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چکیده
هاباصورخیالتوانستهاستکارآمدترینتجربههاا


یصورتگریوبیاناندیشه

سرایبزرگایران،فردوسیدرحوزه
حماسه
یخودرادراختیارمخاطبقراردهدوشاهنامهیاویکیازارکاناستوارکاخزبانفارسیاست .


واندرزهایارزنده
پیافکندمازنظمکاخیبلند  کزبادوباراننیابدگزند 
خردمندطوس،ظرافتواستحکاملفظراباصالبتواتقانمعنیچونانشایروشاکردرهامآمیختاهاسات.درواقاراودر
رزمگاههاوشرحدلیریهاومردانگیهاازلحاظآهنگوتصویرصالبتپوالدوسنگینیوعظمتصاخرههاایبازرگراباا
نهایتهنرمندیدرسخنخودجلوهگرساختهاست.صورخیال،متنشاهنامهراازیکروایتخشاکبیارونآوردهوآنرا
ادبیترکردهاست.تحقیقدرصورخیالوشگردهایزبانیایناثرادبیبازرگگاامیبلناددرشناسااییمختصااتادبایو
زیباشناختیآنمحسوبمیشود.اینپژوهشبرآناستداستانضحاکراازمنظرکنایهومجازبررسیکندوبهایانسالال

پاسخدهد؛فردوسیدرداستانمزبورازکدامیکبیشتربهرهبردهاست؟ 


واژگان کلیدی:شاهنامه،کنایه،مجاز،داستانضحاک

 .1مقدمه
یآیین،اندیشهوآرمانایرانوایرانیاست.نامهینامورکهبیشازیاکهازارهتماشااگهرازفرهناگ

شاهنامه،آینه
ماستونگاه هایژرفیابوعطشزدگانفهمروحایرانیرابهدرنگوکاوشوپاژوهشمایخواناد.شااهنامه
ها،افراسیابها،دیاوانوجاادوانتخطئاه

خردنامهاستوخداینامه،زشتیودرشتیوپلشتیرادرهیئتضحاک
میکندوخوبی،خرد،روشنیودرستیرادرسیمایفریدونهاورستمهاومردانوزناانبازرگفاراچشامودل
میگذاردتابدانیمچگونهبایدبود .

اینسرایندهیسرودآزادی(یوسفی،ص)34واژهها،عناصربیانیوصورخیالرامتناسببانوعادبایحماساهباه
کارمیبردکهسببتمایززبانیشعرامیشود.تسلطاوبرگروههایکلماتچیزیاستکهدرنخستینبرخاوردباا
شاهنامهآشکارمیشود(.شفیعیکدکنی،ص)344هنگامیکهشاهنامهراازدیدگاهصورخیاالوجنباهیتصاویری
شعربررسیکنیمخواهیمدیدکهاودراینراهبهرمزورازهاییپیبردهکههمگانراازآنآگااهینباودهاساتو
چونسنجشکاراوبادیدنسرایندگاناینعصرازایندیدگاهبپاردازیمخاواهیمدیادکاهویدریاکیاکاناواع
تصویروصورخیالباشاعراندیگرتفاوتهاییداردکهمجموعاًاینتفاوتهادرتشخصکاراوملثرافتادهاست.و
ایبیمانندکردهاست(.همان،ص )334


شاهنامهراحماسه
دانشمندانبالغتمباحثعلمرادرچهارموضوعمحدودکردهاندکهدوتاازآنهاذاتیهستند؛یعنیمجازوکنایاه
(همانص)34ودونمونهازشیوههایزیباییآفرینیخردمندطوس،کنایهومجازاست.بایدبهایننکتهاشارهکرد
یحماسهاغراقولیفردوسیدرشاهنامهاشباهخاوبی

کهعنصراصلیبیاندرحوزهیهجوکنایهاستودرحوزه
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توانستهاستازعهدهیکنایاتبهخوبیبرآمدهاستودردومحورعمودیوافقی،نیرویخیاالراباهحاداعاال
رساندهاست .
یآندرداستانضحاکمیپردازد .


بررسیکنایات،مجازوعالقه
اینپژوهشبه

 -2-1اهمیت و ضرورت تحقیق
حوزهیمعنویمثنویوسیرترینوپرگنجایشترینظرفیتهایشعرفارسیاست.فردوسی،گزارشداساتانهااو
حاالترادرنهایتفصاحتوبالغتباالفاظبسیارزیبابیانکردهاست.حماسهسارایطاوس،درکناارتشابیهو
استعارهازکنایهومجازبهخوبیبهرهبردهاست.دستیابیبهکنایاتومجازهاییکهدرشاهنامهبهکاررفتاهاسات
مارادرشناختسبکشناسیایناثربزرگراهنماییخواهدکرد .


 -9-1پیشینهی تحقیق
درزمینهیصورخیالدرشاهنامه،پژوهشهاییازجمله:فرهنگآرایههاایادبایدرشااهنامهازدکتارپورانادخت
برومند،صورخیالدرشعرفارسیدکترمحمدرضاشفیعیکدکنی،تصاویرخیالدرشاهنامهیفردوسیدکتارجلیا 

تجلی ومقاالتیباعنوانبررسیکنایهدرمقدمهیشاهنامهبهقلمطااهرهقهرماانیفارد،رزمافزارهاایمجاازیدر
شاهنامهازدکترمحمدحسینحسنزادهصورتگرفتهاست .

 -4-1روش تحقیق
دراینپژوهشنگارندهکنایات،مجازهاوعالقهیآنهاراباتأکیادبارداساتانضاحاکباهروشفایشبارداریو

کتابخانهایبررسیکردهاست .

منبرمورداستفادهجلداولشاهنامهازجاللخالقیمطلقاست .

 -2دربارهی ضحاک
بهروایتفردوسیبهعهدجمشیددردشتسوراننیزهگذار(عربستان)نیکمردیبهناممارداسباودکاهپساری
زشتسیرتوناپاکوسبک،امادلیروجهانجویداشتبهنامضحاککهچاوندههازاراسابداشاتاوراباه
پهلویبیوراسبمیخواندند(صفا،ص )354

درپهلویاستودرنمادشناسیاسطورههایایراناییکایازپایااترینوبجارن تارین

ایننامتازیشدهی«دهاک»
نهادهاست(کزازی،ص )4
اینبیوراسببهفریبابلیسپدرخویشمرداسراکشت.آنگاهابلیسبهصورتجوانینیکرویبراوظاهرشاد
وخوالگیراوگشتوبهبوسهازکتفیناودوماربرآوردوپنهانگردیدوبازبرهیأتپزشکیبراوپدیادارشادو
گفتچارهآندومارتنهاسیرداشتنآنهاستبامجزمردم،وبایددوتنازآدمیانراهرروزکشتهوازمجزایشاان
خورشبدیندوماردادومراداهریمنازاینچاره گریاینبودکهنس آدمیانبرافتد.درایانهنگاامایرانیاانبار
جمشیدبشوریدندوضحاکرابهسلطنتبرداشتند.جمشیدبگریختوپسازصدسالگرفتاروباارهدونیمشاد.
ضحاکهزارسالپادشاهیکردوخواهرجمشیدارنوازوشهرنازرابهزنیگرفت.درعهداوآیینفرزانگاانپنهاان
وکامدیوانودیوانگانآشکارگشت.دیوانچیرگییافتندوهرشبخورشگردومردجوانرابهدیوانشاهمیبرد
وازمجزآندو،مارهاراخورشمیداد.دومردگرانمایهوپارساکهازگوهرپادشاهانوبهنامارماییا وگرماییا 
بودندبرآنشدندکهبهخوالگیریبهخدمتضحاکروندتادگرازاینراههرروزیکتنراازمرگبازرهانندو
چنیننیزکردند.چنانکههرماهسیتنبههمتایشانازمرگنجااتماییافتنادوچاونشامارهیآناانباهسای
میرسیدخورشگرانایشانرابهشبانیبهصحرامیفرستادند.چونچه سالازپادشاهیضحاکبماندشبیسهتن
راکهفرّکیانیداشتندبهخوابدید .
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خواب گزاراناوراازظهورفریدونآگاهساختندواودرجستجویفریدونبودکهکااوهآهنگارباراوقیاامکاردو
فریدونرا بهشاهیبرگزیدوبهجنگضحاکبرانگیختواوضحاکرامقیدکردوبهدماوندکاوهبارددرغااری
بیاویختتاهمچنانبهبادافرهگناهانخویشآویختهبرجایبماند(صفا،ص )354-354

 -9کنایه
شعرگریزازمنطقعادیگفتاراستوشاعراازصاورتهاایگونااگونخیاالوشایوهیادایمعاانیباهشایوهی
غیرمستقیمبهبیانواندیشهمیپردازند .

کنایهیکیازصورخیالدرادبوشعرهرزبانیاستولیازصورتهایبیانپوشیدهواسلوبهنریگفتاراست.
بسیاریازمعانیرامیتوانازرهگذرکنایهبهاسلوبیدلکشوملثربیانکرد(.شفیعیکدکنی،ص )034

ایاستکهمرادگویندهمعانیظاهریآننباشداماقرینهیصارفهایکاهشانوندهراازمعناای

کنایهعبارتیاجمله
ظاهریمتوجهمعنایباطنیکندوجودنداشتهباشدبنابراینکنایهذکرمطلبیودریافاتمطلبایدیگاراساتوایان
تمیگیرد .

دریافتازطریقانتقالازالزمبهملزومویابرعکسصور
بهالفاظومعنایظاهریمکنیّبهوبهمعنایمقصودمکنیّعناهمایگویناد(شمیساا،ص)445-444بزرگاانعلام
بالغتدرسالهایدوروگذشتهپهنهیکنایهراگستردهترازدانشمندانمتأخردانساتهوگااهباینکنایاه،اساتعاره،
هاوشیوههاایفان


اند.هرچندبایددرنظرداشتکههریکازاسلوب
تشبیه،ومجازمرزبندیمشخصیقائ نبوده
بیانتعریفمعینیداشتهاست(.برومند،ص )04
بهگفتهیبسیاریازعلمایعلمبیانتشخیصمرزبینکنایه،استعارهومجازدشواراست .

گرچهمشخصترینمرزکنایهواستعارهایناستکهدراستعارهعالقهیشباهتوجودداردوارادهیمعنیحقیقی
محالوناممکناست،لیکندرکنایهارادهیمعنیحقیقیمحالنیستوامکاندارد(.همان،ص )04

فرق میان کنایه و مجاز
فرقمیانکنایهومجازرادوامردانستهاند:نخستاینکهکنایهمنافاتیباارادهیحقیقتندارد،اماادرمجاازچناین
یحقیقتودوماینکهدرکنایاهمبناایگفتااربارای

نیستودرمجازهمیشهقرینهایوجودداردبرایمنرازاراده
انتقالازالزمبهملزوماستودرمجازانتقالازملزومبهالزم(.شفیعیکدکنی،ص )033

انواع کنایه
کنایهازحیثداللتمکنیّبه،بهمکنیّعنهبرسهقسماست :
مکنیعنهیااسم(موصوف)استیاصفتویافع  
 – 1کنایه از موصوف (اسم)
مکنیبهصفتیامجموعه یچندصفتیاجملهوعبارتیوصفیاستکهبایدازآنمتوجةموصوفیشد(.شمیسا،
ص )444
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واژهیداور–کنایهازپروردگار 

فروریختآبازمژهمادرشهمیآفرینخواندبرداورش(ب )432/
برخیازکنایاتدرموردیکموصوفخاصتخصیصیافته انددرایانصاورتکنایاهآسااناسات.فردوسایباه
ایرانیانآزادهوبهسرزمیناعراب،دشتسواراننیزهگذارمیگوید(همان،ص )442

یکیمردبوداندرآنروزگار  زدشتسواراننیزهگذار(نوشین،ص )204

 – 2کنایه از صفت
مکنیّبهصفتیاستکهبایدازآنمتوجهصفتدیگری(مکنیعنه)باشد:مثالًازبینمک،بایمازهوازسارافکنده،
خج وازسیاهکاسه،کثیفوبخی وازسیهگلیم،بدبخترافهمید(شمیسا،ص )442
گرزدار:دالوروجنگجو 
یکیکارورزویکیگرزدار  سزایهرکسپدیدستکار (ب )355/

 – 9کنایه از فعل
فع یامصدرییاجملهاییااصطالحی(مکنیّعنه)درمعنایفع یامصدریاجملهیااصطالحدیگر(مکنایعناه)
بهکاررفتهباشدواینرای تریننوعکنایهاست(.همان،ص )442
دستشستنزجان:تسلیممرگشدن–ترکجانکردن 
وگرنشنودبودنیهادرست ببایدهمیدونزجاندستشست(ب )24/
اکنونبهبررسیکنایاتدرداستانضحاکمیپردازیم :


 -9- 1بررسی کنایات فعلی
0
آتشبرسرآمدن:موردستمقرارگرفتن،ستمرسیدن،مصیبتوبالییرسیدن 
4
بیدادوستمبرکسیگرفتن،سختگرفتارشدن،درتنگنایستموآزارقرارگرفتن 
(ب )444/
زشاهآتشآیدهمیبرسرم 
یکیبیزبانمردآهنگرم 

4
آراستنخوان:غذایرنگینفراهمکردن،آمادهومهیاکردن(مجلسوخوانوجنگوسپاهولشکر)  
(ب )424/
بپیمایجاموبیارایخوان 
نبیندآرورامشگرانرابخوان 
اختربهنیکیپیافکندن:بهفالنیکگرفتن،بنیاننهادننیکبختایوتجییاردادنسرنوشات،جاانوروانراتاازه
گونهایکهسرنوشتوتقدیرراتجییردهد 3.
کردنبه 

(ب )444/
بهنیکیاخترافکندپی 
چُنآنپوستبرنیزهدیدکی 
5
ازجانبرگرداندنچیزی:دورداشتنجانازآن،درامانداشتنجانازآن،دورکردن،دفرکردن  
(ب )450/
بپردازگیتیزنابخردان 
بگردانزجانشنهیببدان 
4
ازدردکسیپرخونبودن:رن وعذاببسیارکشیدن 
(ب )344/
کهازدردضحاکپرخونبُدند 
همهدرهوایفریدونبدند 
1شامبیاتی،ص4
2رواقی،ص44

3نوشین،ص 44
4رواقی،ص044

5شامیابی،ص330
6انوری،ص4444
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جهانرانخوردن،گوشهگیریوپشتبهجهانکردن 0

ازکارگیتیبیاندوهبودن:غم
(ب )034/
کهازکارگیتیبیاندوهبود 
یکیمرددینیبدانکوهبود 
4
ازگفتارکسیگذرکردن:نافرمانیوتخطیکردن 
(ب )344/
یکایکزگفتاراونگذریم 
همهپیروبرنافرمانبریم 
ازمشکبالینکردن:گیسوانخوشبویمعشوقرابالشتخودکردن،سربرموهایهمچونمشکسیاهوخوش
بویزیبارویینهادنوخوابیدن 4
ازنبیدجوانیچشیدن:بهسببجوانیمجروروخودشیفتهوناپختهرفتارکردن(3ب )024/
امیدکردن:نویددادن،وعدهدادن 5
(ب )442/
بسیدادشانمهتریرانوید 
بسیکردشاننیزفرخامید 
4
انجمنشدنبرکسی:دورهمجمرشدن،تجمرکردن،گردهمآمدن 
(ب )444/
سپاهیبرو،انجمنشد،نهخُرد 
همیرفت،پیشاندرونمردگُرد 
2
اندیشهانداختن:رأیزدن،راهوچارهجستن 
(ب )44/
زهرگونهاندیشهانداختن 
وزانپسیکیچارهایساختن 

2
بادسردنیاردگذاشتن:گزند،آسیبنمیرساند .

(ب )402/
نیاردگذشتنبهروزنبرد 
زچرخفلکبرسرتبادسرد 
4
برآمدخروشیدن:اعتراضکردن،بهفریادآمدن،بهصداآمدن    (ب )042/
همانگهیکایکزدرگاهشاه  برآمدخروشیدندادخواه (ب )403/
براندیشیدن:اندیشناکبودن،بیمداشتن،ترسیدن 04

نههرگزبراندیشمازپادشا(ب )403/
نباشمبدینمحضراندرگوا 
00
برانگیختنازمیانگروه:مبعوثکردن،فرستادن 
(ب )344/
برانگیختمارازالبرزکوه 
کهیزدانپاکازمیانگروه 
04
برگشتنکار:واژگونشدناوضاع،بدبختشدن 
(ب )422/
بهبرگشتکارتآمدنشان 
بدوگفتکایشاهگردنکشان 
04
بهآیینخویشآوردنکسیرا:متمای کردن،جلبکردن 
(ب )344/
چنینگرتومهمانشناسی،شناس 
بهآیینخویشآوردناسپاس 
1خالقی،ص24

2شامبیاتی،ص342
3رواقی،ص444
4بهفر،ص442

5نوشین،ص54

6انوری،ص542

7خالقی،ص24

8شامبیاتی،ص54
9همان،ص442
10همان،ص53

11شامبیاتی،ص22
12همان،ص24

13همان،ص 43
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بهابراندرآمدن:بالیدن-رشدکردن 0
(ب )424/
بهابراندرآمدسرگاهاوی 
سپاهانجمنشدنبهدرگاهاوی 
4
بهبالینآمدن:بهخوابگاهآمدن-کنار،پهلووباالیسر 
(ب )445/
ستمکارهمردیدلیرآمدی 
کهایدونبهبالینشیرآمدی 
4
بهپایسپردن:لگدکوبکردن،زیرپاانداختن 
(ب )405/
بدرّیدوبسپردمحضربهپای 
خروشیدوبرجستلرزانزجای 
3
بهجانزنهاردادن:جانراامانوپناهدادن،نجاتدادنزندگی 
(ب )40/
نگرتابداریسراندرنهفت 
یکیرابهجاندادزنهاروگفت 
5
بهجنگاندرآمدن:جنگآغازیدن،بهجنگبرخواستن،بهپیکاربرخواستن 
(ب )340/
سراسربهجنگاندرونهمگروه 
سپاهیوشهریبهکردارکوه 
4
بهجوشآمدن:برآشفتن،خشمگینشدن،ناراحتوعصبانیشدن 
(ب )304/
بهجوشآمدوزودبنهادروی 
جهاندارضحاکازآنگفتاوی 
(ب )024/
زگفتارمادربرآمدبهجوش 
فریدونبرآشفتوبگشادگوش 
بهچشمجوانیندیدن:بهخامینگاهنکردن 
(ب )020/
جهانرابهچشمجوانیمبین 
جزایناستآیینوپیوندکین 
2
به خوبیپیوندکسیراجستن:خواهانصلحودوستیبودن،خواهانخویشاوندیوصلحودوستیشدن 

(ب )444/
بهخوبیبجستندپیونداوی 

بدوبازدادندفرزنداوی 
بهخونکسیتشنهشدن:آرزومندگشتنکسیبودن،دشمنیوکینهیبسیارباکسیداشتنتاحادقصادگشاتناو
کردن 2.
(ب )330/
بهخونپریچهرگانتشنهبود 
بهدستاندرشآبگوندشنهبود 
بهزنهارداشتن:درپناهداشتن،امانتنگاهداشتن 
(ب )042/
زمنروزگاریبهزنهاردار 
بدوگفتکینکودکشیرخوار 
4
بهسانرهیبودن:خدمتگزاربودن،پیشکاربودن،بندهوغالمگشتن 
(ب )442/
یکیمایهوربُدبهسانرهی 
چوکشورزضحاکبودیتهی 
بهشمشیردستبردن:جنگونبردآغازکردن 

مرابردبایدبهشمشیردست 
کنونکردنیکردجادوپرست 
بهفالفرخپیافکندن:بهفالنیکگرفتن:مترادفبا:اختربهنیکیپیافکندن 
(ب )442/
یکیفالفرخ،پیافکندشاه 
بزدبرسرخویشچونگردماه 
گردِماه:قرصماه -ماهکام ،ماهشبچهاردهم/زدن:نهادن،گذاشتن،گرفتن،نگهداشتن/شاه:فریدون 
1همان،ص 34

2رواقی،ص 444

3شامبیاتی،ص 445
4بهفر،ص 444

5شامبیاتی،ص 043
6انوری،ص 4444
7رواقی،ص 444

8انوری،ص 4404

9شامبیاتی،ص 444
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فریدونآنچرمآراستهراهمچونقرصماهبرباالیسرخودنگاهداشتوآنرابهفالنیکگرفت 0
بهگرزدستبردن:برکشیدنوبلندکردنگرزبرایحمله 
(ب )330/
بزدبرسرش،ترگبشکستخرد 
بدانگرزهیگاوسردستبرد 
(ب )402/
عنانبارهتیزتکراسپرد 
بگفتوبهگرزگراندستبرد 
بهگفتارکسینگریستن:تأم کردندرسخن،بهدقتنظرکردن 
(ب )442/
شگفتآمدشکانسخنهاشنید 
سپهبدبهگفتاراوبنگرید 
پایاندرآوردن:نشستن،قرارگرفتن،جلوسکردن 
(ب )045/
بهتختکیاناندرآوردپای 
چوآمددلتاجوربازجای 
4
پایبودن:پایداریواستواری 
(ب )24/
سپهرتبایدنمانیبهجای 
اگربارهیآهنینیبپای 
4
پایپیشنهادن:پیشقدمشدن،مقدمشدن،برترشدن،پیشگامشدن 
(ب )440/
ازآنمهتراناونهدپایپیش 
بهسالکهتر،فزونیشبیش 
3
پایکردنبهکش:چهارزانونشستن 
(ب )042/
نشستهبهپیشاندرونشاهفش 
نگهباناوپایکردهبهکش 
5
پایگهبرایکسیساختن:مقاموجایگاهدادنیامطابقلیاقتجاینشستبرایکسیفراهمکردن 
(ب )344/
زراهسزاپایگهساختشان 
فریدونفرزانهبنواختشان 
4
پردختگی(پرداختگی)گردیدنکسیازرویزمین،کشتنوبهقت رسیدنکسی،پاکشدنزمینازوجودکسی 
(ب )452/
کهپردختگیگرددازتوزمین 
کجاگفتهبودشیکیپیشبین 
(ب )054/
بیفکَندوزیشانبپرداختجای 
جزآنهرچهدیداندروچارپای 
(ب )344/
بپردختوبستدزدستبدان 
ودیگرکهگیتیزنابخردان 
2
پستکردن:باخاکیکسانکردن،بازمینهموارکردن،کشتنوبرخاکافکندن،سرنگونکردن 
(ب )444/
نشستازبرگاهجادوپرست 
سرانشانبهگرزگرانکردپست 
2
پستکردنبندونیرنگ:نابودوباط کردن 
(ب )443/
همهبندونیرنگتوکردپست 
بیامدبهتختکِیبرنشست 
4
پشتراستکردن:قدبرافراشتنوخودرانمایاندن 
(ب )022/
کهدرپادشاهیکندپشتراست 
زهرکشوریمهترانرابخواست 
04
پیبریدنازجاییبهجایدیگر:ترککردنآنجا 
(ب )044/
شومباپسرسویهندوستان 
ببرمپیازخاکجادوستان 
1بهفر،ص 450
2خالقی،ص 24

3شامبیاتی،ص 004
4همان،ص 304

5شامبیاتی،ص 040
6نوشین،ص044

7شامبیاتی،ص 044
8همان،ص 044

9رواقی،ص 543
10خالقی،ص 24
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(ب )454/

بشویمجهانرازناپاک،پاک 
ببرمپیاژدهارازخاک 
پیچیدنازفرمانکسی:سرباززدن،سرپیچیکردن 
(ب )444/
بدرد،بپیچدزفرمانتو 
همیمحضرمابهپیمانتو 
0
پیمودنجام:نوشیدنجام–دورگرداندنجام،پرکردنپیالهوجامازمی 
(ب )424/
بپیمایجاموبیارایخوان 
نبیدآورورامشگرانرابخوان 
تخمنیکیکاشتن:نیکیکردن 
(ب )043/
کهجزتخمنیکیسپهبدنکشت 
یکیمحضراکنونببایدنبشت 
4
جانراگروگانکردن:جانرافداکردن 
(ب )044/
گروگانکنمجانبدانکتهواست 
وگرپارهخواهیروانمتراست 
4
جهانبرکسیراستکردن:جهانرابراومسخروفرمانبردارکردن 
(ب )343/
جهانویژهبرخویشتنکردراست 
سدیگرکهکینپدربازخواست 
3
جهانناسپرده:جوان،بیتجربه،دنیاندیده،نیازموده 
(ب )444/
جهانناسپردهجوانسِتُرگ 
بهاسباندرآمدبهکاخبزرگ 
چینبهابرودرآوردن:نهایتخشم،درغضبشدن 
(،042ص )023
برابروزخشماندرآوردچین 
دلشگشتپردردوسرپرزکین 
5
خاکبرآوردن:ویرانکردن،خرابکردن 
(ب )022/
برآرمازایوانضحاکخاک 
بپویمبهفرمانیزدانپاک 
(ب )024/
برآوردوکردآنبلندیمجاک 
وزایوانماتابهخورشیدخاک 
خاکبوسدادن:بوسیدنزمینازرویاحتراموادب 
(ب )342/
زدرگاهبرخاستآوایکوس 
مهانپیشاوخاکدادندبوس 
خونریختن:کشتن،کشتوکشتارکردن 
(ب )440/
بریزد،کنددریکیآبزن 
همیخونداموددومردوزن 
داستانزدن:مذاکرهوگفتگوکردن،حکایتکردن،قضاوتکردن 
(ب )444/
بیایدزدنداستان،آوری 
توشاهیوگراژدهاپیکری 
دستبردن:پیشیوسبقتگرفتن،چیرهشدنبرحریف،اقدامکردن 
(ب )325/
بهکوششهمیدستنیکیبریم 
بیاتاجهانرابهبدنسپریم 
(ب )444/
چوشدساختهکارگرزگران 
بداندستبردندآهنگران 
دستدرازشدن:غالبومسلطوچیرهشدن،زبردستشدنودستیازیدن:آهنگکردن 
(ب )5/
بهنیکینبودیسخنجزبهراز 
شدهبربدیدستدیواندراز 
دستشستنزجان:تسلیممرگشدن-ترکجانگفتن 
(ب )24/
بیایدهمیدونزجاندستشست 
وگرنشنودبودنیهادرست 
(ب )044/
زایرانبهجانتویازیددست 
چنانبُدکهضحاکجادوپرست 
دشمنخودراخوارداشتن:بهناچیزشمردن،بیاعتبارگرفتن 
(ب )044/
بترسمهمیازبدروزگار 
ندارمهمیدشمنخودخوار 
1نوشین،ص 044
2بهفر،ص 442

3خالقی،ص 22

4شامبیاتی،ص 544
5ثروت،ص 003
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درهوایکسیبودن:بهکسیدوستیومهرورزیدن،متمای بودنوگراییدنبهکسی،هوادارکسیبودن 
(ب )344/
کهازدردضحاکپرخونبُدند 
همهدرهوایفریدونبُدند 
دلازبندکسیبریدن:رهاشدنازاسارتوقیدوبستگیبهکسی 
(ب )440/
سرازبندضحاکبیرونکند 
کسیکوهوایفریدونکند 
0
دلبازجایآمدن:آرامشخودرایافتن 
(ب )045/
بهتختکیاناندرآوردپای 
چوآمددلتاجوربازجای 
4
دلبریدن:دستکشیدن،دلکندن،خالیوتهیشدن 
(ب )404/
بریدهدلازترسکیهانخدیو 
خروشیدکایپایمرداندیو 
دلبهفرمانکسیآراستن:بهفرمانکسیدلدادن،آمادهیفرماانبرداریازکسایباودنپااککاردندلازکیناهو
دشمنی 4

همهدلبهفرمانشآراسته 
برفتندبارامشوخواسته 
دلبهگفتارکسیسپردن:شیفتهوفریفتهسخنانکسیشدن 
(ب )404/
سپردیددلهابهگفتاراوی 
همهسویدوزخنهادیدروی 
دلپرازآتشبودن:درسختیوسوزوگدازبودن،دچاردردومحنتشدن 
(ب )444/
همهزندگانیبروناخوشاست 
دلشزانزدهفال،پرآتشاست 
رازداشتنجهاندرنهانباکسی:پشتیبانیویاوریکردنپنهانیزمانهکسیرا.فریابونیرناگآماوختنزمااندر
نهانکسیرا(برایچیرگیوغلبه)ودرک بختیاریوکامیابیکسی 3
(ب )404/
مگررازداردیکیدرنهان 
بترسمهمیزانکهبااوجهان 
روزروشنبرکسیالژوردشدن:نگونبختوبیچارهشدنوتیرهروزشدن 
(ب )042/
شدهروزروشنبروالژورد 
نهآرامبودشنهخوابونهخورد 
رویسرخکردن:چهرهراازغضبوخشمبرافروختن 
(ب )404/
بسانهماالنکندسرخروی 
چراپیشتوکاوهیخامگوی 
زمانآمدن:فرارسیدناج  
(ب )335/
مزن،گفت،کورانیامدزمان 
بیامدسروشخجستهدمان 
5
زمانهبرکسیبازگشتن:دنیابهاورویآوردن،دنیابهکامکسیگشتن 

برآمدبرینروزگاریدراز 
سراسرزمانهبدگشتباز 
زمینبرکسیتنگشدن:سختودشوارشدنجهانبرکسی 
(ب )002/
بهگردجهانبرهمینجستوجوی 
زمینکردهضحاکپرگفتوگوی 
زهرهداشتن:دلوجرآتداشتن 
(ب )442/
نهزینپایگاهازهنربهرهداشت 
ندیدمکسیکینچنینزهرهداشت 
زیرانگشتریداشتن:زیرفرمانداشتن،احاطهوتسلطداشتن .
(ب )43/
ددومردمودیوومرغوپری 
توداریجهانزیرانگشتری 
4
ستارهسودن:لمسکردن،بسیاربلندوافراشتهبودن 
1خالقی،ص 20

2شامبیاتی،ص 455
3همان،ص 453
4بهفر،ص 445

5همان،ص 042

6شمبیاتی،ص 434
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درپهلویسوتن،ساییدن،مالیدن،کوبیدن،سوراخکردن،سخنسنگچاقو،تیزکردن،لمسکردن 0
(ب )404/
توگفتیستارهبخواهدبسود 
کهایوانشبرترزکیواننمود 

سخنبرگشادن:سخنگفتن 
(ب )455/
کهخرمزییدایدلیرانوشادا 
فریدونبدیشانسخنبرگشاد 
(ب )444/
کهنوباشتاهستگیتیکهن 
گشادندبرآفریدونسخن 
4
سرآوردنروز:کشتن-بهفرجامآوردنزندگانیبروی 

بروبرسرآوردضحاکروز 
گرفتندوبردندبستهچویوز 
سرازگردپاکشستن:غباراندوهونکبتوبدبختیرابهکلیزدودن 
(ب )444/
بشویمشماراسرازگردپاک 
کهگراژدهاراکنمزیرخاک 
4
سربهابربرابرکردن:کمال،ارتقاء،اعتالورتبه =سربهخورشیدبردن=سربهماهکشیدن 
(ب )424/
سرتبرترازابربارندهباد 
جهانهفتکشور،تورابندهباد 
سربرباددادن:خودرابهکشتندادن 
(ب )024/
تراروزجزشادوخرممباد 
بدانمستیاندردهدسربهباد 
سربهکیناندرآوردن:واردکارزارشدن 
(ب )304/
گرفتوبهکیناندرآوردسر 
زبیراههرکاخرابامودر 
3
سربهگازآمدن:بریدهشدنسر،کشتهشدن،بهمرگنزدیکشدن 
(ب )455/
مگراژدهاراسرآیدبهگاز 
بروخوبرویانگشادندراز 
5
سرتیزشدن:شهامتوبیباکیمعموالازرویغروروگستاخی 
(ب )444/
بهآباندرافکندگلرنگرا 
سرشتیزشدکینهوجنگرا 
4
سرکسیراازگردشستن:کسیراازکارخردبهپایگاهبلندبرکشیدن 
(ب )444/
بشویمشماراسرازگردپاک 
کهگراژدهاراکنمزیرخاک 
سرزبادپردختهکردن:سرازغروروکبربیرونآوردن 
(ب )22/
کهجزمرگراکسزمادرنزاد 
بدوگفتپردختهکنسرزباد 
شبوروزبهنامکسیلبگشادن:پیوستهنامکسیرابرزبانراندن.بهنامکسیشروعبهسخنکردن 
(ب )020/
بهنامفریدونگشادیدولب 
چنانبدکهضحاکراروزوشب 
2
شمارکسیراگرفتن:بهحسابکسیرسیدن،رسیدگیکردنبهاعمالنیکوبدکسی،حسابپسدادن 
(ب )445/
بدانتاجهانماندراندرشگفت 
شماریتبامنبیایدگرفت 
2
شمردنغموشادیفراوان=گذراندن،پشتسرگذاشتن 
(ب )24/
برفتوجهاندیگریراسپرد 
فراوانغموشادیشمرد 
1زنجانی،ص 443
2کزازی،ص 24

3ثروت،ص 040

4شامبیاتی،ص 443
5انوری،ص 3044

6شامبیاتی،ص 453
7نوشین،ص 444
8بهفر،ص 402
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عنانسپردن:گذاردنکهاسببهخودرود.دراینبیتبهتعجی روانشدنودوانیادناساب،لگااماسابراسات
کردنتااسببهآزادیبدود 0.
(ب )402/
عنانبارهیتیزتکراسپرد 
بگفتوبهگرزگراندستبرد 
4
فروریختنسر:سرازبدنجداکردن 
(ب )444/
همهمجزباخونبرآمیختشان 
سرازباریکسرفروریختشان 
فرمانکسیرامیانبستن:آمادهومهیابودن 
(ب )024/
میانبستهفرماناوراسپاه 
جهاندارضحاکباتاجوگاه 
4
کارخویشساختن:تدبیروچارهاندیشهکردن،وضرتازهایایجادکردنوپیشآوردن 
(ب )303/
کههرگزتنامدچنینکارپیش 
چرابرنسازیهمیکارخویش 
3
کسیراشتابآمدن:خستهودلگیرشدنازوضعی 
(ب )424/
گرانشدسرش،رایخوابآمدش 
چوشدنوشخورده،شتابآمدش 
کالهبرسرنهادن:بهپادشاهیرسیدن 
(ب )434/
بهشاهیبهسربرنهادیکاله 
ازآنپسهرآنکسکهبگرفتگاه 
کمرراتنگبستن:آمادهیجنگشدنومقابلهبادشمن 
(ب )442/
کمرتنگبستشبهکینپدر 
فریدونبهخورشیدبر،بردسر 
گاهگرفتن:تختشاهیراتصاحبکردن 
(ب )434/
بهشاهیبرسرنهادیکاله 
ازآنپسهرآنکسکهبگرفتگاه 
5
گشادچیزیبهدستکسیبودن:ممکنومحققشدنامریبهوسیلهیکسی 
(ب )434/
گشادجهانبرکمربستتوست 
کجاهوشضحاکبردستتوست 
4
گوشگشادن:بهفکرفرورفتن،تأم کردن،بادقتگوشکردن 
(ب )024/
زگفتارمادربرآمدبهجوش 
فریدونبرآشفتوبگشادگوش 
همداستانبودن:همعقیدهوموافقبودن 
(ب )044/
کهمنناشکیبمبدینداستان 
ببایدبدینبودهمداستان 
2
منزلکردن:فرودآمدن،متوقفکردنواقامتکردنومسکنکردن 
(ب )445/
لبدجلهوشهربجدادکرد 
دگرمنزلآنشاهآزادمرد 
2
نگینزمانهبودن:گرانیترینوعزیزترینچیزدرجهان  
(ب )44/
جهانروشنازناموربختتُست 
نگینزمانه،سرتختتُست 
هوابودنبرچیزی:مای بودنبرچیزیوخواستاربودن 
(ب )044/
گروگانکنمجانبدانکتهواست 
وگرپارهخواهیروانمتراست 

1زنجانی،ص 202

2شامبیاتی،ص 443
3همان،ص 444
4بهفر،ص 445

5شامبیاتی،ص 350
6همان،ص 352
7همان،ص 323
8خالقی،ص25
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وکنایاتیچونرامشدن:تسلیمشدن(ب )454/رفتنکار:پیشرفتن(ب )423/
روینهادن:رویکردنورویآوردن(ب )404/زبانراندن:سخنگفتن(ب )442/
زیرخاککردنکسی:کشتن(ب   )444/سازرفتنگرفتن:آمادهرفتنشدن(ب )454/
سخنازپیشوکمگفتن:همهچیز(ب )02/سراندرکشیدن:بهجلورفتن(ب )443/
سربختکسیرابهخاکاندرآوردن:کسیرانگونبختوبختبرگشتهکردن(ب )40/
سربهخوارینهادن:بهذلتتندردادنوبدبختوذلی شدن(ب )24/
سربهخورشیدبردن:قدراستکردنبرایقیام(ب )442/
سااربااهماااهکشاایدن:بهپایگاااهبلناادرساایدن(ب)45/ساارکساایرانگااونآوردن:کشااتن،هااالککااردن،نااابود
کردن(ب )324/
سرکینهجویداشتن:اندیشهایآکندهازجنگجویی(ب)45/دلپردردشدن:غمگینشدن(ب )023/
دلهوایکسیکردن:دلتنگشدنبرایکسی،ناراموبیقرارشدن(ب )44/
کمربستن:آمادهشدن(ابیات )430،444،443،435،434،430،
گشادنراز:آشکارشدنراز(ب  )432،444،44/کسیراپایبودن:پایداریکرد(ب )024/
گردبرخاستن:غوغاوشوربرخاستن(ب )440/گوشنهادنبهکسی:شنیدنبادقتورغبتبسیار(ب )444/
گشودنلب:سخنگفتن(ب )023/فریادخواستن:یاریخواستن(ب )442/
نمازبردن:تعظیمکردن،بزرگداشتن(ب )424/

 9- 2بررسی کنایه از موصوف (اسم)
آوردنصنعتبهجایموصوفدربسیاریازمواردسببتشخصزبانمیشودوایننوعازصفتکاهدربالغات
فرنگیبهآن«»epithetمی گوینددرزبانشعردارایمقاامبرجساتهایاسات.دربسایاریازقسامتهاایمهام
شاهنامه،فقطازهمینخصوصیتبرایشعراستفادهشدهاست.اینصنعتگاهمیتوانددرحاوزهیاساتعارهقارار
گیردوگاهنه(.شفیعیکدکنی،ص )42
بادپایان=اسبانتیزرو–تندرو 
(ب )445/
بهآباندرونغرقهکردندزین 
بهآنبادپایانباآفرین 
(ب )302/
برآنبادپایانباریکبین 
بفرمودتابرنهادندزین 

جادوستان=ایران 
(ب )044/
شومتاسرمرزهندوستان 
ببرمپیازخاکجادوستان 
جادوستانکنایهیایماستازایرانکهدرروزگارضحاکسرزمینجادوانودیوخویانشادهاسات(.کازازی،ص
 )444
گردنفراز=فریدون 
(ب )444/
نهادهبدوگوشگردنفراز 
گشادآننگارجگرخستهراز 
خوبرخ=فریدون 
(ب )034/
برمخوبرخرابهالبرزکوه 
شومناپدیدازمیانگروه 
جهانجوی=فریدون 

(ب )044/
وزانگرزپیکربدیشاننمود 
جهانجویپرگاربگرفتزود 



جهانجوی:ضحاک 
(ب )443/
فروزانبکردارخورشیدبرز 
بهپیشجهانجویبردندگرز 


تاجور:پادشاه 
(ب )045/
بهتختکیاناندرآوردپای 
چوآمددلتاجوربازجای 

بررسی کنایه و مجاز با تأکید بر داستان ضحاک

گرانمایه:زیرک(خوابگزارضحاک) 
گرانمایهازپیشتختبلند 
دالور:زیرک(خوابگزارضحاک) 
دالوربدوگفت:اگربخردی 
نامجوی:فریدون 
فرانکبدوگفتکاینامجوی 
نامورکدخدای:ضحاک 
بجستندخورشیدرویانزجای 
چنینگفتبانامورماهروی 
خورشیدرویان:ارنوازوشهرناز 
بجستندخورشیدرویانزجای 
ماهروی:ارنواز 
چنینگفتبانامورماهروی 
پاکمجز:نگهبانمرغزار 
پرستندهیبیشهوگاونجز 
گردنفراز:فریدون 
گشادآننگارجگرخستهراز 
مایهور:کندرو 
چوکشورزضحاکبودیتهی 
کدخدا:کندرو 
سخنراچوبشنیدازوکدخدای 
پرمایه:ارنوازوشهرناز 
بهاسباندرآمدبهایوانشاه 
بیداربخت:فریدون 
برآنگونهضحاکرابستهسخت 
نگارجگرخسته:ارنواز 
گشادآننگارجگرخستهراز 
دوپوشیدهپاک:ارنوازوشهرناز 
زتخمکیانمادوپوشیدهپاک 
پرهنر،نامور،بخردان:موبدان 
ازآنپسچنینگفتباموبدان 
دادخواه:کاوه 
همانگهیکایکزدرگاهشاه 
سپهبد:ضحاک 
سپهبدگشادآننهانازنهفت 
سپهبدهرآنجاکهبدموبدی 
سپهبدبهگفتاراوبنگرید 
یکیمحضراکنونببایدنبشت 
بیامدچوپیشسپهبدرسید 
سپهبد:فریدون 



(ب )043/
بتابیدرویازنهیبگزند 


(ب )44/
کسیبیبهانهنسازدبدی 


(ب )052/
بگویمتراهرچهگفتیبگوی 


(ب )54/
ازآنغلج نامورکدخدای 
(ب )44/
کهمگذارتنرا،رهچارهجوی 


(ب )54/
ازآنغلج نامورکدخدای 


(ب )44/
کهمگذارتنرا،رهچارهجوی 



چنیندادپاسخبدانپاکمجز 
(ب )040/




نهادهبدوگوشگردنفراز 
(ب )444/


یکیمایهوربدبهسانرهی 
(ب )442/


بکردآنچگفتشبدورهنما 
(ب )424/


دوپرمایهباهمیدونبهراه 
(ب )444/


سویشیرخوانبردبیداربخت 
(ب )325/


نهادهبدوگوشگردنفراز 
(ب )444/


شدهرامبااوزبیمهالک 
(ب )454/


کهایپرهنرناموربخردان 
(ب )022/


برآمدخروشیدندادخواه 
(ب )042/

همهخوابیکیکبدیشانبگفت 

اردی
(ب)40/
ساااااخندانوبیاااااداردلبخاااا
(ب )24/
شگفتآمدشکانسخنهاشنید 
(ب )442/
کهجزتخمنیکیسپهبدنکشت 
(ب )043/
سراسربگفتآنچدیدوشنید 

19 /
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نیامدگهپرسشوسردباد  

(ب )422/
(ب )44/

هنوزآنسپهبدزمادرنزاد 

جگرخسته=ضحاک 
(ب )24/
بگفتآنجگرخستهخوابیکهدید 
زکشوربهنزدیکخویشآورید 
داور=پروردگار 
(ب )432/
همیآفرینخواندبرداورش 
فروریختازمژهمادرش 
گلرنگ=اسب 
(ب )444/
بهآباندرافکندگلرنگرا 
سرشتیزشدکینهوجنگرا 
گلرنگ:وصفیاستکهفردوسیبرایرنگاسببهکارمیبردوگاهیبهمعنایمطلقاست .

نوند:شتابان 
(ب )423/
بهجاییکهیزدانپرستانبُوند 
رسیدندبرتازیاننوند 
هشیارزنهارگیر:پرورندةگاوبرمایه 
(ب )043/
همیدادهشیارزنهارگیر 

سهسالشپدروارازآنگاوشیر 


جهانآفرین:پروردگار 
(ب )340/
همیکردیادازجهانآفرین 
همیپندشاندادوکردآفرین 
جهانآفرینرابهدلدشمنست  (ب )444/
بپویید،کینمهترآهرمنست 
فریدونجهانآفرینرابخواند  (ب )440/
کسازروزبانانبهدربرنماند


پیشکار:کندرو 
 )300،342
کهمهمانکهباگرزهیگاوسار
(ابیات،
چنیندادپاسخوراپیشکار 


 9-9کنایه از صفت 
گرزدار:دالوروجنگجو 
(ب )355/
سزاوارهرکسیپدیدستکار 
یکیکارورزویکیگرزدار 
سرفکنده:خج 
(ب )24/
پرازهولدل،دیدگانپرزخون 
همهموبدانسرفکندهنگون 


بیزبان:ضعیف 
(ب )020/
چنانبیزبانمهرباندایهرا 
بیامدبکشتآنگرانمایهراآ 


وارونهخوی:بدکردار 
(ب )42/
چنانبدکهچونمیبدیدشآرزوی 
پسآیینضحاکوارونهخوی 


دژم:خشمگین 
(ب )444/
کهبرگویتاازکهدیدیستم 
بدوگفتمهتربهرویدژم 


بیزیان:بیآزار 
(ب )444/
زشاهآتشآیدهمیبرسرم 
یکیبیزیانمردآهنگرم 

 
خامگوی:بیهودهگوی 
(ب )404/
بسانهماالنکندسرخروی 
چراپیشتوکاوهیخامگوی 


بدگوهر:بدذاتوبدنهاد 
(ب )345/
کهخودپرورانیوخودبشکری 
جهاناچهبدمهروبدگوهری 


گستاخ:بیشرم 
(ب )30/
کهمهمانگستاخبهتربهفال 
بدوگفتضحاکچندینمنال 


آبگون:تیز 

بررسی کنایه و مجاز با تأکید بر داستان ضحاک

(ب )330/
بهخونپریچهرگانتشنهبود 


(ب )322/
سخنراچنینخوارمایهمدار 


(ب )424/
هماندرخورشباگهرمهتران 


(ب )444/
برآنبارهیشیردلبرنشست 



نهازپیرسرکاردانانشنید 
(ب )002/


بهمهرفریدوندلآگندهبود 
(ب )043/


گشادهزبانپیشضحاکشد 
(ب )24/


دومردگرانمایهیپارسا 
(ب )05/


بیاموختشانکژیوبدخویی 
(ب )04/


دومردگرانمایهیپارسا(ب )05/
(ب )05/


دگرپاکدامنبهنامارنواز(ب )2/
(ب )2/

کهآنسروپروینرخافگندبن(ب  )44/
(ب )44/


دگرنامگرمای پیشبی 
(ب )04/
(ب )44/
گرفتایندوبیدارخرمنهان (ب  )44/
(ب )44/

گشادهزبانپیشضحاکشد(ب   )24/
(ب )24/

گشادهزبانپیشضحاکشد(ب   )24/
(ب )24/

فاااداکاااردپااایشتاااوروشااانروان 
(ب )04/
(ب )043/
کهتنراجواندیدودولتجوان (ب/
 )42
بااهپشااتهیااونیباارافگناادهخااوار
(ب )324/

15 /

بهچنگاندرشآبگوندشنهبود 
خوارمایه:بیارزش 
سخنماندازتوهمییادگار 
میروشن:صافی 
میروشنآوردورامشگران 
شیردل:جنگی،جنگاور(صفتاسب؟؟) 
بهتندیمیانکیانیببست 
پیرسر،کاردانان:باتجربه،دانایان 
کهکسدرجهانگاوچونانندید 
فرخنده:خجسته،نیکبخت 
فرانکبدشناموفرخندهبود 
ناباک:بیپروا 
دلشتنگترگشتوناپاکشد 
پاکدین:درستکار 
یکینامشارمای پاکدین 
کژیوبدخویی:ناراستی 
بپروردشانازرهجادویی 
گرانمایه:ارجمند 
یکینامشارمای پاکدین 
پاکدامن:عفیف 
زپوشیدهرویانیکیشهرناز 
برمنش:بلندطبر،واالمنش 
شهبرمنشراخوشآمدسخن 
پیشبین:غیبگو 
یکینامشارمای پاکدین 
بیدارخرمنهان:آگاه،هوشیار 
خورشخانهیپادشاهجهان 
دلتنگ:آزردهخاطر 
دلشتنگترگشتوناباکشد 
گشادهزبان:فصیخ،خوشبیان 
دلشتنگترگشتوناباکشد 
روشنروان:جانعزیز 
پدرتآنگرانمایهمردجوان 
ارغوان:سرخ 
شدازشادمانیرخشارغوان 
برافکنده:ازپادرآمده،شکستخورده 
ببردندضحاکرابستهزار 
 
 4-1مجاز
مجازآنلطیفهیبیانیاستکهکلمهرادرغیرمعنایلجویبهکارمیبرندواینلطیفهیبیانییادرخودکلمه 
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استیادراسنادوجملهمورداستفادهقرارمیگیرد(.تجلی ،ص )33

هرمجازیبایدقرینهایداشتهباشدتامشخصشودکهلجتدرمعنیخودبهکارنرفتهاستوبایدبینمعنیاولیاه
وثانویهلجتارتباطیوعالیقیباشد(.شمیسا،ص )44
مجازازدیدگاهشمیسابهمجازلجویکهاستعماللفظیاجملهدرمعنیغیرماوضرلاهباهشارجوجاودقریناهو
عالقهاستومجازیعقلییااسنادمجازی،اسنادفع بهفاع غیرحقیقیاست(.همان،ص )44
عال قهانواعمتعددداردمانندعالقهحالومح ،جزءوک ،ساببومسابب،مجااورتومالزمات،شاباهتو....
(همایی،ص )434
دراینبخشبهبررسیمجازیهاییمیپردازیمکهاستادطوسدرداستانضحاکبهکاربردهاست :

آنراارادهمیکند .

یجنس:جنسچیزیآوردهمیشودوابزارساختهشدهبا

 –0
عالقه
آهن:فردوسیاینواژهرادرمعنیزره،بهکاربردهاست .
(ب )344/
بدانتانداندکسشزانجمن 
بهآهنسراسربپوشیدتن 
توانازانواعمجازعالقهیماکانمحسوبداشت(.شمیسا،ص )32


مجازجنسرامی
سیمورز:پول 
(ب )443/
ببخشیدشانجامهوسیموزر 
پسندآمدشکارپوالدگر 
یجزئیه:ذکرجزء.ارادهیک  


عالقه
خاک:گور 
(ب )444/
بشویمشماراسرازگردپاک 
کهگراژدهاراکنمزیرخاک 
ایوان:کاخوخورشید:آسمان 
(ب )024/
برآوردوکردآنبلندیمجاک 
وازایوانماتابهخورشیدخاک 
گن ودینار:ثروت 
(ب )324/
نخواهدبُدنتوراسودمند 
همانگن ودیناروکاخبلند 
خواسته:ثروت–هدیه 
(ب )354/
همهدلبهفرمانشآراسته 
برفتندبارامشوخواسته 
دل:جسم،تن 
(ب )323/
گذشتهستوبسیارخواهدگذاشت 
بساروزگارکهبرکوهودشت 
زمین:سرزمین،کشور 
(ب )402/
کهاینامورشهریارزمین 
مهانشاهراخواندآفرین 
خاک:سرزمین 
(ب )454/
بشویمجهانرازناپاک،پاک 
ببرمپیاژدهارازخاک 


زبان:دهن 
(ب )22/
زبانپرزگفتاریکبادگر 
لبموبدانخشکورخسارهتر 
عالقهیالزمیه :

خون:کشتن 
(ب )323/
وزوخوندلبرزمینریخته 
ببستشبرآنگونهآویخته 
(ب )433/
چهآمدبرآنمرزناپاکرای 
زخونچنانبیزبانچارپای 

بند:زندان 
(ب )322/
نیایدبرشخویشوپیونداوی 
بهکوهاندرونبهبودبنداوی 
تخت،گاه،تاج:ازلوازمپادشاهی 
(ب )024/
میانبستهفرماناوراسپاه 
جهاندارضحاکباتاجوگاه 
(ب )454/
بهمابازگرددکالهمهی 
کهگردوننگرددبهجزبربهی 
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نماندبهکسجاودانهنهبخت 
چگونهفروپژمردبختتو 
شگفتیبهدلسوزگیکدخدای 

(ب )434/
(ب )454/
(ب )442/
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چنیندادپاسخفریدونکهتخت 
کهآیدکهگیردسربختتو 
کهداشتیتختوگن وسرای 
عالقهیسببیه :

سیرگشتن:خستهوملولشدن 
(ب )044/
برآویختناگاهدردامشیر 
گریزانوزخویشتنگشتهسیر 
(ب )045/
شدازگاوگیتیپرازگفتوگوی 
نشدسیرضحاکازآنجستوجوی 
عالقهیمحلیه :

جهان:مردم 
(ب )442/
چُنازنامداداریادآوریم 
جهانراهمهسویدادآوریم 
(ب )354/
جهانرازکرداراوباکبود 
بهبنداندرستآنکهناپاکبود 
(ب )445/
بدانتاجهانمانداندرشگفت 
شماریتبامنبیایدگرفت 
وابیات 022،434،442،424،343
بازارگاه:مردمکوچهبازار 
(ب )444/
بروانجمنگشتبازارگاه 
چوکاوهبرونشدزدرگاهشاه 


جام:می 
(ب )424/
بپیمایجاموبیارایخوان 
نبیدآرورامشگرانرابخوان 
مجازبهعالقهیشباهت :

واژهایبهسببشباهتبهجایواژهیدیگربهکارمیرودکهگاهیازآناستعارهیمصرحهیادمیشود.بنابراین
هراستعارةمصرحهایمجازاستبهعالقهیشباهت .

دربسیاریازابیاتاژدها،ضحاکاست.درواقرمجازبهعالقهیشباهت 

(ب )343/
بهفرمانگرزمنآیدرها 
بدانتاجهانازبداژدها 
(ب )344/
هرآناژدهاخیمناپاکرا 
نخواهیمبرگاهضحاکرا 
ودرابیات 442،420،403،042،
گردماه:اخترکاویان 
(ب )420/
چوسروبلندازبرشگردماه 
نشستهبهآرامدرپیشگاه 
مشک:گیسو 
(ب )344/
بهزیرسرازمشکبالینکند 
شبتیرهگونخودبترزینکند 
شیر:ضحاک 
(ب )445/
ستمکارهمردیدلیرآمدی 
کهایدونبهبالینشیرآمدی 
چراغ:خورشید 
(ب )24/
همانگهسرازکوهبرزدچراغ 
جهانازشبتیرهچونپرّزاغ 
یاقوتزرد:روشناییوپرتوخورشید 
(ب )20/
بگستردخورشیدیاقوتزرد 
توگفتیبرکشورالژورد 
نرگس:چشم 
(ب )344/
پرازجادوییبافریدونبهراز 
بدیدآنسیهنرگسشهرناز 
ودرابیات 434،402،444،442،342ازکلماتدوماه:نوروزوشهرناز،بتان،خواهرانجمشید/نارگس،چشام/
گ سرخچهر/،نم،اشک/چرخ،آسمان/آب،اشک/شیر،پهلوان–فریدون/خون،اشک/سروپروینرخاساتعاره
ازخواهرانجمشیدبهترتیبابیاتمیتواناشارهکرد .

گردون:آسمان 
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کهگردوننگرددبجزبربهی بهمابازگرددکالهمهی (ب )454/
اسنادمجازی :
گاهیفع بهفاع غیرحقیقیاسناددادهمیشودکهازآنبهاستعارهمکینهازنوعغیرغیرتشاخیصهامناامبارده
میشود :

(ب )345/
کهخودپرورانیوخودبشکری 
جهاناچهبدمهروبدگوهری 
(ب )444/
دوگوشمنآوازاوراشنید 
کهچونکاو،آمدزدرگهپدید 
(ب )345/
کهرازسپهرراندانستکس 
ندانمچهشایدبدنزینسپس 
بهترتیب–جهان،گوش،سپهراسنادمجازیهستند .
عالقهیآلیه:دست 
ودیگرکهگیتیزنابخردانبپردختوبستدزدستبدان(ب )344/
عالقهیکلیه :
سر:مجز 
بهجایسرشزانسربیبها خورشساختندازپیاژدها(ب )44/
زمان:لحظه 
چودانستهشدچارهسازآنزمان بهخیرهمترسازبداژدها(ب )42.
دالیل کاربرد کنایه و مجاز
 -1ویژگی بالغی:
بسیاریازمعانیرااگربامنطقعادیگفتاراداکنیملذتبخشنیستوگاهزشتمینماید،ازرهگاذرکنایاهمای
توانبهاسلوبیدلکشوموثربیانکرد.جایبسیاریازتعبیراتوکلماتزشتوحرامرامیتاوانازراکنایاهباه
کلماتوتعبیراتیدادکهخوانندهازشنیدنآنهاهیچگونهامتناعینداشتهباشادوشاایدساهمعمادهدرانتخااب
کنایاتدرهمینحوزهمفاهیمیباشدکهبیانمستقیمعادیآنهامایةتنفرخاطراست(.شفیعیکدکنی،ص)044
 -4ایجاز :کنایهنوعیایجازاستکهجنبههنریداردوذاتاًزیباستایجازهنریکنایاهدرآناساتکاهلفاظ،
یکیاستومعنادووگاهکنایهدرزبانمحاورهایباایجازمعنیرادرجانمخاطبمینشاند.
 -4عظمت و بزرگی:گاهیبهکاربردنکنایهبهجاینام(کنایهازموصوف)درواقربهعنوانتفخیمبیاانمای
شود(.همان،ص)034
جهانآفرین–پروردگار
هیپندشاندادکردآفرین  همیکردیادازجهانآفرین(ب)340/
 -3اغراق :استفادهازکنایهبرایمبالجهواغراقبسیارکاربردداردبهویژهکهعنصراصلیبیاندرحماسهاغاراق
است.
جهان،هفتکشورتورابندهبادسرتبرترازابربارندهباد()424
دالی استفادهازمجاز:کاربردمجازحسکنجکاویرادرخوانندهبرمیانگیزدودرویشاوقمایآفرینادتااباا
انگیزهبیشتردرجستجویمعناومفهومتازهباشد .
الف .1جدول فروانی کنایه و مجاز در داستان ضحاک
کنایه و مجاز
کنایه
مجاز

تعداد
042
54
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الف.2نمودار میله ای:
نمودارفروانیکنایهومجازدرداستانضحاک
250
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52

0
کنایه

مجاز
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تعداد
نوع کنایه
040
44
42

کنایهفعلی
کنایهموصوف
کنایهصفت
ب .2نمودار میله ای:
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140
120
100
80
60

40
20
0
کنایهصفت

کنایهموصوف

کنایهفعلی


بررسیزمینهیپیدایشکنایاتنشانمیدهدکهترکیباتوعباراتکنایینخستدربینافرادگروههایایازیاک
ملتشک یافتهاندکهبراثرگسترشروابطوپیوندهایاجتماعیاندکاندکموردپذیرشعماومقارارگرفتاهو
مرسومگشتهاند.کنایههاگاهساختهوپرداختهیذهنادیبانوشاعرانگویندهوگااهبارخاساتهازویژگایهاای
فرهنگیورفتاروهنجارهایاجتماعیاستکهباگذشتروزگاروتجییرساختارجامعهازمحدودهیواژگانزباان
کنارمیروندوجایبهگفتارپوشیدهمیدهند(.برومند،ص )02-04
فردوسیبهجهتدستداشتنبرگسترهیپهناوریازواژگانبسیاریازصحنههااوحااالتراملماوسودسات
یافتنیمیکندواینیکیازمختصاتسبکخراسانیاستاوباآوردنکنایاتکهبیشاتردرمیاانعاماهیآنزماان
رواجداشتهاستباایجازمعنیرادرجانمخاطبمینشاند .
ساختارکنایهدرداستانضحاکبهسهصاورتاسات،یااباهصاورتیاکواژهمانند:مایاهورباهمعنایارجمناد
،ثروتمند/ترکیب:گشادهزبانبهمعنیفصیحوشیرینبیان/جمله:سربهکینآوردنبهمعنیواردکارزارشدن .
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ازآنجاکهکنایهعنصرسبکیاستکهساختارزبانشعررابهمعیارزبانروزمرهنزدیکمیکندودستشااعررا
درسرایشبهتروروانتراثربا زمیگذارد،استادطوسسعیکردهاستازکنایهبهخوبیبهرهببردوگسترهخیاال
راتنگوتارنسازد .
ج .1جدول فراوانی مجاز و عالقه های آن در داستان ضحاک

تعداد
04
04
2
2
4
4
4
4
0

نوع مجاز
شباهت
محلیه
جزییه
الزمیه
اسنادمجازی
جنس
کلیه
سببیه 
آلیه
ج .2نمودار میله ای:
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20
15
10
5
0
آلیه

سببیه

کلیه

جنس

اسناد مجازی

الزمیه

جزییه

محلیه

شباهت

مقولهیهنریمجازکاربردواژهدرغیرمعنایحقیقیباوجودعالقهاستوعلتپیدایشآنعالوهبرتخی وبار
انگیختگیذهن،صرفهجوییزبانودرپیآنایجازکالماست.مجازذهنرادرجنبوجوشمعنایتازهتاریباه
کنکاشوفعالیتوامیداردواینفعالیتسببلذتاومیشود.شاعرسخنسرایطوس،درداستانضحاکمجااز
هایلجویرابهمراتبکمترازکنایهبهکاربردهاستوازمیانآنهاازاستعارهیمصرحهکهزیرمجموعاهیمجااز
بهعالقهیشباهتاستبیشتربهرهبردهاست.
استعارهذهنمخاطبرابهکنکاشویافتنمعناییتازهوبدیروامیداردوگاهذهاناوراباهمرحلاهایبااالتراز
آنچهکههستمیبردصنعتاستعارهسببمیشودتاخواننادهابتادادرذهانخاودتشابیهساازیکنادوشااعر
مخاطبخودرابههنرتشبیهسازیدعوتمیکند(.شفیعیکدکنی،ص)002فردوسیتصاویریکهبهکارمیبارد
باموضوعداستانبهخوبیهماهنگیداردوآنجاکهمایخواهدباهتوصایفبپاردازدازاساتعارهیمصارحهکاه
مناسبتریننوعتصویراستسودمیجوید.بهعنوانمثال :
زمانیکهمیخواهدازروشناییوپرتوخورشیدیادکندآنرابهیاقوتزردتشبیهمیکند.
توگفتیبرکشورالژوردبگستردخورشیدیاقوتزرد(ب )20/
نتیجه گیری
کنایهومجازدرعلمبیانازشگردهایزیباآفرینیوبرجستهسازیدرکالمبهشمارمیرودکهنقشمهمیدر 
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تاثیرگذاریسخندرذهنمخاطبدارد.فردوسیدرشاهنامهتالشکردهاستتاآنجاکهکالممیطلبدبهجااو
مناسبوباتلفیقویژهایازالفاظومعانیحوزهیخیالخودرابهانواعصورخیالازجملهکنایهومجازآراساته
کند.یکیازویژگیهایشعریعصرفردوسیکاهمایتاوانمهامتارینمشخصاهیشاعردورهیاوباهشامار
آورد،سادگیلجاتوروانیترکیبهاستبهطوریکهمیتوانبهسبکشعرخراسانی،سبکسادهگفت.وشاعران
اینسبکغالبابهروانیوآسانیزبانخودبهعنوانیکامتیازهنریاشارهکردهاند.
نگارندهدراینپژوهشباجستجودرابیاتداستانضحاکبهایننتیجهرسیدهاستکهسخنسرایطوسازکنایه
بیشازمجازبهرهبردهاستواینامرنشانهیتسلطشاعربرزبانوگستردگیدایرهیواژگانیاواست.
کنایههایموجودبهلحاظمکنیّعنه،کنایههایفعلیوبهلحاظوضوحوخفااازناوعایماسات.وکنایااتفعلای
سادهتریننوعوپرکاربردترینشیوهیکنایهاست.
دودلی عمدهرامیتوانبرایانتخابکنایاتفعلیدرداستانضحاکذکرکرد:
اولاینکهشاعرحماسهسرایطوسبهسادگیتمای داردوزبانرابهدشوارینمیکشاندازاینرویسعیمای
کندزبانرابههنجارهایمعیارنزدیککندوسادگیشعراواقتضامیکندکهرسیدنازمعنیحقیقیبهمعنایکنایاه
چنداندشوارنباشد.
دوماینکهغالبابرایرهاییازتنگنایقافیهازکنایاتفعلیاستفادهمیکندمانند:
وازآنپسیکیچارهایساختنزهرگونهاندیشهانداختن(ب)44/
همهدرهوایفریدونبدندکهازدردضحاکپرخونبدند(ب)344/
ازآنجاکهداستانضحاکیکداستاناساطیریاستوپارهایازداستانهایاساطیریرامیتوانرزمایدانسات
ویکیازاصلیترینمحورحوادثجنگیکینهخواهیاست،موضوعکنایاتیافتشادهبناابارمقتضایاتداساتان
ارتباجپیداکردهاستمانند:
ازدردکسیپرخونبودن،آتشبرسرآمدن،بهجنگاندرآمدن،بهجوشآمدن،بهشمشیروگرزدساتبردن،پسات
کردن،سربهکینآوردن،سربهباددادن،سربهگازدادن،خونخوردنو...
وازمیانمجازهاوعالقهیآنهاازاستعارهمصرحهکهزیرمجموعهیمجازبهعالقهیشباهتاستبهارهبارده
استکهبهترینوسیلهبرایتوصیفاستوازایجازبیشتریبرخورداراستونفوذبیشتریدرتأثیرسخندارد  .
منابع و مآخذ:
.0
.4
.4
.3
.5

انوری،حسن.)0420(.فرهنگبزرگسخن،جاول،تهران،سخن،چاول .
فرهنگآرایههایادبیدرشاهنامهفردوسی،تهران،نشردیگر،چاول .

برومند،پوراندخت.)0424(.
بهفر،مهری.)0424(.شرحیکایکادبیاتوعباراتشاهنامهفردوسی(دفتریکم)تهران،هیرمند،چاول .
تجلی ،جلی .)0424(.تصویرخیالدرشاهنامهفردوسی،تهران،ملسسهتألیفترجمهونشرآثارهنری،چاول .
ثروت،منصور.)0443(.فرهنگکنایات،تهران،امیرکبیر،چاول .

).یادداشتهایشاهنامه،بخشیکم،ج،4تهران،مرکزدایرهالمعارفبزرگاسالمیچاپاول .

 .4خالقیمطلق،جالل0424(.

 .2رواقی،علی.)0444(.فرهنگشاهنامه(،جیکم)،تهران،ملسسهتألیف،ترجمهنشرآثارهنری،چاول .
 .2زنجانی،محمود.)0444(.فرهنگجامرشاهنامه،تهران،عطایی،چاول .
 .4شامبیاتی،درایوش.)0425(.فرهنگلجاتوترکیباتشاهنامه،تهران،آران،چاول .
 .04شفیعیکدکنی،محمدرضا.)0424(.موسیقیشعر،تهران،آگاه،چدوازدهم .
 .00شفیعیکدکنی،محمدرضا.)0424(.صورخیالدرشعرفارسی،تهران،آثار،چچهارم .
 .04شمیسا،سیروس.)0424(.حماسهسراییدرایران؛تهران،امیرکبیر،چدهم .
 .04صفا،ذبیحاله.)0444(.حماسهسراییدرایران،تهران،امیرکبیر،چدهم 
 .03فردوسی،ابوالقاسم،شاهنامه(دفتریکم،بهکوششجاللخالقیمطلق(،)0424تهران،مرکزدایرهالمعارفبزرگاسالمی،چاول 

کزازی،میرجاللالدین)0424(،مازهایراز،تهران،نشرمرکز،چاول 

.05
کزازی،میرجاللالدین.)0423(.نامهباستانوویرایشوگزارششاهنامهفردوسی،جاول،تهران،سمت،چسوم 

.04
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واژهنامهشاهنامهفردوسی،تهران،دنیا،چسوم 
 .02نوشینعبدالحسین .)0444(.
همایی،جاللالدین.)0442(.فنونبالغتوصناعاتادبی،تهران،هما،چچهارم 

.02
 .04یوسفی،غالمحسین.)0424(.چشمهروشن،تهران،علمی،چسوم.

