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چكيده

تاكنون كنايه را دانشمندان بالغت بيشتر از زاوية ساختار صوري نگريستهاند و نسبت به
بافت دروني آن نينديشيدهاند .حال آنكه بررسي از اين ديدگاه ميتواند نه تنها بافت دروني آن
را آشكار سازد ،بلكه عوامل و مؤلّفه هاي گوناگون فرهنگي ،اجتماعي ،سياسي و اعتقادي
نقشآفرين در اين بافت را نيز روشن كند .اهميّت چنين نگاهي تازه به مبحث كنايه از
آنجاست كه با چنين ژرفكاري مي توان زبان را نه به عنوان عنصري جامد در مكالمه ،بلكه به
مثابة ابزاري زنده و پويا تلقّي كرد كه همگام با دگرگونيهاي بنيادي در ژرف ساخت اقتصادي ـ
اجتماعي ،خود را متحوّل ميكند تا پاسخگوي نيازهاي جديد ،حسّهاي نو و انديشههاي نوين
گردد.

واژههای كليدی :كنايه ،بافت دروني ،فرهنگ ،اجتماع ،سياست ،مذهب
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مقدمّه
هدف ،در اين نوشته ،توضيح معناي اصطالحي كنايه و چگونگي ساخت بالغي آن نيست
كه آنهمه ،بيان كنندة ساختار صوري كنايه است و در كتابهاي بالغت و بيان بدان پرداختهاند؛
بلكه قصد ،كنجكاوي در بافت دروني آن ميباشد .در چنين نگرشي است كه ميتوان به عوامل
واقعي در توليد كنايه دست يافت .توجّ ه از اين زاويه كه تاكنون كسي بدان نپرداخته است،
روشن خواهد كرد تا چه ميزان عناصر فرهنگي ،اجتماعي ،سياسي ،ديني و ايدئولوژي حاكم بر
ذهن و زبان ،در كنار ظرافتهاي احساسي شاعرانه ،در بافت دروني كنايه دخالت داشته و هنوز
هم د ارد .تا جاييكه هر گونه تغيير در عوامل مذكور ،بافت كنايه را نيز در تحت تأثير خود قرار
ميدهد .به برخي از اين عناصر در پايين اشاره ميشود:
 -1نقش فرهنگ در بافت كنايات
نكتة قابل تأمّل در ساخت كنايه و در كل مجاز  -كه در عين حال به احتمال قوي عنصر
غالب را نيز دارد -دخالت مسائل فرهنگي در بافت دروني كنايات است .مقصود ،از اصطالح
فرهنگ ،آن مرزها ،قواعد و ضوابط نانوشته و در مجموع رمزآميزي است كه بر كليّة آداب و
رسوم و سنن ملي ،طرز پوشاك و آرايش ،آداب غذا خوردن ،عزا و عروسي ،طرز تربيت ،آداب
خانه و خانواده ،برخوردهاي خانوادگي و جمعي ،به شكلي آگاه و يا ناآگاه نظارت دارد .طبيعي
است كه اين مرزها و ضوابط نانوشته و يا همان رمز پوشيده ،حاصل تجارب جمعي هر قوم و
يا ملّ تي است كه در طول زمان رعايت آنها را موجب سهل و بهتر شدن زندگي جمعي و
كاستن از تشنّج و نامرغوبي برخوردهاي ناگزير اجتماعي دانسته است .به عبارت سادهتر
مؤلّفه هاي پذيرفته شدة فرهنگي متناسب با هر عصري ظاهراً بهترين گزينهها و ناگزيرترين و
در عين حال دلپذيرترين و قانعكنندهترين انتخابها بوده است.
نكتة ظريفي كه در اين باب بايد بدان توجّه كنيم ارزشگذاريهاي متفاوتي است كه به

تناسب قشربنديهاي متفاوت در يك جامعه نسبت به مقوالت فرهنگي انجام ميپذيرد .آنچه كه
در نزد غني ارزش فرهنگي بااليي دارد و متناسب با اشرافيّت اوست به طور طبيعي دلپسند فقير
نيست .همين طور است مطلوب فرهنگي صاحب قدرت و نفوذ كه اي بسا تناسبي با مقصود
فرهنگي زيردست و ضعيف نداشته باشد .چنين است باال بودن سطح سواد و برعكس
بيسوادي ،داشتن طبع ظريف و يا خشن ،برخورداري از روحي لطيف و شاعرانه و يا زمخت
كه هر كدام هم در ساخت و هم در فهم كنايه مؤثّر است .به سخن ديگر فرهنگ موجود در
نزد يك جامعة طبقاتي كه از حيث دسترسي به قدرت و ثروت و دانش و سواد در پلههاي
متفاوتي ايستادهاند و به طور طبيعي عكسالعملهاي مختلفي نيز دارند يكسان نيست .از
اينجاست كه پاي خرده فرهنگها به عرصة جامعه باز ميشود و همين موجب تفاوتهايي در
بافت كنايات محسوب ميگردد.
به عنوان مثال كناياتي چون :پول بيكار( ،كنايه از :ثروت و يا پول مازاد بر احتياج) يا پول
پول را مي كشد( ،كنايه از رفتن پول سوي آدم پولدار) ،پول كسي از پارو باال رفتن( ،كنايه از:
ثروت بيحساب داشتن) نه تنها افشاگر يك جامعة طبقاتي است ،بلكه از ديد طبقة پولدار در
چنين كناياتي بوي تفاخر استشمام ميشود و از ناحية فقير نوعي طعنه و حسرت.
در تعبير كنايي :پهن بار كسي نكردن( ،كنايه از :كوچكترين ارزش براي كسي قائل نشدن) و
كاه بار كسي نكردن ،تره خرد نكردن براي كسي و بدتر از همه محل سگ نگذاشتن براي
كسي ،نوعي تحقير از ناحية فرادست به فرودست نيز قابل درك است.
سواي نگرش طبقاتي به جامعه ،ساير ارزشهاي فرهنگي نيز به خوبي در كنايات قابل فهم
است .به عنوان مثال دختر ترشيده ،كنايه از بيشوهر ماندن و پير شدن دختر ،نمايانگر نوعي از
فرهنگ است كه اعتقاد دارد دختر از نه سالگي ميتواند شوهر كند و در چنين بافت فرهنگي
اگر از مرز هجده سالگي بگذرد گفته ميشود «دختره را ترشي گذاشتهاند ».و وقتي به بيست و
پنج باالتر برود ديگر ترشيده است و البد از سي به بعد هم گنديده .چنين تلقّي از جنس
دوشيزه در گذشته ،فرهنگ غالب بوده و هنوز هم در روستاها و شهرهاي كوچكتر ارزش خود

را داراست .گرچه در كالن شهرها و مناطق صنعتي اعتبار خود را در حال فروكاستن و يا بكلّي
از دست دادن است.
كناياتي چون :لچك به سر ،چادر به سر ،ضعيفه ،شيطان ،چادر چاقچوري ،مادر بچّهها و
نظاير كه به معني زن و يا همسر ميباشد ،گوشة ديگري از فرهنگ مرد ساالري و خانهنشيني
زن را در كنار مفهوم جنس دوم و ضعيف و توسريخور بودن در دوران پيش از ظهورش در
عرصه هاي تحصيل و اشتغال و سازندگي و در مجموع خروج از چار ديواري خانه و سيطرة
مرد ،نمايان ميكند .چنانكه دده مطبخي كنايه از زن بسيار كثيف متعفّن ،نمايانگر اختصاص زن
به پخت و پز ،در روزگاري كهنتر است .البتّه با دقّت در اين كنايه ،مفاهيم ارزشي ديگري نيز
از قبيل تعلّق زن به خاندان فقير ،ويژگي تعفّن در اين قشر -به علّت نبود حمّام و عطر و غيره-
كه در نگاه اشراف و اعيان ضد فرهنگ محسوب ميشود قابل ردگيري است.
در همين مقولة فرهنگي ،عرصههايي نيز هست كه ورود به آنها اي بسا در حوضة خروج از
نزاكت و ادب باشد و برخي از اينها گاه تبديل به تابو شده است .جنسيّت (سكس) يكي از اين
مقوله هاست .چنانكه به آلت تناسلي مرد به صورت كنايي :دادار دودور ،عمود رستم ،بيادبي
گفتهاند و مال زن را شرمگاه و زير شكم و نظاير آوردهاند .با سن زن و مرد را با كناياتي چون:
تهيگاه ،ماتحت ،نشيمنگاه و عمل مقاربت را با الفاظ كنايي :بنداز ،كار حمّام ،گرد آمدن ،جمع
شدن ،خاك توسري كردن و ازالة بكارت را دُر سفتن گفتهاند .مخفي نماند نزديكي يا مقاربت
نيز خود به نوعي كنايه است تا حقيقت .تك پراني ،عذرماهانه ،بينمازي نيز مربوط به همين
محدوده است.
در همين مورد مراعات ادب يا شرم و حيا ،كناياتي را چون :كار بيتربيتي كردن ،دست به
آب بردن به جاي دفع ادرار با غ ائط و شلوار زرد كردن را به معناي قضاي حاجت (كه خود باز
كنايه از تخلية روده است) در شلوار از ترس ،تيز دادن و تلنگ كسي در رفتن و يا باد در كردن
را در معناي خاصّي -كه معني حقيقياش را همه ميدانيم -ساخته است .حتّي مكانهاي مرتبط
با اين اعمال را نيز در اشكال محترمانهتر نظير مستراح و كنار آب گفته است.

شايد بتوان چنين مقولهاي را ادب زندگي ناميد و آن را نتيجة رشد جامعهاي دانست كه از
حالت بدوي به درآمده و تمدّ ن را پذيرفته است؛ تا جاييكه اينگونه بيان را به ساير عرصهها نيز
بسط داده است .چنانكه به جاي برخي از دشنامها از عبارتهاي زيباتري بهره گرفته است نظير:
شكر خوردن در عبارتي مانند« :فالني شكر ميل فرموده است» كه هدف گوينده چيز ديگري
جز شكر است ،يا بند شلوار كسي شل بودن به معني حريص به زنان بودن ،يا جاي دوست و
دشمن در معني سر و مقعد .بالفاصله بايد افزود كه در چنين موارد ،طبع شوخگن گويندگان را
هم نبايد فراموش كرد.
در باب سنّت پوشش و آرايش نيز دخالتاش به طور آشكار در بافت كنايات قابل رؤيت
است .پوشش لباسهاي فراخ مردانه ،داشتن ريش و سبيل و كاله مردان ،شال كمر ،همگي
موجبات پيدايش كناياتي شده است كه اي بسا امروز نشاني از آنها نيست .مانند :ريش خود را
از چنگ كسي در آوردن ،ريش گرو گذاشتن ،ريش به دست كسي دادن يا بودن ،بيخ ريش
كسي را چسبيدن ،ريش را تو آسياب سفيد نكردن ،ريش به صورت كسي خشك شدن ،به
ريش كسي بستن ،به ريش كسي خنديدن ،به ريش گرفتن (باور كردن) ،و يا آستين افشاندن از
چيزي ،آستين باال زدن ،آستين بر چراغ زدن ،آستين بر شكستن ،يا كاله از سر كسي افتادن،
كاله از سر برگرفتن ،كاله بر فلك انداختن ،كاله سر كسي گذاشتن ،كاله خود را كج نهادن،
كاله دوختن براي كسي ،كاله سر كسي گشاد بودن ،كاله خود را به آسمان انداختن ،كاله
شرعي سر چيزي گذاشتن ،كاله علي را سر ولي گذاشتن ،كاله كسي با كسي تو هم رفتن ،كاله
كسي پشم دا شتن يا نداشتن ،كاله پس معركه بودن ،كاله پيش كسي نهادن ،كاله نمدي ،كاله
گوشه شكستن يا سبيل كسي را دود دادن ،سبيل كسي را چرب كردن ،سبيل كسي را كفن
كردن (در قسم خوردن گويند) ،از سبيل كسي خون چكيدن ،سبيل از بناگوش در رفته يا شال
و كاله كردن (كنايه از آماده شدن براي رفتن در نزد مردان) و چادر چاقچور كردن (به همان
معني كنايي در مورد زنان) ،چادر چاقچوري كنايه از زن.
گفتني است كه كاربرد بسياري از اين عبارات كنايي امروز مفهوم خود را از دست داده

است و اگر نداده باشد هم تصاوير اصلي آنها گمشده است .زيرا امروزه ريش و سبيل و كاله و
لباسهاي فراخ در جزو پوشش و آرايش جمال مردانه نيست .به عنوان مثال «آستين بر چراغ
زدن» كه در قديم كنايه از خاموش كردن چراغ بود ،امروز هم آستينهاي فراخ قديم از لباسها
كنار رفته و هم چراغ پيهسوز و نفت سوز وجود ندارد كه شخص با آستين بلند لباساش آن را
خاموش كند .چنين است ريش تو آسياب سفيد كردن يا نكردن كه شايد تنها در روستاها
معنايي كنايي داشته باشد .يا به تريج (تريش) قباي كسي خوردن كه نه قبايي است و نه
حاشيهاي بر آن.
در عبارت كنايي سبيل گرو گذاشتن كنايه از :شرافت خود را وثيقه قرار دادن ،نه تنها امروز
سبيل مردان كمتر شده و اگر هم وجود داشته باشد ديگر نشانة جوانمردي و شرافت محسوب
نمي شود؛ بلكه با تغيير در ساختار اقتصادي جامعه امروز هيچ بانكي سبيل طرف را به جاي
ملك و سفته و ضامن شخصي پذيرا نيست .بنابراين با گذر زمان بسياري از روابط همنشيني
واژگان در بافت كلي كنايه قابل درك نميشود .سادهتر آنكه امروز نسل جديد در عبارت كنايي
«ريش در آسياب سفيد شدن يا نشدن» رابطة ريش و آسياب را نميتواند درك كند ،گرچه
ممكن است دركي از كليات عبارت داشته باشد.
در اينجا از نقش خرده فرهنگها نيز در دخالت ساخت كنايات نبايد غافل بود .از اين جمله
است فرهنگ لوطيگري و جوانمردي .عباراتي چون :سبيل كسي را كفن كردن ،سبيل كسي را
خون كردن (به معناي كنايي قسم دادن) ،از سبيل كسي خون چكيدن كه نشانهاي كنايي از
غضب لوطي و توسعة ظلم است ،لوطيگري ،لوطي بازي ،لوطي خور شدن ،لنگ انداختن،
داشي ،داش مشدي ،داش مشتي بازي ،داش مشتيگري ،اسمال قربون (مجازاً همجنسباز)
جلوي لوطي معلّق زدن ،كاله مخملي و نظاير ،محصول نگرش فرهنگ حاكم بر لوطيان است.
تغيير قشربنديها و در مآل جايگزيني آنها با يكديگر به خوبي نمايانگر تغيير در بافت
كنايات است .چنانكه امروز ديگر با محو قشر لوطي ،كنايات محصول فرهنگ آنان نيز كمتر
مورد استعمال است .در عوض در دوران جنگ ايران و عراق ،خرده فرهنگ حاكم بر جبههها

موجب پيدايش كناياتي شد نظير :افقي برگشتن ،كنايه از شهيد و به طور درازكش روي دستها
تشييع شدن ،خوشا به حال ماهي كنايه از اينكه من تشنهام ،به من آب دهيد ،مجاهد روز شنبه
كنايه از كسي كه در كار مهمّي كمترين دخالتي نداشته امّا همه جا داد سخن ميدهد و از
شراكت خود الف ميزند ،مشدي كنايه از :خوب ،عالي و مطلوب ،موجي كنايه از كسيكه
حركات غيرمعمول از او سر ميزند و يا اعصابش بر اثر موج انفجار مختل شده ،يكبار مصرف
كنايه از :تخريبچي ،بسيجي و نيروي مردمي.
بخشي از تعارفات معمول ايراني را به صورت كنايي ،هم بايد در زمرة فرهنگ بومي ديد كه
در مقام قياس با فرهنگهاي غربي مختصّ شرقي و بويژه ايراني است؛ نظير :كلبة درويشي ،آب
ديزي را كمي زياد كرد ن ،به نان و پنير قناعت كردن ،شبي را بد گذراندن كه همگي به مفهوم
دعوت ،كاربرد دارد و غالباً اوقات پذيرايي خالف آن را ثابت ميكند.
گفتني است كه در باب خرده فرهنگها ميتوان با قشربنديهاي دقيق اجتماعي تعداد خرده
فرهنگها را بسيار گسترش داد .چنان كه ميتوان چنين خرده فرهنگهايي را در زبان خاله زنكها،
جوانان (اهل فن ،باري به هر جهت ،هيپي ،التي ،فرنگي مآب ،كالماً مذهبي و ،)....بازاريان،
روحانيان ،سياستمداران ،كارگران ،ورزشكاران ،زندانيان اعم از سياسي و كيفري ،حتّي
قاچاقچيان و عامالن كارهاي خالف ،قماربازان ،كبوتربازان و ....پيگيري كرد.

نقش مسائل اجتماعي در كنايات
در اين ترديدي نيست كه در هر دوران به تناسب شرايط حاكم ،در جامعه ويژگيهايي را
مي توان ديد كه متفاوت از دورة قبل و بعد است .شيوة حكومتداري ،زيرساختهاي اقتصادي،
روابط رعيّت و پادشاه و در دوران معاصر مردم و دولت ويژگيهايي است كه دورهاي را از
دورهاي ديگر متمايز ميكند .گرچه خطّ فاصل دقيقي براي هر دوره نميتوان متصوّر شد ،ولي
به نظر ميرسد در بزنگاههاي خاصي كه ساختارها دستخوش تغيير كلّي ميشود ،ضمن تغيير
ديدگاهها و بينشها ،ميتوان نقشهاي متأثّر از آن را در بافت كنايات رصد كرد .چنانكه جامعة

متّكي به شيوة دامداري -ايالتي ،كشاورزي -باغداري ،صنعتي -توليدي ،از آن بزنگاههايي
است كه نه تنها ابزار و شيوههاي توليد را در هم ميريزد بلكه برداشت از مفهوم زندگي را نيز
تحت تأثير قرار ميدهد و در مآل صورتهاي بيان كنايي را نيز دگرگون ميسازد .چنانكه در
عهد دامداري نقش حيوانات ،در عهد كشاورزي نقش توليدات كشاورزي و در زمانة صنعتي
نقش ماشين و صنعت را همراه با ابزارهاي توليدي هر عصر به كمك ميگيرد تا كنايات
متناسب را بسازد .گاوده من شير ،گاو مشهدي حسن زاييده ،گاومان زاييده ،شتر ديدي
نهديدي ،پاي خر در گل ،توسني كردن ،فرس راندن ،خريّت كردن ،سگي كردن ،سگ هرزه
مرس ،سگ نازيآباد ،سگ سوزن خورده ،گرگ فتنهگر (كنايه از دنيا) ،گرگ عزيز مصر (متّهم
بيگناه) ،گرك سُم سيمين (غالب و قوي) ،گرك مسيحادم (صبح) ،گرگ مست (معشوق
آزارده) ،گرگ يك قال ب ودن (همفكر و همراه و هم مشرب و هم پياله بودن) ،خوك بند كردن
كنايه از محكم بستن ،خوك خورد كنايه از كثيفترين لقمه و غذا ،خوكداني كنايه از جاي
بسيار كثيف و نامناسب براي سكونت ،روباه باز كنايه از محيل ،روباه زرد كنايه از آفتاب،
روباهگير كنايه از خيلي حيلهگر ،گربه روزي ،موشداني ،گنجشگ روزي ،پيل افكن ،بزچراني،
چهارنعل ،بزگيري ،مار به دست ديگري گرفتن ،مار پيكر درفش كنايه از شب ،مار خوردن
كنايه از رنج و سختي بردن ،مار خوردن و افعي شدن ،مارخوش خط و خال ،مار در آستين
داشتن ،علي القائده بيشتر زاييدة دوران دامداري بايد باشد .زيرا مردم با تمام اين حيوانات در
جهت امرارمعاش ،كار در طبيعت ،باركشي ،نگهباني ،سواري ارتباط داشتهاند .در نتيجه متناسب
با كارآيي ،سود و زيان ،خلقيّات ،جثّ ه ،شكل و شمايل ،ويژگيهاي زيستي حيوانات دست به
ابداع انواع كنايات زدهاند .چنانكه متأثّر از صفات خر كناياتي چون :خر بييال و دم ،خرچران،
خر بازار ،خر بر بام بردن ،خر تو خر ،خر در گالب راندن ،مثل خر تو گل ماندن ،خركاري و...
ساختهاند.
امّ ا كناياتي چون :بيل را پارو كردن كنايه از ناشيگري محض در كاري ،بيل زن كنايه از:
دهقان ،ارتفاع مجازاً به معني ماليات ،آسيا گردان ،آسيا به خون گردانيدن ،چشم به آسمان

دوختن ،صحرا به گز پيمودن ،تخم در شوره افكندن ،تخم چيزي بر افتادن ،غوره نشده مويز
شدن ،غوره افشردن ،پسته لب ،پستة خندان ،پسته گشايي ،به جوي ارزيدن يا نيرزيدن ،آب و
علف (مجازاً نعمت) ،آب در جوي آمدن كنايه از آمدن شانس ،آب با غربال بيختن ،كاه پارينه
به باد دادن ،كاه در دهان گرفتن ،كاه دود كردن ،خرمن سوخته كنايه از مفلس ،مايه به باد داده،
خرمن گداي ،خرمن ماه ،خرمن گل كنايه از سرين معشوق ،خوشه كنايه از برج سنبله ،خوشه
در گلو آوردن ،خوشة اوّل ،خوشة عمر ،خوشة فلك ،خار در پيراهن ريختن ،خار در جگر
كردن ،خارسك ،خار در راه شكستن ،خار در موزة كسي افتادن ،خار در راه ،تخم چيزي را ور
انداختن ،تخم چيزي را ملخ خوردن ،تخم كسي را برانداختن ،مسلّم ،متناسب با عهد
كشاورزي است.
در اين ميان طرز معشيت ،خورد و خوراك ،ابزار توليدي ،ابزار دم دست زندگي منبعث از
شيوة زندگي دامداري يا كشاورزي هم اثرات خود را در بافت كنايات باقي ميگذارد .نظير:
خيك كنايه از شكم بزرگ ،خيكِ باد كنايه از شخص بسيار چاق يا باد كرده بر اثر بيماري،
خيك نُه سوراخ كنايه از وجود بيمصرف ،خيكي كنايه از آدم بسيار فربه ،خيكي باال آوردن
يعني كار را خراب كردن ،افتضاح كردن ،ماستها را كيسه كردن ،آب درهاون كوفتن ،كه امروزه
با تغيير شرايط ،بسياري از مردم نه خيك ميشناسند و نه هاون و نه كيسه ماست كردن ،تا
نقش آنها را در بافت كنايه درك كنند .يا طشت به عنوان يكي از وسائل خانگي قديم كه
موجب ايجاد كناياتي نظير :طشت خون ،طشت زر ،طشت سرنگون ،طشت نگون ،كنايه از
آسمان و طشت و خايه كنايه از آسمان و زمين و طشت كسي از بام افتادن كنايه از راز كسي
برمال شدن ،همگي با كاربرد و شكل طشت و جنس آن در گذشته ارتباط داشتهاند .چنانكه
فقط با توجّه به جنس طشت در گذشته كه غالباً از مس بوده است افتادن آن را از بلندي و در
نتيجه ايجاد سر و صداي وسيع كه موجب عطف توجّه همگان ميشده ،ميتوان به مفهوم
كنايي آن يعني افشاي راز پي برد .امّا امروزه مردم به جاي طشتهاي مسين از طشتهاي
پالستيكي استفاده مي كنند كه در صورت سقوط هم چندان سر و صدايي توليد نميكند.

چنين است پيدايش كنايات جديدي كه با وجه توليد صنعتي و دوران ماشيني ارتباط پيدا
ميكند .شيوه هاي توليدي ،ابزار توليدي و فرهنگ تازة متناسب با عصر ماشين از قبيل دقّت،
سرعت ،اقتصاد در زمان ،توليد و مصرف انبوه ،تقسيم كار ،سهم مهمّي در بافت كنايات تازه
ايفا ميكند .كناياتي چون :به روغن سوزي افتادن مجازاً سخت فرسوده و مستعمل و ناتوان
شدن ،ترمز بريده ،يا تاقان چسبانده ،آچار فرانسه ،خالص رفتن ،ريپ زدن ،ريپ آمدن ،شاسي
كسي كج بودن ،پنچر شدن كسي ،تيارت يا تياتر درآوردن كنايه از لودگي و مسخرگي ،صفر
كيلومتر ،فكل كراواتي (به طنز غربزده) ،فيلم آمدن ،فيلم گذاشتن ،فيلم بازي كردن ،فيوز
پراندن ،گوشي را دست كسي دادن ،گوشي دست كسي افتادن ،دوزاري كسي كج بودن ،اتو
كشيده ،ماشين مش مم دلي ،توپ كسي پر بودن ،هنگ شدن ،محصول چنين دوراني است.
كافي است دو كناية چهار نعل و مثل برق را كه هر دو كنايه از سرعت است و يا زاغهنشين را
با حلبيآباد و كارتن خواب و يا لكّ ه رفتن را با ريپ زدن مقايسه كنيم تا تفاوت دو جامعة
كشاورزي و صنعتي را در بافت كنايه متوجّه شويم.
در نگرشي ديگرسان به تفاوت دو جامعة صنعتي و كشاورزي و توجّه به پيشرفتهاي علمي
مثالً در پزشكي دوران صنعت ميتوان تأثير را در بافت كنايه به گونهاي ديگر ديد .به عنوان
مثال در عهد قديمتر به علّت نبود مراقبتهاي پزشكي شيوة زايمان متفاوت با عهد جديد بود و
در نتيجه بسياري از كودكان دچار مرگهاي زودرس ميشدند .اصوالً نامگذاري برخي از اوالد
نظير بمان علي حاكي از تأسّ ف نسبت به مرگهاي زودرس است .بنابراين كناياتي چون :توي
خشت افتادن ،توي خشت انداختن ،به معني كنايي زاييده شدن از آنجا پديد آمده است كه
مادران حامله سر چند پاره آجر به شكل چمباتمبه مينشستند و كودك را بر كف زمين كه
مقداري خاكستر در سطح آن ميريختند مينهادند .بنابراين كودك توي خشت ميافتاد .كناية
سرخشت رفتن به معناي مردن كودك نيز با توجّه به همين شيوه ساخته شده است .امّا اكنون
در ساية پيشرفتهاي پزشكي و وجود بيمارستانها فلسفة وجودي چنين كناياتي نيز از بين رفته
است.

همين جا از ذكر اين نكته نيز نبايد غافل بود كه چنين كناياتي امروزه گاه از حيث معناي
كنايي اگر هم روشن باشد .چگونگي بافت آن تشخيص داده نميشود و حتّي گاه مفهوم را هم
از دست داده است .به فرض در «خانة خرس و با دية مس» كنايه از :چيز پربها كه طبعاً در
جاي محقّ ر يافت نشود يا دو چيز مانعة الجمع ،هم رابطة خرس و باديه نامفهوم است و هم
مفهوم دو چيز مانعة الجمع .ليكن چنين اتّفاقي در همه كنايات قديمي صدق نميكند .به عنوان
مثال خر خود را از پل گذراندن ،خر خود را تازاندن ،خر خود را راندن ،خر خود را سوار
شدن ،خر داغ كردن ،خر در چمن ،خر كسي را نعل كردن ،يا زندگي سگي ،سگ دو زدن،
خواب خرگوشي و نظاير هنوز هم در كاربرد ،مقاصد گوينده را حمل ميكند .گرچه در كناياتي
چون سنگ توي ترازوي كسي نگذاشتن ،كنايه از اعتبار براي او قائل نشدن و يا بدو اعتنا
نكردن ،در يك ترازو دومن سنجيدن كنايه از :عدم امكان وجود دو پادشاه در يك مملكت،
ترازو شدن كنايه از برابر شدن ،امروزه منظور كنايي چندان ابالغ نميشود .شايد بدان دليل كه
هنوز انسانهاي روزگار ما خر و خرگوش را ميشناسند ولي جابهجايي ترازوهاي قديم با جديد
و از بين رفتن وزنه هاي توزين سابق ،و در نتيجه تفاوت آن دو با هم ،ديگر مسألة كنايي قابل
درك نميباشد.
جداي از نكات پيش گفته بايد از مشاغل و خورد و خوراك مردم و از نقش آفريني آنها در
بافت كنايه نيز ياد ك رد .كناياتي چون :پنبة كسي را زدن ،پنبه كردن البد ،متأثّر از شغل حالّجي
و قصّاب مجازاً در معني آدم بسيارسنگدل از شغل قصّابي و نخود هر آش بودن ،لباس
پلوخوري ،سر سفرة باباش بودن يا نبودن ،آش شله قلمكار ،كشك خود را سابيدن ،زيره به
كرمان بردن ،حتماً متأثّر از خورد و خوراك است.
در پايان مبحث اجتماعي بايد به نقش فساد اداري و در كل ديوانساالري نيز اشارتي شود
كه گاه به علّ ت عدم داوري صحيح و پناه بردن مردم به روشهاي فاسد در حلّ مشكالت خود
كناياتي پديد آمده است نظير :پول چاي ،پول شيريني ،زيرميزي ،دم كس را ديدن ،سبيل كسي
را چرب كردن.

نقش مسائل سياسي و مذهبي در كنايات
فضاهاي بستة حكومتي ،شيوة مملكتداري استبدادي ،ايدئولوژي حاكم بر حكومت،
سختگيريها و شايد كوته بيني ها ،همه در شيوة گفتار مردم و در نتيجه در توليد كنايات بيتأثير
نيست .تصادفاً در حكومتهاي بسته ،يكي از را ههاي گريز از فشار حكومت و سانسور ،گريز از
صراحت بيان و روي آوردن به مجاز است  ،بويژه در اينگونه كنايات بوي طنز نيز به مشام
مي رسد .كناياتي از قبيل :سر كسي بوي قورمه سبزي دادن ،پيراهن كاغذي داشتن ،كاغذين
جامه ،خدمت كسي رسيدن كنايه از بازجويي و شكنجه كردن او ،زير هشت بردن (دورة
پهلوي جايي اختصاصي براي شكنجه و اعترافگيري) ،هلفدوني به معناي زندان ،رَبّ و رُبّ
خود را ياد كردن كنايه از آه از نهاد بر اثر شكنجه درآوردن ،سين جيم كردن كنايه از :بازجويي
بويژه سياسي ،قصر قجر كنايه از زندان قصر ،قهوة قجر به معناي مسموم كردن مخالفان با قهوه
در عصر قاجار ،از اين نوعاند .گاهي نفرت از حكومت باعث شده است تا كنايهاي چون كوچة
قجري كنايه از زن هر جايي يا خانخاني كنايه از حكومت بيقانون پديد آيد.
گسترش استبداد به مرور باعث ايجاد فضاي ترس و وحشت گويندگان نيز ميشود و
ناآگاهانه در بخشي از كنايات خود را بروز ميدهد .كناياتي چون خاك پاي كسي بودن ،گردن
از مو باريكتر بودن ،كوچك كسي بودن ،اين تيغ و اين گردن ،كفن و شمشير پيش بردن ،كمر
دوالّ كردن پيش كسي ،فنر داشتن كمر ،همگي در اصل از منشاءِ ترس در برابر قدرت ستمگر
برخاسته و سپس به متن تعارفات روزمّره جريان يافته و حتّي به بهترين روش فرهنگ زندگي
مبّدل شده است؛ فرهنگ نوكرمآبي و احساس حقارت كه در واژههايي چون نوكرتم ،كوچكتم،
بندهام ،مريدم ،كمترين بنده ،حقير ،سگ بندوغالم جلوه ميكند.
امّ ا نقش مذهب و اعتقادات مذهبي نقش وسيعتري را در بافت كنايات دارد .كناياتي چون:
عزرائيل براي كسي دانه پاشيدن كنايه از چيزي به پايان عمر نماندن ،سفرة مرتضي علي كنايه
از :جايي پرنعمت و خون كسي را حالل كردن از اين دسته است.

وجود محرماتي چون شرب مسكر كناياتي نظير :آب آتش رنگ ،پير دهقان ،بكران پوشيده
روي ،آب آتش نماي را موجب شده است.
همچنين كناياتي چون :بِ بسم اهلل بودن كنايه از :بينظير و يكّه بودن ،باي بسم اهلل كنايه از
اول ماجرا ،باي بسم اهلل تا تاي تمّ ت كنايه از اول تا آخر ماجرا ،ماشاءاهلل كنايه از بهر قيمتي ،بي
بروبرگرد ،اين حرفها كفّ اره دارد يعني گفتن چنين سخناني خطرناك است ،حساب كسي با
كرام الكاتبين بودن ،از خدا بي خبر يعني ظالم ،فاتحة چيزي را خواندن ،فاتحة كسي را خواندن،
كفّ ارة چيزي را پس دادن ،كفر ابليس ،كفر كسي باال آمدن ،از كفر ابليس بدتر ،كفري و كفري
شدن ،تخم حرام ،تخم حالل ،تخم نابسم اهلل ،مسلمان نشنود كافر نبيند ،نكير و منكر كسي
بودن ،ياسين به گوش خر خواندن ،حرام لقمه ،همگي منبعث از اعتقادات مذهبي است.
در همين گونه ،برخي از كنايات الهام گرفته از شخصيّتهاي مورد احترام شيعي است مانند:
شاخ حسيني ،رسول مال كردن ،راستا حسيني ،حضرت عبّاسي .و برخي ديگر از دشمنان آل
علي نشأت مي گيرد مانند :عمركشان ،شمر ،آب به دست شمر افتادن كنايه از اختيار امر را
شخص ظالم و ناصالح بدست گرفتن ،عَلَم يزيد كنايه از قراول و مراقب ،قطّامه ،هند
جگرخوار ،حرمله كه همگي كنايه از :شرارت ،قساوت و بدجنسي در نظر شيعه است.
بالفاصله بايد افزود كه ساختن كنايه با استعانت از شخصيّتهاي نيك و بد منحصر به
اشخاص مذهبي نيست .چنانكه دلو حاج ميرزا آقاسي كنايه از آدم پرتحرّك ،رستم در حمام،
رستم صولت و افندي پيزي ،رستم است و يكدست اسلحه ،سد سكندر از اين قبيل است.
از تكيه بر مناسك مذهبي نيز گاهي كناياتي ساختهاند؛ نظير :علم و كتل راه انداختن ،پاي
علم كسي سينه زدن ،منبر رفتن ،حيدري و نعمتي يا دعواي حيدري و نعمتي يعني مشاجرة
خونين و طوالني را هم در همين رديف بايد محسوب داشت.
تعريف خاصّ اسالم از طهارت و نجاست بويژه در مورد حيوانات نيز سهمي در اين راستا
دا رد .چنانكه غالب تعبيرهاي كنايي منفي از سگ و خوك برخاسته از اين تفكّر ميباشد.
موضوع بند كردن به قوم جهود ،هم جنبة سياسي دارد و هم مذهبي و هم گاهي متناسب با

ويژگيهاي ذاتي آنان .به فرض تخم جهود كنايه از پريشان و پراكنده ،يا ايراد بني اسرائيلي ،با
تاريخ حيا ت قوم يهود مرتبط است .يا جهود ،مطلق كنايه از خسيس يا گدا صفت ،منطبق است
با مال اندوزي و گرايش به كارهاي مالي يهوديان كه نه تنها در ايران بلكه در ميان ساير ملل نيز
روايي دارد .اما كناياتي چون :جهود گير آوردن به معني هجوم بردن بر شخص مظلوم و بيپناه
همراه با تعدّي و آزار را ميتوان منبعث از حسّ در اقليّت بودن قومي در ميان قوم غالب
دانست .جهود بازي كنايه از گريه و زاري مذبوهانه نيز شايد در اين زمره بگنجد .همين طور
است ارمني خون ديدن كنايه از ترس بيدليل يا عدم شجاعت كه در همين رديف است.
گاهي در بافت برخي از كنايات كه تعريضي به اقوام دارد مذهب دخالت آنچناني ندارد،
بلكه حسّ برتري در قوم غالب موجبات پيدايش چنين كناياتي را رقم ميزند .نظير ترك كنايه
از كسيكه زبان مخاطب را در نيابد و يا عجم در معني زبان نفهم و لر يعني نادان .خالف چنين
نگرشي بويژه در نزد شاعران ممكن است به نگرش مثبت ختم گردد چنانكه ترك به معني
شجاع يا زيبا و آنچه كه از هند و چين مفاهيم كنايي ساخته شده است.

سازندگان كنايه
در نگاهي كلّي به انواع كنايات ميتوان آنها را به دو دستة عام و خاص طبقهبندي كرد .پر
بيراه نيست كه اگر گفته شود سازندگان اغلب كنايات مردمان عادّياند ،ليكن برخي را نيز
خواص پديد آورده اند و منظور از خواص در اينجا بيشتر نويسندگان و شاعران و اديباناند.
از ريخت كنايات اين طور فهميده مي شود كه برخي از آنها كامالً ادبي هستند و به طور
طبيعي خالقان آنها نيز شاعران و اديبان ميباشند ولي اكثراً ساختة ذهن عموم مردم است كه در
حين كار و برخورد با طبيعت و مشكالت آن و زندگي فردي و جمعي خويش بوجود
آوردهاند.
در باب كنايات اديبانه و شاعرانه ،غلبة نخستين با شاعران است كه پيوسته زبان شعر ،آنان
را از حقيقت به مجاز سوق داده است .در وهلة دوم نويسندگان نثر عارفانه و مصنوع نسبت به

بقيّ ه گرايش بيشتري به استفاده از سخن و واژگان كنايي داشتهاند .شايد بدان دليل كه هر دو
نثر ،نثري شاعرانه بوده است .نثر عارفانه به لحاظ شيوه كشف و شهودياش و نثر مصنوع به
لحاظ گرايش شاعرانگياش.
مهمترين ويژگي كنايات ادبي ،دور از ذهن بودن و به قول اهل علم نوعي است كه انتقال
معني از مكنّي به ،به مكنّ ي عنه آسان نيست و اگر براي كنايه انواعي چون تلويحي ،ايمايي،
رمزي ،تعريضي در نظر بگيريم ،كنايات خواص بيشتر از نوع تلويحي و رمزي است كه
فهميدن آن مشكل ميباشد ،اما از آن عامّه ايمايي است و فهم آن آسانتر .چند مثال تفاوت را
روشن ميكند:
دماغ بيهوده پختن ،كنايه از كثرت فكر ،دوكعبتين كنايه از آفتاب و ماه ،زنگي بچگان تاك،
كنايه از خوشههاي انگور ،شاه مغرب كنايه از هالل اوّل ماه ،شاه مربّع نشين ،كنايه از خانة
كعبه ،ششدره برخاستن ،كنايه از عجز و تحيّر از كنايات ادبي است و فهم معاني آنها براي
عموم دشواريهايي دارد .حال آنكه پنبة كسي را زدن ،نخود هر آش بودن ،آش شله قلمكار،
آچارفرانسه بودن ،زير سبيلي در كردن ،سرشاخ شدن ،آنقدر ساده است كه براحتي و گويي با
اشارتي اندك مي توان بر معاني پنهان آنها منتقل شد .شايد يك دليل آن باشد كه مردم عادّي با
استفاده از محسوسترين و مربوط ترين اشيا و مسائل زندگي براي انتقال به معاني جديد بهره
ميگيرند ولي شاعران و اديبان از دورترين وسايل و ذهني ترين امكانات ارتباطي مابين آنها .به
عبارت ديگر اكثريّت مردم كناياتي كه ميسازند برگرفته از فرهنگ و رفتار اجتماعي زنده و
عمومي آنان است و صاحب دردي ملموساند كه نميتوانند موضوع را پيچيدهتر كنند .حال
آنكه خواص غالباً به خاطر انتساب به طبقات باالدست ،در عين راحتي و نداشتن دردسر
معاش ،به دنبال لذّت جويي در گفتاراند تا بيان دردها و گرفتاريها و چون در ادب كالسيك
غالب شاعران و نويسندگان با اين طبقه سروكار دارند كناياتشان نيز هنريتر و پيچيدهتر است.
البتّه بعد از مشروطيّت و پيدايش داستان كوتاه و رمان و ادب هدفمند و مسئول و اثبات و
تأييد جايگاه قشرهاي فرودست و حضور اجتماعي آنان در تصميمگيريها از كنايات غيرادبي يا

خواص كاسته ميشود.
ويژگي ديگر ادب مشروطه به بعد آنكه واژگان تابو شده و غالباً خارج از ادب از منظر
باالدستيها كه اجازة ورود به ساحت ادب را ندارد براحتي از زبان عامّه اذن ورود مييابد .به
عنوان نمونه آنچه از واژة كون ،در ادبيّات معاصر ميتوان ديد :كون برهنه ،كون لختي ،كون تِلو
دادن ،كون خود را كشيدن ،كون كسي سوختن ،كون كسي گهي بودن ،كون گشاد ،از كون
آسمان افتادن و ....يا از واژة گوز كناياتي چون :گوز آخر را دادن ،گوز فندقي دادن ،گوز مال
شدن ،گوز معلّق زدن و ....و تركيباتي كنايي كه از گُه و ساير اسافل و اعضا ساخته شده است،
در كنايات ادبي خبري نيست.
ورود چنين كناياتي به داخل ادبيّات ،بويژه نثري ،از آنجا نشأت ميگيرد كه داستاننويس پا
به عرصة وجود مينهد و با حضور شخصيّتهاي گوناگون اعم از فرودست و فرادست اين الفاظ
به ميدان ميآيد .و چون تابو شكني در زبان عامّه بيشتر است ،پس خروج از دائرة ادب اشرافي
را ميتوان بع ينه ديد .كنايات ديگري نظير :زرت كسي قمصور شدن ،سَقَط شدن ،تِلِنگ كسي
در رفتن ،سرقوز افتادن ،چُسي آمدن ،قُمپز در كردن را در همين رده بايد محسوب كرد.
فارغ از نقشهاي فرهنگي ،اجتم اعي ،سياسي و مذهبي در تركيب و بافت كنايات نكتة قابل
ذكر ديگر آنكه چه در كنايات ادبي و چه در كنايات عامّة مردم ،برخي واژهها در تركيب كنايي
كاربرد وسيعتري نسبت به بقيّه داراست .به نظر ميرسد دم دستترين واژگان براي هر دو
سوي ،اعضاي بدن انسان بوده است كه با توجّه به كاركردهاي آنها ،هزاران كنايه ساخته شده
است .اعضايي مانند :سر ،دست ،زبان ،پا ،چشم ،دست ،كمر ،دندان ،رو ،ابرو ،جگر ،ران ،رگ،
گردن ،انگشت  ،كلّه ،روده ،زانو ،بغل ،ناف ،قلوه ،گوش ،لب ،چانه ،سينه ،پاشنه و هرآنچه در
ارتباط با تن انسانيات از قبيل :مو ،پوست ،خون ،صفرا ،سودا ،بلغم ،ناخن و .....در وهلة دوم
شايد در ساخت كنايات نقش عناصر طبيعت و آنچه در اوست پر بسامدترين را ساخته باشد.
مانند :آب ،باد ،خاك ،آتش ،كوه ،انواع گياهان ،گلها ،انواع حيوانات و تمامي آنچه كه به
عوارض طبيعي مربوط ميشود مانند :توفان ،رعد و برق ،سيل ،زلزله ،دود ،هيزم ،زغال و غيره.

در مرحلة بعدي بايد از ابزار و وسايلي كه در نظام توليد كشاورزي و دامي و نظام صنعتي
كاربرد دارند نام برد .مانند بيل ،كلنگ ،جارو ،ديگ ،طشت ،ديزي ،دلو ،آسياب ،آچار ،ماشين.

نتيجه گيری
چند نكتة اساسي از موشكافي در بافت كنايات بدست ميآيد .نخست آنكه در بافت كلّ
كنايات ،روان ناخودآگاه جمعي دخالت محض دارد و مخفيانه خواستهاي قومي ،قشري،
طبقاتي ،ايدئولوژيكي ،ديني را برمال ميكند .طبيعي است وقتي عمركشان ميگويند ناخواسته
شيعي بودن خود و مخالفت با سنّيگري را افشا ميكنند .يا وقتي كسي ديگري را به تعريض
فكلي طرف خطاب قرار ميدهد كينة خود را از مظاهر غربرگرايي بروز ميدهد .چنانكه در
ضعيفه يا مادر بچّه ها گفتن نيز گوينده از ضمير ناخودآگاه خود خبر ميدهد كه مخالف تساوي
زنان با مردان است.
دوم آنكه كناية هر ملّتي دقيقاً منطبق است با فرهنگ و ذهنيّت آن جامعه نسبت به هر چيز
و تقريباً متمايزكنندة صاحب آن زبان است با زبانهاي ديگر .چنانكه بسياري از تعارفات ما
ايرانيها يا معتقدات مذهبيمان ما را از ملّتهاي ديگر متمايز ميسازد.
سوم آنكه كمي يا زيادي حضور واژگان مربوط به ادوات كشاورزي يا صنعتي نمايانگر آن
است كه آن جامعه در چه مرحلهاي از ساختار اقتصادي بسر ميبرد.
همچنين دقّت در كنايات مي تواند افشاگر بسيار چيزهاي ديگر از قبيل سطح سواد ،آمال و
آرزو ،كمبودهاي فرهنگي ،حسرتهاي متعدّد در نايافتهها ،درجات آزادي ،رفاه و آسايش و يا
برعكس فقر و اضطراب ،در ميان هر قوم و ملّتي باشد .بنابراين بررسي دقيق كنايات هر زبان
ميتواند يكي از ابزارهاي مفيد فرهنگشناسان ،جامعهشناسان ،روانشناسان در شناخت هر

جامعهاي باشد .از سوي ديگر براي زبانشناسان نيز دقّت در اين مقوله بسيار مهم ،ميتواند حائز
اهميّت ب اشد و شايد بدين ترتيب قادر بشوند در كنار نگاه به زبان به عنوان يك نظام (سيستم)،
مفهوم اخير را بويژه در باب معنيشناسي دخيل كنند.
در عين حال چون زبان و گفتار حامل پيامهايي از ضمير ناخودآگاه آدمي هم هست ،دقّت
در معاني كنايي براي روانشناسان ميتواند در حلّ برخي از مشكالت رواني افراد و به عنوان
ابزاري در جهت ورود به ضمير پنهان آنان ،دريچهاي تازه بگشايد .اطمينان دارد اهميّت دادن به
مبحث كنايه در زبان ،در هر مورد پيشگفته نتايج و دستاوردهاي مهمّي را به بار خواهد آورد.

