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کنایههایابداعیدرشعرعلّامهاقبالالهوری 

علیرضا محمودی
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فاطمه باقری

2

چکیده
علّامه اقبال الهوری از شاعران بزرگ فارسیگوی شبه قارۀ هند است که اهمیت و جایگااه وی در
بین مردم ایران و شبه قارۀ هند ،بر کسی پوشیده نیست .وی درجهت بیان افکاار ززادیخواهاناه و
وحدتطلبانۀ خود ،از زبان شعری فارسی بسیار مدد جسته است .از جملاه نکاایی کاه در اشاعار
اقبال جلب یوجه میکند ،کاربرد کنایات جدید در زبان شاعرانۀ اوسات کنایاایی کاه پای

از زن

کاربرد نداشته یا بسیار کمکاربرد بودهاند .با یوجه به اهمیت شناخت هرچه بهتر ویژگیهاای زباان
شاعرانۀ اقبال ،در این پژوه

به روش یوصیفی -یحلیلی یالش شدهاست یا بدین سااال اساسای

پاسخ دادهشود که با یوجه به اهداف روشنگرانۀ اقبال الهوری ،در کنایات شعری او چاه اباداعایی
یشود؟ بدین منظور براساس بالغت سنتی ،انواع یازگیهای کاربرد کنایه در اشعار اقبال،
مشاهده م 
مشخص شد .نتیجاۀ ایان بررسای نشاان از زن دارد کاه کنایاه ضامن اینکاه از ابزارهاای اصالی
یصویرگریهای شاعرانۀ عالمه اقبال بوده ،درجهت بیان اندیشههای متعالی و انساانسااز او دچاار
یحول شده ،منجر به ابداع کنایایی شده که خاص خود اقبال است .کنایایی کاه ریشاه در فرهنا
غنی اسالمی و زشنایی عمیق وی با فرهن

و زبان و ادب فارسی دارند.

واژههای کلیدی :اقبال الهوری ،بالغت ،کنایه ،کنایههای ابداعی ،شبهقاره هند.
 -1مقدمه
موالنا محمداقبال الهوری (1938-1872م) ،از بزرگیرین شاعران فارسیزبان دویست ساال اخیار
در شبهقااره هناد اسات (اماین .)289 :1384 ،اقباال الهاوری فیلساوف ،اصاال گار ،حووقادان،
 -1دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه زابل
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 -2کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه زابل
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یاریخ پذیرش1398/1/23 :
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ایرانشناس ،اسالمشناس ،پژوهشگر ،نویسنده ،سیاستمدار ،ادیب و شاعر فارسیگوی پاکستانیکاه
یشاود (بواایی،
عنوانهایی نظیر« :شاعر مشرق»« ،حکیمامت» و «مصور پاکستان» نیز از او یاد م 

با
 ،)73:1379از پیشروان و اصال طلبان عمده مسلمان شبه قاره هند و در شمار بانیان یأسیس کشور
مسااتول پاکسااتان اساات« .اساارار خااودی» (1915م)« ،رمااوز بیخااودی» (1918م)« ،زبااور عجاام»
(1927م)« ،پیام مشرق» (1923م)« ،جاویدنامه» (1932م)« ،مسافر» (1934م)« ،پس چه باید کرد ای
اقوام شرق» (1936م) و «ارمغان حجاز» (1938م) از زثار فارسی اوست.
از نکات بارزی که از وی چهرهای انوالبی و مشهور ساخته و وی را از دیگر شاعران متفااوت
کرده ،بهرهگیری او از شعر برای انجام رسالت خوی

در سردادن ندای ززادی و بیادارکردن ماردم

برای قیام علیه ظلم و ستم و غربگرایی اسات .او از شاعر باهعناوان حرباهای علیاه فسااد بهاره
یجست .همچنین او در پی یافتن راهی بوده یا مسلمانان بتوانند مشاکالت سیاسای ،اقتصاادی و
م
اجتماااعی زمااان خااود را حاال کننااد .او در اشااعار خااود هماننااد ناصرخساارو از مسااا لی چااون:
خودشناسی ،قرزن ،ایمان به پیامبران و امامان ،ایماان باه زخارت و قیامات ،انساان کامال ،علام و
حکمت صحبت بهمیان زورده است (فیروز .)39:1385 ،برخی او را پیامبری دانستهاناد کاه حاوزۀ
رسالت

دل مسلمانان ،زبان رسالت

فارسی و جایگاه نزول پیام ،قلب

بود (محبتی.)170 :1379 ،

زبانِ فارسی ،زبان ماادری اقباال نباوده و او «صارفا ازطریاق مطالعاۀ زثاار کالسای

شااعران

فارسیزبان ،زبانِ فارسی را فراگرفته ازاینرو ایرادایی بار زن وارد اسات» (رادفار .)2 :1379 ،وی
بیزنکه ادعای زباندانی داشتهباشاد ،یوانساتهاسات بااالیرین مفااهیم عرفاانی ،فلسافی ،سیاسای،
اجتماعی و انسانی را به بهترین وجه در اشعار خود بیان کند و موفق شود یا سبکی را بیافریند کاه
«در عین برخورداری از ویژگیهای سب
سب

خراسانی ،عراقی و گاه هندی ،درمجموع ،شایوۀ بیاان و

منحصربهفردی باشد» (همان .)4 :اقبال در اشعار خود کوشیده است یا با استفاده از یرفنادها

و صنایع شعری ،از ارزشهای واالی انسانی و اسالمی سخن بگویاد .از جملاه نکاایی کاه بادین
منظور در شعر اقبال جلب یوجه میکند ،کاربرد یصاویر شعری ازجملاه کنایاه اسات کاه گااه باا
یازهگوییها و ابداعایی همراه شدهاست.
 -1-1بیان مسأله و سؤاالت تحقیق
علّامه اقبال الهوری به طرز بارز و ملموسی از ادبیات و فرهن

ایرانیان متاأثر باودهاسات .زباان و

شیوۀ سخنپردازی خود را براساس پیروی ،الهام و الگوبرداری از زنان بهخصوص شاعران بزرگای
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همچون موالنا برگزیده است (بوایی .)11 :1390،زبان ادبی اقبال زمیخته با صنایع و بدایع هناری و
بالغی است بنابراین ازنظر سبکی باید اقبال را صاحبسب

خاص خود دانست .وی در راه بیاان

یشههای ززادیخواهانه و مبتنیبر اصول اساالمی خاود ،زن هام باا زباانی شااعرانه ،از
افکار و اند 
یاالانگیاز و یصویرسااز،
صورخیال استفادۀ فراوانی برده که در این بین کنایه بهعناوان عنصاری خ 
ابزاری مهم و یأثیرگذار در این امر بودهاست .با درنظرگرفتن اهمیت این مساأله ،در ایان پاژوه
یالش میشود یا بدین ساال اصلی پاسخ دادهشود که :با یوجه به اهداف روشنگرانۀ اقبال الهوری
یشود؟
در کنایات شعری او چه ابداعات و ابتکارایی مشاهده م 
 -1-2اهداف و ضرورت تحقیق
زبان و ادبیات فارسی از دیرباز ،در شبهقاره هند از اهمیت و جایگاه ویژهای برخوردار باودهاسات.
علّامه اقبال الهوری در زثار خود با یکیهبار اعتواادات اساالمی کوشایدهاسات یاا باه خودبااوری،
بیگانهستیزی ،زگاهی و معرفت وجودی انسانها و بهخصوص مسلمانان شبهقااره و جهاان اساالم
کم

کند .او در این راه از شعر فارسای بهارۀ فراوانای باردهاسات .وی باا اساتفادۀ هنرمنداناه از

ظرفیتهای شعر فارسی ،بهویژه یصاویر شعری ازقبیل کنایه ،کوشیدهاسات یاا بادین مهام دسات
یابد ازاینرو در این یحویق که با هدف شناخت هرچه بی یار ویژگایهاای اشاعار اقباال انجاام
پذیرفته ،یالش شده یا ضمن بررسی انواع کنایه ،که از شیوههای هناری گفتاار و خلاق یصااویر و
ابهامهای شاعرانه است ،ابداعات و یازگیهای کنایی شعر او بیشتر نمایانده شود.
 -1-3روش تفصیلی تحقیق
در این یحویق که گردزوری اطالعات در زن بهصورت کتابخاناهای و اسانادی باوده ،از کتاابهاا،
مجالت و سایتهای اینترنتی معتبر بهره گرفته شدهاست .روش انجام پژوه  ،یوصیفی -یحلیلای
بوده ،ابداعات اقبال در کلیات اشعار وی ( )1386مشخص و یوضیح دادهشدهاست.
 -1-4پیشینۀ تحقیق
جایگاه ،افکار ،اندیشهها و زثار اقبال الهوری همه ساله موجب شده یا یحویواات و هماای هاای
فراوانی در این مورد انجام شود که ذکر نام و موضوعات زنها از حد این مواال بیارون اسات .باا
جستجوی فراوان در بین مواالت علمیپژوهشی و پایاننامهها و کتابهای موجود ،پیراماون اقباال
الهوری و اشعار فارسی وی ،مشخص شد که دربارۀ موضوع این پژوه

یعنی یازگیهای کناایی

اشعار عالمه اقبال ،یاکنون یحویق مستولی انجام نشدهاست .برخای از پاژوه هاایی کاه باهطاور
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مستویم صرفا به صورخیال در اشعار اقبال الهوری مربوط میشوند عبارت اسات از :محماودی و
باقری ( )1393در موالۀ« :کارکردهای معرفتی کنایه در اسرار خودی و رموز بیخودی علّاماه اقباال
الهوری» به بررسی و معرفی کارکردهای انواع کنایه در این دو مثنوی اقبال ،درجهات خودزگااهی
و انسانشناسی پرداختهاند و شعر اقبال را غنی از اینگونه کنایههای معرفتی دانستهاند .نیکبخات و
انصاریپویا ( )1394در موالۀ «نود و بررسی یشبیه در مثناوی اسارار خاودی اقباال الهاوری» باه
بررسی انواع یشبیهات شعری اقبال در این مثنوی ،ازجهات سااختاری و براسااس بالغات سانتی
پرداختهاند .همچنین باقری ( )1392در پایاننامۀ کارشناسیارشاد خاود بااعنوان «بررسای کااربرد
کنایه دیواناشعار اقبال الهوری» و خدامی ( ،)1393در پایانناماۀ کارشناسایارشاد خاود بااعنوان
«فرهن

کنایات دیوان اشعار اقبال الهوری» صرفا به استخراج ،معرفای و یوضایح کنایاات اشاعار

اقبال الهوری پرداخته و به یازگیهای کنایی اشعار اقبال اشارهای نکردهاند ازاینرو ضروری است
که در این باره پژوه

مستولی انجام شود.

 -2کنایه شیوۀ هنری گفتار
کنایه یکی از شکلهای بیان پوشیده و شیوۀ هنری گفتار دانسته شده (شفیعی کدکنی،)140 :1370،
از ابواب چهارگانۀ علم بیان است که هم بهدلیل یعریف و محدودۀ شمول و هم ازحیاث ارکاان و
حتی اطالق زن بهعنوان یکی از پایههای اساسی علام بیاان ،ماورد یوجاه محوواان و پژوهشاگران
بالغی بودهاست .ابوعبیده معمّربن مثنّی (ف280.ها) جازو اولاین کساانی اسات کاه در ایانبااره
اظهارنظر کردهاست .او در کتاب «مجازالورزن» هر ناوع عادمیصاریح در گفتاار را از موولاۀ کنایاه
دانستهاست (همان .)141 :ابنمعتز (ف 296 .ها) ،در کتاب «البدیع» خود ،بیزنکه از کنایه یعریفای
ارا ه دهد ،فوط به ذکر چند مثال در این مورد اکتفا کردهاست (ابنمعتز1935 ،م.)64 :
عبدالواهر جرجانی (ف 474 .ها) ،در «اسرارالبالغه» ضمن بحث از استعاره و مجااز ،باهطاور
غیرمستویم ،به ذکر یعدادی کنایه باهعناوان شااهدمثاال پرداختاه (جرجاانی )16 :1361 ،خواجاه
رشیدالدّین وطواط (ف573.ها) ،در «حدا قالسّحر» نیز همین رویّه را دنبال کاردهاسات .رادویاانی
(ف 6 .ها) ،در «یرجمانالبالغه» ،بیزنکه یعریفی از کنایه ارا ه کند ،فوط به ذکر شاهدمثال فارسایِ
ناقصی در این مورد میپردازد (رادویانی .)99 :1949 ،ابناثیر ( 637-558هاا) در «المثالالساا ر»،
ضمن بحث از استعاره ،به اریباط کنایه با حویوت و مجاز اشاره کارده ،زن را شااخهای از اساتعاره
دانستهاست (ابناثیر1939 ،م ،ج .)365-338 :1سکّاکی (ف 626 .ها) در «مفتاا العلاوم» ،کنایاه را
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بهعنوان یکی از پایههای اساسی علم بیان معرفی کرده و دربارۀ کنایه میگوید« :الکنایاه های یار
التصریح بذکر الشیء إلی ذکر ما یلزمه لینتوال الماذکور إلای المتارو » (ساکّاکی1937 ،م.)189 :
یعنی اینکه «کنایه یر یصریح به ذکر چیزی است و زوردن مالزم زن یا از زنچه در کالم زماده باه
زنچه نیامده ،انتوال حاصل شود» و درنهایت یفتازانی (ف 729.هاا) در شار المختصار ،کنایاه را
بهعنوان یکی از اصول علم بیان دانسته و یعریف سکّاکی را کاملیر کرده و گفتهاست« :لَفْا أُریادَ
بِهِ الزِمُ مَعْناهُ مَعَ جَوَازِ إرادَیِهِ مَعَهُ» (یفتازانی .)123 :1356 ،او در این یعریاف کنایاه و مجااز را از
هم متمایز ساخته ،معتود است که در کنایه ،هم معنای حویوای و هام معنای ثاانوی زن را باا هام
مییوان اراده کرد اما در مجاز فوط معنی ثانوی موردنظر است .این یعریاف از زن زماان ،هماواره
موردیوجه بوده و جز معدودی از علمای بالغت ،ازجمله ابنخطیب رازی ( 606-543ها) -بهنول
علوی در الطراز -بر این عویدهاند که کنایه بخشی از مجاز است (پورنامداریان.)28 :1386 ،
در دورۀ معاصر علمای بالغت عربی و فارسی نیز همین یعریف را پذیرفته و به انحاء مختلف
در زثار خود نول کردهاند .در یمام این یعاریف ،یر یصریح و یوجه به معنی حویوای یاا وضاعی
سخن ،براساس پیوند میان معنی حویوی و معنی موردنظر (معنی کنایی) مشتر است .برخی کنایه
را از دیدگاه زبانی بررسی کردهاند .این گروه کنایه را نوعی برجستهسازی در زبان یاا «انحاراف از
مالفههای هنجار زبان میدانند» (صفوی1380،الف )34 :و بر این اعتوادند کاه کنایاه ناوعی ایهاام
است ،با این یفاوت که از زبان خودکار به زباان شاعر وارد شاده و برجساتگی ماییاباد (هماان،
1380ب ،)127 :این امر موجب میشود که کنایه در گروه فراهنجاریهاای یصاویری کاالم جاای
گیرد (وحیدیان کامیار.)191 :1386 ،
 -2-1تصاویر کنایی در شعر اقبال الهوری
اقبال در اشعار فارسی خود ،از کنایه نه بهعنوان یا

ابازار و عاادت زباانی ،بلکاه در درجاۀ اول

بهعنوان وسیلهای برای بیان معانی و سپس یصویرگری بهره بردهاست .از جملاه اهاداف اقباال در
کاربرد کنایه به مواردی چون :ایضا  ،یأکید ،یخییل ،ایهاام ،ایجااز ،اساتدالل ،لاذتزفرینای ،اقنااع
مخاطب احترام و یوصیف مییوان اشاره کرد .کنایههای اشعار اقبال باه ساه دساتۀ کنایاه از فعال،
کنایه از صفت و کنایه از موصوف قابلیوسیم است .کنایه از فعل پرکاربردیرین نوع کنایه در دیوان
اشعار اقبال است و پس از زن بهیرییب کنایه از صفت و کنایه از موصوف قرار دارند:
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 -2-1-1کنایه از فعل
در یعریف این نوع از کنایه زمدهاست که «کنایهای که چونان نسبت ،به اثبات یا نفی برای کسی یاا
چیزی در سخن زوردهشود .اینگونه از کنایه ،زمیغی (یرکیب) فعلی است که چونان گزاره ،به نهاادِ
جمله بازخوانده میشود یا در ساخت امر یا نهی ،در سخن میزیاد» (کازازی .)164 :1386 ،یماام
کنایهها در مجموعۀ کنایه از فعل میگنجند زیرا ی

کلمه بهینهاایی نماییواناد یصاویر بیافریناد.

یشود .در این نوع کنایاه ،معناای ظااهری
معموال کاربرد کنایه از فعل در زثار شعری بیشتر دیده م 
(مَکْنیٌبه) به صوت فعل ،مصدر ،جمله یا اصطالحی میزید و در معنای ثانوی (مکنیٌّعنه) به شکل
فعل یا مصدر ،جمله یا اصطال دیگری بهکار میرود (شمیسا .)238 :1372 ،کنایه از فعل در شعر
اقبال کاربرد فراوانی دارد بهعنوانمثال وی در بیت زیر کنایۀ «با هازاران چشام یا

نگااه باودن»

مفهوم و معنای «وحدت در عین کثرت» را به یصویر کشیدهاست:
چیستت

ملّتت ا ای کتته گتتویی الالتته

بتتا هتتناران چشتت بتتودن یتت

نگتته

(اقبالا )552 :1386

نمونههای دیگری از کاربرد کنایه در فعل در اشعار اقبال عبارت است از:

«اختر نتافتن بر شام کسی» (همان :)16 :کنایه از بداقبالی و ییرهروزی کسی« .آفتاب انبار کتردن»

( :)76کنایه از ذخیرهکاردن چیزهاای بااارزش« .آستتین تتر داشتتن» ( :)651کنایاه از گریاهکاردن.
«برگرداندن آفتاب از مغرب» (همان) :کنایه از کار محال و ناممکن« .به پتای کستی چشت مالیتدن»
( :)632کنایه از نهایت کوچکی ،یواضع و احترام به فرد مهم ،صاحب جالل یا محباوبی« .در ستینه
دَم نماندن» ( :)372دَمدرکشیدن کنایه از سکوت اختیارکردن و نیز مردن اسات (اناوری ،1383 ،ج:1

 .)710در اینجا کنایه از عاجز و نایوانشدن ،به مرگ نزدی شدن ،یالش و کوش نکردن افراطای،
مرگ و نابودی.
 -2-1-2کنایه از صف
در این نوع کنایه ،کالم ظاهری (مَکْنیٌبه) صفتی اسات کاه مخاطاب بادان وسایله متوجاه صافت
دیگری میشود که همان معنای ثانوی (مَکْنیٌعنه) است .در شعر اقبال ،کنایه از صفت کاربرد دارد
بهعنوان مثال در بیت زیر اقبال با زوردن کنایه از صفت« :چربدستی» ،دربارۀ اروپاییان که کنایه از
مهارت در یولید و ساختن و کار و یالش بسیار دارد ،به صانعتیباودن اروپاا و مهاارت کاارگران
اروپایی نیز اشاره دارد:
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ای ز کتتار عصتتر اضتتر بتتیخبتتر
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چتتربدستتتیهتتای یتتور

را نگتتر

(اقبالا )592 :1386

برخی دیگر از نمونههای کاربرد کنایه از صفت در اشعار اقبال عبارتاند از:
یلاهگار.
«دریا آستین» ( :)529کنایه از شخص بسیار بخشنده است« .شیشهباز» ( :)634کنایه از ح 
(انوری،1383 ،ج« .)1073 :2کافر ماجرا» (اقبال :)364 :1386 ،زشت و بدکار کنایه از اقدامات رنداناه
و ساختارشکنانه« .ک زبان» ( :)163کنایه از کسی که هرچه او را فرموده شود ،به جاای زورد و در
ییواند شد (ثروت« .)400:1375 ،ک نگتاه» (اقباال،
برابر زن زبان عذر نگشاید و نگوید که از من نم 

 :)163 :1386کنایه از خجالتی و ک مرو .گران سیر( :)90کنایه از کم یجربه ،دنیا ندیاده و بایاطاالع.
کهن دام( :)336کنایه از بایجربه و ماهر« .کهن پیکر» ( :)132کنایه از قدریمناد و ینومناد« .ادا فهت »
( :)239کنایه از بایجربه و زگاه« .بادسنج» ( :)250کنایه از فرد فرصتطلب و سساتعویاده« .پست

بخ » ( :)62بدشانس و بد اقبال« .خسته َلق» ( :)420کنایاه از فارد سااکت و خااموش و ناامیاد.
«دلچاکی» ( :)102کنایه از شیفتگی و اشتیاق بسیار.
 -2-1-3کنایه از موصوف
کنایهای است که در زن کالم ظاهری (مَکْنیٌّبه) ،بهصورت صفت ،صفات یا جمله و عباریی وصفی
(صفت و موصوف ،مضاف و مضافٌالیه) ،یا بدلی (مضااف و مضاافٌالیاه) مایزیاد و بایاد از زن
متوجه موصوفی شد» (کزّازی .)176 :1386 ،اینگونه کنایهها غالبا ریشه در زمینههاای فرهنگای و
اجتماعی دارد و کمتر در زنها ابتکار و یازگی دیده میشاود .اقباال باا کااربرد کنایاه از موصاوفِ
«موصود حرفِ کُن فکان» گفتهاست:
گفتت

آن مقصتتود تترف «کُتتنفَکتتان»

زیر پتتای اُمهتتتات آمتتتتد جنتتتان
(اقبالا )163 :1386

«مقصود رفِ کُنفَکان» :کُن فَکان (زیۀ  28سورۀ یاسین) به معنی شو پس شاد ماراد از عاالم
موجودات است .کُن فیکون عالم موجودات را گویند (لغتناماه) ،در اینجاا کنایاه از وجاود پاا
پیامبر اسالم(ص) است که موصود جهان هستی دانسته شدهاست.
برخی دیگر از نمونههای کاربرد کنایه از موصوف در شعر اقبال:
«ام

خیرالبشر» (اقبال :)150 :1386 ،کنایه از مسلمانان« .پور خلیل» ( :)275خلیل ،لوب اباراهیم

نبی(ع)« .تلخابه» ( :)299کنایه از می و باده« .ثانی اسالم و غار و بدر و قبر» ( :)166کنایاه از اباوبکر.

دوفصلنامۀ مطالعات شبهقاره

178

سال  /11شمارۀ 37

«خواجۀ بدر و نین» ( :)538کنایه از حضرت رسول(ص)« .رازدان جنو و کل» ( :)139کنایه از پیامبر
اسالم(ص) است که بر همۀ اسرار زگاه بودهاست« .شیر ق» ( :)97کنایه از حضارت علای(ع)« .اُمتی
(ص)

لقب» ( :)587کنایه از پیامبر اسالم

که بیسواد بود و به مکتاب نرفتاهباود« .سترای آب و گتل»

(همان) :کنایه از وجود انسان« .گِلِ تاری » ( :)97کنایه از وجاود انساان کاه از زب و گال زفریاده
شدهاست« .نباض یات» ( :)147کنایه از خداوند بلندمریبه.
کاربرد کنایه از موصوف در دیوان اشعار عالمه اقبال بسیار کمیر از دو نوع دیگر زن است.
 -2-2کنایات ابداعی اقبال
یرساد پای
ییوان یافت که بهنظار ما 
کنایات متعددی را در دیوان اشعار اقبال م 

از او در ادبیاات

نمونهای نداشتهاند و از ابداعات خود او هستند بااینوجود ،یالش شد یاا در ایان یحویاق

فارسی
با احتیاط و وسواس بیشتری این مصادیق مشخص و بیان شوند یا با قطعیت بیشتری بتوان کنایات
ییاوان ادعاا کارد کاه ماوارد و مصاادیق
یهای او برشمرد .همچنین نما 
مشخصشده را از نوزور 
یهیچ ش
ذکرشده در قسمت کنایات ابداعی ،ب 

و شبههای یماما از ابداعات اقبال هستند چاراکاه

برخی از این کنایات ریشه در سنتهای ادبی گذشته و اجتماع داشته ،بهنوعی بازسازی کنایههاای
معمول و کهن در قالب و ساختار جدید است .یعدادی از این کنایاههاا در مبحاث کنایاه ازحیاث
مکنیٌعنه ذکر شد دیگر کنایات ابداعی اقبال عبارتاند از:
 آب از خون شبیر داشتن :شبیر لوب امام حسین(ع) است .منظور از این کنایه دارای خصوصیاتینتیجهبودن و نافرجامی
ظلمستیزانه و واالبودن همانند امام حسین(ع) است .عالمه اقبال ،ب 
حماسی ،
عمل مخاطب خود را بهدلیل عدمبهرهمندی او از خوی و خلق حسینی میداند:
از آن کشتت

خرابتتی اصتتلی نیستت

کتتته آب از ختتتون شبیتتتتتری نتتتدارد
(اقبالا )681 :1386

 آبدادن خیابان خودی :کنایه از یالش برای بهثمرنشاندن اندیشه و بااور خاودی ،پرورانادنزمال و زرزوهاست.
خیابتتتتتتان ختتتتتتودی را دادهای آب

از آن دریتتتا کتتته توفتتتانی نتتتدارد
(همان)647 :

 آب کوثر از دهان اژدها طلبیدن :کنایه از قانعنبودن و نهایات خطارکاردن بارای رسایدن باهمطلوب .همچنین کنایۀ «زب حیوان از دم خنجر طلبیدن» در این بیت به همین معنی است:

کنایههای ابداعی در شعر علّامه اقبال الهوری
آب یتتتتوان از دم خنجتتتتر طلتتتتب
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از دهتتتتان اژدهتتتتا کتتتتوثر طلتتتتب
(همان)109 :

 از ایام کفن بافتن :کنایه از روز و شب یکسان داشتن و در رنج و بیچارگی بهسربردن .انتظارمرگ داشتن .همچنین در بیت زیر ،در کنایۀ «روز و شب را بر خود ینیادن» ،انساان باه عنکباویی
یشبیه شدهاست که یارهایی از جنس روز و شب را بر ین خوی
عبتتتد از ایتتتام متتتیبافتتتد کفتتتن

مییند:

روز و شتتب را متتیتنتتد بتتر خویشتتتن
(همان)111 :

 از درد پیتتری داغِ داغ بتتودن« :داغدیاادگی کنایااه از غمگااین و مصاایبتزدهبااودن اساات»(انوری،1383،ج .)556 :1کنایه از بسیار رنجور و دردمند بودن از پیری ،عمر بسیار داشتن.
پیرکتتتتتتی از درد پیتتتتتتری داغ داغ

آنکتته انتتدر دس ت

او گتتل شتتد چتتراغ
(همان)400 :

 از هالل و چلیپا نیندیشیدن :کنایه از بییفاوتبودن به نشانههای ظاهری اسالم و مسیحیت.متتن از هتتالل و چلیپتتا دگتتر نیندیشتت

کتته فتنتتۀ دگتتر در ضتتمیر ایتتام استت
(همان)336 :

 استخوان ته اهرام ماندن :منظور از اهرام در اینجا اهرام ثالثۀ مصر اسات .اساتخوان :کنایاه ازاصل بزرگ ،مردم اصیل و بزرگ (ثروت .)33:1379 ،استخوان یه اهارام مانادن در اینجاا کنایاه از
خردشدن ی

فرهن  ،شکست و اضمحالل فرهن

مصتتر هتت در امتحتتان ناکتتام مانتتد

و یمدن است:
استتتتتخوان او تتتتته اهتتتترام مانتتتتد
(اقبالا )143 :1386

 باده در مینا نهفتن :کنایه ازپنهانکردن امری بسیار فاش و زشکار است:از غتت پنهتتان نگفتتتن مشتتکل استت

بتتاده در مینتتا نهفتتتن مشتتکل استت
(همان)173 :

(بالووهای) که یحوق نیافته ،اماا

 بادۀ ناخورده در رگ تاک بودن :هر چیز محتمل ،قابلانتظارییوقع و احتمال زن بسیار است .یوان و قدرت پنهان .در بیت زیر نشان و معنای احتماالت ،وقایع و
یدهد:
رویدادهای محتمل زیی نیز معنا م 
گمان مبر که به پایتان رستید کتار مغتان

هنار بتادۀ نتاخورده در رگ تتاک است
(همان)220 :
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 برهمنزادۀ رمن آشنای روم و تبرین :کنایه از خودِ اقبال الهوری است که به مولاوی و شامسارادت فراوان داشت:
مرا بنگر که در هندوستان دیگر نمیبینتی

برهمنزادهای رمن آشنای روم و تبرین اس
(همان)310 :

 برهمنزادۀ زنّارپوش :کنایه از ریاکار ،منافق و دورو بودن ،ناراساتباودن در اعتوااد ،بااور وایمان .زنّار ،ریسمانی است به ستبری انگشت از ابریشم که به کمر میبندناد ...ذمیاان نصارانی در
مشرقزمین به امر مسلمانان مجبور بودهاند ،داشتهباشند یا بدینوسایله از مسالمانان ممتااز گردناد
(دهخدا :1373 ،ذیل واژه «زنار») .نیز در همین بیت کنایۀ «صنم در زستین پوشیدهداشتن» در همین
معنی است:
صتتتتن در آستتتتتین پوشتتتتیده دارد

بتتتترهمنزادۀ زنّتتتتارپوش استتتت
(همان)196 :

 بوریابافان اطلسناشناس :کنایه از رنجکشان هنرناشناس ،بیهنرانی که ارزش و قدر هنر اصیلرا نمیدانند .کسانی که بهجای پرداختن به اماور بااارزش ،باه کارهاای پای پاافتااده و کامارزش
میپردازند.
اهتتل دنیتتا بتتیتخیتتلا بتتیقیتتاس

بوریابافتتتتان اطلتتتتتتس ناشنتتتتتاس
(همان)569 :

 بولهب را یدر کرّار کردن :کنایه از کاری فوقالعاده و اعجازگونه انجامدادن .یغییر و یحاولبنیادین مثبت و سازنده در افراد زشتخو و بدکردار بهوجودزوردن نیز در همین معنا اسات کنایاۀ
«کور را از دیدار بیننده (بینا) کردن» در همین بیت:
کتتتتور را بیننتتتتده از دیتتتتدار کتتتتن

بولهتتتتب را یتتتتدر کتتتترّار کتتتتن
(اقبالا )462 :1386

 -پای کب

از خونِ باز ا مر کردن :کنایه از قربانیکردن موجودی باارزش در برابار موجاودی

ارزشیر.

کم
خامشتتتی را شتتتورش محشتتتر کنتتتد

پتتای کبتت

از ختتون بتتاز ا متتر کنتتد
(همان)75 :
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 پنجۀ کی و کاووس پیچاندن :کنایه از زورمندی ،یوانایی و قدرت فراوان داشتن است« .پنجاۀکسی را پیچاندن» کنایهای یکراری است اما اقبال با اضافهکردن کلمههایِ «کای و کااووس» بادان
یازگی بخشیدهاست .اقبال در این بیت از خدا درخواست میکند که وی را زنقدر نیرومناد ساازد،
یا یوان رویارویی و هماوردی با پادشاهان اسطورهای ایران زمین -کاووس و کی -و شکساتدادن
زنان را داشتهباشد:
کتته پتتیچ پنجتتۀ کتتاووس و کتتی را

دگتتتر آن دل بنتتته در ستتتینۀ متتتن

(همان)640 :

 پیغمبر قناشناس :در این بیت از اقبال ،کنایه و یعریضی است بار کاارل ماارکس و نظریاۀبرابری یودهها.
بتتتر مستتتاوات شتتتک دارد استتتاس

دیتتتن آن پیغمبتتتری تتتقناشتتتناس

(همان)455 :

 تخ سجدهریختن :کنایه از یبلیغ و یرویج دین و زیین اسالم و شیوۀ مسلمانی« .یخم ریخاتنیا پاشیدن» کنایهای معمول است که اقبال با افزودن کلمۀ سجده بدان ،موجب یازگی زن شدهاست:
در زمتتین هنتتد تختت ستتجده ریختت

بنتتتدهای کوهستتتار آستتتان گست تیخ

(همان)99 :

 -تخ ال در مش

خاک کسی ریختتن :باذر و داناۀ اعتوااد و بااوری منفای را کاشاتن زغااز

ریشهدوانی و رواج اعتوادی در ی

فرد.
تختتت ال در مشتتت

بنتتده را بتتا خواجتته ختتواهی در ستتتین

ختتتاک او بریتتتن

(اقبال الهوریا )573 :1386

 -تریاق عراق از دس

دادن :یریاق «معجونی مرکب از داروهای مسکن و مخدر که باهعناوان

یرفته و در یرکیب
ضددردها و سموم بهکار م 

عصارههاای گیاهاان خاانواده شاوایق و خشاخاش


یرفتهاست ،یریاق فاروق ،یریاق کبیر» (دهخدا :1373 ،ذیل واژه«یریااق») ماورد و نموناۀ
بهکار م 
باارزش و مهمی را از دست دادن ،فرد خسراندیده.
زان کتته تریتتاق عتتراق از دستت

داد

متتن چتته گتتوی جتتن ختتدایش یتتار بتتاد
(همان)542 :
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 توفان به دوش :کنایه از پیوسته در خطر و گرفتاری بودن .همچناین معناای کناایی یحار ،هیجان و جوش و خروش بسیار نیز میدهد.
قُلتتنم یتتاران چتتو شتتبن بتتیختتروش

شتتبن متتن م تتل یتت طوفتتانبتتهدوش
(همان)74 :

 تیغ ال در کف کسی دادن :مجال انکار و کفر برای کسی مهیاکردن .کنایۀ« :ییغ در پنجۀ کسیدادن» یکراری و معمولی است ولی در بیت زیر با کاربرد کلمۀ «ال» یازگی دوباره یافتهاست:
تیتتغ ال در پنجتتۀ ایتتن کتتافر دیرینتته ده

بتتاز بنگتتر در جهتتان هنگامتتۀ االی متتن
(همان)279 :

 ثریا از لب بام گرفتن :کنایه از رفعت ،بزرگی و بلندمریبگی باهدساتزوردن .همچناین کنایاۀ«سفر در خوی

زادن بی اَب و مام» ،در معنی شاناخت و معرفات درونای و اکتساابی اسات ،ناه

موروثی.
ستتفر در ختتویش زادن بتتی اب و متتام

ثریتتتتا را گتتتترفتن از لتتتتب بتتتتام
(همان)385 :

 چاک بی رفو به دامن داشتن :کنایه از مشکل و درد غیرقابل حل و درمان.گردندهتر ز چتر و رباینتدهتتر ز مترگ

از دس

او به دامن ما چاک بی رفوست
(همان)327 :

 -چمنزادی و از ی

شاخسار بودن :دارای هویت و اعتباری همسان و همانند بودن .اقباال در

بیت زیر ،انسانهای مامن و مسلمان شرقی را همانند ی ی

بررساتههاای چمان کاه همانناد و

یکسان هستند ،همانند و مشابه میداند و متوقع وحدت و یکدلی بین زنهاست:
نتته افغتتانی و نتتی تتترک و تتتتاری

چمتتن زادیتت و از یتت

شاخستتاری
(همان)200 :

 رمشدن دیر :کنایه از معنوی و مودسشدن جایی که ظاهرا بارای اماری غیرموادس و گااهفسادزلود ،بنا شدهاست.
ختترد انتتدر ستترم بتخانتتهای ریختت

خلیتتل عشتتق دیتترم را تترم کتترد
(اقبال الهوریا )196 :1386

 خرمانخوردن از نختل کستی :کنایاه از زگااهنشادن از داناعدمبهرهمندی از فیض و کماالت افراد.

و زگااهی و یخصاص کسای.

کنایههای ابداعی در شعر علّامه اقبال الهوری
بتته آن رازی کتته گفتتت پتتی نبردنتتد
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ز شتتا نختتل متتن خرمتتا نخوردنتتد
(همان)637 :

 خجلبودن اللۀ ا مر از روی کسی :کنایه از رادمردی ،بزرگی و پایداری برهمنزادگان (گالالله ،یمثیل و نشانی از پاکبازی ،ایستادگی و جانبازی است):
آن بتتتتترهمنزادگتتتتتان زنتتتتتدهدل

اللتتتۀ ا متتتر ز روی شتتتان خجتتتل
(همان)534 :

 خرمن از صد رومی و عطار کردن« :خرمنکردن» کنایه است از چیزها و موضوعات بااارزشرا ذخیرهساختن ،دربر گرفتن افراد باارزش و گرانبهایی همچون مولوی و عطار.
ذره کشتتت

و آفتتتتاب انبتتتار کتتترد

ختترمن از صتتد رومتتی و عطتتار کتترد
(همان)76 :

 خوانسار و اصفهانجستن :کنایه از زیبایی و حسن جستن ،هنر و هنرمندی خواستن از کسی.نیز کنایۀ «حسنانداز بیان از کسی جستن» به معنی شیواسخنی و گشادهزبانیطلبیادن کاه در ایان
بیت قابلیوجه است:
ستتتنانتتتداز بیتتتان از متتتن مجتتتو

خوانستتتار و اصتتتفهان از متتتن مجتتتو
(همان)77 :

 خورشید نو زاییدهبودن :کنایه از افکار و اندیشههای روشن و هدایتگر داشتن است.در جهتتتان خورشتتتید نتتتو زاییتتتدهام

رستتت و آیتتتتین فلتتت

نادیتتتتدهام
(همان)73 :

 خون کسی سرد شدن :ازدستدادن شور و هیجان ،سست و نومید شدن.ختتتون او ستتترد از شتتتکوه دیریتتتان

الجتتترم پیتتتر تتترم زنّتتتار بستتت
(همان)474 :

 خیبرشدن دیرها از بی یدری :خیبر ،یمثیل و نمادی از شوکت و جباروت یهودیاان باهطاورخاص و کفار بهطور عام است .امام علی(ع) با گشودن در قلعۀ خیبر ،نوا

مهام و برجساتهای در

استیال و غلبۀ مسلمانان بر یهود داشت .اقبال الهوری در بیت زیر ،نبود رادمرد و پهلاوانی همانناد
حضرت امیر(ع) را علت و دلیل جسارت و گستاخی کفار دانسته و گفته است:
دانتتتتتش افرنگیتتتتتان غتتتتتارتگری

دیرهتتتا خیبتتتر شتتتد از بت تی یتتتدری
(اقبال الهوریا )550 :1386
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 دانای اسرار فرنگ :کنایه از خود اقبال الهوری است .همچناین در ایان بیات کنایاۀ «در ناارفرن

نشستن» ،به معنی ریاضت و سختیکشیدن قابلیوجه است.
جتتتن تتتتو ای دانتتتای استتترار فرنتتتگ

کتتس نکتتو ننشستت

در نتتار فرنتتگ
(همان)568 :

 در دل الت و منات داشتن :ایمان ظاهری و غیرعمیق ،کفر درونی و باطنی.گفتمش در دل من الت و منات اس

بسی

گف

این بتکده را زیر و زبتر بایتد کترد
(همان)345 :

 در رگ مه گردش خون دیدن :کنایه از بصیرت و زگاهی باطنیداشتن و فراسوی واقعیتها رادیدن .همچنین کنایۀ «حرکت اعصاب گردون دیدن» در این بیت به همین معناست:
رکتتت

اعصتتتاب گتتتردون دیتتتدهام

در رگ متتته گتتتردش ختتتون دیتتتدهام
(همان)76 :

ع مانیان بلندکردن :کنایه از بهانهجوییکردن برای اهداف و غرایضی پشت پارده،

 -درفش مل

دشمنی و خصومت مکارانه و مزورانه .این کنایه در زبان فارسی ،بیشتر با عنوان و یعبیار «پیاراهن
عثمان بلندکردن» بهکار میرود.
درفتتش ملتت

ع مانیتتان دوبتتاره بلنتتد

چه گویم

که به تیموریان چه افتادهاس
(همان)604 :

 رین رین شدن سنگ از س اسب کسی :یعریضی بر شوکت ،اقتدار و عظمت کسی.در تتتت

او فتنتتتتتههتتتای رستخیتتتتن

ستتنگ از ضتترب ستت او ریتتن ریتتن
(همان)541 :

 زبتتان از مستیح و دل از چنگیتتن داشتتتن :کنایااه از دوگااانگی گفتااار و رفتااار ،بایرحمای ونامهربانیکردن ،علیرغم داشتن زبانی ر وف و بهظاهر دلسوز و مهربان .نظیر این کنایه باهصاورتِ
«برون کسی بزم و درون او رزم بودن» نیز رایج است.
برون او همته بتنم و درون او همته رزم

زبان او ز مسیح و دلش ز چنگیتن است
(همان)290 :

 زنّاربستن عقل آزر پیشه :کنایه از مصلحتسنجی و پرهیزکاری عولِ منفعتجو و ظاهربین.عقتتتل آزر پیشتتتهام زنّتتتار بستتت

نقتتتش او در کشتتتور جتتتان نشست ت
(همان)174 :
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 زورق به صرصر درنیفتادن :گرفتار و درگیر چیزی نشادن ،باه خطار و مخمصاهای داخال وگرفتار نشدن.
بتتتته صرصتتتتر درنیفتتتتتد زورق او

خطتتتتر از لطمتتتۀ طوفتتتتان نتتتتدارد
(همان)244 :

 ستاره به دوش گذاشتن :کنایه از مهیاکردن و یدار کردن برای سفری سخت و مشکل.رهی به مننل آن ماها سخ

دشوار است

چنان که عشق به دوش ستاره متیگتذرد
(همان)314 :

 سرمۀ سلیمانی به چش موری کشیدن :شاوکت و جاالل و حشامت ویاژه باه فارد نااالیویبخشیدن ،قدر و ارج و ارزش قا لشدن برای فرد ناسزاوار.
دیث عشق به اهل هوس چه میگتویی

بتته چشت متتور مکتتش ستترمۀ ستتلیمانی
(همان)248 :

 سنگ اسود از در بتخانه خواستن :کنایه از اینکه چیز اصیل و پا را از جای ناپا یهیهکردن.نظیر کنایۀ «نافۀ مش

از س

دیوانه خواستن» در مصراع دوم همین بیت است.

ستتتنگ استتتود از درِ بتخانتتته ختتتواه

از ستتگ دیوانتته ختتواه

نافتتۀ مشتت

(همان)109 :

 سوار اشتر خاکیشدن :کنایه ازیسلط به نفس و به خود مسلطشدن با ذکر نام خداست.اهتتتل قتتتوت شتتتو ز وِردِ یتتتا قتتتوی

تتتتا ستتتوار اُشتتتتر ختتتاکی شتتتوی
(همان)95 :

 شتتراری کِشتتتن و پروینتتی درودن :کنایااه از ثماار و نتیجااۀ عااالی از بااذر و دان اۀ ب ایارزشحاصلکردن و کنایۀ «دیده بر دل گشودن» به معنی یوجه و شناخت به درون در بیت زیر است.
کسی کاو دیده را بتر دل گشتوده است

شتتراری کش ت

و پروینتتی دروده اس ت

(اقبالالهوریا )393 :1386

 شرمندگی جامج از آیینۀ کسی :کنایه از بلندمریبگی و ممتاازی اخاالص ،پااکی و صاداقتراستین فرد موردنظری که دربرابر این اخالص و پاکی ،یأللای گوهر افساانهای «جاامجام» رنا
میبازد.
نتتتتور قتتتترآن در میتتتتان ستت تینهاش

جتتتامجتتت شتتترمنده از آیینتتتهاش
(همان)568 :
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فرنگ در گلو داشتن :کنایه از ززار و رنجدیدن از فرن .

تتترک و ایتتران و عتترب مستت

فرنتتگ

هتتر کستتی را در گلتتو شستت

فرنتتگ

(همان)454 :

 شعله در آب دوانیدن :کنایه از کار بیفایده و عبثکردن.عقل چون پای در این راه خ اندر خ زد

شعله در آب دوانید و جهتان بتر هت زد
(همان)284 :

 شعلۀ نمناک در جگر داشتن :کنایه از شور و هیجان عاشوانه که یصویری پارادوکسی است ودر زن ،اقبال از زی

و نمداشتن جگر سخن به میان میزورد.

ستتاقیا بتتر جگتترم شتتعلۀ نمنتتاک انتتداز

دگر آشوب قیام

به کتف ختاک انتداز
(همان)317 :

 شیرینی و پروینی افرنگ داشتن :کنایه از جذابیت و فریبنادگی ظااهری و ساطحی غارب وزندگی غربیان.
فریتتاد از افرنتتگ و دالویتتنی افرنتتگ

فریتتاد ز شتتیرینی و پرویتتنی افرنتتگ
(همان)345 :

 -طاق

پرواز به خاک دادن :کنایه از قدرت و یواناییبخشیدن عشق است که به انساان خااکی

قدرت و یوانایی میدهد و برای انسان همانند پیر و انسان کامل است که بهوسایلۀ زن باه مواماات
بلند معنوی میرسد.
طاقتتت

پتتترواز بخشتتتد ختتتاک را

خضتتتتر باشتتتتد موستتتتی ادراک را
(همان)79 :

 -قلب مؤمن و دماغ کافر داشتن :باطنی نی

و ارزشمند ،علیرغم ظاهری نهچندان قابل دفااع

و سزاوار است .همچنین در این بیت کنایۀ «برطر حرم بتخانه ساختن» در معنی نفاق و دورویای
است.
آن کتته بتتر طتترب تترم بتخانتته ستتاخ

قلتتب او متتؤمن دمتتاغش کتتافر استت
(اقبال الهوریا )291 :1386

 کجآمدن مستقی در نگاه کسی :عامدانه و لجوجانه باور و اعتواد نادرست داشتن ،گمراهی.میتتترد انتتتدر ستتینهاش قلتتتب ستتتلی

در نگتتتتاه او کتتتتج آیتتتتد مستتتتتقی
(همان)570 :
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 کسوت مینا پوشیدن :مینا در اینجا کنایه از شیشۀ شراب یا خود جام است که زنچاه در درونزشکارگی.

دارد ،انعکاس داده و فاش میکند .کسوت مینا پوشیدن :کنایه از وضو و روشنی و
فتتاش گتتو استترار پیتتر متتیفتتروش

متتوم متتی شتتو کستتوت مینتتا بپتتوش
(همان)76 :

 مصطفی نایابشدن و ارزان شدن بولهب :اشااره باه ساخت و نایاابباودن ایماان و اخاالقاسالمی و حسنه و درعوض وفور و رواج کفر و مفاسد و بیایمانیها.
در عجتت گردیتتدم و هتت در عتترب

مصتتتتطفی نایتتتتاب و ارزان بولهتتتتب
(همان)593 :

 نقشهای بهنادی داشتن :در دیوان اقبال ،کنایه از طراحیکردن نوشههاای دقیاق و مکاراناه وهمینطور ،خیاالت ناصواب زمدهاست .همچنین در بیت زیر «رن

و نام باردن از روی کسای یاا

چیزی» کنایه از بیاعتبار و بیرونقساختن است.
ز روی آدمیتت ت

رنتتتتگ و نتت ت بتتتترد

غلتتتق نقشت تی کتتته از بهتتتنادی اوست ت
(همان)658 :

 یاسمن در نند گاو بودن :کنایه از قدر ندانستن چیز مهم و عزیزی از سوی فرد نادان.دین گرامی شد به دانا و به نادان خوار گش

پیش نادان دین چو پیش گاو باشتد یاستمن
(همان)541 :

از دیگر کنایههای ابداعی اقبال نیز عبارت است از« :آباد بودن خاموشی» ( :)75کنایه از سکوت
و خاموشی بسیار« .آب چش در کاال کردن» ( :)75معادل زب در جنس و کاال کردن« ،قیمت زیااده
از ارزش گفتن» (ثروت ،)6 :1375 ،کنایه از پربهاکردن چیازی« .آتش به پیراهن شدن» (اقباال:1386 ،

 :)76کنایه از بایقارار شادن« .آشتیان بته گریبتان کهکشتان نهتادن» ( :)338کنایاه از بلنادهمتی و
مناعتطبع« .به تخ

خوابیدن» ( :)82کنایه از شاهی و حکومت یاافتن ،بلنادی جااه و مریباه« .بتر

خاک خویش کمرانشدن» ( :)98کنایه از یسلط بر ین و نفس اماره« .بر چتراغ عافیت

دامتنزدن»

( :)174کنایه از عافیتطلبی و مصلحتسنجی« .ذوق دیدار از نگاه چکیدن» ( :)433کنایه از شاور و
اشتیاق ملموس برای دیدار کسی« .از شرر ستاره جُستن» ( :)241یعنی از شخص پست و بیارزشی
کار بزرگی را طلبیدن« .بنیاد دیوارِ چمن شدن» ( :)98کنایه از قوی و نیرومند و خشن شدن« .شتعله

در بغل پروردن» ( :)114کنایه از اسباب گرفتاری و مشکل خود را فراهم کردن« .شیشته در ختون
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نشستن» ( :)143کنایه از انحطاط و شکست خوردن« .ه پهنای آیینه بودن» ( :)104کنایه از صاف و
صادق و رو راست بودن« .الله اندوختن عارض» ( :)135کنایه از سرخگونی از شرم و خجالت« .ید
بیضا به سیاهی بخشیدن» ( :)273کنایه از کرامت و امتیاز ویژهای را به فرد ناسزواری بخشیدن« .نگاه
را بنده بودن» ( :)543کنایه از اسیر و گرفتار هوای نفس شدن« .ناله در ابریش عتود کستی تپیتدن»

( :)120کنایه از سرشت و باطن غمگین و اندوهبار داشتن.
جدول  .1بسامد انواع کنایات از یث مکنیٌعنه در دیوان اشعار اقبال الهوری
نوع

کنایه از موصوف

کنایه از فعل

کنایه از صف

تعداد

96

113

460

درصد

14/35

16/90

68/75

100

جمع

جدول  .1مقایسۀ کنایات متداول و ابداعی دیوان اشعار اقبال الهوری
نوع

کنایات متداول

کنایات ابداعی

تعداد

577

92

درصد

86/25

13/75

جمع

100

 -3نتیجه
چنان که گفته شد ،کنایه از شکلهای بیان پوشیده و شیوۀ هنری گفتاار اسات کاه درجهات خلاق
یصاویر شاعرانه و ایجاد ابهام هنری مبتنیبر ذوق و کشف ،بنیاد نهاده شدهاسات .اقباال در اشاعار
فارسی خود از کنایه نه بهعنوان ی

ابزار و عادت زبانی ،بلکه در درجاۀ اول باهعناوان وسایلهای

برای بیان اندیشههای متعالی خود بهره بردهاست .در بررسی دیوان اشعار اقبال الهوری یعداد 669
کنایه مشاهده شد .از این یعداد از جهت انتوال معنی (مکنیٌعنه) :کنایه از موصوف ( ،)96کنایاه از
صفت ( ،)113و کنایه از فعل ( )460را شامل شد که در این بین کنایه از فعل ریبۀ اول را دارا بود.
همچنین این کنایهها از جهت انتوال معنی و زشکارگی و ابهام به چهار صورت :یعریض ( ،)4رماز
( ،)10یلویح ( ،)29و ایماء ( )626مشاهده شد که فراوانی کاربرد کنایه بهصاورت ایمااء ،نشاان از
یالش اقبال درجهت سادهگویی در زمینۀ ارا ۀ افکار و اندیشههای

را دارد .نیز از این یعداد کنایه،

کنایههای ابداعی اقبال )92( ،مورد بود که در موایسه با کنایات متداول اشاعار اقباال )577( ،ماورد
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بسیار قابلمالحظه بهنظر نمیرسد .با این همه ،ابداع در کنایات اشعار اقبال گاه با کاربرد کنایههای
کهنه و معمول و یازگیبخشیدن بدانها با افزودن کلمههای جدید و گااه باا قادرت نباوغ فکاری
اقبال به شکل ابداعی و یازه صورت گرفتهاست .کنایات جدیدی کاه شااید اماروزه در زماان ماا،
بسیاری از زنها عادی و پی پاافتاده بهنظر میرسند اما در دورۀ اقباال و حتای دورههاای زماانی
بعد ،سوای از جنبۀ یصویرگری و زیباییزفرینی شعر ،جوش

و یأثیر همیشگی و فوقالعادۀ اشعار

اقبال را در بین مخاطبان خاص و عام او بههمراه داشتهاند.
 -4منابع
 -1ابناثیر ،ابیفتح ضیاءالدین ،الم لالسائر فی ادبالکاتب و الشاعر2 ،جازء ،مصار :شرک ۀ مکتبرۀ و
مطبعۀ مصطفیالبابی الحلبی و اوالده1939 ،م.
 -2ابنمعتز ،عبداهلل ،البدیع ،یصحیح اغناطیوس کرایشفسکی ،لندن :مندرس لوزا 1935 ،م.
بهکوش
 -3اقبال الهوری ،محمد ،کلیات اقبال الهوری ،

اکبر بهداروند ،یهران :زوّار.1386 ،

یرانشناسی.1384 ،
 -4امین ،سیدحسین ،ادبیات معاصر ایران ،چاپ اول ،یهران :دایرۀالمعارف ا 
 -5انوری ،حسن ،فرهنگ کنایات سخن2 ،ج ،یهران :سخن.1383 ،
یانناماۀ کارشناسای ارشاد،
 -6باقری ،فاطمه ،بررسی کاربرد کنایه در دیوان اشعار اقبال الهوری ،پا 
یرضا محمودی ،دانشگاه زابل.1392 ،
استاد راهنما :عل 
 -7بوایی ،محمد ،اقبال با چهارده روای  ،یهران :فردوس.1379 ،
 -8اااااااااااا  ،مولوی از نگاه اقبال الهوری ،روزنامۀ جامجم ،ص  ،11اردیبهشت .1390
 -9پورنامداریان ،یوی ،رمن و داستانهای رمتنی در ادب فارستی ،ج ،4یهاران :علمای و فرهنگای،
.1386
 -10یفتازانی ،سعدالدین ،شرب المختصر علی تلخیص المفتاب الخطیتب القنوینتی ،مصار :المکتبرۀ
المحمودیه التجاریۀ.1356 ،
 -11ثروت ،منصور ،فرهنگ کنایات ،چاپ دوم ،یهران :سخن.1375 ،
 -12جرجانی ،عبدالواهر بن عبدالرحمن ،اسرار البالغه ،چاپ اول ،بیاروت :ماسساه الکتابالثوافیاه،
.1361
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 -13خدامی ،رقیاه ،فرهنگ کنایات دیوان اشعار اقبال الهوری ،پایاانناماۀ کارشناسایارشاد ،اساتاد
راهنما :علیمحمد پشتدار ،دانشگاه پیام نور استان یهران.1393 ،
 -14دهخدا ،علیاکبر ،لغ نامه15 ،ج ،یهران :انتشارات دانشگاه یهران.1373 ،
 -15رادفر ،ابوالواسم ،سب

و درونمایۀ شعر فارسی اقبال الهوری ،نشریۀ دانشکده ادبیاات و علاوم

انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان ،شمارۀ  8و  ،9صص  ،1-12زمستان .1379
 -16الرادویانی ،محمدبنعمرا ترجمانالبالغه ،به اهتمام ،یصحیح ،حواشی و یوضیحات احمد زیا ،
استانبول :بینا.1949 ،
 -17سکاکی ،ابییعووب بنابیبکر ،مفتابالعلوم ،مصر :مطعبۀ مصطفیالبابیالحلبی1937 ،م.
یعیکدکنی ،محمدرضا ،صورخیال در شعر فارسیا یهران :زگاه.1370 ،
 -18شف 
 -19شمیسا ،سیروس ،بیانا چاپ سوم ،یهران :میترا.1372 ،
 -20صفوی ،کوروش ،از زبانشناسی به ادبیاتا ج 1نظم ،یهران :پژوهشگاه فرهن

و هنار اساالمی،

1380الف.
 -21ااااااااااااااااا  ،از زبانشناسی بته ادبیتات ،ج 2شاعر ،یهاران :پژوهشاگاه فرهنا

و هنار

اسالمی1380 ،ب.
یها در اشعار کی ناصر خسرو و عالمه اقبال الهوریا به کوشا
 -22فیروز ،شیر زمان ،همسان 
مهرداد رخشنده ،فصلنامۀ مرکز یحویوات فارسی ایران و پاکستان ،شمارۀ  ،87صاص  ،29-59زمساتان
.1385
 -23کزازی ،سید جاللالدین ،زیباشناسی سخن پارسی (بیان) ،یهران :مرکز.1386 ،
 -24محبتی ،مهدی ،صدای رویش خیال ،چاپ اول ،یهران :زهد.1379 ،
 -25محمودی ،علیرضا باقری ،فاطماه ،کارکردهای معرفتی کنایه در اسرار خودی و رموز بیخودی
عالمه اقبال الهوریا مجموعه مواالت اولین همای

میراث مشتر

ایران و هناد ،ج ،2صاص -310

 ،291قم.1393 :
 -26نیکبخت ،عباس انصاری پویا ،محمد ،نقد و بررسی تشتبیه در م نتوی استرار ختودی اقبتال
الهوری ،فصلنامۀ مطالعات شبهقاره ،دورۀ  ،7شمارۀ  ،22صص  ،135-154بهار .1394
 -27وحیدیان کامیار ،یوی ،زبان چگونه شعر میشود؟ ،فصلنامۀ یخصصی ادبیات فارسی دانشگاه ززاد
اسالمی مشهد ،سال  ،4شمارۀ  ،13صص  ،7-20بهار .1386

