
 
 

  المصدور ����بررسي كنايه و انواع آن در 
محمد صادقي                    ∗ 

  

  چكيده 
مـد زيـدري نَسـوي ـ منشـي      المصدور، كتابي تاريخي ـ ادبي است تأليف مح  ةنفث

ر نيمة اول قرن هفـتم بـه نثـري مصـنوع و مـزين      شاه ـ كه د الدين خوارزمسلطان جالل
  .اندشاد دكتر اميرحسين يزدگردي آن را تصحيح و شرح كردهنگاشته شده است و روان

  پويــاي خيــال در ادب پارســي اســت كــه ) شــكل(يكــي از صــور  (irony)كنايــه 
  .اندمندان علم بيان از دير زمان تاكنون بدان اقبال نمودهدانش

تعريف كنايه را مورد مداّقه قرار داده، سپس انـواع آن را از  پژوهنده ه، در اين مقال
گـاه بـه   آن. نظر قدما بيان نموده و براي هر كدام به ذكر چند مثال بسـنده كـرده اسـت   

  .جست اقسام كنايه به ترتيب بسامد پرداخته استباز
  

  كليد واژه

  .ايما، تعريض، تلويح، رمز، كنايه
  
  

                                                      
 .شهرگاه آزاد اسالمي ـ واحد قائمعضو هيأت علمي دانش ∗
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  مقدمه
  س اهل نظـر يـك اشارتسـت   تلقين و در

  

ــرّر نمــي     ــتم كنــايتي و مك   كــنمگف
 )حافظ(                                                    

امـا در زبـان   . ، در لغت به معني پوشيده سخن گفتن است)سخن سربسته(كنايه 
ز هنر بيان، كلمه و كالم، عالوه بر معني حقيقي، معني غيرحقيقي نيـز دارد كـه نـوعي ا   

  :مثال از كليله و دمنه. تواند كنايه باشداين معني غيرحقيقي مي
بـاال  دراز گـردن و كشـيده    :بگفتنـد  دراز گردن كشيده باالاين فصول با اُشـتر  

  .و نادان است احمقكنايه از 
  :اندچنان كه گفته

ــت    ــل اسـ ــابران نقـ ــاب اكـ   در كتـ
  

ــت     ــل اسـ ــم عقـ ــد دراز كـ   آدم قـ
 

  :هاي ديگرمثال
يه از احمق؛ خاك بر سر شـدن كنايـه از پسـت و ذليـل و فرومايـه      آب دندان كنا

خاييدن كنايه از حسرت كشيدن و افسوس و ندامت؛ فالنـي دسـتش كـج    ؛ انگشت شدن
ناك است كنايـه از دزد بـودن و يـا دهـن كجـي كـردن كنايـه از        است يا دستش چسب
بـه اعتبـار دوري   علماي علم بيان كنايه را به نسبت وضوح و خفا و  .مخالفت كردن است
 -4رمـز   -3) اشاره(ايما  -2تلويح  -1: اندها به چهار دسته تقسيم كردهيا نزديكي واسطه

  .تعريض
دربارة كودكي كـه در درس تنبـل اسـت بگـوييم او     : ، مانند)گوشه زدن(تعريض 

هاي شخصي را بيان كـرده و  هميشه شاگرد اول است، در اين جمله عكس كارها يا صفت
  .ايمو طنز و تهكّم نزديك شدهبه سخره 

آن سـخره  ) كنـايي (شود كه معنـاي مقصـود   اي خبري گفته ميتعريض به جمله
  كردن، طنز، سرزنش، آگاهي و يا هشـدار بـه كسـي باشـد و از ايـن رو طـرف خطـاب را        

  .رنجاندمي
  :آوريمهايي ميدر اين مقال براي انواع ديگر كنايه مثال

نـوع كنايـه   . ه از منتظر بودن و اميـد داشـتن اسـت   چشم بر چيزي داشتن، كناي
  .قريب است زيرا انتقال از معناي ظاهري به معناي باطني آسان است

  گيـري به بز نمـي كسي تو را و تو كس را 
  

  تو از كجـا و هياهـاي هـر شـبان زكجـا      
 )مولويمثنوي (                                        
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هيچ شمردن آمده اسـت، نـوع كنايـه بعيـد اسـت و       به بز گرفتن در معني كنايي

ارتباط بين معني ظاهري و معني مقصود بĤساني معلوم نيست و نيز ميان آن دو چنـدين  
  .واسطه وجود دارد

  آرييـي نمـي  به سرو گفت كسـي ميـوه  
  

  !دســتندآزادگــان تهــيجــواب داد كــه  
 )سعدي(                                                    

دست كنايه از درخت سـرو اسـت، صـفت و وصـفي را بگـوييم و از آن      آزادة تهي
  .است) اسم(موصوف را اراده كنيم، كنايه از موصوف 

  است ما همه مهمـان او  ييسيه كاسهدهر 
  

  تعبيه اسـت در نمـك خـوان او    نمكيبي 
 )خاقاني(                                                  

معنـي  . مزه و سـياه كاسـه، كنايـه از بخيـل و كثيـف اسـت      ايه از بينمك، كنبي
كنايـه از  (ظاهري صفتي است كه بايد از آن متوجه صفت ديگـر يـا معنـي بـاطني شـد      

  .سيه گليم، كنايه از بدبخت و سرافكنده، كنايه از خجل: چنين استهم). صفت
  رخسار صـبح پـرده بـه عمـدا برافكنـد     

  

ــه   ــحرا بر راز دل زمانـ ــه صـ ــدبـ   افكنـ
 )خاقاني(                                                  

به صحرا افكندن كنايه از آشكار كردن است، زيرا صحرا لخت اسـت و همـه چيـز    
گير بـه تـه   كمربستن كنايه از آمادة كاري شدن، كف: چنين استهم. در آن نمايان است

ي كنايـه از تـرك آن كـاركردن،    ديگ خوردن كنايه از مفلس شدن، دست شستن از كار
در مـوارد  . تابي كردن استقلم كشيدن كنايه از باطل كردن و پيرهن دريدن كنايه از بي

در معنـي اصـطالح، جملـه،    ) معناي ظـاهري (يي، مصدري يا فعلي اصطالحي، جملهباال 
  ).كنايه از فعل يا حال(بكار رفته است ) معناي مقصود(مصدر يا فعل ديگر 
گاهي بـه زيـر پـاي خـود نيـز      : رود، مانندزبان عادي نيز فراوان بكار ميكنايه در 

توجه كنيد، كنايه از بنده نوازي كردن، خورشيد از كدام سمت تابيد؟ كنايه از چه اتّفـاق  
  .يي افتاد كه شما اين كار را كرديد و در مثل به خانة ما آمديدالعادهخارق

پرسـيد  دادنـد، مـي  فالني را به ده را نمي: ، ماننداستها كنايه المثلتر ضرببيش
دسـت مـا   . خانه كدخدا كجاست كه كنايه از پررويي و خود را از تك و تا نيداختن اسـت 

  .كنايه از عدم دسترسي است ،كوتاه و خرما بر نخيل
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  نَفْثَةُ الْمصدور

  اگر چه قاصرم از كُْنـه رفعتـت، خـواهم   
  گلوگير اسـت وليك دست حوادث چنان 

  

  ه روزگـار كـنم بـر ثنـايِ تـو مقصـور      ك 
  كه هست دم زدنم جملـه نَفَْثـة مصـدور   

 )ظهيرالدين فاريابي(                                
المصدور به معني خلطي است كه مبتال به درد سينه از سينه بيرون افكند، و  ةنفث

لـه و دردمنـدي درونـي    شود كه از اندوه و مالل دل، شكايت، نامجازاً به سخني گفته مي
  .برخيزد و گوينده را بدان راحت و آسايشي روي نمايد

المصدور كتابي تاريخي ـ ادبي است، تأليف محمد زيدري نَسوي كـه منشـي     ةنفث
هـ به نثري مصـنوع   632نَسوي اين كتاب را در سال . شاه بودخوارزمالدين سلطان جالل

  .اما سخت دالويز و مؤّثر نگاشت
ها به فارسي ترجمه شد و بـه نـام   ديگر هم به عربي دارد كه در همان سال كتابي

 ]شـاه الدين پسـر سـلطان محمـد خـوارزم    لقب سلطان جالل[الدين منْكبرِني جالل ةسير
، آن را در شرح پايان كـار  يي است كه موّلفالمصدور رساله ةنفثدر حقيقت . معروف است

  .اش نگاشته استزرگان دورهالدين، خطاب به يكي از بجالل
ـ مؤّلـف  «: نويسدشاد دكتر اميرحسن يزدگردي، در مقدمة اين كتاب ميروان  ةنفث

المصدور در ميان كتب فارسي، تا آن جا كه نگارنده تتبع كرده اسـت، بـيش از همـه بـه     
هاي آن را با تصرّفي بيش و كـم  ها و جملهترجمة تاريخ يميني نظر داشته است و عبارت

  .»كتاب خود بياورده است در
هـاي عـالي نثـر    كارهاي بديع نثر فّنـي و از نمونـه  ترديد اين كتاب يكي از شاهبي

هـايي از نثـر   ن نشـانه آمصنوع و مزين و منشيانه در نيمة اول قرن هفـتم اسـت كـه در    
انگيز فارسي قـديم ديـده   هاي دلها و تركيبمرسل و سادة دورة ساماني و غزنوي و لغت

تركيبات نادر فارسي و كنايات و تعبيرات بديع نيز يكي از امتيازهاي اين كتـاب  . شودمي
هاي فراوان عربي و فارسي، از ديگـر امتيازهـاي ايـن كتـاب     ها و مصراعوجود بيت. است

  .رودبشمار مي
حذف فعل به قرينه و بدون قرينه، كاربرد فعل ماضي در معنـي مسـتقبل محّقـق    

سـازد، از  هاي معترضة بسيار، كه گاه كـالم را متكّلـف و معقَّـد مـي    الوقوع و وجود جمله
  .خصوصيات مهم دستوري اين كتاب است
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  المصدور نفثةشيوة بيان و سبك انشاي 

برخي از خصوصيات نثر فنّي و مصنوع كه در اين كتاب بكار رفتـه، عبـارت اسـت    
بـانِ عربـي، هجـو، وصـف،     هاي فارسي، اسـتفاده از تعبيـرات خـاص ز   استفاده از مثل: از

، تنافر كلمات و حروف، حشو قبـيح، اسـتفاده   ]نرد، شطرنج[هاي علوم استفاده از اصطالح
از مضامين احاديث، غرابت الفاظ، بكار بردن كنايات و تعبيرات غيرمعمول در زبان، بكـار  

ف اي از افعـال و حـرو  بردن تركيبات عربي در سياق عبارت فارسي و نيز بكـاربردن پـاره  
  .زبان عربي در سياق نثرِ فارسي

  المصدور و صنايع بديعي نفثة

تر بر آرايش سخن به صـنايع  ، بيش»المصدور ةنفث «وجهة همت مؤّلف در انشاي 
لفظي كالم معطوف بوده و بيان معني در نظـر وي در درجـة دوم اهميـت و ارزش قـرار     

سـجع  : چـون وف بـديعي هـم  تر صـنايع معـر  مؤّلف در انشاي كتاب، از بيش. داشته است
متوازي و مطرَّف، جناس و انواع آن، براعت استهالل، موازنه، ترصـيع، تضـمين، مـزدوج،    
قلبِ مطلب، مراعات نظير، لف و نشر، طباق، ايهام تناسـب، اغـراق، غلـو، حسـن تعليـل،      

  .تلميح، تجاهل العارف و قلبِ بعض مدد گرفته و نثر خود را بدان آراسته است

  المصدور و فنّ بيان نفثة

نكتة بازگفتني در اين باب آن كه مؤّلف كوشيده اسـت تـا بـا ابـداع اسـتعارات و      
تشبيهات نو و كنايات بديع و دور از ذهن به نثـر خـود امتيـازي بخشـد و در آن تنـوعي      

تشـبيه معكـوس   : اي از مباحث فنّ بيان كه در اين كتاب بكار رفته اسـت پاره. ايجاد كند
تشبيه جمع، تشبيه حسي به عقلي، تشبيه عقلي به حسـي، اسـتعارة َتهكُّميـه،     ،)مقلوب(

  .استعارة مرَشَّحه و كنايات بعيد

  ايما و اشاره ،كنايه
لب گزيـدن كنايـه از حسـرت و دريـغ خـوردن،      : )اشاره(هايي از كنايه ايما نمونه

كم و ارتبـاط ميـان معنـي    ها در اين نوع كنايه، واسطه. سپرافكندن كنايه از تسليم شدن
  .اول با دوم آشكار است
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 هر چند بر عموم فواصمومِ عرده آبسآب از روي چيزي يا  1.از روي همگان ب

  خـوار و  : طراوت و خرّمـي از چهـرة كسـي بـردن، كنايـه اسـت از      چنين همكسي بردن، 
  :ارج و آبرو كردناعتبار و بيبي

  .نمايدبه سر قيام ميهر چند 
  .با رغبت تمام در انجام دادنِ كاري كوشيدن: ر قيام نمودن كنايه است ازبه س

  3.را شايد دلْ پردازيدم فرو خور و لب مگشاي، چه، مهرباني نيست كه 
ُتهـي  ) از غـم (غمـي را كـه در دل اسـت بيـان نمـودن، دل را      : پردازي كنايه است ازدل

  .ساختن، عقدة دل را گشودن
  4.خواندهمي» َترَْكت الرَّاْي بِالرَّي«: و، خاييدهپشت دست مي

  . پشت دست خاييدن و پشت دست گزيدن كنايه از ندامت و پشيماني و تأسف باشد
  5.ميانْ چست بستههمه روز قصد را 

كاري را بجِد آمـاده و مسـتعد   : ميان را چست بستن، ميان را محكم بستن، كنايه است از
  . شدن

  6.گرد دلِ او برآمدمع تلطُّف واي بس كه به انوا
جـويي و  از كسـي اسـتمالت كـردن و در صـدد دل    : گرد دلِ كسي برآمدن كنايه است از

  .جلب مهر كسي برآمدن
  7.دست گرد جهان برآوردتا در نوبت غَيبت عراق 

سراسر گيتي را به دسـت تفحـص بـاز جسـتن،     : دست گرد جهان برآوردن كنايه است از
  .و جوي ِبأقصي الغايه كردنجست 

  8.چند كه هم از اين نَمد كاله كرده بودند پخته خواريو 
. رنج و محنـت معـاش كنـد   پخته خوار كنايه از گدا و گدايي كننده باشد و نيز آن كه بي

  .چنين كنايه از تنبل استهم
  9.، كه اندر سر داشتسردسر آن كردتا عاقبت كار 
  .خود را به كُشتن دادن در طلبِ آن چيز: چيزي كردن كنايه است ازسرْ در سرِ 

  10.، و در ُغرَّة خَْطب همه را به قُيود محجل گردانيددست در نهاد
  .دست به كاري زدن و كاري را آغاز كردن: دست در نهادن كنايه است از

  11.خواندمفرو مي گوش آگندگانبه گوش آن 
  .َكر و آن كه در گوشِ وي وْقر و گرانيي است: ازآگَنْده كنايه است گوش 

  12.باز دارندپند پذير  گوشكه به تحذير 
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به سخن كسي گوش فرا دادن، سـخن كسـي را بـا دّقـت     : گوش بازداشتن كنايه است از
  .شنيدن و در گوش گرفتن

  13.شب استيال يافت سياه گليمزاهد پگاه خيزِ صبح بر قسيسِ 
  .دولت و سيه روز باشدبدبخت و بي سياه گليم، كنايه از

  14.دست از پاي باز داشتندنه دست ستيزه مانده، نه پاي ُگريز، 
  .از كوشش و جد و جهد باز ايستادن: دست از پاي باز داشتن كنايه است از

  15.، رواستكف بر سر آرددريا در اين ماتم اگر 
، اسـت  شـدن  هديوان وانگان شدن وچون ديوانگي كردن، همكف بر سر آوردن كنايه از دي

  .نظيرِ كف به دهان آوردن و كف بر لب داشتن
  16.دست ز كار، هم كار ز دست رفتههم 

  .مأيوس شدن و نوميد گشتن: دست از كار رفتن كنايه است از
كار از حد قدرت و توانايي بيـرون شـدن و در گذشـتن،    : كار از دست رفتن كنايه است از

  .ت رفتناختيار كار از دس
  17.رضا داده بن گوشو به قضا از 

كـاري از تـه دل و مكنـون خـاطر     از بنِ گوش كنايه از كمال اطاعت و بنـدگي و خـدمت  
  ).بن دندان(چنين كنايه است از طوع و رغبت و هم. است

18.باليديخواندند، مارگان را اگر بنده ميخُسروِ سي  
  .تاب است خُسروِ سيارگان، كنايه از آفتاب عالَم
  19.كيسة استظهار بر توان دوختو از حضرت به مواعيدي كه از آن، 

توقُّـع فايـده از چيـزي داشـتن، براميـد تملُّـك و       : كيسه بر چيزي دوختن كنايه است از
  .تصرُّف چيزي، بر آن طمع بستن

  20.خانة پاداش و كيفر است خاك تودهبلي اين 
  .دنيا: خاك توده كنايه است از

  21.مسجل كرده است »ُكلُّ حي سيموت«سرنوشت  حاكم قضااز آن كه خبر بي
  .پروردگار: حاكم قضا كنايه است از

  22.، تا به طلبِ منصب برخاستهآب از ديده رفته
آب از ديده رفتن، آبرو و عزّت را از صفحة چشم پاك كردن، پردة شرم و آزرم را از پيش 

  .آزرميوقاحت و بي: است ازديده برگرفتن، و اين كنايه 
ر رسيدهچشيدهفراوان  نرم و درشت23.، تا به تصد  
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از راحـت و رنـج   (حوادث زمانه و گشتاگشت روزگار : نرم و درشت چشيدن كنايه است از

ديـدن و  ) خـواه خواه و ناموافق و نا به دلرخا و شدت و سست و سخت و موافق و به دل
  .نبدان مجرَّب و آزموده گشت

  24.باز گذاشت كم عيارآن كار بر سبيل عاريت بدين 
كم عيار، نقدي است كه چاشنيِ زر يا سيم آن از حـد مقـرَّر كمتـر و َغـش آن از مقـدار      

هـر چيـز كـم ارزش و    : و اين كنايه اسـت از . تر باشد؛ ناسره و قلبمعمول و معهود بيش
تر باشد و نيز آن كه و فضايلش بيشبها و نيز كسي كه مقابح و رذايل وي، از محاسن كم

ني و كارگزاري و صالحيت انجام دادن كارهاي گران و خطيـر در نهـاد وي   الياقت و كارد
  .اندك بود

  25.زبر و زير به باد بر داده بوداي اي را كه ديروز وزير به كمتر قضيهسْفله
هـاي سـخت زشـت و قبـيح     كسي را دشنام: زبر و زيرِ كسي به باد بر دادن كنايه است از

مـال  گفتن و از وي هتك حرمت نمودن، و حيثيت و شرف و عرْض و آبروي كسي را پاي
  .كردن

  26.ماند دندانخلقْ به  انگشتو به اتّفاق 
  .در تعجب و تحير فرو رفتن: انگشت به دندان ماندن كنايه است از

  27.جمّل شدند، به اموال ايشان متموِّل و متدندان تيز كردهرندانِ 
  .دندان تيز كردن كنايه از طمع بستن است

 28.، و به خُدعه و فريب در هالك من ناشكيب گشتدر كار رفتندسخت  
كوشش و جـد و جهـد   : كنايه است از) به ميان كار درآمدن، وارد كار شدن(در كار رفتن 

  .كردن
  29.، و دهن گشاده، يافتچشم نهادهو بال را در ابتالي خويش، 

  .منتظر و مترصد و مراقب بودن: شم نهادن كنايه است ازچ
  30:گفتمـ باز جنبانيده، مي از كار رفته بودـ اگرچه  دست و پاي

  .دست و پاي از حركت و جنبش و فعاليت بازماندن: دست و پاي از كار رفتن كنايه از
 دايِ حيرت و َضاللتي31.بردتوان  راه به ديهيبه داللت او ب  

اسـاس نبـودن و بـه    بـي . صورت معقوليت داشـتن امـري  : ه ديه بردن كنايه است ازراه ب
  .حقيقت و واقع امري راهي بردن و بدان راهي داشتن

  32.برف با سرِ كوه رود راه نشينعيارِ 
  .خان و مان باشدراه نشين كنايه از گدا و مردم بي
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  33.بر دست گيرد هوايِ هوي انگيز، از براي خوشيِ بوستان، غاليه سايي

  .آغاز كردن و شروع نمودن: بر دست گرفتن كنايه است از
  34.غاليه سايي بر دست گيرداز براي خوشيِ بوستان، 

بوي فروشي را بوي سازي و خوششعملِ خو: غاليه سايي بر دست گرفتن كنايه است از
  .شروع كردن
  35.گل گرفتند دست همه درهنوز به خضابِ قير مشغول ناشده، و جهان پير 

كسي را در تنگنا گذاشتن، چنان كـه از انجـام   : دست كسي در گل گرفتن كنايه است از
دست كسي را در حنا گذاشتن و پاي كسي را در گردو  : مانند. دادن مقصود خود باز ماند

  .گذاشتن
  36.بازار محنت را حشَم كرده بودند در گشتگان روز

وي در گرديـده و  ) بختـي رانـي و خـوش  كـام (كـه روز  روز در گشته، كسي است مراد از 
: و ايـن كنايـه اسـت از   . وي فرا رسـيده باشـد  ) ناكامي و تيره بختيِ(منقلب شده و شبِ 

  .بدبخت
  37.ايام مشقَّت نهاده روز برگشتگانو نامردانه چشم بر سَلبِ 
ي و تيـره  ناكـام (وي برگرديده و شب ) بختيراني و خوشكام(روز برگشته، كسي كه روز 

  .بدبخت: وي فرا رسيده باشد، نظير بخت برگشته، و اين كنايه است از) بختي
  38.از سرِ پاي بيندازميدر دست دارمي،  اگر چيزي غير آن

ترك اشيا و اسـباب و  : از سر پاي انداختن، به سر پاي به دور افكندن و اين كنايه است از
  .اَعراضِ دنيوي

  39.باز داشتند روز فروشدگانز اين في الجمله، آخرِ روز دست ا
بختـي و  روز در اين جا به معني آفتاب است و روز فروشده يعني كسي كه آفتاب خـوش 

عمر وي روي به اُفول گذارده و شب تيره بختي و هالك وي فرا رسيده باشـد، نظيـر روز   
  .بدبخت: فرو رفته و اين كنايه است از

  40.من كشدداو سحاب با همه تندي در أذيالِ آن 
  .به آهستگي و تأنّي سير كردن: دامن كشيدن كنايه است از
  41.، قرار گيريمجاي فراموشاننه رويِ آن كه به نوشهر، 

  .گورستان: جاي فراموشان كنايه است از
  42.ربايندموي از سر ميبيني، تيز ركابانند، كه در چابكي بدين ُقّله كه مي

  .نهايت تردستي و چستي و چابكي و جلدي :موي از سر كسي ربودن كنايه است از
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  43.دندان از جهان بر بايد كشيد

قطع اميد از كسي يـا چيـزي كـردن و    : دندان از كسي يا چيزي بركشيدن كنايه است از
  .طمع از آن بريدن
  44.چو من است ـ تحرير كردن پيش آمدهايي سياه روييبه قلم ـ كه او نيز 

  .جلسياه روي كنايه از شرمنده و خ
  45.عنان برتافتباره صبر نيز چون لگام زين محنت ديد، يك

  .برگشتن و إعراض نمودن: عنان برتافتن كنايه است از
  46.امانداخته» اليسمعونَ فيها َلْغواً وال تأ ْثيماً«كه  عصا الَْقرار در اين دارالَْقراركه 

اقامت كـردن در جـايي و تـرك    : يه است ازدر جايي انداختن كنا) عصايِ قرار(عصا الَقرار 
  .سفر نمودن

  47.رِجالٌ ، و لُكلِّ عملٍكشيدبرد، نتوانم كه نامم نمي قلم در نام آناگر 
كسـي را از  : قلم در نام كسي كشيدن، بر نام كسي خطِّ بطالن كشيدن و كنايـه اسـت از  

  .ياد بردن و فراموش كردن
  48.دندان بر صبر نهم

امري ناخوش و مكروه و ناگوار را با شـكيبايي تحمـل   : نهادن كنايه است ازدندان بر صبر 
  ).دندان بر جگر نهادن(وار ساختن كردن و آن را بر خويشتن هم

  49.قلم باز كشيدممدت چهار سال در اين عتاب به تكّلف 
  .از نوشتن نامه خودداري كردن: قلم باز كشيدن كنايه است از

  50!چه كنم؟. بيفشردميدار بودي، تا پاي پاي
  .استواري و ثَبات قدم ورزيدن: پاي افشردن كنايه است از

  51.دست گرد مخدومان من برآوردي طاس گردانيهمانا به 
  .طاس گرداني مرادف كاسه گرداني است كه كنايه از گدايي باشد

  52.، كي تغير گرفته استخاك در چشم آب حيات زديو آن خصال كه 
قـدر و ارج  كسـي را بـي  : كسي زدن، كسي را كوركردن و كنايـه اسـت از   خاك در چشم

  .كردن و خوار گردانيدن
  53.مهر بر نهاده استها را كه ديده، و هر چند سرد مهريِ آن مخدوم همه محنت

: چيزي را مهر بر نهادن، چيزي را با مهر نشان كردن و عالمت گذاردن و كنايـه اسـت از  
  .آن را به يك سو نهادن سر چيزي را بستن و
  54.، تا فَتْح الباب إلتقا دست دادناممهر بر دهان نهاده

  .خاموشي گزيدن: مهر بر دهان نهادن كنايه است از
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  كنايه تلويح
اش زياد است و كه خاكستر آشپزخانه را گويند كثيرالرّماده، شخصي: تلويح، مانند
الزم و هـا بـين   در ايـن نـوع كنايـه واسـطه    . نوازي و بخشندگي استاين كنايه از مهمان
  . ملزوم زياد است

  55.با خويش سر فرابسته بودمو راستي 
  .با كسي پيمان بستن و عهد كردن: با كسي سر فرا بستن، كنايه است از

  56.شكستدر كام حاسد ميمراد  كامو 
مدن، كسـي  از تحّقق يافتن آرزوي كسي مانع آ: كام در كام كسي شكستن كنايه است از

  .را از رسيدن به مراد خود بازداشتن
  57.آوردبر نتوان  كام از كام نهنگهمتي كه ايوان كيوان سپرد، و بي

بـه درآوردن و بيـرون   ) خطـر (آرزو را از دهان نهنـگ  ) شكار(كام از كام نهنگ برآوردن، 
اسـتقبال  براي رسيدن به آرزو از خطـر نهراسـيدن و آن را   : و اين كنايه است از. كشيدن
  .كردن

  58.در دام وزير افكندند خاميِ طمعو خويش را به 
  .هاي تباه در سر داشتنخياالت فاسد و انديشه: خامي طمع كنايه است از

  59.فرا آب دادكلّي  مصلحتو 
  .صالح كار را از كف دادن: مصلحت فرا آب دادن كنايه است از

  60.ر بيرون نبرده استچرخ را هيچ صاحب سعادت عادت بد از س بدلگاموسنِ ت
را قبـول نكنـد و كنايـه از مخالفـت و خـالف       نـه هبدلگام، اسب سركش باشد كه هيچ د

  .كننده باشد، يعني كسي كه سر طاعت و انقياد فرو نيارد
  61.رسني فراخْ فرا أمل دادهبراين منوال 

  .آرزو را دور و دراز گردانيدن: رسن فراخ فرا أمل دادن كنايه است از
  62.دادمخويشتن را خوشابي ميعلَّ و عسي به َل

وي را : شربتي كه از شيرة آلبالو سازند و كسي را خوشاب دادن كنايـه اسـت از  : خوشاب
  .خوش داشتن و اميدوار گردانيدندل

  63.سر جوال باز داشتهو پيش هر محرِّر كه  خريطه كشي كرده، 
  .هندگيتكدي و خوا: سر جوالْ بازداشتن كنايه است از

  64.آبي بر روي كار باز آوردو تا 
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  .رونق رفته باز آوردن: آب بر روي كار باز آوردن كنايه است از

  65.افتدميغ  با كفن و تيغ در پاي سلطانكوه بر مثال مجرمان 
كنايـه  ) يا به خدمت وي رفتن(افتادن ) يا امير(و تيغ در پاي سلطان ) يا كرباس(با كفن 
دن و از درِ پوزش درآمدن و درِ توبه و إنابت كوفتن و بـه زينهـار   تسليم صرف ش: است از
  .او رفتن

  66.به بازار راست نيامدبر آن جمله كه عقد كرده بودم،  شمارخانه
شمار خانه به بازار راست نيامدن، مأخوذ است از اين معنـي كـه مـردم، برحسـب عـادت      

ي مورد نياز خود كننـد، چـون بـه    حسابي را كه در خانه به ظنّ و تقريب براي بهاي كاال
  .تر يابندبازار درآيند آن را بيش

اين كنايه را زماني بكار برند كه گمان آدمي با حقيقـت و واقـع امـري مطـابق و سـازگار      
  .نيفتد

  67.سايدپهلو ميو چون از اين عقَبه كه با سدره 
مـال و قـدر و مرتبـه     پهلو ساييدن به معني پهلو زدن است كه كنايه از برابري كردن در

  .باشد
  68.در ربايند كفناز مرده ، و تا از برهنه پوست بركشند
و در كاريِ بغايت ستم: كنايه است از ،از مرده كفن در ربودن و از برهنه پوست بركشيدن

جحاف و تعدي نسبت به تهي دسـتان و نيازمنـدان و   اراه سودجويي از هيچ گونه ظلم و 
  .مستمندان باز نايستادن

  69.به حبلِ عنكبوت بر افالك رفتنست
با ابزار و وسايلي به غايت حقيـر و نـاچيز   : به حبلِ عنكبوت بر افالك رفتن كنايه است از

  .انديشة انجام دادن كارهاي سخت گران و خطير داشتن
  70.پهلو تهي كرد، زدپهلو ميجان كه نوايب 

  .در و مرتبهبرابري كردن در مال و ق: پهلو زدن كنايه است از
پهلو تهي كردن كنايه از كناره كردن و دوري گزيدن باشد و پرهيز و اجتنـاب نمـودن از   

  .چيزي و از كسي هم هست
  ، و بر سـنَّت آن خداونـد، اگـر دنـدان از آن كـه در بـن دنـدانش        قلم از ذكر او بشكنم

  71.رومنمي
  .ياد نكردن )نامه(كسي را با قلم : قلم از ذكر كسي شكستن كنايه است از

  72.انگشت به لب باز نهادميتا 
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منـع كـردن از سـخن گفـتن و اشـاره كـردن بـه        : انگشت به لب باز نهادن كنايه است از

  .خاموشي
  73.امحقَّه تُهي ماندهاگرچه از بوالعجب بازي ايام دست پاك و 

  .توشه و برگتهي دست و نيازمند و بي: حقَّه ُتهي كنايه است از
  74.، كجا رفته استنسخة مكارم از آن بردنديا آن خالل كه ندانم، كه ت

از چيزي بردن، از كتاب يا رساله يا شعري جالب توجه و نغز براي خود يا ديگـري   نسخه
چيزي را سرمشـق قـرار دادن و از آن تقليـد و پيـروي     : نوشتن و كنايه است از ايهنسخ
  .كردن

  كنايه رمز
ن گـرد كنايـه از طمـاع؛ نـاخن خشـك كنايـه از       دنـدا : هايي از كنايـه رمـز  نمونه

هـا پنهـان اسـت و    خسيس؛ عريض القفا كنايه از كودن و نادان؛ در اين نوع كنايه واسطه
  . بردن از معني ظاهر به باطن دشوار استپي

  75.است، سفارت اربابِ وِفاق را نشايد زبان دوجز نفاق چه كار آيد؟ 
  .فقمردمِ منا: دو زبان كنايه است از

  76.افتادهسوء الحظّ  درةدرششمهرة أجل 
و ايـن از  . عاجز شدن و فروماندن و درمانـده گرديـدن  : دره افتادن كنايه است ازدرشش 

  .هاي بازي نرد استاصطالح
  77.شدحامي و حارس مي دشمن كامياز 

دشمن كامي، به مراد دل و به كـام دشـمنان شـدن، در محـلّ سـرزنش دشـمنان قـرار        
  .در برابر دوست كامي. روزي و خواري است، و اين كنايه از بدبختي و سيهگرفتن

  78.بر ممالك زد چهار تكبيرو  سه طالقْپس به سوء تدبير، 
  .ترك دايم گفتن: سه طالق زدن كنايه است از

چهار تكبير زدن كنايه از ترك كلّي كردن و تبرّاي مطلق از ماسوا نمودن باشد، و معنـي  
جنازه است، زيرا در مذهب اهل سّنت و جماعت در نمـاز ميـت چهـار بـار     اصلي آن نماز 
  .تكبير گويند

  79! پرداخته كار آباي در غرقاب نار به 
  .شراب خواري: كارِ آب كنايه است از

   .عطارِد را آزرده بودمهمه شب 
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ادي و زبردسـتي نشـان   در نويسـندگي مهـارت و اسـت   : اسـت از  كنايه» عطارِد را آزردن«
  )كنايه بعيد. (دندا

  81.موافقت بخت نمودهو در آخرِ شب 
  )كنايه بعيد. (خفتن: كنايه است از» موافقت بخت نمودن«

  82.شد درباقيآن نيز به بخت خفته 
از چيزي نمانـدن و تمـام گرديـدن و آخـر شـدن و وجـود       : در باقي شدن كنايه است از

  .نداشتن و موقوف شدن
  83.و طامة كُبري بشنوند صاخَّة عْظميز خبرِ كه پيش از آن كه اهل تبري

  .تربزرگ: مؤّنث أعظم: عظْمي. // آواز سخت كه گوش را كر كند: صاخَّه
  .قيامت هولْ خيز: صاخَّة عظمي كنايه است  از
  84.و دست و پاي از كار نبرده

اب را از كـف  به هراس افتادن و قدرت انديشة صو: دست و پاي از كار بردن كنايه است از
كـه   بدان معني اسـت نزديك . نهادن، و طمأنينه و آرامش را از هول واقعه از دست دادن

  .گويند» دست پاچه شدن«اكنون در زبان محاوره و تداول عامه، 
  85.و موَلع گردانيده بود آتش پايبر رفتن سوي أذْربيجان نه چندان 

  .تُند و چست و چابك جلد و: قرار و نيز كنايه است ازآتش پاي، بي
  86.برون جست، و بر اسپ نشست ُكونِ خرآن صدر كه از 

  .تمييزاحمق و بي: ُكونِ خر كنايه است از
  87.َخليع اْلعذار، عذار در خدمت عارِضِ عراق سبز كرده

  كسـي كـه سـخت در ُلجـة     : و اين كنايه اسـت از . به معني افسار گسيخته خَليع الْعذار
كاري و پيروي از هواي نَْفـس، فـرو رود و راه نافرمـاني و عصـيان در پـيش      ي، تباهراهگُم

  .گيرد و پردة شرم و آزرم را از پيش ديده به يك سو افكند
  88.چه نرم كردهانباننرم و درشت فراوان چشيده، تا به تصدر رسيده، بسي 

  .تملُّق و مداهنه: چه نرم كردن كنايه است ازانبان
  89.اربابِ دولت با دست گرفته و ناطق صامتو 

زر و سيم و زيور و نقـود، در  : صامت و ناطق، صامت اموال و نيز مالِ صامت كنايه است از
  .كنيز و غالم و چهارپا: مقابل مال ناطق كه عبارت است از

  90.، كه به همه وجود رشته به دست او داده بودگاو ريش َخرْ طبعآن 
  .ابله و خام طمع و نادان و طامع: گاو ريش كنايه است از
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  .احمق و گول: َخرْ طبع كنايه است از

  91.رفته به رسنِ او فرو چاهو 
  .به مكر و تزوير كسي مبتال به بال شدن: به رسنِ كسي فروچاه رفتن كنايه است از

  92.پذيرميست چنان نقشرنسر گرفت موم از  سست شلوار نرم بروتتا در آن 
مـردي كـه حركـات و    (مخنَّث و مأبون و ملـوط  : و سست شلوار كنايه است ازنرم بروت 

  ).رفتارش به زنان شبيه است
  93.ندادي بر آتشمو اگر هواي خراسان 

  .به اضطراب افكندن: بر آتش دادن كنايه است از
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