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 یزهر محمّد یهاسروده در بدن یاعضا ییکنا یهاجلوه یادب لیتحل

  9محمد مؤذّنی، علی 4، احمد ذاکری 0دلیرکوهی سمائه

 چکیده
یکی از شگردهای بیان مستقیم و تصویرسازی هنری و یکی از عناصر چهارگانۀ فنّ بیان، کنایه است. در 

های بدنی ملموس است که شاعر های ادبی، کاربرد کنایهپردازیهای هنری و خیالاین میان یکی از جنبه

تواند مضامین دشوار را با بیانی آشنا و هنرمندانه به ذهن مخاطب منتقل و نهادینه کند. محمّد زهری، می

های بدنی ملموس برای انتقال مفاهیم ذهنی یکی از بارزترین شاعران معاصر حوزۀ ادب فارسی، از کنایه

های رودهشناسی سترین عنصر زیباییهای ادبی، مهمتوان گفت کنایهکه می است؛ تا جایی جسته خود بهره

 کرده است. هدفو بلیغ بیان  مؤثراسلوبی با  نی رااکنایه، مع با زهری را به خود اختصاص داده است. وی

های محمّد زهری دههای کنایی اعضای بدن در سروبندی جلوهاز این پژوهش شناسایی، استخراج و دسته

ای که ابتدا نویسنده مختصری به تعریف کنایه و ارزش هنری و گونهتحلیلی است؛ به _با روش توصیفی 

های کنایی اعضای بدن در شعر زهری را با بیان ، سپس جلوهکارکردهای ادبی آن در شعر پرداخته است

هش نشان داد که زهری برای بیان مقصود، هایی، ارزیابی و تحلیل کرده است. نتیجۀ حاصل از پژونمونه

با عوام  گرفته از نزدیکی ویهای بدنی ملموس وی، نشئتهای قریب بهره برده است و کنایهبیشتر از کنایه

 و التزام کاربرد زبان محاوره است.

 کنایه، زهری، اعضای بدن. شعر، های کلیدی:واژه
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 مقدمه. 0

ود اندیشه در قلمرو بیان، کنایه است. کنایه در چهارمین ترفند شاعرانه و شیوۀ بازنم»

شناختی کنایه در آن است که واژه، فرونهادن آشکارگی است در سخن. ارزش زیبایی

باید، به معنای پوشیده و فروپیچیده در سخن دوست با درنگ و تالشی ذهنی می

دارای همچنین کنایه . »(096: 0926 )کزازی،« کنایه راه برد و راز آن را بگشاید

توان دوبعدی بودن، نقّاشی زبانی، عینیت هایی است که از آن جمله میویژگی

زدایی و استدالل را بخشیدن به ذهنیت، ابهام، آوردن جزء و ارادۀ کل، غرابت، آشنایی

. ارزش ادبی کنایه را در کاربرد آن به اقتضای (096: 0929کامیار،  )وحیدیان« نام برد

ف وسیلۀ کنایه عواطشاعر به»توان ارزیابی کرد؛ زیرا انش میحال موضوع شعر و مخاطب

بنابراین  ؛(002: 0964)سنچولی، « کندو احساسات خود را هنرمندانه و مؤثر بیان می

ر تکنایه یکی از عناصر تصویرساز در شعر فارسی است که همواره شاعران برای هنری

های شاخص زهری، یکی از چهرهاند. در این میان بردهکردن اثر خود از آن بهره 

 ، از این قاعده مستثنی نیست.معاصر ۀشعری در دور

شناس معاصر در سال محمّد زهری، شاعر نوپرداز، پژوهشگر، کتابدار و کتاب

آباد از توابع تنکابن دیده به جهان گشود و تحصیالت مقدماتی در دهکدۀ عباس 0919

دورۀ لیسانس زبان  0946سانید. وی در سال و متوسطه را در مالیر و شیراز به پایان ر

 ها، سرودن شعرو ادبیات فارسی را در دانشگاه تهران به پایان رسانید و از همین سال

درجۀ دکترای خود را در همین رشته از دانشگاه تهران  0922را آغاز کرد و در سال 

ری کرد و اخذ کرد. وی چند سالی را در فرانسه و لندن و دیگر کشورهای غربی سپ

ا زمان بوپنجه نرم کرد. او که همای دستازآن به ایران بازگشت و با مصائب تازهپس

سکوت اختیار کرد و  97سرودن شعر را آغاز کرده بود، با ورود به سال  0946سال 

بر اثر سکتۀ قلبی، چشم از جهان  0979شعری منتشر نساخت و سرانجام در سال 

 .(2-7خیص : تل0960پور، )بزرگفروبست 



 66/  یمحمّد زهر یهابدن در سروده یاعضا ییکنا یهالوهج یادب لیتحل

آور حاکم بر زهری سرودن شعر را زمانی آغاز کرد که فضای جامعه، فضای خفقان

های مایهپیمود و همین امر سبب شده بود که یکی از درونرا می 20-49های سال

اصلی شعر این دوره مسئلۀ اندیشیدن به مرگ و حتی ستایش مرگ و ناامیدی باشد 

ن گزاران اصلی آامر مستثنی نبود؛ بلکه وی از پیغامتنها از این و شعر زهری نیز، نه

یکی از »کدکنی  ؛ و به گفتۀ شفیعی(29-96 تلخیص :0966)عبدالعظیمی،گردید 

ها و تم اصلی حاکم بر شعر این دوره همین مسئلۀ ستیز امید و ناامیدی مایهدرون

ینی چون که سبب شد شعر وی سرشار باشد از مضام (69: 0927کدکنی،  )شفیعی« است

 امید، عشق و اجتماع همراه با یأس و اندوه و ناامیدی.

محمّد زهری در طول زندگی خود آثار متعددی به یادگار گذاشت که از آن 

...  ،«باران هایقطره» ،«نامهشب» ،«گالیه» ،«جزیره»اند: مجموعه شعرهای جمله

ر زمان حیات که همگی د «گفت ما پیر» و «جیب در مشت» ،«فردا به» ،«وتتمه»

 .(22-29: تلخیص 0966)عبدالعظیمی، شاعر به مرحلۀ چاپ و انتشار رسیدند 

تحلیلی به شناسایی، استخراج و -این پژوهش به روش توصیفینگارندگان در 

اند تا انواع های زهری پرداختههای کنایی در اعضای بدن، در سرودهبندی جلوهدسته

را در اندیشۀ شاعر بررسی کنند. در این جستار  هاکنایه و عوامل مؤثر در ایجاد آن

 شناسی آثار شعری زهری استّترین عنصر زیباییهای ادبی، مهمدریافت شد که کنایه

و هدف از استفادۀ کنایی وی از اعضای بدن، بیان مقاصد حاکی از رنج و نامالیمات 

کشد. به رخ می وارۀ انسانیاجتماعی زمانۀ خویش است که آزردگی را در قامت اندام

که از اعضای بدن مانند دست، پا، گوش، سر، پنجه و رخ استفادۀ کنایی کرده طوریبه

 گیرا به اصل پیام خود پیوند داده است.ها را در قالب مفهومی و آن

 قیتحق سؤاالت و مسئله انیب. 0ـ0

و زیبایی  یزیانگهای بیانی شاعران است که به خیالهای بدنی از شیوهاستفاده از کنایه

های کنایی در اعضای کند. محور اصلی این پژوهش، تحلیل جلوهشعر آنان کمک می
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های بدنی ملموس زهری، های محمّد زهری است. در این میان، کنایهبدن، در سروده

گرفته از نزدیکی وی با عوام و التزام کاربرد زبان محاوره و عامیانه است و از این نشئت

ه زیبایی، مقصود خود را بیان کند. زهری برای بیان مقصود خود از طریق توانسته ب

ویی گهای قریب بسیار استفاده کرده است که یکی از علل این موضوع، سادهکنایه

های است. مسئلۀ اصلی پژوهش حاضر آن است که با توجه به شواهد و قرائن، جلوه

ود؛ سپس میزان تأثیر های محمّد زهری بررسی شکنایی در اعضای بدن در سروده

 دادن شعر وی موردمطالعه و تحلیل قرار بگیرد. انگیز کردن و زیبا جلوهکنایه در خیال

عنوان یکی از عناصر تأثیرگذار در زیبایی سخن و جایگاه ویژۀ اهمیت کنایه به

 کند:ها را به ذهن متبادر میمحمّد زهری، این پرسش

 های محمّد زهری چگونه است؟دههای کنایی اعضای بدن در سرو. جلوه0

های محمّد زهری ایجاد کرده شناسی کنایه چه تأثیری در سروده. ازنظر زیبایی4

 است؟

 ؟کاربرده است. شاعر کنایه در اعضای بدن را بیشتر برای بیان چه مفاهیمی به9

اعضای بدن در شعر زهری از بسامد باالتری برخوردار  یک از. کنایه در کدام2

 است؟

 اهداف و ضرورت تحقیق. 4ـ0

ای پیوسته و منطقی است ارزش زیباشناختی کنایه و ساختار هنری آن تنها زنجیره

تواند با تالش ذهنی رمز و راز دهد و خواننده میکه دو معنا را به یکدیگر پیوند می

آن را بگشاید. شناخت ابعاد گوناگون شعر محمّد زهری، ازجمله بررسی کنایه برای 

تر ناپذیر است. آشنایی بیشبهتر شناختن اندیشه و نگاه شاعر ضرورتی اجتناب چههر

سازی عنوان یکی از شاعران معاصر در ادب پارسی و مهارت او در تصویربا زهری، به

 یکی از دالیل اهمیت انجام دادن این پژوهش است.



 010/  یمحمّد زهر یهابدن در سروده یاعضا ییکنا یهالوهج یادب لیتحل

های کنایی اعضای بدن در هدف اصلی پژوهش، بررسی و تحلیل ادبی جلوه

شناخت روش  توان به اهداف دیگری چونهای محمّد زهری است؛ همچنین میرودهس

تصویرآفرینی، شناخت کارکردهای کنایه، شناخت میزان قدرت و مهارت شاعر با 

استفاده از اعضای بدن در خلق تصاویر شاعرانه، بررسی عوامل مؤثر بر ذهن و زبان 

رز نگاه و اندیشه شاعر و کمک به غنای شاعر در ایجاد تعابیر کنایی برای آشنایی با ط

 گنجینۀ ادب فارسی اشاره کرد.

 قیتحق ۀپیشین. 9ـ0

کنایه در تحلیل آثار هنری شاعران جایگاه و پایگاهی ارزنده دارد. به همین دلیل آثار 

ویژه در شعر شاعران کالسیک و معاصر، دربارۀ کنایه صورت گرفته است که زیادی، به

 شود:شاره میها ابه برخی از آن

بازتاب و نقش جایگاه اعضا »نامۀ خود با موضوع (، در پایان0966نظامی، الهام ) -

، به بررسی و تحلیل «ها و کنایات سیستانیالمثلو جوارح انسان در ضرب

 است.ها و کنایات گویش سیستانی پرداخته المثلضرب

راهبردهای شناختی بررسی »ای با عنوان (، در مقاله0927گلفام، ارسالن ) -

، بیشتر به بیان راهبردهای «استعاره و کنایۀ تصویری در اصطالحات اعضای بدن

های تصویری در اصطالحات اعضای بدن پرداخته است و در کنار شناختی استعاره

 کرده است.های تصویری نیز اشارهآن، به کنایه

 نقد و»(، نیز در مقالۀ 0969، علیرضا و همکاران )قاسمیعباس،  ،پورحسن -

، به «مایهدرونهای محمّد زُهری با تأکید بر محتوا و سروده تحلیل مجموعه

ری و گفتمان فکپردازند میویژه از دیدگاه محتوا به زهری،شناسی و تحلیل آثار یختر

 کنند.می ها را تبیینیک از آنغالب در هر

المثل و استعاره در آثار شاعران به بررسی کنایه، ضربشده های ذکردر نمونه

شده است؛ امّا مایۀ مجموعه آثار زهری پرداختهگوناگون و همچنین تحلیل درون
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های محمّد زهری و سرودههای کنایی در اعضای بدن در پژوهشی که در مورد جلوه

است و از این دیدگاه، پژوهش حاضر نوآوری نشده ها باشد، هنوز نوشتهتحلیل آن

 دارد.

 های تحقیقبحث و یافته. 4

 یسرایروانمحمّد زهری، شاعر معاصر و صاحب اندیشه، دارای بیانی ساده امّا شیوا بود. 

توان آن را نشانۀ ی است که میواز امتیازات بزرگ  هابه مفهوم بیان آسان اندیشه

گویی عبارت است از دوری جستن از ساده بر کالم تلقّی کرد. شاعرقدرت و احاطۀ 

ۀ نخست، دشوار هرا در مواج یابهام، تعقیدات لفظی و معنوی و هر آنچه دریافت معن

متفاوت در عالم شعر  شخصیتی. اجتماع این دو امتیاز، زهری را به کندمی و دیریاب

-سرودهدر  زهریدهد که های پژوهش نشان میتحلیل دادهورآیند تجزیهب .یل کردتبد

جمله عالیم زبان بدن و از ،را نیست و از مقوالت بیرونیگتنها شاعری درون هایش

برای آشنایی بیشتر این ادعا به ذکر و  .استنبوده  افلغ شعرشها در گزارش آن

 شود.ر آثار وی پرداخته میهای کنایی در اعضای بدن دتحلیل جلوه

 دست. 0ـ4

 و شودمی ظاهر انسان نفس در ذهنی، معانی از برخی اثر دانیم،می که طورهمان

 یانب به مجبور انگیزاند،برمی را احساساتش که متفاوتی رخدادهای مقابل در انسان

 معنای یک بر داللت حرکتی -حسّی اشارات این همۀ شود ومی اشدرونی احساسات

ری گیاز دیرباز شاعران با استفاده از اعضای بدن و با بهره .دارد انسان درون در هفتهن

اند. چنانکه موالنا در غزلیّات شمس کردهاز صنعت کنایه مقصود خود را بیان می

 گوید:می

 مژدۀ تو بشنید از گل و دست افشان شددر با  کنون شاخ درخت     خبرت هست که

 (979: 0922)مولوی، 



 019/  یمحمّد زهر یهابدن در سروده یاعضا ییکنا یهالوهج یادب لیتحل

موالنا به این رقص »، کنایه از رقصیدن و شروع سماع است. «افشاندنست د»

آکنده از شور و هیجان، نه به چشم مجرّد یک نمایش رمزی بلکه به دیدۀ تزکیۀ 

 .(076: 0927کوب، )زرّین« نگریستروحانی می

زهری مانند موالنا و دیگر شاعران سبک کالسیک به این تعبیر کنایی توجّه داشته 

، دست فشاندن یا افشاندن را کنایه از شادمانی و رقص دانسته «تقدیر» و در شعر است

 است:

 «/ به تارک کوهی که بر آن دسترسی نیستدستی بفشاندچه پرچم پیروزی، »

 .(929: 0920زهری، )

 یمعان و با توجّه به صنعت کنایه، کارکردها دست بینیم حرکاتمی بنابراین

 ، دست افسون را کنایه از جادو کردن آورده:«بندپا» در شعر دارد. متفاوتی

)همان:  «گشاد/ پای گریز بست دست فسونبا سنگ هر نگاه / صد توبه را شکست/ » 

26). 

 ، دست گرفتن، کنایه از حمایت کردن است:«ناسپاس»همچنین در شعر 

/ناسپاسی کردم، اکنون شرمسارم، گیرمدستهر چه هستم، باز فرزند تو هستم، »

 .(92)همان: « ارم!شرمس

دستی است/ باالی دست شب/ » سراید:جایی که می« تماشای بهار»زهری در 

را به « دست باالی دست بسیار است»المثل ، ضرب(296)همان:  «دست سپید صبح

کند. در این بیت، دستی باالی دست، کنایه است از قدرتی ذهن شنونده متبادر می

 باالتر.

فاده از تعبیرات کنایی برای اعضای بدن، بیشتر از کرده است در است وی سعی

عر که در شها و تعبیرات آشنا با ذهن مخاطب استفاده کند؛ چنانالمثلمصادیق، ضرب

 داند:زیر دستان تنک را کنایه از دستان خالی می

 .(624همان: «)با / خالی خالی بود دستان تنک مایۀصبح/ »
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 رد:بی دیگر تعبیر کنایی خود را به کار میاگونهبه« شهر فرنگ»شعر شاعر در  

 .(969)همان: « تنهاست دست تو/ امّا انگار فصل خرمن شالی است/ امروز/»

، کنایه از نداشتن یار، نداشتن حمایت و پشتیبانی از «تنهاست دست تو»عبارتِ  

 ۀکه همسایو یادآور آن است که در زمان قدیم هنگامیدر شالیزار است  جانب همسایه

کرد و یاورش رسید، همسایۀ خود را کمک میاش به پایان میمجاور، کار درو شالی

 شد.می

را کنایه از پیروز بودن « دست کی باال»برای اشاره به پیروز شدن، شاعر عبارت 

 :رودکار می صورت پرچمِ ما باالست؛ یعنی ما پیروزیم، بهداند که امروزه بیشتر بهمی

گویم/دست خواهد بود؟/ من که تاریخم می ست کی باالدپرسی: تو ز من می»

 .(971)همان:  «کاوه باال خواهد بود

با آوردن ترکیبات کنایی در اعضای بدن، به پاک بودن « پیر ما گفت»در شعر  زهری 

 کرده است:خود اشاره

ان: )هم «دستمان پاک/دلمان پاک/ چشممان پاک استما از آن سلسلۀ درویشانیم /که /»

911). 

النظیر هستند، و چشم دارای آرایۀ مراعاتکه دست، دل در شعر فوق ضمن این

دارند که دست پاک بودن کنایه از دزدی نکردن، دل پاک بودن کنایه از صفا بیان می

 و هوس است. و سادگی و چشم پاک بودن کنایه از نگاهی پاک، عاری از شهوت

 پنجه. 4ـ4

ه ، پنجدر تعبیرات کنایی از آن استفاده نموده یکی دیگر از اعضای بدن که زهری

که در شعر سازد. چنانانگیزی میوسیله تصاویر زیبا و خیالاست که وی بدین

 پنجه بر هر چیز نمودن، کنایه از چنگ زدن و چیزی را خواستن است:« بلندآوازه»

 .(992)همان: «پنجه به هر بوم و بر زدمبا چنگ شعر/  رفتم/ هزار در زدم/»
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عنوان یکی از اعضای بدن استفاده کرده است همچنین شاعر شعر زیر، از چنگ به

که چنگ بر دامن کسی یا چیزی انداختن، کنایه از کمک و یاری طلبیدن از چیزی 

یا کسی است. عالوه بر آن، دامن قائل شدن برای گیاه و نواختن سبزه، استعارۀ مکنیّه 

 )تشخیص( ساخته است:

 .(97)همان: «/ ژاله را بر بساط سبزه نواختگیاه انداختچنگ بر دامن » 

 مشت. 9ـ4

، کنایه از عدم اعتراض و سکوت در مقابل هرگونه «مشت در جیب ماندن»در شعر زیر 

 اجحاف، ظلم و ستم است:

/ حرفمان امّا از آتش و خون مشتمان در جیب استکابمان سرد/نانمان گرم/ »

 .(226)همان:« است مدام

 و پادست . 2ـ4

های کنایی زهری از اعضای بدن، کاربرد دست و پا است. چنانکه در یکی از استفاده

کنایه از آدمی است که توانایی، هنر و استعداد کاری « غزال بی دست و پا» زیر شعر

 :را ندارد

که دست و پای رمیدن نمانده چندان/ و افسون دام خویش دست و پا غزالمبی» 

 .(606)همان: « است

به  «دست و پایم بود»، شاعر با آوردن «ناشناس»مّا در تقابل با بیت فوق در شعر ا 

کنایه اشاره به توانایی گذشتۀ خود دارد تا قدرت خویش را با استخدام واژگان به رخ 

 خوانندگان بکشد:

 .(600)همان:  «تا رفتم ز دست/ بر سرم شمشیر نفرین آختند دست و پایم بود»

 نیز کنایه از عاجز و ناتوان شدن است.« رفتم ز دست»عبارت 
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 پا. 9ـ4

 یابیم که وی در بسیاریمینگریم، درهای زهری میوقتی با رویکرد کنایی به سروده

متنی، اعضای بدن و حرکات وی را موارد برای حفظ حریم و قداست مخاطب درون

یگر از یکی د «پا»های گوناگون به نحوی رمزگونه به تصویر کشیده است. در موقعیّت

شاعر از تعبیرات کنایی آن در اشعارش استفاده کرده است،  اعضای بدن است که

 گوید:می« فردا به»که در شعر چنان

ه / و ننه پای از راه گردانید طلسم پاسداران فسون، هرگز نشد کارا/ کسی از ما/»

 (.92)همان: «در راه دشمن گام زد

آمده است؛ « در راهی گام زدن»در تقابل با « پای از راه گردانیدن»در شعر فوق 

گرداندن از کاری مقابل تمایل به کاری داشتن. در این بیت مبرهن است روی  یعنی

 نون»صورت امروزی استفاده از  _ی نفی که ویژگی سبکی است «نه»که آن را با 

شتر بیصورت رمزگونه بر ثبات قدم کنایه، به در افعال است ـ و با استفاده از« نفی

 مورد تأکید قرار داده است.

از مجموعۀ « سنگ»وی همچنین برای ثبات قدم و آمادگی معشوق، در شعر 

 داند:را کنایه از آماده بودن در کارها می« پا در رکاب»، عبارت «وتتمه»

 .(916)همان: « پا در رکابتیری است/ خیرۀ عطش پرتاب/ » 

های پیر و مرشد، عت از دستورالعملهمچنین توجّه شاعر به نکات عرفانی و اطا 

 سراید:که در شعر پیر ما گفت، میبسامد زیادی دارد. چنان

)همان: « را/ رحمتی این دست است!پا به پای هم رفتن پیر خرسند، چنین فرمود:/ »

279.) 

کنایه از همراهی، یاری رساندن « پا به پای هم رفتن»شود طور که مالحظه میهمان

 ارهاست.و اتّحاد در ک
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ای وی در موارد دیگر نیز ضمن آوردن تعبیرات کنایی برای اعضای بدن، اشاره

است ـ دارد. چنانکه در  رمزگونه به مبانی عرفانی و دل ـ که سرچشمۀ الهامات غیب

شعر جزیره، دامن کسی را گرفتن و آنگاه به پای کسی آویختن همگی کنایات واحدی 

 ستن و یاری طلبیدن:هستند، از متوسّل شدن و کمک خوا

 .(96)همان:  «دامنش گیر و به پایش آویزدل نهیبم زد و گفتا: برخیز!/ »

نیز شاعر به پیر و همراه اشاره دارد که از شرایط وصول در  «پیر ما گفت»در شعر 

 راه است:

 .(942)همان: «همپاییم های ناشناختهچهره/با  امروز باز/ هم»

هم پا »دار و ماسک زده است و های نقابرهچه« چهرۀ ناشناخته»منظور از  

 از همراه بودن.ای است مردمی نیز کنایه« بودن

 گوش. 6ـ4

دهد، رفتارهای غیرکالمی در شده در مورد اعضای بدن نشان میهای انجامپژوهش

ذر که از گکنند؛ چنانایجاد روابط غیرکالمی در روابط اجتماعی نقش مؤثری ایفا می

درصد از معنی در یک وضعیّت خاص با کالم  99ه است که فقط شدشواهد ثابت

. (474: 0926)فرهنگی، است درصد بقیّه مرهون روابط غیرکالمی  69شود و منتقل می

در این میان زهری با استفاده از تعبیرات کنایی در مورد گوش، بسیار زیبا و شیوا 

 است:مطلب خود را عنوان کرده 

ل ها/ نقّاها/ از زرد پریقدیم است/ قهرم دگر از سبز پری تکرار گوشم پر افسانۀ»

 (.296: 0920)زهری، «ها/ از سرخ پری نقلی نشنیده نوی خواهم و

، به کنایه یعنی گوشم پُر از «گوشم پر از افسانه»شود، میطور که مشاهده همان

 «لی نشنیدهنقّال نوی خواهم و نق»گوید: که می های زیادی است و در ادامه آنجاحرف

، من گوشی برای «لِمن تقولوا»و « کو گوش شنوا»اشاره دارد به داستان خسرو 

 های تو ندارم، یعنی خاموش باش.حرف
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ۀ بار کنای نیز به چنین موضوعی اشاره دارد و این« شهربند» عالوه بر آن در شعر

 «:به در بگو تا دیوار بشنود»المثل وی تضمینی است از ضرب

 (921)همان: «/ ای گران گوش!/ های!.../ مهربانم باشکه بشنود دیوارگفته با در »

عبارتی کسی که  شنود، به، کنایه از گوشی است که خوب نمی«گران گوش» که

 های دیگران ندارد.گوش شنوایی برای شنیدن حرف

 رخ. 7ـ4

از موارد  . رخ(049: 0920)بولتون، ، نظام اولیه در ابراز هیجان است ایعالئم سریع چهره

لق انگیزی را خدیگریست که زهری با استفاده از تعبیرات کنایی آن تصاویر خیال

 کاری در امری است.، کنایه از پنهان«رخساره نهفتن» کرده است. در شعر زیر

 .(996: 0920)زهری، « رخساره نهفتم ای افتادم و/در گوشه»

دن و یه است از عصبانی نشکنا« رخ بر تافتن»، تعبیر کنایی «بختسیاه»در شعر 

 خویشتن داری در کاری سخت و کاری که مطابق میل آدمی نباشد:

 «تا که بسوزی به حسرتم/ دیگر سپند گشتم و از سوختن خوشم رخ برمتاب»

 .(607)همان: 

 زبان. 2ـ4

هایش استفاده ها در سرودهزبان، لحن و حتّی سکوت از مواردی است که زهری از آن

های گوناگون ممکن است نمایندۀ مفاهیم ها و فرهنگت در پیوستگیکرده است. سکو

: 0972، )محسنیان رادگشتگی، ابراز قهر، افسردگی باشد احساسی، گمگوناگونی چون بی

96). 

 زبان بستهنالۀ ساز است مرا/ همّت باز است مرا/ لیکن در پیش رخت/ گنگ و »

 (.47: 0920)زهری، «شدم
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، کنایه از خاموش بودن و در سکوت به سر بردن «شدن زبان بسته»در بیت فوق 

 است.

، (649)همان: «امام/ ز ناآشنایی ز خود رسته، زبان بستههمزبانیز بی» شاعر در بیت

تفاوتی، بدون همدل بودن و سردی ، بی«همزبانیبی»با استفاده از کنایه در ترکیب 

 است.نسبت به شخص را بیان کرده 

 گلو. 6ـ4

از اعضایی است که زهری با استفاده از کنایه، رمزگونگی کالم خود را بیان کرده گلو یکی 

 است:

 .(699)همان: «سُفت در گلویم عقدۀ اندوهنشتر خونریز با تلخاب مرگ/ » 

 «عقده در گلو سُفتن»فعلی تاریخی به معنای سوراخ کردن است و « سُفتن»

 . همچنین:گیر شدن و ناراحت شدن از کاری استکنایه از دل

 (.960)همان: «ایجواب را در گلو شکستهکجاست:/ آبــ/ خواب؟/»

، کنایه از بغض و خفگی و عدم اعتراض و «جواب در گلوی کسی شکسته شدن»

 که آب نیز با گلو آرایۀ تناسبسکوت در مقابل ظلم آشکار حاکم ظالم است. ضمن این

 دارد.

 دل. 01ـ4

از یک سو  آدمیروح  میان ۀگردیده و واسط معرفت وسیله و ابزار تحصیل ،دل»

ظهور عظمت و  محلآدمی  صافیِ حالی دلِ درد. شواو از جانب دیگر می نفس و

وسعت جاگیری و  ،از مراتب دیگر وجود یکهیچکه  شده کبریایی خدا دانسته

هایش به دل و . زهری در سروده(90: 0920جی، )الهی« گنجایش آن حضرت را ندارد

کاربرد آن توجّه زیادی داشته است و این واژه در اشعار وی، بسامد نسبتاً زیادی دارد. 

 کنایه از یکدلی و یکرنگی است: ،«دل راست کردن»چنانکه در شعر زیر 
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 .(241: 0920)زهری، « / یکدل فراوان استدل را راست کنتو » 

 .(922)همان:  «و دل پر از آوازها/ لب خموشتاریک سکوت/  روم در چاهمی»

، کنایه از حرف فراوان برای گفتن است و دلی «دل پُر از آواز بودن» در شعر فوق

در تضاد )طباق( با دل پر از آوازها آمده  لب خموش بودنکه ضمن این پر درد داشتن.

 است.

دل »نا دارد؛ چنانکه در نمونه زیر کارگیری انواع کنایات قریب، دستی توازهری در به

 ، کنایه از نترسیدن از کاری و شجاعت انجام دادن آن را داشتن است:«به دریا زدن

 .(926)همان: «دلی به دریا زنکنون رهی به شیوه فردا زن/»

 دم. 00ـ4

 داخل شُش در تنفس آالت حرکات ۀواسطنفس و هوایی که به»دم عبارت است از 

 .دهخدا: ذیل واژه() «گرددمی ارجخ آن از و شودمی

زهری با استفاده از این واژه و به کار بردن آن در ترکیبات گوناگون، تعبیرات 

 ای آشکار از ساکت، کنایه«دَم فروبستن»که در شعر زیر است. چنانکنایی ساخته 

دم فروبستن و خاموش » کهنشستن و خاموشی گزیدن در امری است. ضمن این

 ارند:وعی باهم رابطۀ ترادف )هم معنایی( دنبه« نشستن

 .(910: 0920)زهری،  «دم فروبستن و خاموش نشستنپیر ما را،/ چاره اندیشیدند:/»

 سراید:می «رسوایی»در شعر  شاعر در این رابطه

که هویداش  دم مزن گفتیم و ناشنیدی و این شعله خفته ماند/ای فتنه!»

 (.601)همان: «کنیمی

 ان بیت قبل کنایه از ساکت بودن و رازداری در کاری است.سبه« دم نزدن»

از  استفادۀ کنایی هایش باکه زهری در سروده کرد اشاره نکته این به باید پایان در

اعضای بدن، برای بیان مقاصد حاکی از رنج و نامالیمات اجتماعی زمانۀ خویش، بهره 

 از کنایات های ناگفتهود و حرفخ روحی بهتر حاالت درک و انتقال است. وی برایبرده 
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لتزام )ملزوم( ا محسوسات معقوالت )الزم( به از بیشتر کنایات استفاده کرده است و این

 صورتهب نحوی ساختار و شکل ازنظر کنایات از نیمی تقریباً اشعار وی در. شده استداده

 هاایهکن از بسیاری تعداد فهم، دشواری و سادگی ازنظر و است کامل و جمالت ترکیبات

 .است اندکی بعید تعداد و قریب

 گیرینتیجه. 9

ت. های کنایی تازه اسشعر، پدیداری تعبیرها و ترکیب یکی از اسباب نوآوری در زبان

ها، ای مطلوب برای بیان اندیشهآفرینی کالم، به شیوهزهری از این عنصر زیبایی

گیری از کنایه، ذهن وی با بهرهاست. کرده اش استفاده عواطف و احساسات شاعرانه

به  یافتن ای که این تالش برای دستگونهدارد؛ بهخواننده را به تالش و تکاپو وامی

ر تآورد و ارتباط شاعر را با خواننده عمیقحقیقت، احساس لذّت در مخاطب را پدید می

ادی بدن توجّه زیهای زبانی و بیانی به کنایه در اعضای کند. او در کنار انواع کنایهمی

کارگیری کنایه در اعضای بدن برای بیان مقاصد حاکی از رنج است. زهری با بهکرده 

وارۀ انسانی به رخ و نامالیمات اجتماعی زمانۀ خویش ـ که آزردگی را در قامت اندام

ت مش»های وی، مانند سرودهدر  سبک موسیقیاییو  نتواز است.کشد ـ بهره برده می

های اثر، مملو بودن از کنایهدو  نیت انتخاب اعلّ است و مجموعه اشعارشو  «بیدر ج

 .ه استشد کینزد ییماینهایش به سبک سیار نوشته از ترشیباینکه  ادبی است و

اشعار در  یو وزن ییآواهای یهنگهماداد که های زهری، نشان پژوهش در سروده

جمالت معنادارش است. در  هاتها و مصوّبرخاسته از تکرار صامت شتریب ،وی

 نوجود آورد در به ی،زبان یهابیع ترکهمراه تنوّ به های آهنگینهمچنین این صوت

دارد؛  یریو انکارناپذ یاساس کارکرد، یزهر ییِماینهای سروده ییقایموس یغنا

 0991تا  0991های دهه در فاصلۀشاعران نوپردازی است که  جملهاز بنابراین وی

آثارش منجر به تحوّل است و  زدههای شعر فارسی را رقمترین دورهانیکی از درخش

 در شعر نو فارسی شده است.
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روز  بانیز مسائل بهوی  که یدآبرمی چنین شاعر رثاآ مجموعه تحلیلو  سیربراز 

 دممر نمیاو در  رگاروز سقامودر  که کندمی دهستفاا گانیاز واژ بیشترو  شناستآ

گفتنی است به دلیل اجتماعی بودن شعر زهری، برخی از  ارد.د دجوو زارباو  کوچه

اجزای تعبیرهای کنایی در شعر او جنبۀ رمزی و نمادین دارد که این مسئله بر ابهام 

گیری از عناصر گر ذهن خواننده است، بهرهاست. آنچه تداعی هنری شعرش افزوده

ت که مفاهیم را در زمرۀ های ادبی وی اسشناسانۀ کنایههای روانارتباط و ویژگی

از  کهطوریزند؛ بهشناسی اشعار او دامن میکند و بر زیباییهای عامه قلمداد میمَثل

های دست، پا، گوش، سر، پنجه، رخ، زبان، دل، چنگ، گردن و دَم استفاده کنایی واژه

 گیرا به اصل پیام خود پیوند داده است.ها را در قالب مفهومی کرده است و آن

  



 009/  یمحمّد زهر یهابدن در سروده یاعضا ییکنا یهالوهج یادب لیتحل

 شناسیکتاب

 هاکتاب

، ترجمۀ حمیدرضا سهرابی و افسانه انسانی روابط شناسیروان(، 0920بولتون، رابرت ) .0

 حیات روشنایی، تهران: رشد.

 تهران: دانشگاه تهران. چاپ دوم ،دهخدا نامهلغت ،(0977اکبر )دهخدا، علی .4

 تهران: انتشارات علمی. ،نقاببی شعر درو ،بی شعر(، 0927کوب، عبدالحسین )زرین .9

 ، تهران: انتشاراتزهری محمد اشعار مجموعه ستاره، هر برای(، 0920زهری، محمد ) .2

 توس.

 ،ادوار شعر فارسی از مشروطیت تا سقوط سلطنت(، 0927کدکنی، محمدرضا ) شفیعی .9

 چاپ چهارم، تهران: انتشارات سخن.

 ، تهران: رسا.07، چاپ 0 ، جانسانی ارتباطات(، 0926اکبر )فرهنگی، علی .6

: ، تهران6چاپ  ،بیان()0 پارسی سخن زیباشناسی (،0926الدین )جالل میر کزازی، .7

 ماد. کتاب

و  تصحیح مقدّمه، با ،راز گلشن شرح فی االعجازمفاتیح(، 0920الهیجی، محمد ) .2

 روزبه. ، تهران:2کرباسی، چاپ  عفّت و خالقی برزگر محمدرضا تعلیقات

 ، چاپ دوم، تهران: سروش.شناسی ارتباط (،0972راد، مهدی )یانمحسن .6

الزمان فروزانفر، تصحیح بدیع، شمس دیوان کلیات ،(0922) الدینمولوی، جالل .01

 تهران: امیرکبیر.

 .گسترسخن شهد: ،شود؟می شعر چگونه زبان ،(0929تقی ) کامیار، وحیدیان .00

هامقاله   

نامۀ کارشناسی ارشد، پایان ،زهری محمد اشعار تحلیل و نقد (،0960پور، الهه )بزرگ .0

 دانشگاه یزد.
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 مجموعه تحلیل و نقد»(، 0969همکاران )، علیرضا و قاسمیعباس؛  ،پورحسن .4

 ، 6ۀشمار ،سال ششم ،علوم ادبی ،«مایهدرون و محتوا بر تأکید با زُهری محمّد هایدهسرو

 . 091-009صص 

، مجلۀ تاریخ ادبیات، شمارۀ «یوشیج کنایه در شعر نیما»(، 0964سنچولی، احمد ) .9

 .091 -007، صص 9/70

 ،«اشعار محمّد زهریهای انتقادی در بررسی اندیشه»(، 0966عبدالعظیمی، فاطمه ) .2

 نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه مازندران.پایان

 در تصویری کنایه و استعاره شناختی راهبردهای بررسی»(، 0927گلفام، ارسالن ) .9

 .016-69، صص 04،  نشریۀ پازند، شمارۀ «بدن اعضای اصطالحات

 هاالمثلضرب در انانس جوارح و اعضا جایگاه و نقش بازتاب،» ،(0966نظامی، الهام ) .6

تان نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه سیسعباسی، پایان عبداهلل واثق ،«سیستانی کنایات و

 .و بلوچستان


