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 چکیده
هااهاباصورخیالتوانستهاستکارآمدترینتجربهیصورتگریوبیاناندیشهسرایبزرگایران،فردوسیدرحوزهحماسه

یاویکیازارکاناستوارکاخزبانفارسیاست.یخودرادراختیارمخاطبقراردهدوشاهنامهواندرزهایارزنده
کزبادوباراننیابدگزندپیافکندمازنظمکاخیبلند
واتقانمعنیچونانشایروشاکردرهامآمیختاهاسات.درواقاراودرباصالبتلفظرااستحکامخردمندطوس،ظرافتو

زرگرابااهاایباهاازلحاظآهنگوتصویرصالبتپوالدوسنگینیوعظمتصاخرههاومردانگیهاوشرحدلیریرزمگاه
گرساختهاست.صورخیال،متنشاهنامهراازیکروایتخشاکبیارونآوردهوآنرانهایتهنرمندیدرسخنخودجلوه

ترکردهاست.تحقیقدرصورخیالوشگردهایزبانیایناثرادبیبازرگگاامیبلناددرشناسااییمختصااتادبایوادبی
هشبرآناستداستانضحاکراازمنظرکنایهومجازبررسیکندوبهایانسالالشود.اینپژوزیباشناختیآنمحسوبمی

یکبیشتربهرهبردهاست؟پاسخدهد؛فردوسیدرداستانمزبورازکدام


 شاهنامه،کنایه،مجاز،داستانضحاک:واژگان کلیدی
 
 مقدمه. 1

ینامورکهبیشازیاکهازارهتماشااگهرازفرهناگیآیین،اندیشهوآرمانایرانوایرانیاست.نامهشاهنامه،آینه
خواناد.شااهنامههایژرفیابوعطشزدگانفهمروحایرانیرابهدرنگوکاوشوپاژوهشمایماستونگاه

ها،دیاوانوجاادوانتخطئاهها،افراسیابئتضحاکنامه،زشتیودرشتیوپلشتیرادرهیخردنامهاستوخدای
هاومردانوزناانبازرگفاراچشامودلهاورستمکندوخوبی،خرد،روشنیودرستیرادرسیمایفریدونمی
گذاردتابدانیمچگونهبایدبود.می

متناسببانوعادبایحماساهباهها،عناصربیانیوصورخیالرا(واژه34یسرودآزادی)یوسفی،صاینسراینده
هایکلماتچیزیاستکهدرنخستینبرخاوردبااشود.تسلطاوبرگروهبردکهسببتمایززبانیشعرامیکارمی

یتصاویریکهشاهنامهراازدیدگاهصورخیاالوجنباه(هنگامی344شود.)شفیعیکدکنی،صشاهنامهآشکارمی
اودراینراهبهرمزورازهاییپیبردهکههمگانراازآنآگااهینباودهاساتوشعربررسیکنیمخواهیمدیدکه

یاکاناواعچونسنجشکاراوبادیدنسرایندگاناینعصرازایندیدگاهبپاردازیمخاواهیمدیادکاهویدریاک
اوملثرافتادهاست.وکارهادرتشخصهاییداردکهمجموعاًاینتفاوتتصویروصورخیالباشاعراندیگرتفاوت

(334مانندکردهاست.)همان،صایبیشاهنامهراحماسه
هاذاتیهستند؛یعنیمجازوکنایاهاندکهدوتاازآندانشمندانبالغتمباحثعلمرادرچهارموضوعمحدودکرده

ست.بایدبهایننکتهاشارهکردآفرینیخردمندطوس،کنایهومجازاهایزیبایی(ودونمونهازشیوه34)همانص
خاوبیاشباهیحماسهاغراقولیفردوسیدرشاهنامهیهجوکنایهاستودرحوزهکهعنصراصلیبیاندرحوزه
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خوبیبرآمدهاستودردومحورعمودیوافقی،نیرویخیاالراباهحاداعاالیکنایاتبهتوانستهاستازعهده
رساندهاست.
پردازد.یآندرداستانضحاکمیبررسیکنایات،مجازوعالقهاینپژوهشبه


 اهمیت و ضرورت تحقیق   -1-2

هااوترینوپرگنجایشترینظرفیتهایشعرفارسیاست.فردوسی،گزارشداساتانیمعنویمثنویوسیرحوزه
سارایطاوس،درکناارتشابیهوحاالترادرنهایتفصاحتوبالغتباالفاظبسیارزیبابیانکردهاست.حماسه

یابیبهکنایاتومجازهاییکهدرشاهنامهبهکاررفتاهاساتخوبیبهرهبردهاست.دستاستعارهازکنایهومجازبه
شناسیایناثربزرگراهنماییخواهدکرد.مارادرشناختسبک


 ی تحقیق   پیشینه -1-9

ازدکتارپورانادختهاایادبایدرشااهنامهازجمله:فرهنگآرایههاییخیالدرشاهنامه،پژوهشصوریدرزمینه
یفردوسیدکتارجلیا برومند،صورخیالدرشعرفارسیدکترمحمدرضاشفیعیکدکنی،تصاویرخیالدرشاهنامه

زیدریشاهنامهبهقلمطااهرهقهرماانیفارد،رزمافزارهاایمجااتجلی ومقاالتیباعنوانبررسیکنایهدرمقدمه
شاهنامهازدکترمحمدحسینحسنزادهصورتگرفتهاست.


 روش تحقیق -1-4

بارداریویآنهاراباتأکیادبارداساتانضاحاکباهروشفایشدراینپژوهشنگارندهکنایات،مجازهاوعالقه
یبررسیکردهاست.اکتابخانه

منبرمورداستفادهجلداولشاهنامهازجاللخالقیمطلقاست.

 ی ضحاک   درباره -2

بهروایتفردوسیبهعهدجمشیددردشتسوراننیزهگذار)عربستان(نیکمردیبهناممارداسباودکاهپساری
اشاتاوراباهجویداشتبهنامضحاککهچاوندههازاراسابدزشتسیرتوناپاکوسبک،امادلیروجهان

(354خواندند)صفا،صپهلویبیوراسبمی
تارینهایایراناییکایازپایااترینوبجارن درپهلویاستودرنمادشناسیاسطوره«دهاک»یایننامتازیشده

(4نهادهاست)کزازی،ص
صورتجوانینیکرویبراوظاهرشاداینبیوراسببهفریبابلیسپدرخویشمرداسراکشت.آنگاهابلیسبه

وخوالگیراوگشتوبهبوسهازکتفیناودوماربرآوردوپنهانگردیدوبازبرهیأتپزشکیبراوپدیادارشادو
،وبایددوتنازآدمیانراهرروزکشتهوازمجزایشاانهاستبامجزمردمگفتچارهآندومارتنهاسیرداشتنآن

گریاینبودکهنس آدمیانبرافتد.درایانهنگاامایرانیاانبارمراداهریمنازاینچارهوخورشبدیندومارداد
د.جمشیدبشوریدندوضحاکرابهسلطنتبرداشتند.جمشیدبگریختوپسازصدسالگرفتاروباارهدونیمشا

ارنوازوشهرنازرابهزنیگرفت.درعهداوآیینفرزانگاانپنهااندیجمشضحاکهزارسالپادشاهیکردوخواهر
بردوکامدیوانودیوانگانآشکارگشت.دیوانچیرگییافتندوهرشبخورشگردومردجوانرابهدیوانشاهمی

مایهوپارساکهازگوهرپادشاهانوبهنامارماییا وگرماییا نداد.دومردگراوازمجزآندو،مارهاراخورشمی
بودندبرآنشدندکهبهخوالگیریبهخدمتضحاکروندتادگرازاینراههرروزیکتنراازمرگبازرهانندو

باهساییآناانیافتنادوچاونشامارهکههرماهسیتنبههمتایشانازمرگنجااتمایچنیننیزکردند.چنان
فرستادند.چونچه سالازپادشاهیضحاکبماندشبیسهتنرسیدخورشگرانایشانرابهشبانیبهصحرامیمی

راکهفرّکیانیداشتندبهخوابدید.



 9/         با تأکید بر داستان ضحاکبررسی کنایه و مجاز  

گزاراناوراازظهورفریدونآگاهساختندواودرجستجویفریدونبودکهکااوهآهنگارباراوقیاامکاردوخواب
بهشاهیبرگزیدوبهجنگضحاکبرانگیختواوضحاکرامقیدکردوبهدماوندکاوهبارددرغااریفریدونرا

(354-354بیاویختتاهمچنانبهبادافرهگناهانخویشآویختهبرجایبماند)صفا،ص

 کنایه   -9

ییمعاانیباهشایوهیاداهاایگونااگونخیاالوشایوهشعرگریزازمنطقعادیگفتاراستوشاعراازصاورت
پردازند.غیرمستقیمبهبیانواندیشهمی

بیانپوشیدهواسلوبهنریگفتاراست.هایصورتکنایهیکیازصورخیالدرادبوشعرهرزبانیاستولیاز
(034توانازرهگذرکنایهبهاسلوبیدلکشوملثربیانکرد.)شفیعیکدکنی،صبسیاریازمعانیرامی

یصارفهایکاهشانوندهراازمعناایایاستکهمرادگویندهمعانیظاهریآننباشداماقرینهیهعبارتیاجملهکنا
ظاهریمتوجهمعنایباطنیکندوجودنداشتهباشدبنابراینکنایهذکرمطلبیودریافاتمطلبایدیگاراساتوایان

گیرد.تمیدریافتازطریقانتقالازالزمبهملزومویابرعکسصور
(بزرگاانعلام445-444گویناد)شمیساا،صبهالفاظومعنایظاهریمکنیّبهوبهمعنایمقصودمکنیّعناهمای

ترازدانشمندانمتأخردانساتهوگااهباینکنایاه،اساتعاره،یکنایهراگستردههایدوروگذشتهپهنهبالغتدرسال
هاایفانهاوشیوهاند.هرچندبایددرنظرداشتکههریکازاسلوبتشبیه،ومجازمرزبندیمشخصیقائ نبوده
(04بیانتعریفمعینیداشتهاست.)برومند،ص

یبسیاریازعلمایعلمبیانتشخیصمرزبینکنایه،استعارهومجازدشواراست.بهگفته
یمعنیحقیقیشباهتوجودداردوارادهیترینمرزکنایهواستعارهایناستکهدراستعارهعالقهگرچهمشخص

(04یمعنیحقیقیمحالنیستوامکاندارد.)همان،صمحالوناممکناست،لیکندرکنایهاراده
 فرق میان کنایه و مجاز  

چناینیحقیقتندارد،اماادرمجاازکهکنایهمنافاتیباارادهاند:نخستاینفرقمیانکنایهومجازرادوامردانسته
کهدرکنایاهمبناایگفتاارباراییحقیقتودوماینایوجودداردبرایمنرازارادهنیستودرمجازهمیشهقرینه

(033انتقالازالزمبهملزوماستودرمجازانتقالازملزومبهالزم.)شفیعیکدکنی،ص


 انواع کنایه  
قسماست:کنایهازحیثداللتمکنیّبه،بهمکنیّعنهبرسه

(استیاصفتویافع موصوفمکنیعنهیااسم)
 کنایه از موصوف )اسم( – 1

یچندصفتیاجملهوعبارتیوصفیاستکهبایدازآنمتوجةموصوفیشد.)شمیسا،مکنیبهصفتیامجموعه
(444ص
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کنایهازپروردگار–یداورواژه
(432آفرینخواندبرداورش)ب/فروریختآبازمژهمادرشهمی

انددرایانصاورتکنایاهآسااناسات.فردوسایباهبرخیازکنایاتدرموردیکموصوفخاصتخصیصیافته
(442گوید)همان،صایرانیانآزادهوبهسرزمیناعراب،دشتسواراننیزهگذارمی

(204)نوشین،صزدشتسواراننیزهگذاریکیمردبوداندرآنروزگار

 کنایه از صفت   – 2

مازهوازسارافکنده،نمک،بایمکنیّبهصفتیاستکهبایدازآنمتوجهصفتدیگری)مکنیعنه(باشد:مثالًازبی
(442کاسه،کثیفوبخی وازسیهگلیم،بدبخترافهمید)شمیسا،صخج وازسیاه

گرزدار:دالوروجنگجو
(355)ب/سزایهرکسپدیدستکاریکیکارورزویکیگرزدار


 کنایه از فعل   – 9

اییااصطالحی)مکنیّعنه(درمعنایفع یامصدریاجملهیااصطالحدیگر)مکنایعناه(فع یامصدرییاجمله
(442تریننوعکنایهاست.)همان،صبهکاررفتهباشدواینرای 

ترکجانکردن–:تسلیممرگشدندستشستنزجان
(24ببایدهمیدونزجاندستشست)ب/وگرنشنودبودنیهادرست

پردازیم:اکنونبهبررسیکنایاتدرداستانضحاکمی

 بررسی کنایات فعلی  -9- 1

0آتشبرسرآمدن:موردستمقرارگرفتن،ستمرسیدن،مصیبتوبالییرسیدن
4کسیگرفتن،سختگرفتارشدن،درتنگنایستموآزارقرارگرفتنبیدادوستمبر

(444)ب/زشاهآتشآیدهمیبرسرمزبانمردآهنگرمیکیبی
4آراستنخوان:غذایرنگینفراهمکردن،آمادهومهیاکردن)مجلسوخوانوجنگوسپاهولشکر(

(424)ب/خوانبپیمایجاموبیاراینبیندآرورامشگرانرابخوان
اختربهنیکیپیافکندن:بهفالنیکگرفتن،بنیاننهادننیکبختایوتجییاردادنسرنوشات،جاانوروانراتاازه

3ایکهسرنوشتوتقدیرراتجییردهد.گونهکردنبه
(444)ب/بهنیکیاخترافکندپیچُنآنپوستبرنیزهدیدکی

5جانازآن،درامانداشتنجانازآن،دورکردن،دفرکردنازجانبرگرداندنچیزی:دورداشتن
(450)ب/بپردازگیتیزنابخردانبگردانزجانشنهیببدان

4ازدردکسیپرخونبودن:رن وعذاببسیارکشیدن
(344)ب/کهازدردضحاکپرخونبُدندهمهدرهوایفریدونبدند

                                                           
 4شامبیاتی،ص1
 44رواقی،ص2
44نوشین،ص3
 044رواقی،ص4
 330شامیابی،ص5
 4444انوری،ص6
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0گیریوپشتبهجهانکردنجهانرانخوردن،گوشهازکارگیتیبیاندوهبودن:غم
(034)ب/کهازکارگیتیبیاندوهبودیکیمرددینیبدانکوهبود

4ازگفتارکسیگذرکردن:نافرمانیوتخطیکردن
(344)ب/یکایکزگفتاراونگذریمهمهپیروبرنافرمانبریم

بالشتخودکردن،سربرموهایهمچونمشکسیاهوخوشازمشکبالینکردن:گیسوانخوشبویمعشوقرا
4بویزیبارویینهادنوخوابیدن

(024)ب/3ازنبیدجوانیچشیدن:بهسببجوانیمجروروخودشیفتهوناپختهرفتارکردن
5امیدکردن:نویددادن،وعدهدادن

(442)ب/بسیدادشانمهتریرانویدبسیکردشاننیزفرخامید
4انجمنشدنبرکسی:دورهمجمرشدن،تجمرکردن،گردهمآمدن

(444)ب/سپاهیبرو،انجمنشد،نهخُردهمیرفت،پیشاندرونمردگُرد
2اندیشهانداختن:رأیزدن،راهوچارهجستن

(44)ب/زهرگونهاندیشهانداختنایساختنوزانپسیکیچاره
2رساند.بادسردنیاردگذاشتن:گزند،آسیبنمی

(402)ب/نیاردگذشتنبهروزنبردزچرخفلکبرسرتبادسرد
(042)ب/4برآمدخروشیدن:اعتراضکردن،بهفریادآمدن،بهصداآمدن

(403)ب/برآمدخروشیدندادخواههمانگهیکایکزدرگاهشاه
04دن،بیمداشتن،ترسیدنبراندیشیدن:اندیشناکبو
(403نههرگزبراندیشمازپادشا)ب/نباشمبدینمحضراندرگوا

00برانگیختنازمیانگروه:مبعوثکردن،فرستادن
(344)ب/برانگیختمارازالبرزکوهکهیزدانپاکازمیانگروه

04برگشتنکار:واژگونشدناوضاع،بدبختشدن
(422)ب/بهبرگشتکارتآمدنشانگردنکشانبدوگفتکایشاه

04بهآیینخویشآوردنکسیرا:متمای کردن،جلبکردن
(344)ب/چنینگرتومهمانشناسی،شناسبهآیینخویشآوردناسپاس

                                                           
 24خالقی،ص1
 342شامبیاتی،ص2
 444رواقی،ص3
 442بهفر،ص4
 54نوشین،ص5
 542انوری،ص6
 24خالقی،ص7
 54شامبیاتی،ص8
 442همان،ص9

 53همان،ص10
 22شامبیاتی،ص11
 24همان،ص12
43همان،ص13
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0رشدکردن-بهابراندرآمدن:بالیدن
(424)ب/بهابراندرآمدسرگاهاویسپاهانجمنشدنبهدرگاهاوی
4کنار،پهلووباالیسر-بهبالینآمدن:بهخوابگاهآمدن
(445)ب/ستمکارهمردیدلیرآمدیکهایدونبهبالینشیرآمدی

4بهپایسپردن:لگدکوبکردن،زیرپاانداختن
(405)ب/بدرّیدوبسپردمحضربهپایخروشیدوبرجستلرزانزجای

3بهجانزنهاردادن:جانراامانوپناهدادن،نجاتدادنزندگی
(40)ب/نگرتابداریسراندرنهفتیکیرابهجاندادزنهاروگفت

5بهجنگاندرآمدن:جنگآغازیدن،بهجنگبرخواستن،بهپیکاربرخواستن
(340)ب/سراسربهجنگاندرونهمگروهسپاهیوشهریبهکردارکوه

4بهجوشآمدن:برآشفتن،خشمگینشدن،ناراحتوعصبانیشدن
(304)ب/بهجوشآمدوزودبنهادرویجهاندارضحاکازآنگفتاوی
(024)ب/زگفتارمادربرآمدبهجوشفریدونبرآشفتوبگشادگوش

بهچشمجوانیندیدن:بهخامینگاهنکردن
(020)ب/رابهچشمجوانیمبینجهانجزایناستآیینوپیوندکین

2خوبیپیوندکسیراجستن:خواهانصلحودوستیبودن،خواهانخویشاوندیوصلحودوستیشدنبه
(444)ب/خوبیبجستندپیونداویبهبدوبازدادندفرزنداوی

بهخونکسیتشنهشدن:آرزومندگشتنکسیبودن،دشمنیوکینهیبسیارباکسیداشتنتاحادقصادگشاتناو
2کردن.

(330)ب/بهخونپریچهرگانتشنهبودبهدستاندرشآبگوندشنهبود
بهزنهارداشتن:درپناهداشتن،امانتنگاهداشتن

(042)ب/ریبهزنهاردارزمنروزگابدوگفتکینکودکشیرخوار
4بهسانرهیبودن:خدمتگزاربودن،پیشکاربودن،بندهوغالمگشتن

(442)ب/یکیمایهوربُدبهسانرهیچوکشورزضحاکبودیتهی
بهشمشیردستبردن:جنگونبردآغازکردن

مرابردبایدبهشمشیردستکنونکردنیکردجادوپرست
بهفالفرخپیافکندن:بهفالنیکگرفتن:مترادفبا:اختربهنیکیپیافکندن

(442)ب/یکیفالفرخ،پیافکندشاهبزدبرسرخویشچونگردماه
ماهکام ،ماهشبچهاردهم/زدن:نهادن،گذاشتن،گرفتن،نگهداشتن/شاه:فریدون-گردِماه:قرصماه

                                                           
34همان،ص1
444رواقی،ص2
445شامبیاتی،ص3
444بهفر،ص4
043شامبیاتی،ص5
4444انوری،ص6
444رواقی،ص7
4404انوری،ص8
444شامبیاتی،ص9
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0راهمچونقرصماهبرباالیسرخودنگاهداشتوآنرابهفالنیکگرفتفریدونآنچرمآراسته
بهگرزدستبردن:برکشیدنوبلندکردنگرزبرایحمله

(330)ب/بزدبرسرش،ترگبشکستخردبدانگرزهیگاوسردستبرد
(402)ب/عنانبارهتیزتکراسپردبگفتوبهگرزگراندستبرد

بهگفتارکسینگریستن:تأم کردندرسخن،بهدقتنظرکردن
(442)ب/شگفتآمدشکانسخنهاشنیدسپهبدبهگفتاراوبنگرید

پایاندرآوردن:نشستن،قرارگرفتن،جلوسکردن
(045)ب/بهتختکیاناندرآوردپایچوآمددلتاجوربازجای

4پایبودن:پایداریواستواری
(24)ب/سپهرتبایدنمانیبهجایاگربارهیآهنینیبپای

4پایپیشنهادن:پیشقدمشدن،مقدمشدن،برترشدن،پیشگامشدن
(440)ب/ازآنمهتراناونهدپایپیشبهسالکهتر،فزونیشبیش

3پایکردنبهکش:چهارزانونشستن
(042)ب/اندرونشاهفشنشستهبهپیشنگهباناوپایکردهبهکش

5پایگهبرایکسیساختن:مقاموجایگاهدادنیامطابقلیاقتجاینشستبرایکسیفراهمکردن
(344)ب/زراهسزاپایگهساختشانفریدونفرزانهبنواختشان

4پردختگی)پرداختگی(گردیدنکسیازرویزمین،کشتنوبهقت رسیدنکسی،پاکشدنزمینازوجودکسی
(452)ب/کهپردختگیگرددازتوزمینکجاگفتهبودشیکیپیشبین

(054)ب/بیفکَندوزیشانبپرداختجایجزآنهرچهدیداندروچارپای
(344)ب/ختوبستدزدستبدانبپردودیگرکهگیتیزنابخردان

2پستکردن:باخاکیکسانکردن،بازمینهموارکردن،کشتنوبرخاکافکندن،سرنگونکردن
(444)ب/نشستازبرگاهجادوپرستسرانشانبهگرزگرانکردپست

2پستکردنبندونیرنگ:نابودوباط کردن
(443)ب/نیرنگتوکردپستهمهبندوبیامدبهتختکِیبرنشست

4پشتراستکردن:قدبرافراشتنوخودرانمایاندن
(022)ب/کهدرپادشاهیکندپشتراستزهرکشوریمهترانرابخواست

04پیبریدنازجاییبهجایدیگر:ترککردنآنجا
(044)ب/شومباپسرسویهندوستانببرمپیازخاکجادوستان

                                                           
450بهفر،ص1
24خالقی،ص2
004شامبیاتی،ص3
304همان،ص4
040شامبیاتی،ص5
 044نوشین،ص6
044شامبیاتی،ص7
044همان،ص8
543رواقی،ص9

24خالقی،ص10
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(454)ب/بشویمجهانرازناپاک،پاکاژدهارازخاکببرمپی
پیچیدنازفرمانکسی:سرباززدن،سرپیچیکردن

(444)ب/بدرد،بپیچدزفرمانتوهمیمحضرمابهپیمانتو
0دورگرداندنجام،پرکردنپیالهوجامازمی–پیمودنجام:نوشیدنجام

(424)ب/بپیمایجاموبیارایخواننبیدآورورامشگرانرابخوان
تخمنیکیکاشتن:نیکیکردن
(043)ب/کهجزتخمنیکیسپهبدنکشتیکیمحضراکنونببایدنبشت

4جانراگروگانکردن:جانرافداکردن
(044)ب/گروگانکنمجانبدانکتهواستوگرپارهخواهیروانمتراست

4جهانبرکسیراستکردن:جهانرابراومسخروفرمانبردارکردن
(343)ب/جهانویژهبرخویشتنکردراستسدیگرکهکینپدربازخواست

3جهانناسپرده:جوان،بیتجربه،دنیاندیده،نیازموده
(444)ب/جهانناسپردهجوانسِتُرگبهاسباندرآمدبهکاخبزرگ

چینبهابرودرآوردن:نهایتخشم،درغضبشدن
(023،ص042)برابروزخشماندرآوردچیندلشگشتپردردوسرپرزکین

5خاکبرآوردن:ویرانکردن،خرابکردن
(022)ب/برآرمازایوانضحاکخاکبپویمبهفرمانیزدانپاک

(024)ب/بلندیمجاکبرآوردوکردآنوزایوانماتابهخورشیدخاک
خاکبوسدادن:بوسیدنزمینازرویاحتراموادب

(342)ب/زدرگاهبرخاستآوایکوسمهانپیشاوخاکدادندبوس
خونریختن:کشتن،کشتوکشتارکردن

(440)ب/بریزد،کنددریکیآبزنهمیخونداموددومردوزن
داستانزدن:مذاکرهوگفتگوکردن،حکایتکردن،قضاوتکردن

(444)ب/بیایدزدنداستان،آوریتوشاهیوگراژدهاپیکری
دستبردن:پیشیوسبقتگرفتن،چیرهشدنبرحریف،اقدامکردن

(325)ب/بهکوششهمیدستنیکیبریمبیاتاجهانرابهبدنسپریم
(444)ب/چوشدساختهکارگرزگرانآهنگرانبداندستبردند

دستدرازشدن:غالبومسلطوچیرهشدن،زبردستشدنودستیازیدن:آهنگکردن
(5)ب/بهنیکینبودیسخنجزبهرازشدهبربدیدستدیواندراز

ترکجانگفتن-دستشستنزجان:تسلیممرگشدن
(24)ب/همیدونزجاندستشستبیایدوگرنشنودبودنیهادرست

(044)ب/زایرانبهجانتویازیددستچنانبُدکهضحاکجادوپرست
دشمنخودراخوارداشتن:بهناچیزشمردن،بیاعتبارگرفتن

(044)ب/بترسمهمیازبدروزگارندارمهمیدشمنخودخوار
                                                           

044نوشین،ص1
442بهفر،ص2
22خالقی،ص3
544شامبیاتی،ص4
003ثروت،ص5
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درهوایکسیبودن:بهکسیدوستیومهرورزیدن،متمای بودنوگراییدنبهکسی،هوادارکسیبودن
(344)ب/کهازدردضحاکپرخونبُدندهمهدرهوایفریدونبُدند

دلازبندکسیبریدن:رهاشدنازاسارتوقیدوبستگیبهکسی
(440)ب/رونکندسرازبندضحاکبیکسیکوهوایفریدونکند

0دلبازجایآمدن:آرامشخودرایافتن
(045)ب/بهتختکیاناندرآوردپایچوآمددلتاجوربازجای

4دلبریدن:دستکشیدن،دلکندن،خالیوتهیشدن
(404)ب/بریدهدلازترسکیهانخدیوخروشیدکایپایمرداندیو

دلبهفرمانکسیآراستن:بهفرمانکسیدلدادن،آمادهیفرماانبرداریازکسایباودنپااککاردندلازکیناهو
4دشمنی

همهدلبهفرمانشآراستهبرفتندبارامشوخواسته
دلبهگفتارکسیسپردن:شیفتهوفریفتهسخنانکسیشدن

(404)ب/اویسپردیددلهابهگفتارهمهسویدوزخنهادیدروی
دلپرازآتشبودن:درسختیوسوزوگدازبودن،دچاردردومحنتشدن

(444)ب/همهزندگانیبروناخوشاستدلشزانزدهفال،پرآتشاست
رازداشتنجهاندرنهانباکسی:پشتیبانیویاوریکردنپنهانیزمانهکسیرا.فریابونیرناگآماوختنزمااندر

3نهانکسیرا)برایچیرگیوغلبه(ودرک بختیاریوکامیابیکسی
(404)ب/مگررازداردیکیدرنهانبترسمهمیزانکهبااوجهان

نگونبختوبیچارهشدنوتیرهروزشدنروزروشنبرکسیالژوردشدن:
(042)ب/شدهروزروشنبروالژوردنهآرامبودشنهخوابونهخورد

رویسرخکردن:چهرهراازغضبوخشمبرافروختن
(404)ب/بسانهماالنکندسرخرویچراپیشتوکاوهیخامگوی
زمانآمدن:فرارسیدناج 

(335)ب/مزن،گفت،کورانیامدزماندمانبیامدسروشخجسته
5زمانهبرکسیبازگشتن:دنیابهاورویآوردن،دنیابهکامکسیگشتن

برآمدبرینروزگاریدرازسراسرزمانهبدگشتباز
زمینبرکسیتنگشدن:سختودشوارشدنجهانبرکسی

(002)ب/جستوجویبهگردجهانبرهمینزمینکردهضحاکپرگفتوگوی
زهرهداشتن:دلوجرآتداشتن
(442)ب/نهزینپایگاهازهنربهرهداشتندیدمکسیکینچنینزهرهداشت

زیرانگشتریداشتن:زیرفرمانداشتن،احاطهوتسلطداشتن.
(43)ب/ددومردمودیوومرغوپریتوداریجهانزیرانگشتری

4ستارهسودن:لمسکردن،بسیاربلندوافراشتهبودن
                                                           

20خالقی،ص1
455شامبیاتی،ص2
453همان،ص3
445بهفر،ص4
042همان،ص5
434شمبیاتی،ص6
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0درپهلویسوتن،ساییدن،مالیدن،کوبیدن،سوراخکردن،سخنسنگچاقو،تیزکردن،لمسکردن
(404)ب/توگفتیستارهبخواهدبسودکهایوانشبرترزکیواننمود


سخنبرگشادن:سخنگفتن
(455)ب/زییدایدلیرانوشاداکهخرمفریدونبدیشانسخنبرگشاد

(444)ب/کهنوباشتاهستگیتیکهنگشادندبرآفریدونسخن
4بهفرجامآوردنزندگانیبروی-سرآوردنروز:کشتن

بروبرسرآوردضحاکروزگرفتندوبردندبستهچویوز
سرازگردپاکشستن:غباراندوهونکبتوبدبختیرابهکلیزدودن

(444)ب/بشویمشماراسرازگردپاککهگراژدهاراکنمزیرخاک
=سربهخورشیدبردن=سربهماهکشیدن4سربهابربرابرکردن:کمال،ارتقاء،اعتالورتبه

(424)ب/زابربارندهبادسرتبرتراجهانهفتکشور،تورابندهباد
سربرباددادن:خودرابهکشتندادن

(024)ب/تراروزجزشادوخرممبادبدانمستیاندردهدسربهباد
سربهکیناندرآوردن:واردکارزارشدن

(304)ب/گرفتوبهکیناندرآوردسرزبیراههرکاخرابامودر
3سربهگازآمدن:بریدهشدنسر،کشتهشدن،بهمرگنزدیکشدن

(455)ب/مگراژدهاراسرآیدبهگازبروخوبرویانگشادندراز
5سرتیزشدن:شهامتوبیباکیمعموالازرویغروروگستاخی

(444)ب/بهآباندرافکندگلرنگراسرشتیزشدکینهوجنگرا
4سرکسیراازگردشستن:کسیراازکارخردبهپایگاهبلندبرکشیدن

(444)ب/بشویمشماراسرازگردپاککهگراژدهاراکنمزیرخاک
سرزبادپردختهکردن:سرازغروروکبربیرونآوردن

(22)ب/کهجزمرگراکسزمادرنزادبدوگفتپردختهکنسرزباد
نامکسیلبگشادن:پیوستهنامکسیرابرزبانراندن.بهنامکسیشروعبهسخنکردنشبوروزبه

(020)ب/بهنامفریدونگشادیدولبچنانبدکهضحاکراروزوشب
2شمارکسیراگرفتن:بهحسابکسیرسیدن،رسیدگیکردنبهاعمالنیکوبدکسی،حسابپسدادن

(445)ب/بدانتاجهانماندراندرشگفتشماریتبامنبیایدگرفت
2شمردنغموشادیفراوان=گذراندن،پشتسرگذاشتن

(24)ب/برفتوجهاندیگریراسپردفراوانغموشادیشمرد

                                                           
443زنجانی،ص1
24کزازی،ص2
040ثروت،ص3
443شامبیاتی،ص4
3044انوری،ص5
453شامبیاتی،ص6
444نوشین،ص7
402بهفر،ص8
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عنانسپردن:گذاردنکهاسببهخودرود.دراینبیتبهتعجی روانشدنودوانیادناساب،لگااماسابراسات
0کردنتااسببهآزادیبدود.
(402)ب/عنانبارهیتیزتکراسپردبگفتوبهگرزگراندستبرد

4فروریختنسر:سرازبدنجداکردن
(444)ب/جزباخونبرآمیختشانهمهمسرازباریکسرفروریختشان

فرمانکسیرامیانبستن:آمادهومهیابودن
(024)ب/میانبستهفرماناوراسپاهجهاندارضحاکباتاجوگاه

4کارخویشساختن:تدبیروچارهاندیشهکردن،وضرتازهایایجادکردنوپیشآوردن
(303)ب/چنینکارپیشکههرگزتنامدچرابرنسازیهمیکارخویش

3کسیراشتابآمدن:خستهودلگیرشدنازوضعی
(424)ب/گرانشدسرش،رایخوابآمدشچوشدنوشخورده،شتابآمدش

کالهبرسرنهادن:بهپادشاهیرسیدن
(434)ب/بهشاهیبهسربرنهادیکالهازآنپسهرآنکسکهبگرفتگاه

کمرراتنگبستن:آمادهیجنگشدنومقابلهبادشمن
(442)ب/کمرتنگبستشبهکینپدرفریدونبهخورشیدبر،بردسر

گاهگرفتن:تختشاهیراتصاحبکردن
(434)ب/بهشاهیبرسرنهادیکالهازآنپسهرآنکسکهبگرفتگاه

5گشادچیزیبهدستکسیبودن:ممکنومحققشدنامریبهوسیلهیکسی
(434)ب/گشادجهانبرکمربستتوستکجاهوشضحاکبردستتوست

4گوشگشادن:بهفکرفرورفتن،تأم کردن،بادقتگوشکردن
(024)ب/زگفتارمادربرآمدبهجوشفریدونبرآشفتوبگشادگوش

همداستانبودن:همعقیدهوموافقبودن
(044)ب/کهمنناشکیبمبدینداستانببایدبدینبودهمداستان

2منزلکردن:فرودآمدن،متوقفکردنواقامتکردنومسکنکردن
(445)ب/لبدجلهوشهربجدادکرددگرمنزلآنشاهآزادمرد

2ترینچیزدرجهاننگینزمانهبودن:گرانیترینوعزیز
(44)ب/جهانروشنازناموربختتُستنگینزمانه،سرتختتُست

هوابودنبرچیزی:مای بودنبرچیزیوخواستاربودن
(044)ب/گروگانکنمجانبدانکتهواستوگرپارهخواهیروانمتراست



                                                           
202زنجانی،ص1
443شامبیاتی،ص2
444همان،ص3
445بهفر،ص4
350شامبیاتی،ص5
352همان،ص6
323همان،ص7
 25خالقی،ص8
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(423رفتن)ب/رفتنکار:پیش(454وکنایاتیچونرامشدن:تسلیمشدن)ب/
(442زبانراندن:سخنگفتن)ب/(404روینهادن:رویکردنورویآوردن)ب/

(454سازرفتنگرفتن:آمادهرفتنشدن)ب/(444زیرخاککردنکسی:کشتن)ب/
(443سراندرکشیدن:بهجلورفتن)ب/(02سخنازپیشوکمگفتن:همهچیز)ب/
(40سیرانگونبختوبختبرگشتهکردن)ب/سربختکسیرابهخاکاندرآوردن:ک

(24سربهخوارینهادن:بهذلتتندردادنوبدبختوذلی شدن)ب/
(442سربهخورشیدبردن:قدراستکردنبرایقیام)ب/
(ساارکساایرانگااونآوردن:کشااتن،هااالککااردن،نااابود45سااربااهماااهکشاایدن:بهپایگاااهبلناادرساایدن)ب/

(324کردن)ب/
(023(دلپردردشدن:غمگینشدن)ب/45کینهجویداشتن:اندیشهایآکندهازجنگجویی)ب/سر

(44دلهوایکسیکردن:دلتنگشدنبرایکسی،ناراموبیقرارشدن)ب/
(430،444،443،435،434،430کمربستن:آمادهشدن)ابیات،

(024کرد)ب/کسیراپایبودن:پایداری(432،444،44گشادنراز:آشکارشدنراز)ب/
(444گوشنهادنبهکسی:شنیدنبادقتورغبتبسیار)ب/(440گردبرخاستن:غوغاوشوربرخاستن)ب/

(442فریادخواستن:یاریخواستن)ب/(023گشودنلب:سخنگفتن)ب/
(424نمازبردن:تعظیمکردن،بزرگداشتن)ب/


 بررسی کنایه از موصوف )اسم( 9- 2

شودوایننوعازصفتکاهدربالغاتبهجایموصوفدربسیاریازمواردسببتشخصزبانمیآوردنصنعت
گوینددرزبانشعردارایمقاامبرجساتهایاسات.دربسایاریازقسامتهاایمهاممی«epithet»فرنگیبهآن

یاساتعارهقارارحاوزهتوانددرشاهنامه،فقطازهمینخصوصیتبرایشعراستفادهشدهاست.اینصنعتگاهمی
(42گیردوگاهنه.)شفیعیکدکنی،ص

تندرو–بادپایان=اسبانتیزرو
بهآنبادپایانباآفرین
بفرمودتابرنهادندزین



بهآباندرونغرقهکردندزین
برآنبادپایانباریکبین

(445)ب/
(302)ب/

جادوستان=ایران
(044)ب/شومتاسرمرزهندوستانجادوستانببرمپیازخاک

جادوستانکنایهیایماستازایرانکهدرروزگارضحاکسرزمینجادوانودیوخویانشادهاسات.)کازازی،ص
444)

گردنفراز=فریدون
(444)ب/نهادهبدوگوشگردنفرازگشادآننگارجگرخستهراز

خوبرخ=فریدون
(034)ب/برمخوبرخرابهالبرزکوهمیانگروهشومناپدیداز

جوی=فریدونجهان
جویپرگاربگرفتزودجهان

جهانجوی:ضحاک
بهپیشجهانجویبردندگرز

تاجور:پادشاه
چوآمددلتاجوربازجای

وزانگرزپیکربدیشاننمود


فروزانبکردارخورشیدبرز


بهتختکیاناندرآوردپای

(044)ب/

(443)ب/


(045)ب/
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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

دآننهانازنهفتسپهبدگشا
سپهبدهرآنجاکهبدموبدی
سپهبدبهگفتاراوبنگرید

یکیمحضراکنونببایدنبشت
بیامدچوپیشسپهبدرسید

سپهبد:فریدون


بتابیدرویازنهیبگزند


کسیبیبهانهنسازدبدی


بگویمتراهرچهگفتیبگوی

ازآنغلج نامورکدخدای
کهمگذارتنرا،رهچارهجوی

ازآنغلج نامورکدخدای

کهمگذارتنرا،رهچارهجوی


چنیندادپاسخبدانپاکمجز



نهادهبدوگوشگردنفراز


یکیمایهوربدبهسانرهی


بکردآنچگفتشبدورهنما


دوپرمایهباهمیدونبهراه


سویشیرخوانبردبیداربخت


نهادهبدوگوشگردنفراز


شدهرامبااوزبیمهالک


کهایپرهنرناموربخردان


برآمدخروشیدندادخواه


همهخوابیکیکبدیشانبگفت
ساااااخندانوبیاااااداردلبخاااااردی

شگفتآمدشکانسخنهاشنید
کهجزتخمنیکیسپهبدنکشت
سراسربگفتآنچدیدوشنید


(043)ب/


(44)ب/


(052)ب/

(54)ب/
(44)ب/

(54)ب/

(44)ب/


(040)ب/



(444)ب/


(442)ب/


(424)ب/


(444)ب/


(325)ب/


(444)ب/


(454)ب/


(022)ب/


(042)ب/


(40)ب/
(24)ب/
(442)ب/
(043)ب/
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هنوزآنسپهبدزمادرنزاد


(422)ب/نیامدگهپرسشوسردباد
(44)ب/

جگرخسته=ضحاک
(24)ب/بگفتآنجگرخستهخوابیکهدیدزکشوربهنزدیکخویشآورید

داور=پروردگار
(432)ب/همیآفرینخواندبرداورشفروریختازمژهمادرش

گلرنگ=اسب
(444)ب/بهآباندرافکندگلرنگراسرشتیزشدکینهوجنگرا

بردوگاهیبهمعنایمطلقاست.گلرنگ:وصفیاستکهفردوسیبرایرنگاسببهکارمی
نوند:شتابان

(423)ب/بهجاییکهیزدانپرستانبُوندرسیدندبرتازیاننوند
هشیارزنهارگیر:پرورندةگاوبرمایه

سهسالشپدروارازآنگاوشیر
جهانآفرین:پروردگار

همیپندشاندادوکردآفرین
بپویید،کینمهترآهرمنست

 کسازروزبانانبهدربرنماند

پیشکار:کندرو
چنیندادپاسخوراپیشکار

دادهشیارزنهارگیرهمی


همیکردیادازجهانآفرین
جهانآفرینرابهدلدشمنست
فریدونجهانآفرینرابخواند


کهمهمانکهباگرزهیگاوسار

(043)ب/


(340)ب/
(444)ب/
(440)ب/


(300،342)ابیات،


صفتکنایه از  9-9
گرزدار:دالوروجنگجو

(355)ب/سزاوارهرکسیپدیدستکاریکیکارورزویکیگرزدار
سرفکنده:خج 

همهموبدانسرفکندهنگون
بیزبان:ضعیف

بیامدبکشتآنگرانمایهراآ
وارونهخوی:بدکردار

پسآیینضحاکوارونهخوی
دژم:خشمگین

بدوگفتمهتربهرویدژم
زیان:بیآزاربی

یکیبیزیانمردآهنگرم
خامگوی:بیهودهگوی

چراپیشتوکاوهیخامگوی
بدگوهر:بدذاتوبدنهاد

جهاناچهبدمهروبدگوهری
گستاخ:بیشرم

بدوگفتضحاکچندینمنال
آبگون:تیز

پرازهولدل،دیدگانپرزخون


چنانبیزبانمهرباندایهرا


چنانبدکهچونمیبدیدشآرزوی

کهبرگویتاازکهدیدیستم


زشاهآتشآیدهمیبرسرم

بسانهماالنکندسرخروی


پرورانیوخودبشکریکهخود


کهمهمانگستاخبهتربهفال


(24)ب/


(020)ب/


(42)ب/


(444)ب/

(444)ب/

(404)ب/

(345)ب/

(30)ب/
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بهچنگاندرشآبگوندشنهبود
خوارمایه:بیارزش

سخنماندازتوهمییادگار
میروشن:صافی

میروشنآوردورامشگران
شیردل:جنگی،جنگاور)صفتاسب؟؟(

بهتندیمیانکیانیببست
پیرسر،کاردانان:باتجربه،دانایان
کهکسدرجهانگاوچونانندید

فرخنده:خجسته،نیکبخت
فرانکبدشناموفرخندهبود

ناباک:بیپروا
دلشتنگترگشتوناپاکشد

دین:درستکارپاک
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
ه:ازپادرآمده،شکستخوردهبرافکند

ببردندضحاکرابستهزار


بهخونپریچهرگانتشنهبود


سخنراچنینخوارمایهمدار


هماندرخورشباگهرمهتران


برآنبارهیشیردلبرنشست


نهازپیرسرکاردانانشنید


بهمهرفریدوندلآگندهبود


گشادهزبانپیشضحاکشد


گرانمایهیپارسادومرد


بیاموختشانکژیوبدخویی


(05)ب/دومردگرانمایهیپارسا


(2)ب/دگرپاکدامنبهنامارنواز


(44)ب/کهآنسروپروینرخافگندبن


پیشبیدگرنامگرمای 
(44)ب/

(44)ب/گرفتایندوبیدارخرمنهان


(24)ب/شدگشادهزبانپیشضحاک


(24)ب/گشادهزبانپیشضحاکشد

فاااداکاااردپااایشتاااوروشااانروان

(043)ب/
)ب/کهتنراجواندیدودولتجوان

42)
بااهپشااتهیااونیباارافگناادهخااوار

(324)ب/

(330)ب/


(322)ب/


(424)ب/


(444)ب/



(002)ب/


(043)ب/


(24)ب/


(05)ب/


(04)ب/


(05)ب/


(2)ب/


(44)ب/


(04)ب/


(44)ب/


(24)ب/


(24)ب/


(04)ب/

 مجاز   1-4
مجازآنلطیفهیبیانیاستکهکلمهرادرغیرمعنایلجویبهکارمیبرندواینلطیفهیبیانییادرخودکلمه
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(33گیرد.)تجلی ،صاستیادراسنادوجملهمورداستفادهقرارمی
یدبینمعنیاولیاهایداشتهباشدتامشخصشودکهلجتدرمعنیخودبهکارنرفتهاستوباهرمجازیبایدقرینه

(44وثانویهلجتارتباطیوعالیقیباشد.)شمیسا،ص
مجازازدیدگاهشمیسابهمجازلجویکهاستعماللفظیاجملهدرمعنیغیرماوضرلاهباهشارجوجاودقریناهو

(44عالقهاستومجازیعقلییااسنادمجازی،اسنادفع بهفاع غیرحقیقیاست.)همان،ص
قهانواعمتعددداردمانندعالقهحالومح ،جزءوک ،ساببومسابب،مجااورتومالزمات،شاباهتو....عال

(434)همایی،ص
پردازیمکهاستادطوسدرداستانضحاکبهکاربردهاست:دراینبخشبهبررسیمجازیهاییمی

کند.آنراارادهمیشودوابزارساختهشدهبایجنس:جنسچیزیآوردهمیعالقه–0
آهن:فردوسیاینواژهرادرمعنیزره،بهکاربردهاست.

(344)ب/بدانتانداندکسشزانجمنبهآهنسراسربپوشیدتن
(32یماکانمحسوبداشت.)شمیسا،صتوانازانواعمجازعالقهمجازجنسرامی
سیمورز:پول

(443)ب/جامهوسیموزرببخشیدشانپسندآمدشکارپوالدگر
یک یجزئیه:ذکرجزء.ارادهعالقه

خاک:گور
(444)ب/بشویمشماراسرازگردپاککهگراژدهاراکنمزیرخاک

ایوان:کاخوخورشید:آسمان
(024)ب/برآوردوکردآنبلندیمجاکوازایوانماتابهخورشیدخاک

گن ودینار:ثروت
(324)ب/نخواهدبُدنتوراسودمندهمانگن ودیناروکاخبلند

هدیه–خواسته:ثروت
(354)ب/همهدلبهفرمانشآراستهبرفتندبارامشوخواسته

دل:جسم،تن
(323)ب/گذشتهستوبسیارخواهدگذاشتبساروزگارکهبرکوهودشت

زمین:سرزمین،کشور
(402)ب/کهاینامورشهریارزمینمهانشاهراخواندآفرین

خاک:سرزمین
ببرمپیاژدهارازخاک

زبان:دهن
لبموبدانخشکورخسارهتر

بشویمجهانرازناپاک،پاک


زبانپرزگفتاریکبادگر

(454)ب/


(22)ب/
یالزمیه:عالقه

خون:کشتن
(323)ب/وزوخوندلبرزمینریختهآنگونهآویختهببستشبر

(433)ب/چهآمدبرآنمرزناپاکرایزبانچارپایزخونچنانبی
بند:زندان

(322)ب/نیایدبرشخویشوپیونداویبهکوهاندرونبهبودبنداوی
تخت،گاه،تاج:ازلوازمپادشاهی

(024)ب/بستهفرماناوراسپاهمیانجهاندارضحاکباتاجوگاه
(454)ب/بهمابازگرددکالهمهیکهگردوننگرددبهجزبربهی



 17/         با تأکید بر داستان ضحاکبررسی کنایه و مجاز  

(434)ب/نماندبهکسجاودانهنهبختچنیندادپاسخفریدونکهتخت
(454)ب/چگونهفروپژمردبختتوکهآیدکهگیردسربختتو

(442)ب/سوزگیکدخدایشگفتیبهدلکهداشتیتختوگن وسرای
یسببیه:عالقه

سیرگشتن:خستهوملولشدن
(044)ب/برآویختناگاهدردامشیرگریزانوزخویشتنگشتهسیر

(045)ب/شدازگاوگیتیپرازگفتوگوینشدسیرضحاکازآنجستوجوی
یمحلیه:عالقه

جهان:مردم
(442)ب/ازنامداداریادآوریمچُنجهانراهمهسویدادآوریم
(354)ب/جهانرازکرداراوباکبودبهبنداندرستآنکهناپاکبود
(445)ب/بدانتاجهانمانداندرشگفتشماریتبامنبیایدگرفت

343،424،442،434،022وابیات
بازارگاه:مردمکوچهبازار

چوکاوهبرونشدزدرگاهشاه
جام:می

نبیدآرورامشگرانرابخوان

بروانجمنگشتبازارگاه


بپیمایجاموبیارایخوان

(444)ب/

(424)ب/

یشباهت:مجازبهعالقه
شود.بنابراینیدیگربهکارمیرودکهگاهیازآناستعارهیمصرحهیادمیواژهایبهسببشباهتبهجایواژه

یشباهت.هراستعارةمصرحهایمجازاستبهعالقه
یشباهتدربسیاریازابیاتاژدها،ضحاکاست.درواقرمجازبهعالقه

(343)ب/گرزمنآیدرهابهفرمانبدانتاجهانازبداژدها
(344)ب/هرآناژدهاخیمناپاکرانخواهیمبرگاهضحاکرا

042،403،420،442ودرابیات،
گردماه:اخترکاویان

نشستهبهآرامدرپیشگاه
مشک:گیسو

(420)ب/چوسروبلندازبرشگردماه

شبتیرهگونخودبترزینکند
شیر:ضحاک

(344)ب/مشکبالینکندبهزیرسراز

(445)ب/ستمکارهمردیدلیرآمدیکهایدونبهبالینشیرآمدی
چراغ:خورشید

(24)ب/همانگهسرازکوهبرزدچراغجهانازشبتیرهچونپرّزاغ
یاقوتزرد:روشناییوپرتوخورشید

(20)ب/بگستردخورشیدیاقوتزردتوگفتیبرکشورالژورد
نرگس:چشم

(344)ب/پرازجادوییبافریدونبهرازبدیدآنسیهنرگسشهرناز
ازکلماتدوماه:نوروزوشهرناز،بتان،خواهرانجمشید/نارگس،چشام/342،442،444،402،434ودرابیات

فریدون/خون،اشک/سروپروینرخاساتعاره–گ سرخچهر،/نم،اشک/چرخ،آسمان/آب،اشک/شیر،پهلوان
تواناشارهکرد.ازخواهرانجمشیدبهترتیبابیاتمی

گردون:آسمان
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(454)ب/بهمابازگرددکالهمهیکهگردوننگرددبجزبربهی
اسنادمجازی:

غیرتشاخیصهامناامباردهشودکهازآنبهاستعارهمکینهازنوعغیرگاهیفع بهفاع غیرحقیقیاسناددادهمی
شود:می

(345)ب/کهخودپرورانیوخودبشکریجهاناچهبدمهروبدگوهری
(444)ب/دوگوشمنآوازاوراشنیدکهچونکاو،آمدزدرگهپدید
(345)ب/کهرازسپهرراندانستکسندانمچهشایدبدنزینسپس

جهان،گوش،سپهراسنادمجازیهستند.–بهترتیب
عالقهیآلیه:دست

(344ودیگرکهگیتیزنابخردانبپردختوبستدزدستبدان)ب/
عالقهیکلیه:

سر:مجز
(44خورشساختندازپیاژدها)ب/بهجایسرشزانسربیبها

مان:لحظهز
(42بهخیرهمترسازبداژدها)ب.چودانستهشدچارهسازآنزمان

 
 دالیل کاربرد کنایه و مجاز

 ویژگی بالغی: -1

بسیاریازمعانیرااگربامنطقعادیگفتاراداکنیملذتبخشنیستوگاهزشتمینماید،ازرهگاذرکنایاهمای
موثربیانکرد.جایبسیاریازتعبیراتوکلماتزشتوحرامرامیتاوانازراکنایاهباهتوانبهاسلوبیدلکشو

کلماتوتعبیراتیدادکهخوانندهازشنیدنآنهاهیچگونهامتناعینداشتهباشادوشاایدساهمعمادهدرانتخااب
 (044است.)شفیعیکدکنی،صکنایاتدرهمینحوزهمفاهیمیباشدکهبیانمستقیمعادیآنهامایةتنفرخاطر

کنایهنوعیایجازاستکهجنبههنریداردوذاتاًزیباستایجازهنریکنایاهدرآناساتکاهلفاظ،ایجاز: -4
 یکیاستومعنادووگاهکنایهدرزبانمحاورهایباایجازمعنیرادرجانمخاطبمینشاند.

م)کنایهازموصوف(درواقربهعنوانتفخیمبیاانمایگاهیبهکاربردنکنایهبهجایناعظمت و بزرگی: -4
 (034شود.)همان،ص

 پروردگار–جهانآفرین

 (340همیکردیادازجهانآفرین)ب/هیپندشاندادکردآفرین

استفادهازکنایهبرایمبالجهواغراقبسیارکاربردداردبهویژهکهعنصراصلیبیاندرحماسهاغاراقاغراق: -3
 ت.اس

 (424جهان،هفتکشورتورابندهبادسرتبرترازابربارندهباد)

دالی استفادهازمجاز:کاربردمجازحسکنجکاویرادرخوانندهبرمیانگیزدودرویشاوقمایآفرینادتااباا
انگیزهبیشتردرجستجویمعناومفهومتازهباشد.

 
 . جدول فروانی کنایه و مجاز در داستان ضحاک1الف

 کنایه و مجاز تعداد

 کنایه 042

 مجاز 54
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 .نمودار میله ای:2الف


 

 . جدول فراوانی کنایه و انواع آن در داستان ضحاک1ب
 نوع کنایه تعداد

 کنایهفعلی 040

 کنایهموصوف 44

 کنایهصفت 42

 . نمودار میله ای:2ب


یپیدایشکنایاتنشانمیدهدکهترکیباتوعباراتکنایینخستدربینافرادگروههایایازیاکبررسیزمینه

ملتشک یافتهاندکهبراثرگسترشروابطوپیوندهایاجتماعیاندکاندکموردپذیرشعماومقارارگرفتاهو
گویندهوگااهبارخاساتهازویژگایهاایمرسومگشتهاند.کنایههاگاهساختهوپرداختهیذهنادیبانوشاعران

فرهنگیورفتاروهنجارهایاجتماعیاستکهباگذشتروزگاروتجییرساختارجامعهازمحدودهیواژگانزباان
(02-04کنارمیروندوجایبهگفتارپوشیدهمیدهند.)برومند،ص

ازصحنههااوحااالتراملماوسودساتبهجهتدستداشتنبرگسترهیپهناوریازواژگانبسیاریفردوسی
یافتنیمیکندواینیکیازمختصاتسبکخراسانیاستاوباآوردنکنایاتکهبیشاتردرمیاانعاماهیآنزماان

رواجداشتهاستباایجازمعنیرادرجانمخاطبمینشاند.
مایاهورباهمعنایارجمنادساختارکنایهدرداستانضحاکبهسهصاورتاسات،یااباهصاورتیاکواژهمانند:

،ثروتمند/ترکیب:گشادهزبانبهمعنیفصیحوشیرینبیان/جمله:سربهکینآوردنبهمعنیواردکارزارشدن.
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ازآنجاکهکنایهعنصرسبکیاستکهساختارزبانشعررابهمعیارزبانروزمرهنزدیکمیکندودستشااعررا
زمیگذارد،استادطوسسعیکردهاستازکنایهبهخوبیبهرهببردوگسترهخیاالدرسرایشبهتروروانتراثربا

راتنگوتارنسازد.
 . جدول فراوانی مجاز و عالقه های آن در داستان ضحاک1ج

 نوع مجاز تعداد

 شباهت 04

 محلیه 04

 جزییه 2

 الزمیه 2

 اسنادمجازی 4

 جنس 4

 کلیه 4

4 سببیه
 آلیه 0

 نمودار میله ای:. 2ج

 
بارو یتخبرعالوهآنشیدایپعلتواستعالقهوجودبایقیحقیمعناریغدرواژهکاربردمجازیهنریمقوله
باهیتارتازهیمعناجوشوجنبدرراذهنمجاز.استکالمجازیاآنیپودرزبانییجوذهن،صرفهیختگیانگ

مجاازضحاکداستانطوس،دریسراسخنشاعر.شودیماولذتسببتیفعالنیواداردیمواتیفعالوکنکاش
مجاازیمجموعاهریزکهمصرحهیاستعارهازآنهاانیموازاستبردهکاربههیکناازکمترمراتببهرایلجویها
 .استبردهبهرهشتریباستشباهتیعالقهبه

ازبااالتریامرحلاهباهرااوذهانگاهوداردیمواریبدوتازهییمعناافتنیوکنکاشبهرامخاطبذهناستعاره
شااعروکنادیساازهیتشابخاودذهاندرابتاداخواننادهتاشودیمسبباستعارهصنعتبردیمهستکهآنچه

باردیمکاربهکهیریتصاویفردوس(002،صیکدکنیعیشف.)کندیمدعوتیسازهیتشبهنربهراخودمخاطب
کاهمصارحهیاساتعارهازبپاردازدفیتوصاخواهدباهیماکهجاآنوداردیهماهنگیخوببهداستانموضوعبا

:مثالعنوانبه.دیجویمسوداستریتصونوعنیترمناسب
 .کندیمهیتشبزرداقوتیبهراآنکندادیدیخورشپرتووییروشناخواهدازیمکهیزمان

(20/ب)زرداقوتیدیخورشبگستردالژوردکشوربریگفتتو
 

 نتیجه گیری
دریمهمنقشکهرودیمشماربهکالمدریسازبرجستهوینیآفربایزیشگردهاازانیبعلمدرمجازوهیکنا
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وجاابهطلبدیمکالمکهجاآنتااستکردهتالششاهنامهدریفردوس.داردمخاطبذهندرسخنیگذارریتاث
آراساتهمجازوهیکناجملهازالیخصورانواعبهراخودالیخیحوزهیمعانوالفاظازیاژهیوقیتلفباومناسب
شامارباهاویدورهشاعریمشخصاهنیتارمهامتاوانیماکاهیفردوسعصریشعریهایژگیوازیکی.کند

وشاعران.گفتساده،سبکیخراسانشعرسبکبهتوانیمکهیطوربههاستبیترکیروانولجاتیآورد،سادگ
 .اندکردهاشارهیهنرازیامتکیعنوانبهخودزبانیآسانویروانبهغالباسبکنیا

هیکناازطوسیسراسخنکهاستدهیرسجهینتنیابهضحاکداستاناتیابدرجستجوباپژوهشنیادرنگارنده
 .اواستیواژگانیرهیدایگستردگوزبانبرشاعرتسلطینشانهامرنیاواستبردهبهرهمجازازشیب

یفعلااتیاکناو.ماساتیاناوعازخفااووضوحلحاظبهویفعلیهاهی،کناعنهیّمکنلحاظبهموجودیهاهیکنا
 .استهیکنایوهیشنیکاربردترپرونوعنیترساده

 :کردذکرضحاکداستاندریفعلاتیکناانتخابیبراتوانیمراعمده یدلدو

یمایسعیرونیاازکشاندینمیدشواربهرازبانودارد یتمایسادگبهطوسیسراحماسهشاعرکهنیااول
هیاکنایمعنابهیقیحقیمعنازدنیرسکهکندیماقتضااوشعریکندوسادگکینزداریمعیهنجارهابهرازبانکند

 .نباشددشوارچندان

 :مانندکندیماستفادهیفعلاتیکناازهیقافیتنگناازییرهایبراغالباکهنیادوم

 (44/ب)انداختنشهیاندگونهزهرساختنیاچارهیکیپسآنواز

 (344/ب)بدندخونپرضحاکدردازکهبدنددونیفریهوادرهمه

دانساتیرزماتوانیمرایریاساطیهاداستانازیاپارهواستیریاساطداستانکیضحاکداستانکهجاآناز
داساتاناتیمقتضاباربنااشادهافتیاتیکنااست،موضوعیخواهنهیکیجنگحوادثمحورنیتریاصلازیکیو

 :ماننداستکردهدایپارتباج

بردن،پساتدساتگرزوریشمشبهآمدن،جوشبهآمدن،اندرجنگآمدن،بهسربربودن،آتشپرخونیدردکساز
 ...وخوردندادن،خونگازبهدادن،سربادبهآوردن،سرنیکبهکردن،سر

باردهبهارهاستشباهتیعالقهبهمجازیمجموعهریزکهمصرحهاستعارهازهاآنیعالقهومجازهاانیمازو
 .داردسخنریثتأدریشتریبنفوذوبرخورداراستیشتریبجازیاوازاستفیتوصیبرالهیوسنیبهترکهاست

 
 منابع و مآخذ:

(.فرهنگبزرگسخن،جاول،تهران،سخن،چاول.0420انوری،حسن.) .0
هایادبیدرشاهنامهفردوسی،تهران،نشردیگر،چاول.فرهنگآرایه(.0424برومند،پوراندخت.) .4
،چاول.رمندیه(.شرحیکایکادبیاتوعباراتشاهنامهفردوسی)دفتریکم(تهران،0424بهفر،مهری.) .4
.،ملسسهتألیفترجمهونشرآثارهنری،چاولتهران(.تصویرخیالدرشاهنامهفردوسی،0424تجلی ،جلی .) .3
،تهران،امیرکبیر،چاول.اتیکنا(.فرهنگ0443ثروت،منصور.) .5
،تهران،مرکزدایرهالمعارفبزرگاسالمیچاپاول.4هایشاهنامه،بخشیکم،ج(.یادداشت0424خالقیمطلق،جالل.) .4
اول.(.فرهنگشاهنامه،)جیکم(،تهران،ملسسهتألیف،ترجمهنشرآثارهنری،چ0444رواقی،علی.) .2
(.فرهنگجامرشاهنامه،تهران،عطایی،چاول.0444زنجانی،محمود.) .2
(.فرهنگلجاتوترکیباتشاهنامه،تهران،آران،چاول.0425شامبیاتی،درایوش.) .4
(.موسیقیشعر،تهران،آگاه،چدوازدهم.0424.)محمدرضاشفیعیکدکنی، .04
فارسی،تهران،آثار،چچهارم.(.صورخیالدرشعر0424شفیعیکدکنی،محمدرضا.) .00
،امیرکبیر،چدهم.تهران(.حماسهسراییدرایران؛0424شمیسا،سیروس.) .04
(.حماسهسراییدرایران،تهران،امیرکبیر،چدهم0444صفا،ذبیحاله.) .04
معارفبزرگاسالمی،چاول(،تهران،مرکزدایرهال0424فردوسی،ابوالقاسم،شاهنامه)دفتریکم،بهکوششجاللخالقیمطلق) .03
،چاولمرکز(مازهایراز،تهران،نشر0424الدین،)کزازی،میرجالل .05
(.نامهباستانوویرایشوگزارششاهنامهفردوسی،جاول،تهران،سمت،چسوم0423الدین.)کزازی،میرجالل .04
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سومشاهنامهفردوسی،تهران،دنیا،چنامهواژه(.0444نوشینعبدالحسین.) .02
(.فنونبالغتوصناعاتادبی،تهران،هما،چچهارم0442الدین.)همایی،جالل .02
 (.چشمهروشن،تهران،علمی،چسوم.0424حسین.)میوسفی،غال .04

 


