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 مقدمه. 1

هسنتند تنا بنا     و ترکیبناتی  د اصطالحاتنیازمن شاعران ،بنابراین .شعر زبان فراهنجار است
آفنرینش   اتعابیر و اوصنافی ننو خلنق نماینند و بن      ،بندد آنچه در عالم خیال آنان نقش می

 ی کننایی هنا  ؛ زینرا صنفت  ظهور برسانند ۀعرصبه  را خود بکر های اندیشه ،ترکیبات بدیع
پیونند  رد فن  همنحصربکند و روح مخاطب را با جهانی  چندان میرا دو شاعران ارزش سخن

 و هنا  بنه واژه  شناعر  که جاودانگی را با خود به همراه دارد. پوشیده نیست که اگنر دهد  می
و جنذابیت   یستن بدیع نادیگر برای مخاطبوی  ۀشیاند ،زبان اکتفا کند های عادی ترکیب
و حاصن  ادرا  او   عینی اسنت  او دنیای ،چون با این تفسیر ،خود را نخواهد داشت خاص

شناعر نناگزیر اسنت     ،غیر از دنیای مادّی و شهودی نخواهد بود. بننابراین  هرگز چیزی به
هنا و   ق خود قرار دهد و بنا ننوآفرینی صنفت   ذهن خال ۀشیاند ۀیما های زبان را دست واژه
بیشنترین تنیریر را بنر     ،تا از این رهگذر ،بر غنای زبان خویش بیفزاید ،ب آن با کنایهترکی

 یگر صنعتن است که سادگی را با های هنری سعدی ای. از شگردمخاطب خود القا نماید
 و ها مایه بن نو به مبحث ینگاه .گذارد یمو هنرش را برای خواننده به نمایش  زدیآم یمدر

قندرت و هننر    زانیم صیتشخ ینو برا یراه افتنکنایی، باعث ی صفتشگردهای هنری 
تنوان در   آینا منی  کنه  اسنت   سؤالاین جستار در پی پاسخ دادن به این  .ستشعرا یشاعر
شاعرانه بودن  کنایی وشناسی به بررسی نقش صفت  از دیدگاه زیبایی سعدی زبان ۀگستر

شاعران و  معموالًاست که  یشگرد ادب ینوع ،شاعرانه و کنایی صفاتکاربرد  آن پرداخت؟
و  نیتنر  فین ظر یالقنا  و یالتنذاذ هننر  ، شناعرانه  قین عم میمفناه  جادیا یبرا سندگانینو
. رندیگ یمنشان دادن عواطف و احساسات خود از آن بهره  یبرا نیزو  ها ییبایز نیتر ینهان

 یهنا  جنبنه صفت با توجنه بنه    یها هیما بنعناصر و  بررسی بسامد ،هدف از این پژوهش
است. شیرازی  کنایی آن از نظر ساختار لفظی و انواع صفت و روابو آن در غزلیات سعدی

در  یهننر  کننایی و  یهنا  صنفت اسنتفاده از   زانیبه م قیتحق نیاست تا در ا نیبر ا یسع
و  یاز نظنر معنن   اتیغزل یگذارریتیرصفات در  نیاو جایگاه به نقش  نیزو  یسعد اتیغزل

 دست یابیم. کنایی در این اررکاربرد صفات  یها وهیشو به  میببر یپآن  یلذت ادب
 بیان مسئله. 1
 یمنطقن صفات  :میخور یبرم صفات از نهگو دو به ،آن یبند میتقس و صفت به پرداختن در
 در یررؤمن  نقنش  کهاست  یهنر و شاعرانه صفاتدیگر،  ۀگون و است یدستور شتریب که
 ،یآرنار سنعد   ییبنا یاز اسنرار ز  یکن ی .دارد غزل و ییغنا آرار ویژه هب ،ارر  ی یادب ییبایز

 توانند  یمن  زین ن الیبدون استفاده از عناصر خ یکه گاهو مهارت او بر زبان است  یتوانمند
 اتین آن در غزل یامنا تجلن   ،حناکم اسنت   یآرار سنعد  ۀبر هم یژگیو نیا .ندیافریب ییبایز



 1171/159 زمستان و پاییز ،1 شمارۀ ،1 سال بالغت، و ادبی نقد پژوهشنامۀ

شنگردهای هننری    و ها هیما بنبررسی پژوهش،  نیدر ا یاصل ۀمسئل. نماید یمگیرتر چشم
وصنف   بسامد که رسد یم. به نظر است یسعداشعار در  «کنایی صفت» تیصفت با محور
امنا در   ،مانند حافظ کمتر باشند  ،عصران خود عار سعدی نسبت به همی در اشدر زبان فارس
آن  یفیتوصن  ۀبنه جنبن   ویاول و ناب  ۀدرج یها غزل ییبایاز زیی درصد باال ،عین حال
ار این این شاعر را هنرنمنایی  مهر در زیبایی آر به ای سراز جمله رازه توان یم. دارد یبستگ
در اینن   یررؤشناعرانه نقنش من    کننایی و  آن هنم از ننوع   صنفت،  در توصیف دانست. او

 آفرینی دارد. زیبایی
 پژوهش یها پرسش. 1

 زیر است: سؤاالتبه   پاسخجستار حاضر در پی 
 تا چنه حندی   یسعد اتیدر غزل کنایی یها صفتو عناصر  ها هیما بناستفاده از  زانیمن 1

 است؟
 دنیز نظر عمق بخشا یسعد اتیغزل یگذارریریدر ت یشاعرانه چه نقش کنایی وصفات ن 1

 دارد؟ یو لذت ادب یبه معن
 چگونه است؟ یسعد اتیدر غزل کناییکاربرد صفات  یها وهیشن 1
 است؟ ی بیشتر اشعار وی شدهتیریرگذاردر اشعار سعدی باعث  کنایی یها صفتآیا  ن4
 پژوهش یها هیفرض. 4
اما از  ،اند رسیده زین یجیو به نتا است شدهمطرح ی مباحث یدستور ۀدر باب صفت از جنب .1
 .است شدهپرداخته  آنبه  ی بسیار اند و هنرکنایی  ثیح
سنخن   یارزش کالم و التذاذ ادب یموجب فزون یسعد اتیدر غزل کناییصفات  یفراوان .1

 .داشته باشد یادب ۀژیو گاهیجا تا  شدهموجب و  است دهیگردوی 
 ابهنای ننو و جنذ    جسنتگی به خصنایص و بر  توان می ،ر سعدیدر تفحّص پیرامون آرا. 1

 .دست یافت کناییصفات  گردهایش ۀدربار
باعنث جنذابیت سنخن وی     که  بوده تیریرگذارچنان  در اشعار سعدی کنایی یها صفت. 4
 .است شده
 پژوهش ۀپیشین. 5

اما  ،است شدهانجام  کنایه وصفت  ی،دستور زبان فارس ۀدربار ی فراوانیها پژوهشتاکنون 
شنعر چنندان    یشنناخت بایآن در ز ریتنیر نقنش و  نینز  و  یهننر  وکنایی صفات  یبررس به
 یا مقاله در ورددیخسرو فرش ،نهیزم نیدر ا یکی از اولین تحقیقات را ،در ایران. اند پرداختهن

 آشننا  یادبن  ۀدر فصنلنام  1111سال به  «حافظ وانیو شاعرانه در د یصفات ادب»با عنوان 
از عباسعلی وفایی برای اولین بار به  زبان فارسیدستور ، در کتاب چنیناست. هم دادهانجام 
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کار رفته در این زمیننه   به یها پژوهش. از دیگر است شدهاشاره  «کنایی یها صفت»عنوان 
فهرسنتی از کناینات فعلنی در     هنای  هرهبر، رسنال  از خلی  خطیب صفتبه کتاب  توان یم

و چگنونگی   زبان فارسنی بررسی ساختار کنایه در (، 1194) یگلشناز اکرم  مثنوی مولوی
اسنا    تحقیقی نو در کنایه بر ،(1111) یاورانیناز حمیرا  زبانان آموزش آن به غیر فارسی

 از «کارکرد کنایه در غزلینات شنم   »ۀ مقالو  (1119) ینیپرواز محمدرضا  غزلیات حافظ
شناره  ا (1171) زاده پنروین گلنی   و محمدرضا صالحی مازندرانی ،نژادیان سید محسن زکی

بررسنی عناصنر و   » ۀدربنار کنه هنیپ پنژوهش مسنتقلی      دهد یموجوها نشان  جستکرد. 
تناکنون   «کنایی آن در غزلینات سنعدی شنیرازی    های جنبهصفت با توجه به  های مایه بن

 .است گرفتهصورت ن

 پژوهشروش . 1
 ع وبا بهره گرفتن از مناب ،آماری است. در این جستار ن ، توصیفیروش کار در این پژوهش

و  کننایی  کنه صنفات   یاتین و اب است شده پرداخته یسعد اتیغزل یبه بررس ،خذ مکتوبمآ
را در پاینان   دهمن آ دست آمار به در پایان،و  است شدهاستخراج  کار رفته، ها به در آنشاعرانه 
 و آمناری گنردآوری و   ای کتابخاننه  ۀاسا  مطالعن  برنیز  ها داده .است شده  داده ارائهمقاله 
 .اند دهشتحلی  

 تعاریف. 9
 کنایه. 1ن9

سنینه   بنه  تاکنون سینه که از آغاز ندستانبها از بیان غیرمستقیم اندیشه همیراری گر ها هیکنا
 البالغه ترجمانبن عمر رادویانی در ترین تعریف فارسی کنایه از محمد  کهن. اند منتق  شده

گفتن است و آن   نایتک ،ها بالغتیکی از : »دیگو یمهیپ شرح و توضیحی است که بدون 
 که عنصری گوید: چنان ؛چنان بود کی )که( شاعر بیتی گوید به کنایت

 گوید: این کلمه می ۀریش ۀدربار البالغه اسا زمخشری نیز در 
، «ضنرب/ یرنرب  »یا  «کنی/ یکنو»یعنی «نصر/ ینصر»مصدر رالری مجرد از باب  ،ه در اص این کلم»

و  دهد یمنداشتن در گفتار معنی   گویی و صراحت پوشیده ،نظر واژگانی است و از «کنی/ یکنی»یعنی 
 یءکننی بالشن  »ینا   «یءکنی عنن الشن  » ندیگو یم؛ یعنی شود یممتعدی  «عن»و  «ب» با دو حرف جرّ

 .(551: 1115)زمخشری،  ««کنایة

 چو دینده بناز گشناید قنرار یابند منر       
 

 ...«چننو لننب بننه خنننده گشنناید بپننرد    
 .(77 :1111 رادویانی،)                      

http://jpll.ui.ac.ir/?_action=article&au=165726&_au=%D8%B3%DB%8C%D8%AF+%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86++%D8%B2%DA%A9%DB%8C+%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://jpll.ui.ac.ir/?_action=article&au=165726&_au=%D8%B3%DB%8C%D8%AF+%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86++%D8%B2%DA%A9%DB%8C+%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://jpll.ui.ac.ir/?_action=article&au=165455&_au=%D9%BE%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%86++%DA%AF%D9%84%DB%8C+%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
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از حقیقت و کنایه رساتر  تر غیبلعبدالرحمن سیوطی پ  از بیان این دو مطلب که مجاز 
« اسنت  شنده لفظنی اسنت کنه الزم معننایش از آن اراده      هیکنا: »دیگو یماز تصریح است، 

 .(155: 1111)سیوطی، 
ین الدّ اند. جالل ان کردهبی تر سادهمعاصران نیز در تعریف کنایه همین مفهوم را با زبانی 

 :سدینو یمهمایی در تعریف کنایه 
معننی الزم و ملنزوم    سخنی است که دو معنی قرینب و بعیند داشنته باشند و اینن دو      ،در اصطالح»

بنرد کنه ذهنن شننونده از معننی       کنار  بهپ  گوینده آن جمله را چنان ترکیب کند و  .یکدیگر باشند
 (.155: 1111ایی، )هم« نزدی  به معنی دور منتق  گردد

سنخنور اگنر   »دهند:   گونه شرح منی   ، کنایه را اینبیانین کزازی در کتاب الدّ میرجالل
را  یا هیکنا ،( چیزی را در سخن بیاورد و از آن بایسته، خود آن چیز را بخواهدالزم) ۀبایست
نینز  معنای بایسته یا به سخنی دیگنر، معننی راسنتین کناینه      ،. در کنایهاست گرفتهکار  به

کناینه در  »نباید این نکته را از نظر دور داشت کنه  . (159: 1117)کزازی، « پذیرفتنی و رواست
علم بینان   ۀشود و کمتر در حوز شناسی مربوط می اص  به علومی مانند معناشناسی و زبان

آن را جزو مباحنث   ،ها ساخت تشبیهی و استعاری دارند اما چون برخی کنایه ،گیرد قرار می
خیال در  روَصُمحمدرضا شفیعی کدکنی در  .(77: 1171نژادیان و دیگران،  زکی)« اند ار دادهبیان قر

 نویسد: کنایه چنین می ۀپ  از بررسی نظرهای مختلف دربار ،شعر فارسی
 ،ن از علمنای بالغنت  اتار اسنت... متقندم  های بیان پوشیده و اسلوب هنری گف کنایه یکی از صورت»
هر ننوع   ،القرآن مجازصاحب  ،نظر ابوعبیده اند. از دیده ن میاتر از متیخر یعفهومی کنایه را وسم ۀحوز

 .(141ن141: 1111)شفیعی کدکنی، « کنایه است ۀعدم تصریحی از مقول

 یهنا  مالزمآوردن مالزم با یکی از »کند:  چنین تعریف میکنایه را نیز وحیدیان کامیار 
به طوری  ، آوردن مالزم ی  معناست،ارت دیگری  معناست به جای خود آن معنا؛ به عب

 «ی مالزم به معنای اصلی منتق  شودسپ  ذهن از معناه ابتدا معنای مالزم را دریابیم، ک
 .(11: 1195 )وحیدیان کامیار،

 صفت. 1ن9

کلمه،  ،صفت» ؛ به عبارتی،شود میگروه صفتی واقع  ۀهستواژگانی است که  ۀمقول ،صفت
تا ویژگی آن را بینان کنند ینا     آید میاسم یا جانشینان آن  است که با ای جملهعبارت و یا 

صنفت در کتنب دسنتوری دیگنر چننین       .(114: 1119 )مدرسی، «مطلبی به مفهوم آن بیفزاید
که از لحاظ معنی به حالت ینا چگنونگی   گویند  می ها واژهاز  ای دستهبه : »است شدهتعریف 

است که حال و چگنونگی   ای واژه ،صفت»یا  و (111 :1115ینی، الدّة)مشکو «کنند میاسم اشاره 
رهبنر،   )خطینب  «مشخص و معین نمایند  ای گونهیا آن را به  ،اسم یا جانشین اسم را بیان کند
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که موصنوف خنود را    ندهست  اسمی های وابسته، ها صفتگفت  توان می ،در واقع .(91 :1111
 .(171: 1171 وفایی،ر. ؛ ) کنند میبه مفهومی توصیف 

 کنایی فتص .1ن1ن9

ر. ؛ ) رود منی کنار   آن است که در غیر معنی اصلی خود در توصیف اسمی بنه  صفت کنایی

گاهی  کار رود و بهبه صورت گروه صفتی  تواند می ها صفتاین صفت مانند دیگر  .(91: همان
پیشین و پسین ساخته  ۀوابستبه صورت ی  صفت ساده و گاه از ی  صفت و ی  یا چند 

 گروه صفتی همیشه ی  صفت است. ۀهستکه به طوری  ،شود می
 از نظر ساختار لفظی الف( صفت کنایی

ظرفیت ساختمانی زیادی دارند. ارژنگ صفت را از نظر ساختمان به پنج  فارسی های صفت
ۀ جملن  نن 5. گروهنی  ن4. بمرکّ ن1. مشتق ن1 .ساده ن1 :که عبارتند از کند مینوع تقسیم 
را از نظنر   هنا  صنفت  ،نویسان از جمله وفاییا برخی دستورام .(45: 1171ارژنگ، ر. ؛ ) وصفی
چون ترکیبی، کنایی، ترکیبات قرضنی و افعنال عربنی    هم ،ساختمانی دیگری های ظرفیت
بنندی   ، تقسنیم دشو می ارائهبندی که  دسته ادامه،در  .(197: 1171وفایی، ر. ؛ ) اند کردهبررسی 
تنهنا بنه    ،بنندی اسنت. در ادامنه    سنته تار است که ترکیبی از هنر دو د از این ساخ یجدید
 :شود میرایج از حیث ساختمان دستوری زبان فارسی در شعر سعدی اشاره  های صفت
 کنایی ساده صفت* 

به عبارتی تمام  رفته باشد؛ کار بهآزاد  صفت ساده آن است که در ساخت آن تنها ی  تکواژ
پسوند هسنتند،   پیشوند و ی و فاقدجزئ و ی  شوند میکه از ی  کلمه تشکی   هایی صفت

بدان جهت کنه سناده ویژگنی     ،اند خواندهبرخی این صفت را ساده » :باشند میصفت ساده 
 .(171 همنان: )« خواننده شنود   «مطلنق »لذا ترجیح داده شد کنه   ب؛ساختی است در برابر مرکّ

مفهنوم کننایی را بنا صنفت سناده بینان        هنگامی که اه  ادب با خالقیت و استعداد خود
صفت کنایی  «قات » ،در بیت زیر .1شود میرو  هروب «صفت کنایی ساده»، خواننده با نندک می

 ساده و کنایه از معشوق است:
 

 کشنت  سه  بود آن که به شمشیر عتابم می»
 

 
 «قت  صاحب نظر آن اسنت کنه قاتن  بنرود     

 .(1/111 :1191 ،دلگشا سرافرازی و باغدار)            
 
 
 
 



 1171/111 زمستان و پاییز ،1 شمارۀ ،1 سال بالغت، و ادبی نقد پژوهشنامۀ

 یی سادهصفت کنا شاهد مثال
 بنشستند عیش به یاران و شد جوان جهان
 پیمان ستسُ حریف ،ستا مهربان حریف نه

 گر سَر بنهد وَر ننهد، دست تو باالست
 شیرینی هنوز ،بگویی تلخ هزار
 هشیار ای ندیدی مستان ۀسین سوز تو

 (.1/111 :1191 ،دلگشا باغدار و )سرافرازی جوان: کنایه از سرسبزی جهان
 .(7/179:)همانکنایه از عاشق حریف: صفت، 

 .(11/41:)همان باال: کنایه از برتر بودن
 .(9/115:)همان تلخ: صفت جانشین اسم، سخن درشت

 . (11/515)همان،مستان: کنایه از عاشقان 

کنایی غزلیات سعدی را به خود  های صفت از 11% حدودکمی  این صفت بسامد بسیار
 .است دادهاختصاص 

 قکنایی مشت صفتب( 

« ونند »از ین  ینا چنند     دسنتوری( و  ۀمقولن اصلی ) ۀپایصفت مشتق آن است که از ی  
صفت مشتق صفتی است که یکنی از اجنزای    ،به عبارت دیگر اشتقاقی ساخته شده باشد؛

ضمیر و  ، صفت،اسم ۀپایفع  مرارع یا مصدر مرخم باشد و نیز هرگاه صفتی از  ۀریشآن 
 ،. بنابراینشود میشده باشد، به آن صفت مشتق گفته  یا فع  با تکواژهای اشتقاقی ساخته

از پیوستن پسوندها و پیشوندهای اشتقاقی به بن فع ، اسم و صفت  تواند میصفت مشتق 
، «مرنارع  ۀپیشنوند   منادّ  »، «پیشنوند   اسنم  » ساختاراز  تواند می. صفت مشتق شود ساخته 

عاشنق  » کناینه از  «کشنته » ،ینر ساخته شود. در بینت ز  «پسوند اسم  »و  «پیشوند   صفت»
 است: «شیفته
 «ام باز بفرمنای بنه ابنروی    یکشتنگر   خود کشتۀ ابروی توأم من به حقیقت»

 (.5/111:همان)                                
 :در بیت زیر« عاشق درمانده»کنایه از  «افتاده» یا

 بنازوش  و دسنت  کمنان  عشنق  از»
 

 «تیننر از ننندارد خبننر افتنناده 
 .(4/114همان:)                              

 صفت کنایی مشتق شاهد مثال
 خراب بیچارگان ۀتاز خون به دستان
 دارد من خاکسار رِسَ که هو  بدین
 ؟!چرایی قرار بی شوریده سعدی
 ماو چ شود بیدلو  عاشق مست که ترسم

 .(9/111:)همانبیچارگان: کنایه از عاشقان درمانده 
 .(5/191)همان:ز خوار و فرومایه خاکسار: کنایه ا

 (.1/111)همان:شوریده: کنایه از عاشق دل از دست داده 
 (.7/199 :)همانبیدل: کنایه از عاشق 

و  شناعر « مننِ » ویژه ضمیر شخصی ، بهکنایی مشتق را با ضمیر یها صفتگاه سعدی 
 کنار  هبن یا به صورت اسنادی  و (موصوف و صفت)به صورت ترکیب وصفی  «تو»یا ضمیر 

تا بتواند ذهن خواننده و مخاطب را بیشتر به خود جلب  ی داردتیکید ۀجنبکه بیشتر  برد یم
 است: کنایه از پریشان آمده« تو»که همراه با ضمیر  «شوریده»مانند:  ؛کند
 یسو هر به شوریده تو عشق از موَرَ کی تا »
 

 «یکنو  هنر  بنه  دیواننه  تو شور از موَدَ کی تا 
 (.1/111 :همان)                                     
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 ؛ ماننند شنود  یمن لینه ظناهر   إ ر نقنش مرناف ینا مرناف     گاهی صفت کنایی مشتق د
 :است« سوخته عاشقان دل» کنایه ازکه  «سوختگان»

 سنوختگان  نظنر  در گنذرد  یم عین حور»
 

 «گنذرد  یمن  چنین  لعبنت  ینا  چارده مه یا 
 (.1/197 :1191 ،دلگشا باغدار و سرافرازی)      

 صفت کنایی مرکبج( 

بنه   رفتنه باشند؛   کار بهصفت مرکب آن است که در ساختمان آن بیشتر از ی  تکواژ آزاد 
مرکب  ۀکلم» تشکی  شده باشد: معنادار یا بیشتر ۀکلمکه از دو است صفتی  ،عبارت دیگر

 ،دواحدی درآمده باشن  ۀکلمآن است که از دو کلمه یا بیشتر ساخته شده باشد و به صورت 
 .(191: 1171فرشنیدورد،  ) «ر نتواند نقشی در جمله بازی کننددیگ ،ترکیب ءبه طوری که اجزا
، «عدد   اسنم »، «قید   اسم»، «صفت   اسم»، «اسم   اسم» ساختاراز  تواند میصفت مرکب 

شنکارچی  »کناینه از   «دلبند» بیت زیر،ساخته شود. در  «ماضنی  ۀاسم   مادّ»، «اسم   صفت»
 :«قعاش یها دل

 ایخنودر  دلبنند  ای  یشهرآشوب چه»
 

   خودروی گلبرگ ای  ییآرا بزم چه 

 .(9/117: 1191 ،دلگشا باغدار و سرافرازی)
 :است« سفیدروی محبوب زیبا و» کنایه ازکه  «روی صبح» یا
 «افروز را کان صباحت نیست این صبح جهان  رود رویی می شب همه شب انتظار صبح»

 (.1/11همان:)                                   

 :است« معشوق»کنایه از  «اندام گ »یا 
 «اندامی گ  عشق من ،داری گلی عشق تو  آوازم هم تو با من ،نالی اگر بلب  ای»

 .(4/579همان:)                          
 

 صفت کنایی مرکب مثال
 نما را چون تیم  کند این صورت انگشت

 تدبیر را ن پیر بیبا جوانی سرخوش است ای
 فروتنی ضرورت به بازوان سخت با
 روند یغما به چشمان شوخ این گر

 پیمان کمان سُست ای سخت

 (.1/1)همان:  نما: کنایه از مشهور انگشت
 (.1/11)همان:  سرخوش: کنایه از دل شاد و خوشحال

 (.11/111)همان:  بازوان: کنایه از زورمندان سخت

 (.1/11)همان:  رویان گستاخچشمان: کنایه از زیبا شوخ
 (.5/151)همان:  کنایه از تیرانداز ماهر کمان: صفت مرکب؛ سخت

در غزلیات سعدی بنه خنود اختصناص     (71/41همنان:  )مرکب بیشترین بسامد را  یها صفت
که باعث پوشیده شندن   رود یم کار به. گاهی صفت مرکب کنایی به صورت مقلوب اند داده

که ترکیب وصفی مقلنوب و   «بازو لطیف»مانند:  ؛شود یمن در شعر شدن آ تر یهنرکنایه و 
 است: «محبوب»کنایه از 
 بازو را کمان سخت که داد آن لطیف»
 

 «که تیر غمزه تمام است صید آهنو را  

 .(1/17همان:)                                 
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 :است« زورمندان»کنایه از  «بازوان سخت»یا 
 ستا الزم کرد نتوان سروری چو سعدی»

 

 «فروتننی  ضنرورت  بنه  بنازوان  سنخت  بنا  

 (.11/111: 1191 ،دلگشا باغدار و سرافرازی)   
 

 صفت کنایی مرکب مقلوب مثال
 رویم هم خج ، هم شادمان هم تنگدل هم تازه
 ؟غمگینی چه به گوید ،را خرمن سوخته ک 

 خوی تنگ زاهدان و فراخ شاهدبازی
 اهیخو یم چه جگر خسته من از ندانم
 شکردهنی بدین نشنیدم آدمی من

 (.1/14: همان) رو رو: کنایه از خوش تازه
خرمن: کنایه از آنکه همۀ هستی خود را در قمار عشنق   سوخته
 (.4/114)همان: است باخته
 (.11/111)همان:خوی: کنایه از بدخلق  تنگ

 (.9/119)همان: ریش جگر: کنایه از عاشق ناشاد دل خسته
 (.7/111)همان: سخن شیرینشکردهن: کنایه از 

کنه   بنرد  یم کار بهتراد  ۀمرکب کنایی را با آرای ن سعدی صفات مرکب و مشتق یگاه
 ،که با وجود تراد زیبا «خش  تر و»مانند:  ؛شود یمشدن شعر  تر یهنرباعث پیچیدگی و 

 است: «همه چیز»کنایه از 
 تننر و خشنن  مننن بسننوزد    روزی »
 

 «آتش کنه بنه زینر دینگِ سوداسنت      
 (.1/44همان:)                                    

 :است« سخن نادرست»کنایه از  «و باال زیر»یا 
 بننناالی چننننین اگنننر در اسنننالم  »
 

 «گویننند کننه هسننت زیننر و باالسننت 
 (.1/45همان:)                              

 :«مردم ۀهم»کنایه از  «و جوان پیر»یا 
 «ینم ا آسنوده  ،جنوان و  پیر کند یم مالمت روَ  حاکمندی، ضقا و سلطان کند یم سیاست گر»

 (.9/411همان:)                                    

در ین  بینت کننار هنم      یا هنرمنداننه سعدی گاهی چندین صفت شاعرانه را به طرز 
مفهوم ادبی کالمنش را  که  شود یمفردی  هبکه موجب خلق زیبایی هنری منحصر نهد یم

در ی  مفهوم یکسان بنه  ی حتّ ،بالغت شعری خود را با کاربرد چندین کنایه غنا بخشیده،
کنه همگنی کناینه از     «آرام دل» و« منظنور چشنم  »، «گس  پیمان»مانند:  است؛ اوج رسانده

 است: «محبوب»
 گس ، منظور چشم، آرام دل دلبندم آن پیمان»
 

 «نی دالرامش مخوان، کز دل ببرد آرام را  نی 
 .(1/15همان: )                                       

کنه   آورد یمن  إلینه  مرناف  وی صفت مرکب جانشین اسم را گاهی در نقش مراف ینا  
جانشین اسم( ) مرکبصفت که  «نظران کوته» ؛ مانندشوند یمادبی کنایه  ۀیآراموجب خلق 

 :است« نظران تنگ»کنایه از  و
 «ی بیند و عارف قلم صنع خدا راخو هم  نظران بر ورق صورت خوبان چشم کوته»

 .(11/1 همان:)                                
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بیشتر  تیکیدبرای  «تو» یا «من»سعدی صفت کنایی مشتق را همراه با ضمیر  ی نیزگاه
که آرزوهای بیهوده و باطن   است کسی »کنایه از  «طمع خام»مانند صفت مرکب  ؛آورد یم
 :زیر بیتموصوف در  «منِ»برای  «دارد
 ب و  ورزم یم تو عشق طمع خام من نه»
 

 «هست بسیاری تو خی  در سوخته  من چو  که 
 (.1/111: 1191 ،دلگشا باغدار و سرافرازی)          

 :است« تو»برای موصوف  «دلسنگ» کنایه از در بیت زیر که صفت مرکب و «دل آهن»یا 
  گِ بگیرد تا نگریم منزل این خا  بر چرا»
 

 «باشند  ینمن  گینرا  دمنم  دل آهن تو با کنولی 
 .(7/119همان: )                                      

به  که زیبایی خاصی آورد یم «تو»پی در کنار هم برای ضمیر  در ی نیز دو صفت پیگاه
 ،«بال فار »کنایه از که  «بار سب » است؛ مثالً در بیت زیر، ظاهر کالم و باطن شعر بخشیده

 :است (موصوف) «تو»برای ضمیر  «نکوحال»کنایه از که  «حال قوی» و
 درینابی  کجنا  حنال  قوی سبکبار تو»

 

 «سنتمند  بارکشان غمت ضعیفان که 
 .(11/141همان: )                          

 مرکب ن کنایی مشتق صفتد( 

که در آن افزون بر دو تکنواژ قاموسنی، ین      شود میصفت مشتق مرکب به صفتی گفته 
ویژگی مرکب و مشنتق  و صفتی است که از حیث ساخت،  رود می کار بهتکواژ اشتقاقی نیز 
مرکب از دو یا سه جز معنادار به همراه ی  یا ن  ، صفت مشتقبه عبارتی در آن جمع است؛

مشنتق   که در شعر سعدی نسبت به صفت کننایی مرکنب و   شود میمعنا ساخته  بی دو جز
اسنم   حنرف     » ،«"ه"  اسنم     عندد » سناختار از  تواند یمبسامد کمتری دارد. این صفت 

مرارع   ونند     ۀماد»، «ماضی   ه ۀماد   صفت»، «مرارع ۀماد  حرف    مرارع ۀماد»، «اسم

تشکی  شود؛ « اسم     حرف   اسم وند» و «مرارع ۀماد   وند   اسم   حرف»، «مرارع ۀماد
کنه   «دسنت نهناده   کنفِ بر جان» و ،«محزون» و «دل آزرده»کنایه از که  «شکسته دل»مانند 
 :است« فداکاری ۀآماد» کنایه از

 «بگو: بیار که گنویم: بگینر هنان ای دوسنت      دلی شکسته و جانی نهاده بر کفِ دست»
 .(4/114همان:)                                     

 

 ن مرکب صفت کنایی مشتق مثال
 برد یم ما ۀدید از خوابه آلود خواب چشم کان

 گشت یمفتاد و چون منِ سودازده به سر 
 جای از نوخاسته ۀفتن این ساعتی هر

 درد رِسَ از دلسوختگان ۀنال دوَبُ خوش
 قباگشاده و کمر بسته

 (.1/191)همان:  : ترکیب وصفی، کنایه از چشم مستآلوده خوابچشم 

 (.1/111)همان:  سودازده: کنایه از شیفته و عاشق
 (.7/111)همان: از یار جوان : کنایهنوخاسته ۀتنف
 (.7/111)همان:  دل و پریشان سوخته: کنایه از عاشق آزرده دل
 ی کنردن گنر  جلنوه : کناینه از  قباگشاده : کنایه از آمادّه به خدمت/کمر بسته

 (.1/471)همان: 
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( در ی  بیت به غنای شعری الصفات تنسیقپی ) در ی سعدی با آوردن چند صفت پیگاه
زیباسنازی و اغنراق از راه   ، هنا  در آناز منواردی کنه   » ؛ زیراافزاید یمت و هنری بودن صف
آوردن چنند   درپنی  پییعنی  ،الصّفات تنسیق ،رسد شود و به حدّ اعال می توصیف تقویت می

بینت زینر کنه     ماننند  ؛(111: 1175پنور سنرکاریزی،    حسنین ) «صفت برای موصوفی واحند اسنت  
کناینه از   «سنوخته »، و «تجربنه  بنی »کناینه از   «خام»، «تجربگان کم»کنایه از  «پختگان نیم»
 :است« کشیدهعاشقان درد»

 عشنق  سنوز  گفنت  نتوان پختگان نیم با»
 

 «دوَبُن  خبنر  یبن  سنوختگان  عذاب از خام 
 .(11/159: 1191 ،دلگشا باغدار و سرافرازی)     

، «عجبنی » ،«هننروری »، «آشنوبی  دل»، «یا فتننه »، «شغبی» ،«ستمگری» ،یا در بیت زیر
 :است «معشوق»که همگی کنایه از  «خوارجگر»، «یا طرفه»

 آشنوبی  ی، دلا فتننه ستمگری، شغبی، »
 

 «یخوار ی، جگرا طرفههنروری، عجبی،  
 .(1/514همان:)                              

 :زیر در بیت «مطبوع کالمی»و « حرکاتی شیرین»، «ریزیخون»، «انگیزی فتنه»یا 
 نریزی و خلقنی نگراننت  انگیزی و خنو  فتنه»
 

 «کالمنی  حرکاتی و چه مطبوع که چه شیرین 
 .(1/571همان: )                                 

 مثال
های  صفت) ن مرکب صفت کنایی مشتق
 درپی( پی

 (514/ 5نطق )همان: حسن و طوطی فری طاوو  همای
 (1/514رخی، جفاکاری )همان:  بری، صنمی، گ  سمن
 (514/ 4بویی )همان: بری، سمن سرینزلفی، ن بنفشه

 همگی کنایه از محبوب.

صنفت   کنه « دل سننگین » ؛ ماننند إلینه  مراف یا صفت جانشین اسم در نقش مراف یا 
 :است در بیت زیر «رحم معشوق بی»کنایه از  ن مشتق و مرکب
 ستا سعدی ۀکشند دلی سنگین صورت»
 

 «نمینرد  ،کشنند  صنورتش  بندین  که هر 
 .(4/111همان: )                                

در ین  مصنراع    یا هنرمنداننه گاهی سعدی چند صفت جانشین موصوف را بنه طنرز   
ترکیبنی در   ۀواژاست کنه کناربرد چنند     یموضوع واحد با هم کنایه از و آورد یم درپی پی

د مانن ؛افزاید یممعنای کنایی یکسان بر زیبایی ظاهری و نیز موسیقی لفظی و معنوی شعر 
 اسنت و « خُلنق  خنوش »کناینه از  کنه   «خوی شیرین»و « روزیبا»کنایه از که  «روی نگارین»
 است: رفته کار به «معشوق»که همگی در معنای کنایی  «تن سیمین»و « عنبربوی»
 تن یمینس و عنبربوی و خوی یرینش و روی یننگار»
 

 «آنسنتی  ینارای  اگر ،آغوشم در بودی خوش چه 
 .(1/515همان: )                                     
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 «من» با ضمیر مرکب همراه ن  بیان شد ن صفت کنایی مشتق قبالًکه  ی نیز ن چنان گاه
 «مننِ » بنرای  «شنیفته و عاشنق  »کناینه از  کنه   «سودازده» ؛ مانندآید یمبیشتر  تیکیدبرای 
 :است موصوف

 سننودا قلننمزِ شننوق روی تننو اننندر سَننرِ  »
 

 «گشت یمبه سر  فتاد و چون من سودازده 
 .(1/111: 1191 ،دلگشا باغدار و سرافرازی)         

 «من»ن مرکب همراه با ضمیر  صفت کنایی مشتق مثال
 دل سنگین یا  سوخته دل من از الغیاث

 نیایم سماع در که هبِ آن دل رمیده من
 خواهی؟! یم چه جگر خسته من از ندانم

 (.5/117همان: )خاطر  آزرده سوخته: کنایه از غمنا  و دل

 (.5/415)همان: یه از آشفته کنا دل: رمیده
 .(9/119)همان:  ریش جگر: کنایه از عاشق ناشاد دل خسته

 وصفی یبترکهن( 

 تنوان  یمن کنه بنه آن    رود یم کار بهصفت کنایی به صورت گروهی گاهی  ،در شعر سعدی
که  است کلمات ترکیب وصفی کنایی، گروهی از ،به عبارتی گفت؛ «وصفی کنایی ترکیب»

که گروه صفتی یا این .روند یم کار بهاصلی خود و در معنای غیر شوند یمبا یکدیگر ترکیب 
کنایه است کنه اینن خنود پیونند صنفت و      بیانگر  روند و می کار بهکه برای موصوف خود 
 ماننند  ؛افزایند  یمن و بر موسیقی معنوی آن ترکینب در بینت    بخشد میموصوف را تقویت 

« معشنوق »کناینه از  ، یعنی کسی که بر نخستین شتر سوار اسنت و  «آهنگ شیپ محمول»
 :باشد می
 انسنارب  ای بگو من از ،را آهنگ پیش محمول»
 

 «جر  دارد یم بانگ ات ،شتر بر کن می خواب تو 
 .(1/119همان: )                                     

 ترکیب وصفی کنایی مثال
 دل سنگین سرکش آن ،نبخشاید خسته بر
 ستا من جان بر که جگرسوز دا  این اگر

 (.7/191)همان:  رحم کنایه از معشوق بی :دل سنگین سرکش
 (.5/115)همان: دا  جگرسوز: کنایه از اندوه جانکاه

بار معنایی کنایی  ترکیب وصفی کنایی، مرکب است که در این صورت،جزء  گاهی هر
بت به کالم دیگران به برتری سخن خود را نس سعدی از این طریق خواسته . در واقع،ددار

 :«گرفتار»کنایه از  «بندپای» و ،«عاشق»کنایه از « شده دل» مانند تصویر بکشد؛

 شنندۀ پایبننند، گننردن جننان در کمننند  دل»
 

 «زهرۀ گفتار نه، کاین چه سبب وان چراست 
 .(1/49همان: )                                    

 :«عاشق شیفته و» کنایه از «شده دل»و « عاشق»ه از کنای« سودازده»یا 
 را شنده  دل ۀسنودازد  کنه  داننند  همنه »
 

 «نیست قادر ؟کند چه ولیکن صبرست چاره 
 .(1/115همان: )                                 
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 ترکیب وصفی کنایی )هر جز مرکب( مثال
 پرتو پیکر آفتاب مه

 ستا من دلبند که پاره مه ۀزاد پری آن

 دریابی کجا حال قوی سبکبار تو

 و )سنرافرازی  پرتنو: کناینه از محبنوب زیبنارو     پیکر، آفتاب مه
 (19/51: 1191 ،دلگشا باغدار
 (1/111)همان:  : کنایه از معشوق زیباپاره مه ۀزاد پری

 حال: بال، قوی سبکبار: کنایه از فار 

 (11/141)همان:  کنایه از نکوحال

 
متفناوت   ۀصنفت اسنت کنه از اینن طرینق چهنر       ب وصنفی، ترکین گاهی هر دو جزء 

ماننند:   ؛افزایند  یمن و این امر بر زیبایی و دلنشینی اشعار وی  گیرد یمبه خود  یا هنرمندانه
 :است« معشوقان»کنایه از که  «بیدلفر شوخان» و« دلبر چابکان»

 دلفرینب  شنوخان  و دلبر چابکان با»
 

 «انند  ینده ره انند   و درفتناده  بسیار 
 .(11/115همان: )                         

 :است« رحم معشوق بی»کنایه از که  «دل نیسنگ سرکش»یا 
 دل سنگین سرکش آن ،نبخشاید خسته بر»
 

 «ببخشناید  کشنته  بنر  ،بازآیند  چو که باشد 
 .(7/191همان: )                                   

 
 هر دو جزء صفت() ترکیب وصفی کنایی مثال

 مسکین، آب پندارد سراب تشنه
 من بیچارۀ گردن به کمند

 مکن پیرامن طوف را آتشین حریف گو
 اشجمّ رویان پری از بار دگر

 (.4/19همان:)تشنه مسکین: کنایه از عاشق مشتاق بینوا 

 (.1/419)همان:گردن به کمند: کنایه از اسیر و گرفتار 
 (.1/411)همان:حریف آتشین: کنایه از معشوق تندخو 

 (.1/457)همان:رویان جمّاش: کنایه از معشوقان زیبارو  یپر

 ، خود ی  ترکیب وصفی مقلنوب اسنت؛ ماننند   ترکیب وصفی گاهی هر ی  از اجزای
 :«معشوق»کنایه از  «بدن دل سیمین سنگین»
 بندن  دل سنیمین  روی اگرپنهان کند سنگین»
 

 «مش  غمناز اسنت، نتوانند نهفنتن بنوی را      
 .(1/11همان:)                                       

اسنادی است که به چیزی یا کسی نسنبت داده   ، بلکهوصفی نیست ،گاه ترکیب کنایی
اینن صنفت را بنا     ۀرابطن  ،ادبی کناینه  ۀآرایکه با خلق  است کردهو آن را وصف  است شده

چنندان  هنری کالم را در مفاهیم ادبی دو زیبایی کرده،موصوف به صورت اسنادی تقویت 
 :است« ناتوان»کنایه از که  «دست کوتاه»؛ مانند کند می
 
 رطب شیرین و دست از نخ  کوتناه »
 

 «زالل اننندر میننان و تشنننه محننروم  
 .(4/411همان:)                           
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 ترکیب کنایی اسنادی مثال
 تر است دامن دوست بحمداهللا از آن پا 

 شهری که بدعهدی و نیکوروی چه
 پیاده او سنحُ ۀعرص در

 بین جهان بر باشد تیره جهانم
 من هالل چون قامت ،شد خلق نمای دست

 ،دلگشنا  باغدار و سرافرازی) دامن پا : کنایه از عفت و پارسایی
1191 :1/91.) 

)همننان:  وفننا یبنننیکننوروی: کنایننه از زیبنناروی، بدعهنند: کنایننه از 
1/515.) 

 (.5/471)همان: پیاده: کنایه از ضعیف و ناتوان

 (.4/495)همان:  جهان تیره: کنایه از بدبختی
 (.1/491)همان: نما: کنایه از مشهور  دست

 ؛کند یمکنایه در ترکیب وصفی از صفات شمارشی استفاده  گاهی سعدی برای ساختن
 است: «اند »که کنایه از  «دو جو» مانند

 همننه گننو بنناد ببننر خننرمن عمننر   »
 

 «تننو نیننرزد دو جننوم  دو جهننان بننی 
 .(4/419همان: )                          

 است: «مدت کوتاه»که کنایه از  «پنج روز»یا 
 را عاقن   سناله  پنجاه که نماند بسی»
 

 «ننام  برآیند  دینوانگی  به روز پنج به 
 .(5/159همان: )                           

 که صفت جانشین اسم اسنت،  که سعدی ترکیب وصفی را بینم یمدر بعری ابیات نیز 
« آسنمان »که ترکیب وصفی برای  «عالم باال» مانند ؛آورد یم إلیه مراف در نقش مراف یا 

 است:
 مننا نتننوانیم حننق حمنند تننو گفننتن »
 

 «بنننا همنننه کرّوبینننان عنننالم بننناال 
 .(11/1همان: )                             

 انواع صفت .1ن1ن9

. نند داربا یکدیگر اختالف بندی آن  احثی است که دستورنویسان در طبقهصفت یکی از مب
جایگناه آن  دیگر معنی و مفهوم، گروهی ساختمان و گروهی  ،بندی خود گروهی در تقسیم

بینانی ینا    هنای  صنفت بنه   تنوان  می. صفت را از نظر معنی اند دادهرا در جمله مال  قرار 
نویسان شی تقسیم کرد. اما برخی از دستورتوصیفی، اشاره، مبهم، پرسشی، تعجبی و شمار
و صنفات پرسشنی، اشناره، منبهم و      انند  دانستهتنها صفت بیانی را مشمول تعریف صفت 

)مانند محمدجواد شنریعت،   . برخی از دستورنویساناند دادهتعجبی را در بخشی دیگر جای 
 هنای  صنفت  ،بندی صفت از نظنر معننایی   در تقسیم پور و حسن انزلی( رحیم ذوالنّور، خیام

کنه منا تنهنا در اینن      اند دانستهآن  ءشمارشی را جز تعجبی وبیانی، اشاره، مبهم، پرسش، 
 .پردازیم میتنها به بررسی صفت بیانی  ،طوالنی شدن مطلب سببجستار به 
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 بیانی صفت .1ن 1ن1ن9

از  هنایی  ویژگیصفت بیانی یا صفت اصلی آن است که » :است در تعریف صفت بیانی آمده
: 1171فرشنیدورد،  ) «و وضع موصوف را بیان کنند ، شماره قبی  چگونگی، حالت، مقدار، زمان

وصنفی بنه    ۀکسنر  ۀوسنیل کنه بنه    آید میپ  از موصوف خود  معموالًصفت بیانی  .(151
 ،کنه بنه اینن حالنت     کننند  منی و موصنوف خنود را وصنف     شوند میموصوف خود اضافه 

. شنود  می گفتنه  (119 :1199نات  خانلری، )« پیوسته های صفت»و  (همان)« واسطه بی های صفت»
در ادامنه ذکنر   آن بین دستورنویسان  ترین رایجاقسامی دارد که  ،از نظر معنی صفت بیانی

 شود. می
 بیانی مطلق صفتالف( 

. دهند  منی زه، بنو و... را بنه موصنوف نسنبت     ویژگی، رنگ، جنن ، انندا   صفت کنایی که
ی دیگر در بیان های صفتتری نسبت به بیانی مطلق یا ساده بسامد باال ۀشاعران های صفت
بیانی دیوان سعدی را به خود اختصاص  های صفت از 11%سعدی دارد و نزدی  به  دیوان
 آوردنبنا   اسنت کنه   «سخن درشت»به معنی صفت جانشین اسم،  ،«تلخ» انندم ؛است داده
 است: ، به لطف کالم افزوده«شیرین»تراد 
 ابنرو  کننی  تنرش  گنر  نکند تفاوتی»
 

 «شنیرینی  هننوز  بگنویی  تلنخ  هنزار  
 .(9/115: 1191 ،دلگشا باغدار و سرافرازی)

 :است« تبسم شیرین محبوب»کنایه از  که« خندهشکر»یا 
 گنننر تنننو شنننکرخنده آسنننتین نفشنننانی»
 

 «هر مگسی طنوطیی شنوند شنکرخا    
 .(1/1همان:)                              

 صفت بیانی مطلق مثال
 ام افتاده خراب گرچه کشم یم دوری درد
 هشیار ای ندیدی مستان ۀنسی سوز تو
 را آفرینش خوبان همه دوَبُ روا
 گردیدی و فقیر ای مگرد عشق گرد که

 بنشستند عیش به یاران و شد جوان جهان

 (.1/111)همان:  خود خراب: کنایه از مست و بی

 (. 11/515)همان: مستان: کنایه از عاشقان

 (. 5/111)همان: یه از معشوقکنا خوبان:
 (. 1/541)همان: عاشق تهیدست فقیر: کنایه از

 (.1/111)همان:  جوان: کنایه از سرسبزی جهان

 بیانی فاعلی صفت ب(

صفت فناعلی،   ،. در واقعدهد میمفهوم انجام عملی را به موصوف نسبت  صفتی کنایی که
 دیگنر،  سنخن ؛ بنه  کنند  منی ادن کاری یا داشتن حالتی متصف موصوف خود را به انجام د

حالت داللت  ۀپذیرندکار یا دارنده و  ۀدهند اعلیت دارد؛ یعنی بر انجاممعنی ف» فاعلیصفت 
دارد و در زبنان فارسنی    یصفت فاعلی ساختارهای متفاوت .(17 :1115)انوری و گیوی،  «کند می

ساختارهای صفت فاعلی عبارتند  ترین مهمنسبت به صفت مفعولی دارد. فراگیری بیشتری 
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 ۀ  منادّ  ضمیر مشتر »، «مرارع ۀمادّ   قید»، «مرارع ۀمادّ   صفت»، «مرارع ۀماد   اسم» :از

مرنارع   مادّۀ  نا » ،«ا   مرارع مادّۀ» ،«ان   مرارع مادّۀ   اسم» ،«مادّۀ مرارع   ان»، «مرارع

. اینن  اسنت  و... «  ننا   اسم» ،«مند اسم  » ،«اسم   گار» ،«گر اسم  »، «صفت اسم  » ،«ا  
؛ ماننند  است دادهدر غزلیات سعدی به خود اختصاص  ی رااز صفات کنای 14%صفت حدود 

 است: «سخن محبوب شیرین» کنایه از که صفت فاعلی مرکب مرخم و «شکرفشان»
 معلننوم شنند ایننن حنندیث شننیرین  »
 

 «کننز منطننق آن شکرفشننان اسننت   
 .(1/11: 1191 ،دلگشا باغدار و سرافرازی)  

 :است« نقاش»از کنایه  که صفت فاعلی مرکب مرخم و «نگار صورت»یا 
 باور مکن که صورت او عق  منن ببنرد  »
 

 «نگار اوسنت  عق  من آن ببرد که صورت 
 .(1/71همان: )                                
****** 

 صفت بیانی فاعلی مثال
 سرو روان آخر نگاهی بازکن ای سهی

 در است ای برادر که عشق پرده
 دید تو ابروی دو محراب آمده نماز به
 گرم مجل  شود چو را غمت ردنوشاندُ
 دیدمی ناصوابت چشم به کژبینان چو گر

 (.14/11همان:) روان: صفت فاعلی به معنی رونده
 (.11/15 همان:) در: صفت فاعلی مرکب مرخم، کنایه از رسواکننده پرده

 .(9/119همان:) به نماز آمده: نمازگزار، صفت فاعلی مرکب، کنایه از پارسا
 (.4/177 همان:) یه از عاشقانناک :ردنوشاندُ

 .(5/111همان: ) یشاناندکژبینان: کنایه از بد

برد  کار می بهشدن صفت فاعلی، همزمان دو صفت فاعلی را  تر هنریگاه سعدی برای 
. این ویژگی کالم کنایی سعدی دهند میکه طرفین جنا  هستند و مفهوم کنایه را نشان 

و هرچنه ابعناد کنالم     کشد میا دو معنی را به تصویر ؛ زیردشو میباعث دوبعدی بودن آن 
که جنز بنا    باشند میمعانی همچون گوهری در صدف »زیرا  ؛شود می تر هنریبیشتر باشد، 

و مانند موجودی عزیز در پ  پرده هستند که تا او را اجازت  آیند نمیسختی از آن بیرون 
سبب داشنتن ابهنام بنه    جنا  تام به  با آوردن کنایه .(11: 1191جرجانی، ) «، رخ ننمایدندهی
و  ،«کنندهرسنوا کنننده و   فناش »کناینه از  کنه   «در پنرده »ماننند   ؛افزایند  میآفرینی شعر هنر
 :است« رازدار»به معنی  «دار پرده»

 نکنند  تفناوتی  اننم رد پنرده  جفنای »
 

 «باشند  منا  دار پنرده  او عناینت  اگنر  
 .(5/171همان: )                           

یز شگردهای هنری صفت فناعلی را همنراه بنا پسنوند صنفت نسنبی بنه اوج        ن یگاه
 :است« رحم معشوق بی»از  یهکناکه « خواره خون»مانند:  ؛رساند یم
 خویش ۀخونخوار پی اندر مرو گفتی که ای»
 

 «دارد عننانی  دسنت  در کنه  گنوی  کسنی  با 
 .(9/194همان: )                                   
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 لیمفعو صفتج( 

. گیرنند  میو آن را از فع  ماضی مطلق  که برای مفعول فع  وضع شده باشد صفتی است
اسنت،   چیزی که مورد انجام کاری قرار گرفته بر کسی یا»است که  ای کلمهصفت مفعولی 

که  صفتی است»پور معتقد است که صفت مفعولی  . خیام(51: 1191محتشمی، )« کند میداللت 
سناخت صنفت مفعنولی     ۀنحو بارۀدر .(15: 1111پور،  خیام)« ه باشدبرای مفعول فع  وضع شد

و « ه»شده از بن ماضی بنه همنراه پسنوند     هستند و آن را ساخته  ۀ دستورنویسان متفقهم
 منادّۀ »از  تواند میساختار صفت مفعولی  1.«خواستار خواسته و» ؛ ماننددانند می «را»ندرت  به

ونند   »، «ماضنی  ۀمادّاسم   »، «اسم     ه ماضی ۀمادّ» ،«  ه ماضی ۀمادّ   اسم»، «ماضی   ه

 و «راماضی    ۀمادّ» ،«ماضی   ه ۀمادّ   پیشوند»، «ماضی   ه ۀمادّصفت   »، «  ه ماضی ۀمادّ
ساخته شود. صفت بیانی مفعولی در کاربرد کنایی بیشتر از نوع مرکب  «ماضی ۀمادّ   اسم»

از صفات کنایی  11%د و حدو دبسامد کمتری دار که در مقایسه با صفت بیانی فاعلی است
ۀ که هم کسی استکنایه از که  «خرمن سوخته» صفت مفعولی است؛ مانند غزلیات سعدی

 است: هستی خود را در قمار عشق باخته
 نپرسنندم  کنه  شناید  ،هجراننت  بسنتر  بنر »
 

 «؟غمگینی چه به گوید، را خرمن سوخته ک  
 .(4/114: 1191 ،گشادل باغدار و سرافرازی)          
****** 

 صفت بیانی مفعولی مثال
 نما را چون تیم  کند این صورت انگشت

 خامی به قصه یا سوخته نبرد
 آگند است گمان برند که پیراهنت گ 

 منا  ۀدید از ،خواب آلوده خواب چشم کان

 برد یم
 دلی شکسته و جانی نهاده بر کف دست

 (.1/1)همان:  نما: کنایه از مشهور انگشت
 (.11/577)همان:  کشیده سوخته: کنایه از عاشق رنج

آگند: آکنده از گ ، صفت مرکب/ کنایه از اندامی زیبا و  گ 
 (.7/11)همان: چون گ  
)همان:  : ترکیب وصفی/ کنایه از چشم مستآلوده خوابچشم 
1/191.) 

دلی شکسته: کنایه از اندوه و غم// جان بر کف دست نهاده: 

 ( .4/114)همان: داکاری کنایه از آمادۀ ف

 صفت نسبید( 

بنه   است که کسی یا چیزی را به محلی، چیزی یا کسی نسبت دهند؛ صفت نسبی، صفتی 
کسی یا چیزی را به کسی، حینوانی، چینزی و مکنانی    »صفت نسبی آن است که  ،عبارتی
صنفت   .(119: 1195پنور،   وزینن )« ب، ملیت یا حرفه و... منسوب کنندیا به مذه و دننسبت ده

تکواژ اشنتقاقی   ۀبیانی تنوع بیشتری دارد و با افزود های صفتنسبی نسبت به دیگر انواع 
اسم »، «اسم   ی»از جمله  ،. صفت نسبی با ساختارهای مختلفشود میبه آخر اسم ساخته 

 ۀشناعران . صفت شود میساخته  «ه اسم  » و «ینه اسم  »، «ین اسم  »، «  انی اسم»، «  انه
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د؛ مفعولی و فاعلی بسنامد بسنیار کمتنری دار    های صفتنسبت به  ،نای کنایهنسبی در مع
 :زیر است در بیت «غزلیات سعدی» کنایه از «کتاب نگارین» برای مثال،

 هر باب از اینن کتناب نگنارین کنه بنر کُننی      »
 

 «تر است همچون بهشت گوی از آن باب خوش 
 .(11/11همان: )                                      
****** 

 صفت بیانی نسبی مثال
 تشنه مسکین آب پندارد سراب

 خندان امید از دهن ،خونین انتظار از دل
 مکن پیرامن طوف را آتشین حریف گو
 موی رِسَ نگرفت تو سنگین دل در خود

 باغندار  و )سنرافرازی  تشنه مسکین: کنایه از عاشنق مشنتاق بیننوا   
 (4/19: 1191 ،دلگشا
 (.1/447: همان)ز شدت اندوه دل: کنایه ا خونین

 (.1/411)همان:  حریف آتشین: کنایه از معشوق تندخو

 (.1/111)همان: رحم  سنگین: کنایه از بی دل 

که صفت جانشین اسم است، در  که سعدی صفت نسبی را بینم یمدر بعری ابیات نیز 
یب نسنبی صنفت   که ترکزیر در بیت  «وبیانکرّ»مانند  ؛آورد یم إلیه مراف نقش مراف یا 
 ست:ا« فرشتگان مقرب متعلق به عالم باال»کنایه از  جانشین اسم و

 مننا نتننوانیم حننق حمنند تننو گفننتن »
 

 «بنننا همنننه کرّوبینننان عنننالم بننناال 
 .(11/1همان: )                             

 ؛آورد یمن بیشنتر   تیکیند برای « تو» گاه سعدی کنایه را در صفت نسبی همراه با ضمیر
کنایه از  بیشتر و تیکیدبرای  «تو»)صفت جانشین اسم( که همراه با ضمیر « روحانی»مانند: 
 است: «آسایش و تازگی»

 بننا چننو تننو روحننانیی تعلننق خنناطر »
 

 «پرست اسنت  هرکه ندارد دوابِ نَفْ  
 .(1/54همان:)                              

رفته در کار بهعداد کنایات که ت یابیم میشاعرانه در های صفتبا توجه به بررسی هنری 
کنه از تکنرار    رسیدهی از کثرت و فراوانی ر خیالی دیگر به حدّوَشعر سعدی با عناصر و صُ

به  ،شاعرانه های صفتبا دقت در کنایات سعدی در  ،یننیاز است. بنابرا دیگر بی های مثال
 در  معنایی عمیق و مفاهیم واال پی خواهیم برد.

 نتیجه. 1
 :استبه شرح زیر  ،دشژوهش حاص  این پ چه درآن
از امنور   ،سعدی در خلق و آفرینش کنایه از صفت تواناتر است و در این ننوع از کناینه   ن1

تنا واقعینت موجنود در محنیو      کند یمانتزاعی و امور مربوط به انسان بیشترین استفاده را 
زبنان   ۀسنازند  کنایی به عنوان یکی از اجنزای  یها صفت اطراف خود را به تصویر بکشد.
بنا  سنعدی   ،دارنند. در اینن مینان    یآشکار بسیار روشن و محاوره در غزلیات سعدی نمودِ

ی بنه  مقدّم و مؤخر شدن آن، زیبایی خاصدر کنار اسم و یا با دادن صفت همراهی و قرار 
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وی بنا   آفریننند.  در ذهنن مخاطنب منی   هننری را   وهنایی زیبنا    بخشد و صنحنه  اسم می
الصنفات، جننا ،    ، از جمله تنسیقادبی یها هیآراکنایی باعث خلق  یها صفتگیری کار به

و پیوند لفظ و معننی را در کنالم خنویش کنه نشنانگر اوج       است تراد، اغراق و غیره شده
 .گذارد یمبالغت شعری وی است، به نمایش 

بیشنتر از   71/41% صنفت مرکنب   ،کننایی از نظنر سناختار لفظنی     های صفتمیان  از ن1
 مشنتق . صنفت  اند کردهآفرینی  گر در آفرینش ادبی کالم سعدی نقشی دیکنای های صفت
بیشترین بسامد را بنه خنود    ،بعد از صفت مرکب 11/11%و صفت مشتق مرکب  %91/11

بوده کنه سنهم    45/11% . کمترین بسامد مربوط به صفت کنایی ساده بااند دادهاختصاص 
 است. تهداشبسیار ناچیزی در بروز شگردهای هنری کالم شاعر 

 صفت بیانی فاعلی، 14%به صفت بیانی ساده،  11% حدود ،نظر نوع صفت کنایی از ن1
 ،به صفت بیانی نسبی تعلق دارد که در این میان 5%تنها  صفت بیانی مفعولی و %11

بیشترین بسامد مربوط به صفت ساده و کمترین آن را صفت بیانی نسبی به خود اختصاص 
 .است داده
شمار   هایی به و بارزترین ویژگی نیتر مهمرینش بالغی صفات را از جمله توان آف می ن4

الرّمیر وی است  فیگیرد و حاص  بیان ما ر سرچشمه میآگاه شاعآورد که از ضمیر ناخود
شگردی ها و ترکیبات به  به مدد واژه ،شود الهامی که بر ذهن او وارد می ،که در حقیقت

 .شود یمشته به نمایش گذا هنری در صفات کنایی
 ها نوشت پی
تواند به شک  ی  واژۀ ساده ظاهر شود یا خیر، اختالف نظر وجنود دارد، امنا بنا     دربارۀ اینکه کنایه می .1

 .هایی که در زبان وجود دارد، باید بپذیریم که کنایه در واژۀ ساده نیز وجود دارد توجه به نمونه
غیرملفنوظ  « ه»شنود و   مفعولی از مصدر ساخته می فقو محمدجواد مشکور و خزائلی معتقدند که صفت. 1

، دستورنامه: در صرف و نحو زبان پارسیشود. برای اطالعات بیشتر، ر. ؛  مصدری واقع می« ن»به جای 
 (.1151) یخزائل، محمد دستور زبان فارسی( و 1111محمدجواد مشکور )

 منابع
 قطره. ، تهران،دستور زبان فارسی امروز (،1171ارژنگ، غالمرضا )

 فاطمی. ،، تهراندستور زبان فارسی (،1115) انوری، حسن و حسن گیوی
 .تهران دانشگاه نشر تهران، تجلی ، جلی  ۀترجم ،اسرارالبالغه (،1372) عبدالقاهر جرجانی،
فصنلنامۀ تخصصنی ادبینات    ، «ارزش بالغی و زیباشناسنی صنفت  »(، 1175) ، احمدپور سرکاریزی حسین

 .191ن155 ص، ص9، ش 1د ، گاه آزادفارسی واحد مشهد دانش
 ، تهران، جاوید.دستور زبان فارسی (،1151) خزائلی، محمد

 مهتاب. ، تهران،دستور زبان فارسی (،1111رهبر، خلی  ) خطیب

http://persian-literature.sinaweb.net/issue_113391_113489_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+2%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+7%D8%8C+%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2+1395%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+7-200.html
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 ستوده. ، تهران،دستور زبان فارسی (،1111) پور، عبدالرسول خیام
 دانشگاه تهران. ، تهران،نامه لغت(، 1199) اکبر دهخدا، علی

واشی و توضیحات احمند آتنش،   ح ،تصحیح ،، به اهتمامرجمان البالغهت ،(1111) بن عمر رادویانی، محمد
ار و رن انجمنن آ  ،ق سبحانی و اسنماعی  حناکمی، تهنران   مقدمه و توضیحات به کوشش توفی ،ترجمه

 مفاخر فرهنگی.
کنارکرد کناینه در   »(، 1171) زاده پنروین گلنی   و محمدرضا صالحی مازنندرانی ، سید محسن ،نژادیان زکی

 ص، صن (11پیناپی  ) 1، ش 11د ، پژوهشننامۀ زبنان و ادب پارسنی )گنوهر گوینا(      ،«شنم  غزلیات 
 .111ن75

 ،جویباری و جمعی از نویسندگان، قنم . ر. م کوشش، به اسا  البالغه ،(1115) محمودهللا ازمخشری، جار
 نسیم فردو .

و عبنا  اقبنال    یفروغ یمحمدعل حیتصح ،یسعد اتیّکل (1191)ی، عبا ؛ باغدار دلگشا، عل ،یسرافراز
 .یفروغ، تهران ،یانیآشت

 امیرکبیر. ،سیّد هادی حائری، تهران ۀ، ترجم1 ج ،تقان فی علوم القرآناإل ،(1111حمن )سیوطی، عبدالرّ
 .آگاه ،تهران، 11چ ، ر خیال در شعر فارسیوَصُ ،(1111شفیعی کدکنی، محمدرضا )

 میترا. ،تهران، 1چ ، بیان ،(1119) رو یسشمیسا، 
 سخن. ، تهران،دستور مفص  امروز (،1171) فرشیدورد، خسرو
 کتاب ماد. ،تهران، 7چ ، )بیان( 1زیباشناسی سخن پارسی  ،(1117ین )الدّ کزازی، میرجالل
 اشراقی. ، تهران،دستور کام  زبان فارسی (،1191) محتشمی، بهمن

 چاپار. ، تهران،دستوری ن شناسی ؛ فرهنگ زباناز واج تا جمله (،1119) درسی، فاطمهم
 دانشگاه فردوسی. ، مشهد،گشتاری ۀینظر ۀیپا بردستور زبان  (،1115ی )الدینی، مهد ةمشکو
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