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Abstract 

Comparative literature has opened many fields of study to researchers, one of them 

is interdisciplinary studies. The relationship between cinema and literature as two 

human arts is not pervasive, and social drama directors make their drama audiences 

more lucrative, engage in sweeter and farther ironies to bring the genre of dialogue 

closer to people's conversations. The present study is a qualitative and audiovisual 

study and content analysis, so that the drama is examined by  using CD (cd), then  

conversations are recorded and finally analyzed. According to comparative 

literature schools, this approach is based on the American school, which does not 

seek to develop the fixed and restrictive rules. The reason for choosing this drama 

was the type of artistic thought of the director, its dramatic character and the 

particular style of the director. In Separation of Nader and Simin, we are confronted 

with common conversations of people use in their daily lives. The irony in this 

drama is examined in three categories: consonantal, linguistic, and inventive. The 

irony in this work is neither poetic nor out of mind, nor superficial, that is to say, 

according to the situation of each character and the process of the story. Of the 

seventy-six ironies used in this drama, forty-three are linguistic, twenty-three are 

vulgar, and eight are inventive. Rather than expressing the hidden layers and 

clarifying the social complexes and presenting the solution, the drama focuses more 

on everyday social issues. 
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 5فرامیرعباس عزیزی
 ایران کرمانشاه، دانشگاه رازی،، و علوم انسانی ادبیّاتدانشکدۀ  ،فارسی ادبیّاتاستادیار رشتۀ زبان و 

 6امینی مریم
 یالم، ایرانکارمند سازمان صدا و سیمای مرکز افارسی،  ادبیّاتو  رشتۀ زبانارشد کارشناسی آموختۀدانش

 65/3/5636 پذیرش:   51/5/5636 دریافت:

 چکیده
ای اسات  ارتباا     رشاته مطالعات میاان  ،ها های پژوهشی فراوانی را فراروی پژوهشگران باز کرده است، یکی از این زمینه تطبیقی زمینه ادبیّات

پساندترکردن درام  اجتمااعی بارای مطا ا     هاای نماایش و کارگرداناان   کسی پوشایده نیسات   دو هنر بشری، بر مثابۀبه ادبیّاتمیان سینما و 

تار شاود  پاژوهش     به محاورات ماردم نزدیا   گفتگوها کنند تا جنس  جا پرمغزتر میههای شیرین و ب را با کنایه ها( گفتگوها )دیالوگخود، 

باا اساتفاده از لاوش فشارده بررسای شاده،        یادشاده   صورت که درامو تحلیل محتواست، بدینبصری  -سمعی ۀحاضر به روش کیفی و مطالع

تطبیقای، رویکارد ایان جساتار باه       ادبیّاات  هاای برمبنای مکت   شده استتحلیل  نهایتدربرداری کرده و های آن را یادداشتگفتگوسپس 

ناو  اندیشاۀ هناری کاارگردان،      گفتاه پایش ل گازینش درام  دلیا مکت  آمریکایی است که درپی تدوین قواعد ثابات و محادودی نیسات     

هاایی کاه    گفتگاو رود باا   کارگردان بوده است  در درام جدایی نادر از سیمین، بیش از آنچه انتظار می ویژگی دراماتی  آن و سب  خاصّ

کنایۀ قاموسای، کنایاۀ زباانی و کنایاۀ اباداعی      یم  کنایه در این درام در سه مقولۀ هست روهکنند، روب ۀ خود استفاده میمردم در زندگی روزمرّ

ت هار  باه موقعیّا   توجّاه دسات  یعنای باا    چنان شاعرانه و دور از ذهن هستند و نه ساطحی و یا    ها در این اثر، نه آن بررسی شده است  کنایه

کنایاه از گوناۀ زباانی،     ساه تاه، چهال و   کاار رف ای که در این درام باه  کنایه هفتاد و ششروند  در  کار میها به و روند داستان کنایه تشطصیّ

هاای اجتمااعی    سازی عقاده های پنهان و شفاف بیش از آنکه به بیان الیه یادشده  درام ندسته مورد ابداعی هشتمورد قاموسی و  بیست و سه

 است پرداخته اجتماعی ۀ به مسائل روزمرّ راهکار بپردازد، ۀو ارائ

  درام، جدایی نادر از سیمین، اصغر فرهادیکنایه، ادبیّات تطبیقی،  :یکلیدواژگان 
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 . پیشگفتار8

بسات ابتالال و   کاردن آن از بان  منظاور خاار   باه  ادبیّاات رویکردی نوین باه   ،ای رشتهمطالعات تطبیقی و میان

گرایای   انازوا و تززیاه   گاویی،  پایانی بر تا   ،ساحته بدان است  این عرصۀ پژوهشی تازهکلیشه و نگرش ت 

( 65: 5636وناد،   زینای ر ک: هاای بشاری اسات  )    در پیوند با دیگر هنرها و دانش ادبیّاتویژه هعلوم انسانی، ب

شده است  ایان ارتباا ،    ادبیّاتای عمیق و وسیع است که منزر به اقتباس سینما از  و سینما، رابطه ادبیّاترابطۀ 

ترده و پرمطا ا  شاده و از   بسایاری از آثاار ادبای در ساطحی گسا      معرّفای در تعاملی دوگانه از سویی باعث 

آن را در هنرهای نمایشی فاراهم کارده اسات  بسایار  از      یها رشاخهیزو  ادبیّاتسویی دیگر زمینۀ استفاده از 

تطبیقاى را باه حیطاۀ     ادبیّاات تاوانیم مطالعاات    گران دهۀ هشتاد امریکا به این نتیزه رسیدند که دیگر نمى تطبیق

هاا    م است که به ساایر محصاوالت فرهنگاى، از قبیال فایلم، مزموعاه      فاخر محدود کنیم و الز ادبیّاتتنگ 

    (66: 5613انوشیروانی، ر ک: ) کنیم توجّهها  بازرگانى و موسیقى، نیز  تلویزیونى، پیام

بیاان   ای دارد  این آرایه یکی از انوا  فانّ  فارسی کاربرد گسترده ادبیّاتای است که در زبان و  آرایه  کنایه

گفتن است  گفتن ساطنی کاه بار  یار موضاو  اصالی       معنی پوشیده سطنی است که در لغت بهدر زبان فارس

هاای فارسای سااختار     کنایاه »اسات:    توجّاه کند  کنایاه ازنظار سااختار دساتوری هام درخاور        خود داللت می

 شاوند  مثال زر و سایم کنایاه     ساده چون اسم یا صفت آشکار می ۀدستوری متفاوتی دارند  گاهی در ی  واژ

اناد  مانناد خادا     نشان که کنایاه از خداوناد بازرگ      مانند المکان و بیمرکّ ۀاز پول نقد و گاهی در ی  واژ

نویساان در دنیاای ساینما )هنار      (  کارگرداناان و درام 369: 5616)میرزانیاا،  « نشان اسات  المکان است، خدا بی

 کنند    ن استفاده میبرای اثربطشی آثارشا یفرصت منزلۀهفتم( از این آرایۀ اجتماعی به

صانعت ساینما را پرمطا ا       خاود،  باا تناوّ  نمایشی است که اماروزه   ادبیّاتهای  شاخهیکی از زیر 5درام

معنای نماایش تئااتری یاا     تواناد باه   داستانی است که از این جنبه مای  یکرده است  کاربرد درام برای بیان روایت

درام هناری تقلیادی اسات کاه از      ،تر دقیقبیان به  باشد نمایش رویدادهای داستانی برای گروهی از تماشاچیان

تشاکیل   وگاو گفات آرایای، باازیگری، لبااس و      ها، صاحنه  تچون روایت داستانی، شطصیّهمدی عوالم متعدّ

های اجتمااعی ایرانای    ، بررسی جایگاه کنایه و مفاهیم کنایی در یکی از درامنوشتار پیش روهدف از   شود می

 است   

( ازجمله آثار ماوفّقی اسات کاه تعاداد زیاادی مفااهیم       5613اصغر فرهادی )« نادر از سیمینجدایی »درام 

ای بارای پاژوهش در ایان     گوناه کنایی را در دل خود جای داده است  سب  و نو  پرداخات کاارگردان، باه   

                                                                                                                                                          
1. Dram 
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ت از شاده در ایان اثار، قابلیات پرداخا     های گازارش  نمود  دیگر آنکه نو  دیالوگ زمینه مناس  و درخور می

خاوبی  باه وگوهاا  زیارا گفات   را دارد محوری ایان پاژوهش  یعنای کنایاه ازمنظار درام اجتمااعی       لهئمس منظر

هاای درام ابتادا مقادار زماانی کاه از فایلم گلشاته و مکاان          توانند بار کنایی داشته باشند  در بررسی کنایاه  می

 رویدادها آمده است 

   . ضرورت، اهمّیّت و هدف8-5

هاای ناو بار روی     در بساتر ساینما، بارای ایزااد دریچاه      ادبیّاات  تابزو سینما و چگونگی با یّاتادببیان ارتبا  

یّات ایان مقولاه را    است و چگونگی این داد و ستد در قال  پژوهش علمای، اهمّ ضرورتی انکارناپلیر  ،ادبیّات

کنایاه در یکای از   انعکااس یکای از فناون ادبای، بااعنوان       ،دهد  هدف محوری این جساتار نیاز   بیشتر نشان می

که کنایه یکی از پرکااربردترین صانایع بال ای در زباان عاماه اسات و       ازآنزاهای اجتماعی ایرانی است   درام

ترین هنرهای بشری است، بیش از دیگر صنایع بال ای از کنایاه بهاره بارده اسات       سینما نیز یکی از پرمطا  

 ت در پیوند است شدّکنایه با زبان و بیان عامه به

 های پژوهش . پرسش8-3

 است؟حضور کنایه در سینما پربسامد  چرا -

   چگونه است؟های فیلم  تشطصیّ وگوهایها در قال  گزارش گفت انوا  کنایه -

 ؟و دلیل این بسامد چیست ندستهها در این فیلم پربسامد  گونه از کنایهکدام -

 . پیشینة پژوهش8-1

خاوبی موضاو  مطالعاات    ( باه 5636وناد )  ای، زینی رشته لعات میاندر موضو  کلّی نوشتار پیش رو  یعنی مطا

فرهنگای بررسای کارده اسات       -مثابۀ یکی از رویکردهای نوین به ادبیّات، از جنبۀ تااریطی  ای را به رشتهمیان

پاور و  اناد  ازجملاه: رضاوی    هاایی انزاام داده   ای پاژوهش  رشاته دیگران نیز دربااب مطالعاات تطبیقای و میاان    

 ۀدرزمینا (  5631و  5636( و حیااتی ) 6993(  رمااک ) 36-56: 5631(  رستمی )566-553: 5636د )احمدآبا

د  ازجملاه جرجاانی، هماایی، تزلیال، شمیساا،      انا نگاشته بسیاری های کتاب ،یکی از فنون بال ی منزلۀکنایه به

 اشاره کارد: فیساتر  ارد ذیل موتوان به  کنایه در مفهوم محوری این جستار می ۀا در حوزشفیعی کدکنی و   ، امّ

ی، کوشد در ذیال ایان الگاوی کلّا    دهد و می ارتبا  و الگوی نظام ارتبا ی درام را مبنا قرار می نظریّۀ( 5636)

 جا جمع کند   ی  در در حوزۀ درامرا ت دستاوردهای کنش تحلیلی و انتقادی تمامیّ

( 5636ش و تئاتر پرداخته اسات  عماوزاده )  ( به سیر تاریطی مفهوم کنایه با محوریت نمای5611ابراهیمی )

هاای مطلاوب زباان محااوره در      کند که باا توّجاه باه مزایاا و معایا  ایان رساانه، شایوه         به این امر تصریح می
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هاای   نویسای در دیگررساانه  تار از دیاالوگ   اسای نیست، بلکه حسّ تنها کار سادهنویسی رادیویی، نهنامه نمایش

( به این نتیزه رسیده است که صارف نظار از ادبیّاات داساتانی، ادبیّاات      5611ی )شنیداری است  امین -دیداری

ای داساتان آشاغالدانی و فایلم دایارۀ      ( به مطالعۀ مقایساه 5631حیاتی )  داردهای نمایشی   نایی فارسی نیز جنبه

 مینا پرداخته است   

ی کاه صاورت   اباا واکااوی  اسات    تبیاین کارده  در چند داساتان گلشایری   را ( کنایه و نماد 5616شیری )

 پوشانی داشته باشد، یافت نشد مشابهت یا هم نوشتار پیش روپژوهشی که با عنوان  ،گرفت

 . روش پژوهش و چارچوب نظری8-3

 یادشاده   صاورت کاه درام  بصری و تحلیل محتواست، بدین - سمعی ۀروش اسنادی و مطالعپژوهش حاضر به

نهایات باه تحلیال    دربرداری کارده و  درام را یادداشت گفتگوهایپس با استفاده از لوش فشرده بررسی شده، س

حاضر برمبنای نظری مکت  آمریکاایی و درراساتای یکای از پیشانهادهای ایان مکتا  باه         جستار ایم  پرداخته

( در ایان  66: 5636وناد،   زینای ر ک: هاای بشاری )   باا ساایر داناش    ادبیّاات انزام رسیده است  گسترش پیوند 

هاای خالّقیات بشاری اسات کاه ازجهات        و دیگر حاوزه  ادبیّاتمناس  میان  یاد پل و بستراصل ایز ،مکت 

: 5635رمااک،  ر ک: اناد  )  اند  هرچند از جهت ساختار بیرونی با هم متفاوت ساختار درونی با یکدیگر مرتبط

دو رساانۀ   مثاباۀ را به و سینما ادبیّاتای است که  بینارسانه - ای بینارشته ایه( این جستار درحقیقت مطالع56-51

    کندبررسی میسو، گاه هم

 . پردازش تحلیلی موضوع5

 کنایه. 5-8

ای ناا آشاکار و    گازاره  ،کنایاه  نیسات  محادود  ا باه متاون ادبای    امّا ، صناعات ادبی اسات  ۀکنایه گرچه از مقول

دلیال گازارش   م، باه اجتماعی است تا گوینده مطلبی را بدون تصریح بدان، به خواننده منتقل کند  در هنر هفات 

هاای مساائل    خواهد پیچیدگی ها و سازوکارهای اجتماعی با محوریت شطصیت داستانی، کارگردان می کنش

 ،اجتماعی و روابط انسانی را به مدد کنایه به بیننده و مطا ا  گازارش دهاد  منظاور از کنایاه در ایان جساتار       

ر ک: تار اسات )   هاای داساتانی آگااه    شطصایت در آن نسابت باه   خواننده یا تماشااگر  کنایۀ نمایشی است که 

یاافتن نقطاۀ شارو  در تااریا بارای آن      کنایه به قدمت اساطوره اسات و    ،برخی باور( به566: 5611ابراهیمی، 

 توجّاه کنایه را در یونان باستان جستزو کنند و در یوناان   ۀلیرسم بر این است که مفاهیم اوّ همه نیاخطاست  با 

العاارف   قادما، آن را تزاهال   کاه  هماان شاود  یعنای   معطوف می 5دیالکتی  ۀا کنایسقرا ی ی ۀنطست به کنای

                                                                                                                                                          
1. Dialectic 



 831 جدایی نادر از سیمین( جستاری در مفهوم کنایه در درام اجتماعی)ادبیّات تطبیقی و سینمای ایران 
 

 بارای مفهاوم کنایاه، حاوزۀ شامول بیشاتری را درنظار        ،رینمین، بارخالف متا خّ  همان( متقدّر ک: اند ) نامیده

اناد  د هرناو  عادم تصاریحی را کنایاه مای      مزاز القارآن  ۀکه نویسندتر بدان دارند  چنان داشتند و نگاهی کلی

 (559: 5669شفیعی کدکنی، ر ک: )

هاای فرهنگای و اجتمااعی     برند تا از این راه ریشه از کنایه بهره میهایشان از آن روی  در درامکارگردانان 

بر گزارش فرهنگی و ظرفیات زباانی گوینادگان،    افزون  پردازی جامعۀ خود را بکاوند  اصغر فرهادی در کنایه

هاا در   تظاهر مغایر با یکادیگر و باا تمرکاز بار کانش شطصایّ      دو موقعیت بهبا ایزاد مشابهت و مزاورت بین 

مستقیم در همان اشاارات کناایی کاه برخاساته از شارایط       شکلی  یرهای مطتلف، مقصود اصلی را به تموقعیّ

از دیادگاه ساه    ،شاود  هایی که در این درام بررسای مای   است  نو  کنایه هاست، بیان کرده اجتماعی شطصیت

ی اباداعی اسات  منظاور از قاموسای      هاا  های زباانی )عامیاناه/ مردمای( و کنایاه     ی کنایۀ قاموسی، کنایهنو  کلّ

محض شنیدن، از معنای حقیقی باه معناای مزاازی    هایی است که در فرهنگ لغت وجود دارند و ذهن به کنایه

هاایی اسات    )عامیاناه( کنایاه   زبانی یها هیاز کنا(  منظور 56: 5635، دارشتنیخور ک: شود ) و هنری منتقل می

هاای فرهنگای    بان مردم گرفته شده، خاستگاه آن هنزارهای اجتمااعی و رفتارهاای انساانی و ویژگای    زکه از 

هاای اباداعی،    کنایاه  منظاور از  ( و565: 5616کازازی،  ر ک: پلیرناد ) شناسای بررسای   است که از دید ماردم 

 ست   هنرمند ا ذهن ۀهایی است که ساخته و پرداخت کنایه

 درام. 5-5

هاایی در ماورد درام وجاود دارد     نظریّاه »گویاد:   درباب درام و لغت آن نظریاتی بیان شده است  میرشکار مای 

معنای عمال   ها باه  دانند که همۀ این هند و اروپایی می “dar”و یا  “do” یونانی یا “dram”که ریشۀ آن را از کلمۀ 

ا کنشی ی  تضاد نهفته اسات، پاس درام در درون خاودش    ها که در ذات هر عمل ی و یا کنش است و از آن

نظران بر جنباۀ نمایشای درام بسایار     ( برخی از صاح 56: 5616« ) دارد که ذاتاً تضاد است توجّهبه ی  عمل 

تواناد باه    اصطالش درام مای »معتقد است:  5راند، ازجمله فیست های مطتلف واکایی کرده ت کید و آن را در قال 

«  هاای تلویزیاونی اشااره کناد     و برناماه  رادیاو هاای   ، برناماه فیلمعملکردهای نمایشی، ازجمله  هری  از انوا 

(5636 :56) 

معنای مصاطلح آن در  ارب، درام   گرچه به قدمتی بس دیرین در  رب دارد، در ایران نیز ،درام یا نمایش

ایرانیاان اساباب   »گوید:  می تاریا ایرانگونه که بیضایی از قول سرجان مالکم در کتاب از ابتدا نبوده است، آن

 «خاوان ایشاان   رسام اسات ندارناد، مگار قصّاه      ساتان نوعی که تقلیاد در فرنگ تماشا )درام( بسیار دارند، لکن به

                                                                                                                                                          
1. M. Feister 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%88
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کاه جاالل   های درام )نمایش( نیز در ایاران قادمتی دیریناه دارد  چناان     ا برخی از جنبهامّ  (61: 5616)بیضایی، 

تواناد نطساتین نموناه از درام     مای  ها  «گات»ستاری به تلویح و با پرسشی مفید ت کید و تصدیق معتقد است که 

( و از ایان  55: 5661ساتاری،  ر ک: )اند   خوانده می پرسش و پاسامکالمه و  صورت بهآن را مغان زیرا  باشد 

هاایی همچاون ساوگ     ساتاری مراسام   بااور  باه ( 56همان: ر ک: داند ) خوان می قبل او نقّال را نطستین نمایش

 دارناد اماتیا   همه جنبۀ در    سما  درویشان و ،خوانی(، آیین میرنوروزی، کوسه برنشین)سیاووش اووشیس

    (66-65همان: ر ک: )

  هنر دراماتی  دارد  در این اثار هناری کاه اماروزه ماردم      ادبیّاتاصطالش درام اشاره به شاخۀ دراماتی  

هاای آن   ی دارد و باه  ناای دیاالوگ   جایگاه خاصّ  شناسند، کنایه بلند میفیلم سینمایی بلند یا نیمه مثابۀ بهآن را 

هاای چشامگیری    تقیّری خود به موفّدر کارنامۀ هن ،اصغر فرهادی ،نام ایرانیهب کم  کرده است  کارگردان

نقدی اجتماعی است کاه باا درگیرکاردن     درواقع  درام است افتهینویسی و کارگردانی دست  نامه زمینۀ فیلمدر

و های جامعه و زندگی خاویش، مطا ا  را از منظاری فراتار باه نگارش        احساسات فرد در نگریستن به تلطی

 کارگردان نیز چنین هدفی در گزارش درام خود دارد این   دارد یم وال ت مّ

 جدایی نادر از سیمین داستانخالصة  .5-3

و باا      جدایی نادر از سیمین با بازی لیال حاتمی، شهاب حسینی، پیمان معادی، ساره بیاات، ساارینا فرهاادی و   

کننادگی و کاارگردانی اصاغر فرهاادی مقابال       نامه، تهیاه  شود  این فیلم با فیلم حضور مریال زارعی روایت می

از ایاران بارود و    (ترماه )و دخترش  (نادر)همراه همسرش خواهد به دوربین رفته است  سیمین )لیال حاتمی( می

خواهاد پادرش را کاه از بیمااری      ا ناادر )پیماان معاادی( نمای    مات این کار را فراهم کرده اسات، امّا  همۀ مقدّ

ا شود سیمین از دادگااه درخواسات  االن کناد، امّا      برد، تنها رها کند  این اختالفات باعث می آلزایمر رنج می

شود به خانۀ پدرش برگردد  ترمه به این امید کاه ماادرش    کند  سیمین مزبور می دادگاه درخواستش را رد می

 گیرد پیش پدرش نادر بماند    گردد، تصمیم می ها برمی سیمین پیش آن

ناام راضایه )سااره بیاات(     باه  یاز عهدۀ مراقبت از پدرش برآید، پس برای این کار مستطدم تواند نادر نمی

ال  همسارش )شاهاب حساینی( قباول     ایان کاار را بادون ا ّا     ،کند  این زن جوان که باردار است استطدام می

بنادد    شود و دست پدر نادر را باه تطات مای    کرده است  ی  روز برای ویزیت دکتر، از منزل نادر خار  می

گیرد  ضمن اینکه نادر به راضایه تهمات    شود  بین راضیه و نادر مشاجره درمی بیند، عصبی می نادر صحنه را می

م شود و پای شاهدانی مثال معلّا   ۀ راضیه سقط میکند  بچّ ه به پایین پرت میزند، راضیه را از روی پلّ دزدی می

جادال بار سار صاداقت و ناراساتی اسات و بیشاترین         شاود  حاال   ترمه )مریال زارعی( به این ماجرا کشیده می
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 خا ر حملۀ نادر بوده یا تصادف روز قبل؟!اش به هکشد که آیا سقط بچّ کشمکش را راضیه به دوش می

   جدایی نادر از سیمین درام اجتماعی در  کنایهو تحلیل بررسی . 5-1

 )دادگاه خانواده( 33:38:33

 رین؟!  خواین ازش  الن بگی قاضی: برای چی می

رضاایت میادم    اآلنن ایشون بگه میااد، مان هماین    خواد با من بیاد  همین اآل سیمین: برای اینکه ایشون نمی

 دادخواستم رو پس بگیرم  حاضری بیای؟!  

 نادر: من حاضر نیستم   

 سیمین: چرا حاضر نیست حا  آقا؟! بگین!

 دونی    نادر: چراشو خودت می

 میارم نادر: من هزار تا دلیل برات     

 شو بگو    سیمین: یکی

 تونم ول کنم  بازم بگم؟!   نادر: یکیش پدرم  من پدرمو نمی

 تونی ول کنی! سیمین: ولی زنتو می

   « 5منو از زندگی انداخته»نادر: من تو رو ول کردم؟! تو منو کشوندی دادگاه! ایشون منو کشوند دادگاه 

« 6آیناده نادارن  »کدومشاون  کنناد  یعنای های     مای  ه تاو ایان مملکات دارن زنادگی    بچّ همه نیا     قاضی:

 خانوم؟!

 ی  مادر این حق رو دارم    عنوان بهام تو این شرایط بزرگ نشه حا  آقا!  سیمین: من ترجیح میدم بچه

پادر بااال سارش    « 1وراون»باشه خوبه؟! یا « 6پدر مادر باالسرش»تون اینزا  هقاضی: چه شرایطی خانوم؟! بچّ

 نباشه؟!  

 کنم باهامون بیاد    منم برای همین از ایشون خواهش میسیمین: 

 نیستم که بلند شم بیام  چندبار باید این مطل  رو تکرار کنم؟!   یتیّتو وضعنادر: من 

 ت رو نداره من تکلیفم چیه حا  آقا؟!  که ایشون این وضعیّ اآلنسیمین: 

      «6تون برین سر خونه زندگی»قاضی: هیچی! 

وجاودآوردن  اناداختن: کنایاه از ناو  زباانی اسات  در معناای مشاکلی بارای فارد باه           یکسی را از زنادگ  -5

 ۀ او اختالل ایزاد شود ای که در امور روزمرّ گونه به

نداشاتن    عامیاناه اسات  در معناای اوضاا  و روزگاار خاوب       ۀنداشاتن: کنایاه از ناو  زباانی و گونا     آینده -6
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باه اوضاا  باد     توجّاه اقتصادی است  ذهن جامعه با  - ان اجتماعیشدن( این کنایه بیانگر اوضا  نابسام)بدبطت

 اقتصادی آن را برساخته است 

 و هنزارمناد  تیا باترب و بااادب باودن: کنایاه از ناو  زباانی اسات  در معناای        کسای  پدر و مادر باالی سار  -6

 بارآمدن 

 ی خار  کشور   زبانی و عامیانه است  در معنا ۀور آب(: اشاره از نو  کنایور )اوناون -1

زبانی و عامیانه است  در معنای به خانواده و زندگی شطصی خاود رسایدن و    ۀرفتن: کنای خونه زندگی سر -6

 کشیدن   از این اوضا  فعلی )در اینزا  الن( دست
 منزل نادر() 33:31:35

نگهاداری پادرم   بارای  «! 5شما چقدر در جریان این کارا هساتید »دونم  نادر: )خطاب به راضیه( خانوم! نمی

      قرص و داروهاشو باید سر تایم بهش بدین  سر گاز نره  این در وانکنه بره جایی گم شهگمیم

 رسه؟!   من کلید خونه رو براتون میلارم اینزا  این باال  قدتون می

 « 6به دردش بطوره»سیمین: )خطاب به کارگرها( این کتابا رو هم بدین بهش شاید 

ه( من با یکی دیگه هم صحبت کاردم کاه اگاه شاما نتونساتین بیااین الاقال اوناو از         نادر: )خطاب به راضی

 دست ندم 

خاوبی  باودن، از آن کاار باه   زبانی و عامیانه اسات  در معناای از کااری آگااه     ۀبودن: کنای در جریان کاری -5

 داشتن   ال ا ّ

 داشتن آمدن و کاراییارشزبانی وعامیانه است  در معنای به ک ۀخوردن: کنای چیزی به درد کسی -6
 )آشپزخانة منزل نادر(   33:33:33

 اش رو چنده؟! )ماشین لباسشویی(   نادر: )خطاب به ترمه( درجه

 خواین ازش بپرسم؟!  ترمه: می

 ؟! هنوز مامانت نرفته؟!  «1مون کنیضایع»ی خوا نادر: ا! می

 ماشین لباسشویی(   ۀترمه: )خطاب به نادر( من میگم رو چهار )درج

 نادر: چرا رو چهار؟!

تره  ببین، معلومه مامان همش رو این شماره گلاشاته کاه رنگاش از بقیاه بیشاتر       رنگ ترمه: آخه از بقیه کم

 رفته   

 « 3!کی به کیه»نادر: خ  بیا  ما هم میلاریم رو چهار  
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 ورش را شکستن   زبانی و عامیانه است  در معنای او را خرد و تحقیرکردن،  ر ۀکردن: کنایکسی را ضایع -1

زبانی و عامیانه است  در معناای هرکسای پای کاار خاودش اسات و کااری باه دیگاری           ۀکی به کیه: کنای -3

 سامان اجتماعی است که در آن ضابطه و قانون معنا ندارد هدهندۀ اوضا  نابندارد  این کنایه نشان
 )داخل ماشین(   33:85:51

 ت خونۀ مادرمم   سیمین: من یه مدّ

 آخه یه خورده سطته    راضیه:

    نگران این چیزا نباش«  59پاکیهآدم چشم»سیمین: ببین از این نظرا من بهش ا مینان کامل دارم  

بودن: کنایه از گونۀ قاموسی است، در معنای کسای کاه باه ناوامیس دیگاران نگااه باد نادارد          پاکچشم -59

 آن در متون ادبی: نظرپاک است  ت است و به نامحرم نگاه سوء ندارد  معادلکسی که باعفّ
 )منزل نادر(   33:55:31

 تونم بیام    دیگه نمی    راهم دوره    راضیه: 

، یکی دیگه رو رد کاردم رفات  چهاار بعادازظهری مان      «55رو حساب حرف شما»نادر: خانوم من دیروز 

 چه جوری یکی دیگه رو پیدا کنم؟!  

 «56 کشم واقعاً نمی»تونم،  ، نمی«56سنگینه برام»راضیه: به خدا 

باودن و  زباانی و عامیاناه اسات  در معناای باه ساطن کسای دلگارم         ۀکردن: کنایرو حرف کسی حساب -55

 داشتن  این کنایه اشاره به باور میترایی ایرانی دارد که درآن بر عهد و پیمان ت کید بسیار داشتند ا مینان

 فرسابودن   معنای سطت و  اقتهزبانی است ب ۀبودن: کنایکاری برای انسان سنگین -56

 زبانی است در معنای تاب و توان شرایط موجود را نداشتن    ۀنکشیدن: کنای -56
 منزل نادر(   ة)آشپزخان 33:33:33

 برای تو پیرهن بیارم؟!  « 51از کدوم گوری»ن راضیه: )خطاب به سمیه دخترش( اآل

د مکان اسات  از ناو  زباانی و عامیاناه اسات و هنگاامی       : )در اینزا( از کزا؟! کنایه مفی   از کدام گوری -51

 شود که فرد عصبی است    این عبارت استفاده می
 )منزل نادر(   33:38:35

 «   56سوسکت کردم»دستی( ترمه: )خطاب به سمیه هنگام بازی فوتبال

 دادن    تابداعی و نوین است  در معنای کسی را در بازی و رقابت شکس ۀکردن: کنایکسی را سوس  -56
 )منزل نادر(   33:31:11

 خود رفتی بیرون و بیای   نادر:     بی
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 راضیه: خواب بود   

 نادر: خواب بود باید در رو روش قفل کنی و بری؟!

 راضیه: رفتم زود برگشتم   

 ؟!«55گی تو چشم من وایسادی دارای دروغ می»نادر: زود برگشتی؟! 

 راضیه: خواب بود   

؟! هار روز قارار ماا ایان باود      «56بری دنبال زندگی خاودت »ید درو روش قفل کنی نادر: اگر خواب بود با

 ببندی و بری دنبال زندگی خودت نه؟!  « 51زبون پیرمرد بی»دست این 

روی فارد ایساتادن و باجساارت    ه: کنایاه زباانی و ناوین اسات  در معناای روبا         تو چشم کسای ایساتادن   -55

 برخوردکردن   

تفااوت   قاموسی است  در معنای )در اینزا( وظیفۀ خود را رهاکردن و بای  ۀفتن: کنایدنبال زندگی خود ر -56

كه سععی  فرمایعیس سعر    است؛ چنان« خویش گرفتن سر»دنبال كار و مشغلۀ خود رفتن. معادل ادبی آن به

  (563: 5661)سعدی،  نداری، سر خویش گیر ما

خاودش دفاا  کناد  ضاعیف و      تواند از سی که نمیمعنای ک قاموسی است  در ۀزبان بودن کسی: کنای بی -51

 ناتوان   
 )منزل مادر سیمین(   33:13:85

 « 53خیلی سرسنگین شدی»مادر سیمین: )خطاب به نادر( هنوز زنتو  الن ندادی، 

 نادر: گرفتارم مامان 

خاونش  »  کاه اگاه بمیاره    «69هرچای از دهانش دراوماد بهام گفات     »خواهر شوهرش زنگ زد     سیمین: 

      و از این حرفا« 65شماست گردن

 همین میشه دیگه   « 66کنی ورمیداری میاری خونه هرکس از خیابان پیدا می»نادر: وقتی 

 «66 خودی گردن من نندازبی»سیمین: 

میال   زبانی است  در معناای گارم و صامیمی رفتاارنکردن، سارد و خشا  و بای        ۀسرسنگین شدن: کنای -53

 رفتارکردن   

     ادبانه زبانی است  در معنای گفتن هر حرف ناصواب و زشت و بی ۀدراومد: کنایهرچی از دهنش  -69

قاموسی است  در معنای دلیل مرگش شما هستید  باید جوابگوی مارگ و   ۀخونش گردن شماست: کنای -65

 لیت و ضمانت و کفالت نیز هست ئونماد مس« گردن»ه البتّ  خون ریطتۀ او باشید
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زبانی و عامیانه اسات  در معناای هار فارد نااهال و نااجور را، ندیاده و         ۀدادن: کنایاههرکسی رو به خانه ر -66

حاریم خصوصای و    در اینزا نمااد جاای امان،   « خانه»نشناخته و بدون تحقیق به منزل و داخل خانواده آوردن  

 (55: 5636، همکاران  کبیری سامانی و 11: 5616کلرکوپر، ر ک: )است  نماد خویشتن

دیگاری کاردن     توجّهقاموسی و عامیانه است  در معنای تقصیر را م ۀرا گردن کسی انداختن: کنایکاری  -66

 لیت و ضمانت و کفالت نیز هست ئونماد مس« گردن»
 )بیمارستان(   33:11:38

 حزت: )خطاب به خواهرش( این خورده زمین؟!

 ؟!«61ین مردشو زنده کنینحاال اومد»شو کشتین،  هخواهر حزت: )خطاب به نادر و سیمین( زدین بچّ

 فم   سیمین: واقعاً مت سّ

 شه خانوم، شما مرض داشتین اومدین اینزا؟! ه نمیفم که براش بچّحزت: مت سّ

مردۀ کسی را زنده کردن: کنایه قاموسی است  در معنای تاازه کاردن  ام و ناارحتی کسای  ایان کنایاه         -61

 چنانکه بیدل گوید:معادل نم  روی زخم کسی پاشیدن در متون ادبی است  

 دل از  بار نفس زخم خفته در نم  اسات 

 

 ز مو  پیرهن این محیط پار خسا  اسات    

 

 (696:  زل 5636)بیدل دهلوی، 
 )دادگاه( 33:33:83

 قاضی: )خطاب به نادر( خ ! توضیح بدین   

 « 66کم تند شدم باهاشونیه»نادر: من قبول دارم، 

 حساب میاد   ه چهارماه و نیمه بوده، یه آدم کامل بهشما قتله، بچّهام اف توضیح بدین  اتّشفّ»    قاضی: 

 خواستم برم بیرون که در خونه رو ببندم   دادن نرفتم  رف ایشون  من مینادر: من به قصد هل

 ات بد میشه؟!    هن برای بچّمنو کشتی، اآل ۀحزت: کثافت! تو زدی بچّ

 «  65 خورده جوشیهایشون یه»آقا! تورو خدا حا          راضیه:

حزت: از تو باید شکایت کنم )خطاب به راضیه( واسه چی پا شدی قایمکی رفتای خوناۀ یاه مارد مزارد      

 که اصالً معلوم نیس کی هست؟!

آقاا! مان اماروز فقاط واساه یاه چیازی        آقا چندماهه بیکاره    حا خرجت باشم! حا راضیه: گفتم کم 

 که این آقا به من تهمت دزدی زد    «66وختماینقدر نس»ام افتاد  هاینزام    من بچّ

 ؟!  «61 به ناموس من دست زدی»ای      حزت: آقا اصالً تو به چه اجازه
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 تونم برم    آقا من بازداشتگاه نمیآقا ننویسین  حا نادر: حا 

 آقا ننویس   ، حا «69به خدا زندگیم میره رو هوا»     «63دست من که نیست»قاضی: 

کاردن  معاادل آن   قاموسی و عامیانه است  در معنای با او بدخلقی و پرخاشاگری  ۀدن: کنایبا کسی تندش -66

خوارزمشااه اسا  بطواسات و    »که در تاریا بیهقی آمده اسات:  است  چنان« کردنتندی»در متون کالسی  

 :5616)بیهقای،  «  بزهد برنشست اس  تندی کرد از قضای آمده بیفتااد بار جانا  افگاار و دساتش بشکسات      

661) 

 سعدی چنین آمده است: بوستانبودن  در قاموسی است  در معنای عصبی ۀبودن: کنایجوشی -65

 هااا برآمااد خااروش  بااار از ایاان بااه یاا  
 

 تااو گفتاای کااه دریااا برآمااد بااه جااوش      

 

 (651: 5635)سعدی، 

اب،  ، از آن معناای اضاطر  سوختن: این کنایه در اصل قاموسی اسات و اماروزه باه مزااز ساب  و مسابّ       -66

و مفااهیم نزدیا  بادان    « دود برآوردن»کنند  معادل آن در ادب پارسی  خوردن اراده میخشمناکی و حرص

 است  در بوستان سعدی در معنی نزدی  به همین کاربرد اخیر آمده است:  

 رفاات دودش بااه ساار   گفاات و ماای هماای

 

 کاااه ایااان اسااات پایاااان عشاااق، ای پسااار  

 

 (561: همان)

ه ت کیاد اصالی   البتّا   فقاموسی است  در معنای تعدّی و دخل و تصرّ ۀزدن: کنای دست به کسی یا چیزی -61

 ف و تعدّی است است که مزاز از دخل و تصرّ« دست»در اینزا بر 

 اختیااربودن و از عهاده   ۀدست من نیست: کنایه ازنو  قاموسی و ازناو  مزااز اسات  در معناای در حیطا      -63

 :  تاس« از دست برآمدن»برآمدن  معادل آن 

 خورناااده کاااه خیااارش برآیاااد ز دسااات 

 

 هر دنیاپرسااااااتالاااااادّ بااااااه از صااااااائم 

 

 (11: همان)

ق و معلّا  اباداعی و ناوین اسات  در معناای زنادگی آشافته، پریشاان         ۀزندگی کسی روی هوابودن: کنایا  -69

 داشتن   
 )دادگاه(   38:31:11

اس  توناه بفهماه حاملاه    این نمی ؟! آدم از رو قیافۀ«65خواهر من»گی  م( چرا ناحق میحزت: )خطاب به معلّ

 یا نه؟!  

 کنه به حال آقای لواسانی؟ شون فهمیدم! فرقی می من از رو قیافه دم: شما حاال فکر کنیمعلّ
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 «66 حرفاشونو یکی کردن با هم»م دختر اون آقاس  آقا! این خانوم، معلّحزت: حا 

 «!!66چقدر هم شما اهل خدا و پیغمبرین»    حزت: 

 پیغمبر فقط مال شماهاستنادر: خدا و 

 «61 اصالً اهل این حرفا نیس»آقا! ایشون مرد محترمیه  م: حا معلّ

کناد   رود که مردی با خانم نامحرمی صحبت مای  کار میزبانی و نوین است  هنگامی به ۀخواهر من: کنای -65

 کی است   پاخواهد به او بفهماند که کالم و رفتارش با او بدون سوءنیت و از روی چشم و می

 کردن   زبانی است  در معنای باهم تبانی ۀها: کنای-کردن حرفیکی -66

 زبانی و عامیانه است  در معنای مسلمان پایبند به اصول دین  ۀبودن: کنای اهل خدا و پیغمبر -66

 زبانی وعامیانه است  در معنای مبرّابودن از تهمت    ۀاهل این حرفا نبودن: کنای -61
 گاه(  )داد 38:31:13

     قاضی: صداتونو بیارین پایین   

ش  بلند شدی بدوبادو اومادی   ، واسه چی اون«66تو اگه ریگی به کفشت نیست»حزت: )خطاب به نادر( 

 بیمارستان که مثالً زن من چش شده؟!  

 نادر: مرد حسابی من از رو انسانیت بلند شدم اومدم   

 ؟!  «65تو مردی»کشی؟!  حزت: تو خزالت نمی

 سر و صدا نکنین میگم   قاضی: 

چای رو  خا  ایان داره هماه   »کم به ماا گاوش کان    آقا یهحزت: آخه شما رو به هر کی قبول داری حا 

 «   66پیچونه می

 نویسم ببرنت بازداشتگاه    قاضی: توضیح دادم که نظم اینزارو به هم بزنی سه روز می

آخار سار عاین ساگ     »جاون کنادم    آقاا! مان ده ساال تاو یاه کفاشای       حزت: من زندگیمو باختم    حا 

آخار سار   « 63ور ور و اونیه سال کشاوندنم ایان  »تو میده  شکایت کردم گفتند برو قانون حقّ«  61انداختنم بیرون

«  15بار از ایان خبارا نایس   ولی این»آقا! ذارم حا  بار نمیولی این«  19ت برو بشین خونه»هیچی به هیچی  گفتند 

مان ساریع   »تونم مثل این آقاا حارف بازنم      مشکل من اینه که من نمی«  16ندارم من چیزی برا باختن»آقا! حا 

 تونم صحبت کنم    ، نمی«16جوش میارم

قاموسی است  در معناای باا  ال و  اش رفتاارکردن  در بیتای منساوب باه          ۀریگ به کفش داشتن: کنای -66

 ت:ای آمده اس که ترک ادب شرعی نیز درآن هویداست، چنین کنایه ناصرخسرو
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 اگااار ریگااای باااه کفاااش خاااود ناااداری 

 

 چاااااارا بایساااااات شاااااایطان آفریاااااادن 

 

 (516: تا )ناصرخسرو، بی

 « کی  در شلوار داشتن است»معادل دیگرآن در متون ادبی، 

پالیری و پایبنادی باه    ولیتئقاموسی و ادبی است  مرد نماد جوانمردی، مس ۀکنای مردبودن )تو مردی؟!(: -65

نو  پرسمان و مفید توبیا است بارای کسای کاه کااری بارخالف جاوانمردی        از  اصول است  در اینزا کنایه

 انزام داده است   

قصاد  کاردن موضاو  یاا کااری باه     اباداعی اسات  در معناای مابهم     ۀپیچاندن موضاو  یاا کااری: کنایا     -66

   کردن دیگران  گمراه

انی و ناوین اسات  در   ظااهر زبا  باه  ۀاندختن )آخر سر عین سگ اناداختنم بیارون(: کنایا   مثل سگ بیرون -61

ایان  پاس   اسات، « ساگ »ا از آنزا که ت کید بار  احترامی کسی را از کاری بیرون انداختن  امّ انهایت بیبمعنای 

 (566-516: 5636، همکارانرحیمی و ر ک: )کنایه قاموسی است، سگ نماد است  برای نمادهای سگ 

 دواندن کسی است  در معنای بیکار و عا ل زبانی و عامیانه ۀور کشاندن: کنایور و آنکسی را این -63

 زبانی است  در معنای بیکارکردن او  ۀکردن: کناینشینکسی را خانه -19

مرتبه قرار نیسات مثال دفعاات گلشاته     زبانی و عامیانه است  در معنای این ۀبار از این خبرا نیست: کنایاین -15

   شین حق و حقون مرا بطورند گلارم مثل دفعات پی بار نمیباشد، )در اینزا( این

قاموسی است  در معنای نهایت خطرکاردن  معاادل ادبای آن در متاون      ۀچیزی واسه باختن نداشتن: کنای -16

 گوید:میکه خاقانی است  چنان« خون افتادن به دست»ادب فارسی اصطالش 

 خااون زمانااه فتااادی بااه دساات    ۀدر قماار

 

 وامال کعبتین کاه حریفای اسات باس د اا      

 

 (55: 5661قانی، )خا

 (  61 ۀکنایر ک: قاموسی است ) ۀآوردن: کنایجوش -16
 )دادگاه(   38:83:13

 آقا! به خدا این اعصابش خورده   راضیه: حا 

 ده    گوش نمی« 11کنیم شو می هرچی مالحظه»قاضی: این دو روزه 

آقاا از وقتای   یگم  حاا  آقا به خدا شبی یه مشت از این قرصا می خاوره، باه خادا دروغ نما        راضیه: حا 

     «16دست خودش نیست»بیکار شده افسردگی گرفته  

قاموسای اسات  در معناای باا او ماداراکردن، باا دیادۀ ا مااض باه او           ۀمالحظۀ کسی را کردن: کنای -11
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«: ابقااکردن » گار یدو « جان  کسی را داشتن»نگریستن  این کنایه دو معادل در متون ادبی دارد  نطست معادل 

« کس که خشم بر وی دست یابد که از آن خشام های  ساوی ابقاا و رحمات نگرایاد         که که آنچنان  هم»  

 (559: 5611)بیهقی، 

 (65 ۀکنایر ک: )دست خودش نیست: کنایه ازنو  قاموسی است  -16
 )منزل نادر(   38:85:33

      دونستی ترمه: تو می

 «   15منو جلو تو خراب کنه»خواد  نادر: مامانت می

کردن: درست است که این کنایه زباانی و ناوین اسات  در معناای از فاردی      کسی را جلو دیگری خراب -15

در »ا در متاون کالسای  معاادل آن آماده اسات       امّا     هاایش را شامردن و   کردن  عی نزد دیگری بدگویی

گفات  »    گویاد:   ی میکنایه ازنو  قاموسی است  سعدبنابراین،  مفید همین کنایه است،« پوستین کسی افتادن

 (39: 5661)سعدی، «  جان پدر تو نیز اگر بطفتی، به از آنکه در پوستین خلق افتی   
 منزل نادر(   ةپل)راه 38:81:83

 شرف هولش دادی که لیز خورده افتاده پایین    شوهر راضیه: توی بی

 ات چیزی بهت نمیگم    هب باش  من جلو زن و بچّنادر: مؤدّ

 «11گاور پادرمن  »، میان چیزی بگن به ضرر این باشه؟؟ «16اینا فردا چشمشون تو چشم اینه»    شوهر راضیه: 

    

واسطۀ دوستی یاا خویشای بااهم رودربایساتی     زبانی است  در معنای به ۀبودن: کنایبا کسی چشم تو چشم -16

 داشتن   

نی کاه فارد عصابی اسات ایان کنایاه را       ادبانه، زما زبانی و عامیانه است  در معنایی بی ۀگور پدر من: کنای -11

 برد    کار می به
 )مدرسة ترمه(  38:58:33

 شناسم  نه شما رو نه شوهر اون خانومه    م: من اصالً شما رو نمیمعلّ

 شناسین برای چی بلند شدی اومدی دادگاه دروغ گفتی؟   شوهر راضیه: اگه نمی

 اس؟   چکاره ای دعوا دارین این خانوم اینزا سیمین: شما با کس دیگه

 ؟!  «13زیر زبون دختر منو کشیده»س واسه چی  شوهر راضیه: اگه چیکاره

 م: من با دختر شما چیکار دارم؟!معلّ
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 کشی؟!   خزالت نمی«69م این مملکتیآخه شما خانوم معلّ»شوهر راضیه: 

 اش افتاده؟!   هبرای چی برگشتی بهش گفتی بابات مامانتو زده بچّ

 فی زدم؟!  م: من کی همچین حرمعلّ

ۀ چهاار سااله؟! چارا تاا چشامتون باه ماهاا        اشی بچّا به یه نقّ« 65بند کردی»کشی  شوهر راضیه: خزالت نمی

بااالخره، کاه میاای        ماون  هزنایم تاو سار زن و بچّا     کنین صبح تا ش  عین حیوون داریم مای  فکر می افته، می

داساتان شاما باا شاوهر ایان خاانوم       »بینایم  ب« 66مان میارم تاا تهاش    »بیرون! یا میای دادگاه میگی دروغ گفتی یا 

 ؟!«66چیه

      کنم ا م: خزالت بکش آقا: این حرفا چیه؟! هرچی رعایت میمعلّ

 ؟!«61زنی شو به سینه می پس چرا سنگ»شوهر راضیه: 

عامیاناه اسات  در معناای اسارار و رازی را زیرکاناه از کسای        زباانی و  ۀزیر زبان کسی را کشایدن: کنایا   -13

 پرسیدن 

زبانی و ناوین اسات     ۀا کنایم این مملکتی: گرچه این کنایه صورت مصدری ندارد، امّآخه شما خانم معلّ -69

 تعریضی(   ۀمی مسئولیت سنگینی داری چون الگو هستی  )کنایواسطۀ شغل معلّدر معنای شما به

ی تمرکاز افرا ای   کاردن، اصارارکردن، روی چیاز   پیلاه  اسات  در معناای   و ناوین  زبانی ۀبندکردن: کنای -65

 کردن   

 زبانی و عامیانه است  در معنای زیر و بم آن ماجرا را کند و کاو کردن  ۀتا ته چیزی رفتن: کنای -66

زباانی اسات  در معناای رابطاه و مااجرای باین شاما دو نفار          ۀداستان شما با شوهر این خانوم چیه؟!: کنایا  -66

 کنایه مفید توهین است    چیه؟! )داستان: )در اینزا( ماجرا، رابطه(  این

  کردن و حمایت کردنقاموسی و عامیانه است  در معنای از او دفا  ۀزدن: کنایسنگ کسی را به سینه -61

 )منزل نادر(   38:53:33

 ؟! های جناگ و  «66هرروز هماین بساا  باشاه   »سیمین: )خطاب به نادر( تو میطوای چیکار کنی؟! میطوای 

 دعوا؟!  

 ه؟!  نادر: حاال مگه چی شد

 تو کشت چی؟!   ه    سیمین: اگه فردا زد تو راه مدرسه بچّ

 بریم خار ؟!« 65شبانه با تو جمع کنم»نادر: میگی چیکار کنم؟! 

 ه درست کردی؟!  زنی؟! این چه وضعیه برای این بچّ سیمین: گور بابای خار ! چرا مثل آدم حرف نمی
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    جلو من این حرفو بزنی نادر: من این وضعو درست کردم؟! خوبه روت میشه وایسی

 مو روشن کنم  تو دو تا راه داری  هسیمین: اومدم تکلیف بچّ

 «   66و نشون نکش برای من خطّ»نادر: ببین! 

       « 61کنی تو حل می با این یارو مسئله»و نشون یعنی چی! یا میای میری  سیمین: خطّ

 کنی؟! بیا این دیه رو بده بره    چرا لزبازی می

 پول زور به کسی نمیدم    نادر: من

 شون مرده    هبچّ« 63ها خودتو بلار جای این بدبطت»سیمین: چرا پول زور؟! یه دقیقه 

 زنه  ایناها!   نادر: منم بابام دا ون شده  یه کلمه حرف نمی

 زد؟!   سیمین: مگه قبلش چقدر حرف می

 نادر: چهار تا کلمه  من دلم به همون چهار تا کلمه خوش بود 

 «   59اش افتاده هاینو میطوای بلاری بغل اونی که بچّ» سیمین:

 «   55زیر بار نمیرم»رم  من تا به خودم ثابت نشه مقصّ    نادر: 

 مم    ه    سیمین: من نگران بچّ

جا یاد بگیره  یاد بگیره مثل تو ترسو باار نیااد  فاردا هرکسای سارش داد کشاید        م باید بمونه همین هنادر: بچّ

 ترمه بابا عزیزم! تو توی رودربایستی من نباش بابا        «56جا بزنه»

 و عدم تغییر و دگرگونی  یمعنای دوام وضعبودن: کنایه ازنو  زبانی است  بههر روز ی  بسا  -66

 سروصدا برای همیشه از جایی رفتن معنای مطفیانه و بیکردن: کنایه ازنو  ابداعی است  بهشبانه جمع -65

 معنای او را تهدیدکردن کشیدن: کنایه ازنو  زبانی و عامیانه است  بهو نشان برای کسی خطّ -66

 داشتن معنای با کسی مشکلداشتن: کنایه ازنو  زبانی است  بهبا کسی مسئله -61

معناای شارایط و اوضاا  او را    جای کسای گلاشاتن: کنایاه از ناو  زباانی و عامیاناه اسات  باه        خود را به -63

 کردن    درک

کاردن  معاادل   معناای آن دو را بااهم مقایساه   کنایه ازنو  قاموسی است  به گلاشتن: یچیزی را بغل چیز -59

دیگار روز ماادر شایر ایان     »چناین آماده اسات:     کلیلاه و دمناه  که در است  چنان« هم تنگ»آن در متون ادبی 

: 5666نصارا  منشای،   ) «نگهداشتن فزّار هام تناگ کشاتن اخیاار اسات        حدیث تازه گردانید و گفت: زنده

511) 

ا در ای زبانی است  در معنای نپالیرفتن و تان درنادادن، امّا     زیر بار نرفتن: این کنایه با همین ترکی  کنایه -55
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 گوید: است  سعدی می« دادن/ ندادنتن»اصل قاموسی است  معادل آن در متون ادبی 

 جور بکن که حاکمان جور کنناد بار رهای   

 

 بدهااد بااه روبهاای  شاایرکه پایبنااد شااد تاان  
 

 (115: 5656)سعدی، 

 د یا مسئولیتی فرارکردن   کردن و از زیر بار تعهّزبانی و عامیانه است در معنای شانه خالی ۀجازدن: کنای -56
 )کارگاه کفش(   38:33:13

 شوهر راضیه: من چه جرمی کردم؟! من چه کوتاهی کردم؟!

 گی    سیمین: هیچی، شما درست می

 شوهر شما زیر بار نمیره   شوهر راضیه: خ  

      یکسال دو سال شما بیاین و برین دادگاه که یه دیۀ قسطی ببرن ماهی صد تومن    سیمین: من قبول دارم

کنیاد مان بارای پاول دارم میاام و میارم؟ فکار         چرا شاما فکار مای   « 56سوزم من از همین می»شوهر راضیه: 

هیچای سارمون   »شارفم؟!  ماو ول کانم؟! بای    هبچّا  جاوری ف هماین کردین من یه آدم بادبطت بیچااره و عاال   

 ؟!  «51شه نمی

بارن   شاوهر مان مای   »ۀ شما تو این جنگ و دعواها زناده میشاه ناه    سیمین: من همچی چیزی نگفتم    نه بچّ

 «   56باالی دار

 این کار رو نکرده « 55از رو پدرکشتگی»خواهرشوهر راضیه: شوهر این خانومم که 

قاال قضایه   »پاول رو بگیار   «  56دارن راه میلارن پیش پات»ه حضرت عباس  کارگر کفاشی: مردم خوبین ب

      «53بزن به یه زخمی»تو بیکاری «  51رو بکن

 «   65یه نگاه به خودت بنداز»زنی؟!  این حرفو می« 69از رو شکم سیری»

 (63 ۀکنایر ک: )قاموسی است   ۀسوزم: کنای از همین می -56

ا از آنزاا  شه(: کنایه گرچه با همین ترکی  زبانی و اماروزی اسات، امّا    نمیسر درآوردن )هیچی سرمون  -51

 ۀکنایا بناابراین،  ف یاا حاال و محال،    وظرف و مظر ۀاست و سر مزاز است  از گون« سر»که در اینزا ت کید بر 

 کردن چیزی قاموسی است، در معنای فهمیدن و درک

کاه  کاردن  چناان  معناای کشاتن و اعادام   موسی اسات باه  قا ۀکسی را باالی دار بردن )سر دار رفتن(: کنای -56

 (611: 5659)عطار،   «معرا  مردان سر دار است»فرماید: منصور حال  

زبانی است در معنای از روی قصد و  ارض و دشامنی قبلای، از روی کیناه و      ۀاز روی پدرکشتگی: کنای -55

 جویی  انتقام
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 یعنی راه چاره به کسی پیشنهادکردن    زبانی است  ۀراه پیش پای کسی گلاشتن: کنای -56

 کردن   زبانی است در معنای ماجرا را ختم به خیر کردن، ماجرا را تمام ۀقال قضیه را کندن: کنای -51

زبانی و عامیانه است در معناای )در اینزاا( گاره و مشاکلی را باا آن       ۀزدن(: کنایبه زخمیزخمی ) بزن به -53

 التت را با آن حل کن   ای از مشک )پول( باز کن، گوشه

دساتی، از روی دارایای و    خوشای و گشااده   زباانی اسات در معناای از سار دل     ۀسیری: کنایاز روی شکم -69

 وسعت روزی   

هاا را   زبانی )در اینزا( یعنی زندگی خاودت را نگااه کان بعاد ایان حارف       ۀیه نگاه به خودت بنداز: کنای -65

 ینداز   ت نظری بابزن، به اوضا  و شرایط زندگی
 )منزل نادر(   38:31:31

 تونم همش تو استرس باشم    سیمین: )خطاب به نادر( من نمی

؟! مان چارا بایاد     «66حرفمو به این حاالی کانم  »تونم  نادر: تو نگرفتی من چی گفتم؟! ای خدا! من چرا نمی

 بیام با  بدم به این آدم؟!  

 سیمین: فکر کن این پول مهریۀ منه   

کانم بیاارم بهات     کنم، میارم قارض مای    میرم گدایی می     «66از زیر سنگم که شده»رو  نادر: من مهریۀ تو

      میدم، ولی پول ناحق نه دارم که بدم نه میدم

رم حاضر نیساتم یاه قارون پاول     ن میری زنگ میزنی میگی شوهرم گفته تا من بهم ثابت نشه مقصّهمین اآل

 بدم   

    «61از پا بشینم»تونم  میام تضمین نشه ن هسیمین: من تا امنیت بچّ

 «   66تو گلاشتی وسط راه هجون بچّ»میلیون اینقد ارزش داره که  56یعنی 

 کردن   کامل توجیه ور بهزبانی است در معنای مطل  را خوب فهماندن،  ۀکردن: کنایحالی -66

کاردن  سانگ در    که شاده مشاکل را حال    یزبانی است در معنای از هر راه ۀاز زیر سنگم که شده: کنای -66

 فرساست اینزا نماد از هرچیز سطت و  اقت

 که سعدی گوید:  دادن  چنانوقفه را ادامه قاموسی است در معنای تالش بی ۀاز پا ننشستن: کنای -61

 گااااار از پاااااا درآیاااااد، نماناااااد اسااااایر

 

 کااااااه افتادگااااااان را بااااااود دسااااااتگیر 

 

 (39: 5635)سعدی، 

 تی به چیزی یا کسی   یّاهمّزبانی است در معنای بی ۀکنای گلاشتن چیزی یا کسی:وسط راه -66
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 )منزل راضیه(   38:11:33

 ها: )خطاب به راضیه( دستت درد نکنه    مهمان

 نادر: من فقط یه چیزی بگم قبلش   

 ها: صلوات بفرستین، تمومش کنین بره    یکی از مهمان

اگاه میشاه خاانوم شاما کاه آدم          کانم  خواهش می -«65پاش وایسادم»نادر: نه! من که اون حرف رو زدم 

 ۀ شما شدم   معتقدی هستین یه قرآن بیارین قسم بطورین  من باعث افتادن بچّ

 لیت چیزی را پلیرفتن ئود و مسچیزی وفاداربودن، تعهّ معنای برزبانی است به ۀپای چیزی ایستادن: کنای -65

 گیرینتیجه. 3

کار رفته است کاه گویاای ایان مطلا  اسات کاه کنایاه        ها به دیالوگ کنایی فراوانی در هایعبارت روشنیدر درام به

پساندتر و باه    هاا را عاماه   هاا دارد و محتاوای دیاالوگ    کردن باار دیاالوگ  ای در  نی جایگاه ویژه ،ادبی ایهآرای مثابۀ به

 اجتمااعی  - اجتماعی  ی  ماورد سیاسای   - کنایۀ زبانیسه  کند  از مزمو  چهل و تر می فرهنگ و زبان مردم نزدی 

« زدنبه زخمای »، «از زیر سنگ هم شده»اقتصادی است  مانند  -   شش کنایه از نو  زبانی اجتماعی«کی به کیه»است  

دهندۀ این موضو  است که بارخالف  پلیر نبود و نشانبینی که پیش مورد بود سهقاموسی بیست و  های و   ، تعداد کنایه

کسای را  »مانناد    ابداعی اسات  ۀمورد کنایه از گون هشتد  نقاموسی و ادبی دار ۀسرچشمها  ر، بسیاری ازاین کنایهتصوّ

زبانی اساتفهامی دیاده شاد و     ۀچهار مورد کنای«  کردنشبانه جمع»و « پیچاندن موضو »، «رو هوابودن»، «کردنسوس 

ا معاادل  اماروزی بودناد، امّا    زباانی و  هاا  برخی کنایهباوجودی که تعداد سیزده مورد کنایه ازنو  مزازی و نمادین بود  

هاا   و   ، بیشتر کنایاه « سوختن»و « کردنکسی را زنده ۀمرد»  مانند آورده شدندذیل قاموسی  کالسی  و ادبی داشتند و

یکای از  زیارا   کامال منطباق اسات     اور  بهاجتماعی است و این امر با مضمون درام  یعنی درام اجتماعی  - ازنو  زبانی

  ی اقتصاادی ماردم زماناه اسات    فرهنگای و حتّا   - کنایه، بازنماایی اوضاا  و احاوال اجتمااعی    ترین کارکردهای -مهم

هاای   نویسان و کارگردانان در آثار خویش، به بار فراوانی کنایاه این نکته بیانگر این مطل  است که درام ،ازسوی دیگر

تار کنناد و باه ایان ترتیا ،       بان مردم نزدیا  دارند تا زبان آثار خود را به ز توجّهۀ مردم شده در زندگی روزمرّاستفاده

 خلق کرده باشند    یتر و باورپلیرتر اثری ملموس

شاود   شاود کاه باعاث مای     اش بیان مای  ت اجتماعیبه موقعیّ توجّهبا  شطصیّت،ها از زبان هر  کنایهیادشده،  در درام

چناان شااعرانه و دور از ذهان    این اثر، ناه آن ها در  تر بداند  کنایه مطا   راحت با آن کنار بیاید و این قصّه را ملموس

روناد  در   کاار مای  هاا باه   ت هر کاراکتر و روناد داساتان، کنایاه   به موقعیّ توجّهدست  یعنی با هستند و نه سطحی و ی 

نمااد  « گاردن »کاه در اینزاا   « کااری را گاردن کسای اناداختن    »ها نیاز دیاده شاده اسات، مانناد       مواردی نماد در کنایه

نمااد عصابانیت و خشام اسات  یاا      « ساگ »کاه  « روی سگ کسای را بااالآرودن  »یا در کنایۀ   د استتعهّولیت و ئومس

ه مقادس  نماد حریم خصوصای و البتّا  « خانه»ای امروزی و نوین است که در اینزا  که کنایه« آوردنهرکسی را به خانه»
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آنکاه ایان ناو  کنایاه     دادند  حاال  اب میها مصدری بودند که مفهوم کنایی امروزی و نوینی را بازت است  برخی کنایه

معنااای  کااه کنایااه از ضزرکشاایدن و گاااهی بااه  « سااوختن»کالساای  و ادباای اساات و ازگونااۀ قاموساای  همچااون   

ا ت کید بر ی  کلمه اسات و  کنند، امّ ها در سطح جمله مفهوم کنایی خود را ابالغ می خوردن است  برخی کنایه حرص

ی ف و تعادّ در اینزا مزاز از دخل و تصارّ « دست»که « زدن به ناموس کسیدست» آن کلمه مفهوم مزازی دارد  مانند

کاه معاادل   « چیزی واسه باختن نداشتن»د  مانند کنایۀ نهای شیوایی در متون ادبی فارسی دارها معادل است  برخی کنایه

جان  کسای را  »نطست معادل نیز دو معادل در متون ادبی دارد  « مالحظۀ کسی را کردن»است  « خون افتادن به دست»

ها مفید تاوهین باه خاود باوده اسات کاه        برخی کنایه«  زدن سنگ کسی را به سینه»ایۀ یا کن« ابقاکردن» گریدو « داشتن

 « گور بابای من»بیشتر در هنگام عصبانیت بر زبان جاری شده است  مانند 
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  تهران: نگاه  تصحیح اکبر بهداروند  دیوان بیدل دهلوی(  5636بیدل دهلوی، عبدالقادر )

  تهران: روشنگران  نمایش در ایران(  5616بیضایی، بهرام )

  مشهد: دانشگاه فردوسی  اکبر فیاضتصحیح علی  تاریا بیهقی(  5616بیهقی، ابوالفضل )

  مشهد: دانشگاه فردوسی  جعفر یاحقی و مهدی سیدیمحمّدتصحیح   تاریا بیهقی(  5611) ------------

ی در علاوم  ا رشاته  انیا ممطالعاات    ر روایت ادبای و ساینمایی  تطبیقی رویدادهای داستان د ۀ(  مطالع5631حیاتی، زهرا )
  31-65 (،5) 1، انسانی

  تهران: زوار  دیوان اشعار(  5661ین )الدّ خاقانی شروانی، افضل

درّ درّی،   شناسای و ناوآوری در کنایاات    (  بررسی کنایه در شعر احمد شاملو از منظر زیباایی 5635خویشتندار، پریسا )
  69-6 (،6) 6آباد، سالمی نزفدانشگاه آزاد ا

(  نمادهای جانوری نفس در متون عرفانی باا تکیاه بار آثاار     5636مروارید )مهرداد موسوی و ده زهرا سیّ  رحیمی، امین

  566-516 ،(56) 51 ،پژوهی ادبیمتن  سنایی، عطار و مولوی

-61(، 6) 6، رهنگستان زباان و ادب فارسای  ادبیّات تطبیقی: ف  (  تعریف و عملکرد ادبیّات تطبیقی5635رماک، هنری )

66  



 8331 (، پاییز33)پیاپی  3، دورة نهم، شمارة نامة ادبیّات تطبیقیکاوش 851
 

مطالعاات    یا رشاته  انیا مفرهنگای تاا مطالعاات     - هاای تااریطی   (  ادبیّاات تطبیقای: از پاژوهش   5636وند، تور  ) زینی
  66-65 (،6) 6، ی در علوم انسانیا رشته انیم

 میتراتهران:   (های بازی )دربارۀ تعزیه وتئاتر پرده  (5661) ستاری، جالل

  تهران: خوارزمی  تصحیح  المحسین یوسفی  گلستان(  5661ین )الدّعدی، مشرفس

  تهران: آریااندیش  بوستان(  5635) --------------

  تهران:  لو  علی فرو ی محمّدتصحیح   بهسعدی یاتکلّ  (5656) --------------

  تهران: نیل  صورخیال در شعر فارسی(  5669رضا )محمّدشفیعی کدکنی، 

 (،16) 6، دانشکده ادبیات و علوم انسانی اصافهان  مزلّۀ زمینۀ روایت ر پسهای ضمنی دداللت(  5616شیری، قهرمان )

563-569  

  تهران: زوّار استعالمی  محمّدتصحیح  لیاء االو ةتلکر  (5659ین )عطار نیشابوری، شیا فریدالدّ

  مینوی خردتهران:  ،مچاپ دو  ه و تحلیل درامنظریّ(  5636فیستر، مانفرد )

(  بازشناسای معنای خاناه در قارآن  رهیاافتی در جهات       5636یادگااری ) زهره و  ملکوتیعلیرضا   کبیری سامانی، علی

  65-55 (،16) 56، هنر، معماری و شهرسازی ۀپژوهشکد  تبیین مبانی نظری خانه

  تهران: نشر مرکز  بیان(  5616ین )الدّ کزازی، میرجالل

  553-11 (،6) ،فرهنگستان هنر  احد علیقلیان ۀترجم  یشتن(  خانه  نماد خو5616کوس )کلرکوپر، مار

  تهران: امیرکبیر  کنایه ۀنام فرهنگ(  5616میرزانیا، منصور )

  تهران: نمایش  متادرام(  5616میرشکار، فرید )

  تهران: امیرکبیر  کلیله و دمنه(  5666نصرا  منشی، ابوالمعالی )



 

 بحوث فی األدب المقارن
https://jccl.razi.ac.ir/ 

 6565-5656 :التـرقيم الـدولـي املـوحد للطبـاعة

 6565-5666 :الرتقيم الدويل املوحد اإللكرتوين
 

 مّیةمقالة عل

 حبوث يف األدب املقارن )األدبنی العريب والفارسي(
 123-103صص. ، 1441(، خریف 33) 3جامعة رازي، الّسنة التّاسعة، العدد 

 راما اإلجتماعیة إنفصال اندر عن سیمنی(کنایة يف الدّ   مضمونأدب املقارن وسینما إیران )دراسة يف 

 1فريامریعباس عزیز 
 ، کرمانشاه، ایرانجامعة رازيکل یة اآلداب والعلوم اإلنسانی ة، یة وآداهبا،  ارس  غة الفأستاذ مساعد يف قسم الل  

 2مرمی امیين
 ، ایرانوت اجلمهوریة اإلسالمیة اإلیرانیة املرکز ایالممة الص  ف ملنظ  موظ  ، ة وآداهباغة الفارسی  الل  املاجستریة فی فرع ا

 4/3/2331 القبول:   12/7/2341 الوصول:

   امللّخص
ة جتماعی ارامات اال الساینما واألدب فتفال علای أنیاد واإل ناراج  للاد   العالقاة  ا سیلا ة کثریة أماام الااانیث  قارن جماالت الد راسی  األدب امل یفتتح
ات أو املفاوضاات إقابب ناوع اراوار  إلای أماور کثاریة اراوارات الکنااعت العاالب واملال ام ألن   رمازی رامهم لدی املخاطا  إقااالً کثاریاً،الد   تروق لکل
ااالد   والقاارا ة أو اهنااة یعتمااد علاای أساالوب نااوعل  الر   راسااةالد   اس إقاابااً کثااریًة مااا الن اا راما أن  الااد   قیاار الط   هبااالا وحتلیااا املواامون  معل الاصااريراسااة الس 

زعااة هاااله الن   س األدب املقااارن، اإلهاااه أوأساااس املاادار  یعلاا سااتفادة مااا القاارو املوااغوج،    یساات ا ارواراتاال وأ نااریاً  ل لهااا املااالکور یعااا  اال
لإل نارا،،  راما املاالکور ناوع تفکاری فا   نتقاا  الاد  ع قواعاد ب او ووادود  کاان سااب لاللایس یقصاد وضا يتراسة علی أساس املالهب األمریکیة ال  الد  

اریااة  اس يفیساتفید الن ا عال نواجال اراوارات ال ايتمیکاا توق   ماا ریکثا  نفصال اندر عاا سایم  راما اة وأسلوب  ناو لإل نرا، يف الد  وصف املسرنیی  
األالاار لیساو بریااااً  هاالا يف تعالکنااا  قاموساال، الکنایاة الل غااوي، الکنایاة اإل اداعل ةیاالکنا راما علای الالالاة أنااواع ة  یعاا  الکنایااة يف هااله الااد  الیومی ا
ااإضااافةً إلاای ذلااف لاایس فیهااا کثااری  ااال مااا الن   ماتااالالً  شخصاای ة ومسااریة  یسااتعما الکناااعت علاای أساااس املوقااع أو ارالااة لکااا   عاا ی؛ ةعری  انییااة الش 
 ي ، الالالاة وعشاریا ماا ناوع معتمال أو القاموسالراما عدد الالالة واألر ع  ماا ناوع لغاو هاله الد   يت استعما يفاع  الکنایة ال  تة والس  الس   يف القص ة 
اا راما املااالکور کثااری مااا أنالااد    منهااا مااا نااوع إ ااداعلومثاااي لقواااع  جتماعیااة و یااان ارلااول أکثاار یتعاااطلة االفافیة العقاادیعااا  للقشااور املسااتور والش 

 ة جتماعی  الیومی ة أو الس اعة اال

  انفصال اندر عا سیم ، أصغر فرهاديراما، الکنایة، الد  األدب املقارن،  :املفردات الّرئیسیة
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