه

كنـد. در  زمینة اجتماعی و فرهنگی، واه رابطة مانا  تاهر  و باطنی را دچار انفکـاک مـی  

 ن مسـتلزم  واقع كنايه بیش از ديگر انوا  مااز با زمینة فرهنگـی كـ م پیونـد دارد و درک    

ها   ن تاییر كنـايی   واهی از بافت فرهنگی و اجتماعی و  شنايی با  داب و رسوم و زمینه

است. كناياتی از قییل: اسب خواستن، دهـل و بـوق زدن، زمـین بوسـه دادن، عنـان بـا عنـان        

توان وفت كـه  می« اسب خواستن»رفتن، خاک و نمک بیختن و امثال  ن. مث ر درخصوص 

دادنـد، هنگـام پـیش  وردن اسـب     ده كه چون كسـی را اقـب يـا منصـیی مـی     رسم چنین بو

كردند و اين نوعی از اع م و سوار  از باب اشترام، نام او را به همان اقب و عنوان ذكر می
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خـاک و  »و يـا  « خـاک و نمـک بیخـتن   »(؛ و يا تاییر كنـايی  92 /2 :1913 وهی بوده )بهار،

در میان تركان داشته و وويا به نشانة صـل  و  شـتی   كه شايد اشاره به رسمی « نمک  وردن

 است.( و امروزه اين رسم از میان رفته119 /2 :1914ورفته )دهخدا،صورت می

است. در اين كنايات، ذهـن  « ها  مرده و قاموسیكنايه»ها  زبانی بیهقی برخی از كنايه

ربردشان غرابـت داشـته،   شود. چنین كناياتی هرچند در اواین كافقط متوجه مانی كنايی می

ها كاسته شده و مانی مـ زم، ديگـر بـه    برانگیز   نامّا بر اار تکرار از میزان غرابت و توجه

اند. كناياتی از قییـل: از دسـت شـدن    رسد. چنین كناياتی يک باد  و فاقد زيیايیذهن نمی

(، از 414ان: (، از سر چیـز  وتشـتن )همـ   299(، از راه بردن )همان: 292 /1 :1932)بیهقی،

(، پیش 121(، به غنیمت ورفتن )همان: 2(، ارزانی داشتن )همان: 249كار فروماندن )همان: 

(، 193(، دل بـر چیـز  بسـتن )همـان:     42(، چشـم داشـتن )همـان:    993چشم داشتن )همان: 

 . (، و...218(، از چشم افتادن )همان: 199وردن نهادن )همان: 

هـا بـا وجـود ايـن كـه در طـول روزوـار كـاربرد         ی از  نها  زبانی، برخدر میان كنايه 

رسـد  اند. به نظر مـی داشته، امّا همچنان تازوی خود را چه در وفتار و چه نوشتار شفظ كرده

ها با ديگر صور خیال مثل تشییه، ماـاز،  علت تازوی و پويايی اين نو  كنايات،  میختن  ن

هـا در میـان مـردم اسـت.     ی و اجتمـاعی  ن هـا  فرهنگـ  استااره و تمثیل، و نیز وجود زمینـه 

(، كـس بـه   44(، كس بر كس نايسـتادن )همـان:   91كناياتی از قییل: دندان كند شدن )همان

(، ديـدار بـه قیامـت    41تر از مادر )همـان:  (، دُم كنده، داية مهربان492كس نرسیدن )همان: 

ه بـودن، بـاد در سـر    (، به خـون كسـی تشـن   19(، شیر مرغ خواستن )همان: 41افتادن )همان: 

( كه به صـورت  141( و خشک شدن )همان: 128(، خشک ماندن )همان: 92داشتن )همان: 

(، 191خشک ايستادن، خشک فروماندن و خشک نشستن نیز  مده. اندازه دانسـتن )همـان:   

(، اندازه به دست كسـی دادن، میـدان خـاای يـافتن )همـان:      123پا  در هم  ويختن )همان: 

(، يـک بـه دو   181(، خرما بـه بصـره بـردن )همـان:     181ب بیدار شدن )همان: (، از خوا181

(، قفیز پر 19(، خواب ديدن )همان: 292(، خشت از جا  رفتن )همان: 133نرسیدن )همان: 

(، بـا كسـی دسـت يکـی كـردن      181(، دست بر رگ كسی نهادن )همان: 211شدن )همان: 

(، بـار بیشـتر در   912رمه دور رسیدن )همان:  (،921(، میدان فراخ يافتن )همان: 213)همان: 

(، راه به ديـه )دده( بـردن   939(، دو شیّه از كسی نینديشیدن )همان: 991جا  كردن )همان: 
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(، مـو  در كـار كسـی خزيـدن )همـان:      491(، چون خر بر يخ مانـدن )همـان:   933)همان: 

در « قفـا »كار بودن؛ اایتـه   (، قفا دريدن و قفا به941(، پنیه از ووش بیرون كردن )همان: 498

باشـد؛   برو كردن میكنايه از بی« قفا دريدن»اين جا به مانی مااز  نشیمنگاه به كار رفته و 

ا  به داسـتان يوسـف) (   اند اشارهرسد  ن وونه كه برخی از محققان وفتهو باید به نظر می

رسـوايی او ورديـد   و عشب زایخا داشته باشد كه پیراهن يوسف را از پشت دريـد و موجـب   

« پس وردن  نان را ورفتند و چـاک كردنـد  »( و يا اين كه 391 /2 :1932)ياشقی و سید ،

(، كسی را تیز كـردن  941 /1 :1932(،  فتاب تا سايه نگتاشتن )بیهقی،234: 1914)سااد ،

(، 842(، تیر از كمان رفـتن )همـان:   419(، دست راست از چپ ندانسن )همان: 419)همان: 

ها، كناياتی است . اغلب اين (، و...832(، ورگ  شتی )همان: 181تیز كردن )همان: دندان 

اامثل در میان مردم رواج داشته و دارد. درواقـع تسـلط بیهقـی بـر زبـان      كه به صورت ورب

ویـرد و  خاصیتی به ك م او بخشیده كه در عین ايااز، مانی و مفهـوم وسـیای را در بـر مـی    

 كند. ثل و شکمت میك م او را تیديل به م

و يـا   ها  محلی است؛ يانی كناياتی كه در منطقـه ها  زبانی، كنايهنوعی ديگر از كنايه

در میان قومی خاص رواج دارند. اين كنايات ممکن است بـرا  مـردم ديگـر منـاطب مـیهم      

 .جا كه زبان بیهقی، زبان رسمی دربار بوده، چنین كناياتی در  ن وجود نداردباشد. از  ن

 

 های ادبیکنایه -2-2

شود كه بیشتر در زبان ادب كـاربرد دارد. ايـن نـو     ها  ادبی به كناياتی اط ق میكنايه

ها تشـییه يـا غلـو يـا اياـاز بـه       ا  برخوردارند و در ساختمان  ناااادهكنايات از نیرو  فوق

 فرين ار  نو و اتاتاختا  شاعرانه به كار رفته و همین مسأاه به اين دسته از كنايات سوونه

هـا   تـوان بـه دو دسـتة كنايـه    ها  ادبی را نیز میكنايه .(31-32: 1913)جهانديده، بخشیده

تقسـیم كـرد.   « ابـداعی »( و يـا  111: 1991)كزاز ،« شاعرانه»ها  و كنايه« قاموسی و سنتی»

ر مانـايی تثییـت شـده و مشـخد پیـدا كـرده و د      »ها  قاموسی، كنايـاتی هسـتند كـه    كنايه

( و به علت اسـتامال بـیش ازشـد، ديگـر     133: 1911)پورنامداريان،« اندها ایت شدهفرهن 

انگیز نیستند و ارزش شار  ندارنـد. منتهـا از  ن جـا كـه بیشـتر در زبـان ادب كـاربرد        خیال

شـوند. كنايـاتی از قییـل: عنـان     هـا  ادبـی محسـوب مـی    داشته، نه در زبان مردم؛ جزو كنايه
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(، از پرده برافتادن )همـان:  29(، عنان با عنان نهادن )همان: 891 /1 :1932ی،بازكشیدن )بیهق

(، 14(، كـوس زدن )همـان:   11(، عشوه خريدن )همـان:  82(، دامن فراهم ورفتن )همان: 99

(، ژاژ 11(، روزوار كرانه كـردن )همـان:   191(، سپر افکندن )همان: 22فرمان يافتن )همان: 

 . (، و...182یز  را داشتن )همان: (، برگ چ189خايیدن )همان: 

هــا  ابــداعی و شــاعرانه كنايــاتی اســت كــه تراويــدة ذهــن شــاعران و  منظــور از كنايــه

يابند و كمتـر  ها  مردمی نمینويسندوان است. به همین سیب كاربرد  وسترده چون كنايه

ویرند، بسته به یها  شاعرانه چون از  فرينش هنر  مايه مكنايه»يابند. به قلمرو زبان راه می

هـا   شتـی در كنايـه   .(111: 1991)كـزاز ، « شـوند و پنـدار سـخنوران دوروـون مـی     پسند

فضا  سـخن و  »شود. زيرا ابداعی بیهقی، مانی و مفهوم به راشتی به ذهن خواننده منتقل می

 :1913)اروتیـان، « كنـد مزم به ملزوم( راهنمايی می يا مقتضا  شال ما را به مانی مقصود )از

: 1993)شـفیای كـدكنی،  « نوعی تشخاد دادن بـه زبـان اسـت   »اينکه وفته شده كنايه  .(199

كنـد كـه در  ن ذهـن توانـا و قريحـة      (، بیشتر در خصوص همین نو  كنايات صـدق مـی  22

هـا   ها نقش اساسی دارد. تاـداد كنايـه  سرشار شاعران و نويسندوان در خلب و  فرينش  ن

ها  زبانی و قاموسی و  كمتر است، امّا بیـانگر قـدرت   كنايهابداعی بیهقی هرچند نسیت به 

هــا  ابـداعی و شــاعرانة او  اااــادة و  در دبیـر  و نويســندوی اسـت. برخــی از كنايـه   فـوق 

(، از پروـار افتـادن )همـان:    19 /1 :1932عیارتند از: نمد اسب كسی خشـک شـدن )بیهقـی،   

براز خشم و ناخشنود  كردن. اين تاییـر  (، دندان نمودن: كنايه از ا49(، ديوسوار )همان: 99

تاهرار از عاام شیوانات به وام ورفته شده كه برا  ابـراز خشـم دنـدان خـويش را بـه خصـم       

(، چون ماهی 84 /1 :1932(. در داو شدن )بیهقی،914 /2 :1932نمايند )ياشقی و سید ،می

(، با طول و 18ام )همان: (، مادر مرده و ده درم و19از  ب افتاده و در خشکی مانده )همان: 

(، طشـتی پـر از  تـش بـر سـر      129(، باد  بر كسی وزيـدن )همـان:   91عرس بودن )همان: 

(، دبـوس در كـش وـرفتن    191(،  ويـزان  ويـزان رفـتن )همـان:     128كسی ريختن )همان: 

(، به 181(، پهنا  ولیم به كسی نمودن )همان: 189(،  ب بر  تش زدن )همان: 119)همان: 

(، پوست ديگـر پوشـیدن )همـان:    141(، طیل زير ولیم زدن )همان: 11تادن )همان: صحرا اف

(، با صـفرا   181(، خاک يافتن و مراغه كردن )همان: 189تر )همان: (، فراخ كندور 149

(، خوردن يکديگر: به مانی كشـتن  191(، دندان افشاردن )همان: 118خود برنیامدن )همان: 
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(، روباهـان را بـا شـیران    133بـر كسـی فـرود  وردن )همـان:     (، قیامت 189يکديگر )همان: 

(، انگشـت در كـردن )همـان:    113(، بر مركب چوبین نشسـتن )همـان:   113چخیدن )همان: 

(، عطسـة  241(،  سیا بر خـون وشـتن )همـان:    293(، خار در موزة كسی افتادن )همان: 112

 كنـده  (، بنـاووش 218مان: (، كسی را به میان خانة خود نشاندن )ه219كسی بودن )همان: 

(، مو  به دو نیم شـکافتن )همـان:   299(، دست در وردن يکديگر زدن )همان: 219)همان: 

(، پیلیـان از سـر پیـل دور شـدن )همـان:      299(، دست كسی را در خاک ماایدن )همان: 299

(، 282(،  فتـاب را كسـو  افتـادن )همـان:     282(، چشم كسی بر كسی ماندن )همـان:  241

(، بـاد  در میـان   929كار بودن )همان: (، بسته911سی را در رود وردانیدن )همان: سن  ك

( 43سـورة شاـرات )   19(، كسی را خوردن: غییت كردن، اشاره به  يـة  499جستن )همان: 

 «.  و ميغتب باضکم باضار   يُح بُّ  شدكم  ن يأكل احم  خیه میتار»كه: 

(، ناقــه و جملـی در كـار  داشــتن   912 /1 :1932 ينـه فـرا رو  كســی داشـتن )بیهقـی،    

(، به يک دست شکر پاشنده و به ديگر 914(، ما بین اایاب و اادّار بودن )همان: 912)همان: 

(، به پااوده خوردن  مدن )همان: 89دست زهر كشنده داشتن، به دست و پا  مردن )همان: 

(، 819ن )همـان:  (، ااکـ ب علـی اایقـر بـود    888(، چون ري  در ديده بـودن )همـان:   412

(، 499(، سـن  منانیـب در  بگینـه انـداختن )همـان:      149چاشنی به كسی چشاندن )همـان:  

(، دامن در دامن 129(، پلیته برتر كردن )همان: 439ك ه دو شاخ را به پا  انداختن )همان: 

(، مـوزه و  49(، تاريخ جامع سفیان شدن، عظامی و عصامی بـودن )همـان:   123بستن )همان: 

(، 121(، به شیشة تهی كسی را به خواب كردن )همـان:  121از خود دور نکردن )همان:  زره

(، دنـدان بـر كسـی    199(، در پر ك غ نهـادن )همـان:   149دست به كمر كسی زدن )همان: 

(، زبــان در دهــان 149(، وناشــک را در  شــیانة بــاز طلییــدن )همــان: 199داشــتن )همــان: 

اایته برخی از اين كنايات، ابدا  بیهقی نیست و در ديگـر   (، و....191يکديگر كردن )همان: 

نشـینی و بافـت   متون ادبی پیش از بیهقی نیز كاربرد؛ اما در تاريخ بیهقی با توجه به محور هم

كار رفته كه واه جنیة تمثیلی يافته و واه مانـا و مفهـومی خـاص    ا  بهو زمینة ك م، به وونه

 است.را به خود اختصاص داده
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 گیرینتیجه -3
تاسّـم بخشـیدن بـه مفـاهیم ذهنـی،      »و « نقاشی زبان»با توجه به مختصات كنايه از جمله 

ا  از ايـن تـاريخ   ا  برخـوردار اسـت. كمتـر صـفحه    كنايه در تاريخ بیهقی از اهمیـت ويـژه  

ا  بـه كـار نرفتـه باشـد. از  ن جـا كـه كنايـه        توان يافت كـه در  ن كنايـه  سن  را میوران

وزينی بر اصل مااورت اسـت و بـه قلمـرو ماـاز  زبـان      از میتنی بر روند جا همچون ما

 يـد. كنايـه در تـاريخ    ها  بارز و سیکی تاريخ بیهقـی بـه شسـاب مـی    تالب دارد، از ويژوی

هـا،  ساخت  نویرد، وای با توجه به ژر بیهقی هرچند واه در قااب يک كلمه صورت می

ها شت  شده است و بار مانـايی خـود را   جزايی از  نهمه وزارة كنايی هستند كه جزت يا ا

اند و اين همان چیز  است كـه ياكوبسـن قطـب    به كلمه يا كلمات مااور خود منتقل كرده

دانـد. از سـو  ديگـر اغلـب     وزينی برپاية ماـاورت مـی  مااز  زبان را میتنی بر روند جا 

بـی غاایـار مانـا  اوایـه و بـه عیـارتی       ها  به كار رفته در تاريخ بیهقی اعم از زبانی و ادكنايه

ها قابلیت تحقاب در واقایت بیرونی را دارند و به مانـا  دارا  مصـداق عینـی    مزم مانا   ن

كنند. اين نکته با توجه به ديدواه ياكوبسن كه قطب مااز  زبان را مربوط به نثـر  دمات می

ورا با دنیال كـردن مسـیر   ة واقعداند و ماتقد است نويسندو از مختصات ادبیات رئاایستی می

 خوانی و هماهنگی بسیار دارد.روابط مااورت، شیفتة جزئیات كنايی است، هم
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