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  چكيده
مفاهيم قرآن كريم يكي از داليل اعجـاز بيـاني ايـن     ي معاني و هنرمندانه بيان اديبانه و

سـاختار   هر ونظـر ظـا   زيبايي قرآن چه از نظر مفاهيم آن و چه از. كتاب آسماني است

ها، تعبيرهاي زيبا و لطيـف  نشين آيه  بيان دل . انگيز و قابل تحسين است    ها شگفت   سوره

. و به كارگيري صنايع ادبي و بالغي به قرآن جلوه و طـراوت خاصـي بخـشيده اسـت                  

بيـان مـبهم و   . تـرين آنهاسـت   ترين و لطيـف     كنايه يكي از اين صنايع ادبي و از ظريف        

ي ذوق    بخشد كه مخاطب به مدد قوه       ها صورتي ادبي مي   ظاهر آيه ي حقايق، به      پوشيده

برد و پـرده از   و لطافت طبع خويش، به درك و كشف نكات نهفته در باطن آنها پي مي  

در اين پژوهش تالش بر آن است تا كنايه هاي موجود . دارد صورت ظاهري كالم برمي 

نهايت  معناي اصـلي آيـه هـا         در جزء سي ام قرآن كريم مورد بررسي قرار گيرد تا در             

  .استخراج گردد

  

  .  قرآن كريم، علم بالغت، اسلوب كنايه: ها كليد واژه
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  مقدمه

هاي اعجاز قرآن كريم فصاحت و بالغت اين معجزه جاويد          شك يكي از جلوه   بي

-ها، استفاده دقيق و مناسب كلمات، آهنـگ دل   ساختار آيه . است) ص(پيامبر اكرم 

نظير قرآن موجـب شـده اسـت تـا پـس از گذشـت               غت بي نشين و موزون و بال    

سال از نزول آن، باز هم كسي توان تحدي و مقابله با كالم خـدا را نداشـته                  1400

نظيري است كه خداوند واالمرتبه مفاهيم نـاب آن   چون اثر ادبي بي   قرآن هم . باشد

تأمـل در آيـات قـرآن و درك      . را در بهترين قالب و صورت نازل فرمـوده اسـت          

. سـازد هاي الهي را براي انسان نمايان مـي       كات ظريف بالغي آن، راز زيبايي آيه      ن

بسياري از وجوه و ظرايف علم بالغت، چه در بحث معاني و چه در مباحث علم 

  . بيان، در قرآن كريم به بهترين و زيباترين شكل تجسم يافته است

ــ   از ويژگـي  درت هــاي علــم بالغـت عــالوه بــر شـيوايي و رســايي كــالم، ق

ذكر بـسياري از حقـايق و نكـات      . تأثيرگذاري و برانگيختن عواطف انساني است     

آموزنده قرآن، آن هم در قالبي بديع و زيبـا ميـزان تأثيرگـذاري مفـاهيم آن را دو                 

هاي ادبي و بالغي شاهدهاي فراوني از آيات     در بسياري از كتاب   . سازدچندان مي 

قيقت است كه عملكرد قرآن عـالوه بـر         شود كه خود بيانگر اين ح     قرآني ديده مي  

شناختي نيـز موفـق و غيـر قابـل            هاي زيبايي هاي معنوي و معرفتي در زمينه       جنبه

هاي خـود در      نظران علم بالغت براي اثبات نظريه       بسياري از صاحب  . انكار است 

قـرآن كـريم    . اندها اشاره كرده    ي اين علم به نكات بالغي نهفته در باطن آيه           زمينه

هـا  ي دانـش    ها و به نوعي در بـاب همـه          ي دوران   جامعي است كه در همه    كتاب  

كتابي است كه گذشت زمان نه تنهـا از ارزش          . هاي زيادي براي گفتن دارد    حرف

هـاي ديـد انـساني      كاهد؛ بلكه با پيشرفت دانش بـشري و گـسترش افـق             آن نمي 

  . گردد بسياري از حقايق پنهان آن آشكار مي
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 اشاره شد قواعد و مباني علم بالغت بـه بهتـرين شـكل در               تر  گونه كه پيش  همان

كنايـه از   . توان به بحث كنايه اشاره كـرد        از جمله اين اصول مي    . قرآن وجود دارد  

نظرهـاي بـسياري دربـاره آن    هاي بالغي اختالفجمله مباحثي است كه در كتاب     

سـليم  ي طبـع و ذوق   ي بالغت هر يك بنـا بـر قـوه          شود و اديبان عرصه   ديده مي 

گويي  پنهان و پوشيده. اندخويش، اصول و قواعد گوناگوني براي آن در نظر گرفته  

در كنايـه گوينـده مقـصود نهـايي خـويش را بـه              . هاي بارز كنايه است     از ويژگي 

دارد و با ذكر لفظ و يا عبارتي، لفظ و يا عبارتي ديگر               اي غيرمستقيم بيان مي     گونه

  . نمايد را اراده مي

.  انواع گوناگوني از جمله كنايه از صفت، موصوف و نسبت است  كنايه داراي 

ي بيـان و چگـونگي القـاي معنـاي مـوردنظر              هر يك از اين انواع به اعتبار نحوه       

گيـرد و بـه انـواع ديگـري چـون        بندي ديگـري قـرار مـي        ، در تقسيم  )مكني عنه (

 و  هـايي از طعـن      در تعـريض رگـه    . شـود   تعريض، تلويح، رمز و ايماء تقسيم مي      

شـود و در تلـويح رونـد دريافـت معنـاي اراده شـده                 استهزاء مخاطب ديـده مـي     

گونه كـه از نـامش    رمز، همان. آنكه تعريضي وجود داشته باشد     تر است بي    طوالني

اي پنهان و رمزآلود دارد و كشف تناسبات ميان لفظ ذكر شـده بـا                 پيداست، وجهه 

در اين نـوع از كنايـه       . ستمقصود اصلي گوينده، نيازمند ظرافت و دقت خاصي ا        

ايمـاء  . شـود   روند ادراك پيچيده و طوالني نيست و تعريضي هم در آن ديده نمي            

هاي رمـز، طعـن و    اين كنايه از پيچيدگي. ترين نوع از انواع كنايات است       نيز ساده 

در ايـن  . تمسخر تعريض و روند طوالني دريافت معناي مـوردنظر بـه دور اسـت    

. پـذيرد  تر صورت مي  تر و راحت    مقصود نهايي گوينده سريع   نوع كنايه دستيابي به     

دهد و انـواع آن را        تفتازاني در كتاب خود بحث مفصلي را به كنايه اختصاص مي          

  .داند  ي الزم مي توضيح داده و كنايه را ذكر ملزوم و اراده
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  پيشينه پژوهش

 قرآن به   ي اعجاز  كه در زمينه   - بويژه درجهان عرب   –هاي بالغي   در اغلب كتاب  

هاي قرآني در كنار ساير صنايع ادبـي        نگارش درآمده است، به شاهدهايي از كنايه      

هايي ثعالبي از جمله كتاب   » الكناية و التعريض  «كتاب  .  علم بيان اشاره شده است    

هايي كه در زبان عربي معمـول اسـت، بـه         است كه نويسنده در آن افزون بر كنايه       

هاي به كار رفتـه در      اعجاز بياني و زيبايي   . خته است هاي قرآني نيز پردا   ذكر كنايه 

ها و  بافت روايي آيات قرآن، مورد توجه پژوهشگران ايراني نيز واقع شده و مقاله            

در اين ميان، كنايـه از جملـه        . هايي با موضوع قرآني صورت گرفته است      پژوهش

اي تعريـف   هـ مباحثي مورد اهتمام اين دسته از پژوهشگران بوده و با توجه مؤلفه           

هـاي قرآنـي   هاي خود به بررسي و ارزيابي كنايه   شده در علم بالغت، در پژوهش     

  :هاي زير اشاره نمودتوان به مقالهاند كه در اين راستا ميپرداخته

مستنصير مير، ترجمه سيد    ) (ع(كنايه در قرآن، مطالعه سوره حضرت يوسف        

ن، تحليل داسـتان حـضرت       كنايه در قرآ   -) مجله مربيان  -امير حسين سركشيكيان  

، كنايـه در قـرآن      )مستنصير مير، ابوالفضل حري، مجله زيباشـناخت      ) (ع(يوسف  

سيد (هاي قرآني در فرهنگ ايراني       كنايه -)يعقوب جعفري، مجله ترجمان وحي    (

  ). محسن موسوي آملي، مجله گلستان قرآن

در يـك سـوره   هاي قرآني به صورت كلي و يا    هاي ياد شده، عمدتا كنايه    در مقاله 

حال آنكه در اين مقاله، به بررسي كنايات قرآني منحـصرا           . اندخاص بررسي شده  

هـايي از انـواع       ام قرآن كريم پرداخته خواهد شد و پس از ذكر نمونه          در جزء سي  

هاي بالغي از آنها يـاد شـده        هاي خاص مربوط به هر كنايه در كتاب       آن مشخصه 

  . بيان خواهد شد-تا حد امكان -است 

  

  



   ام قرآن كريم معناشناسي اسلوب كنايه در جزء سي                                                     

 

77 

  كنايه از موصوف

 ،آيات بـسياري در قـرآن   .ي موصوف است يكي از انواع كنايه، ذكر صفت و اراده 

نحوي  خداوند واالمرتبه با ذكر صفت به     .  از اين نوع هستند    ،امويژه در جزء سي    به

 سـاختار دسـتوري ويـژه و        ،زبـان عربـي   . كنـد   زيبا غرض اصلي خود را بيان مي      

 بار معنايي خاصـي     ،شوند   مشتق مي  ، كه از يك واژه    كلماتي. فردي دارد  منحصر به 

نـد كـه    كن دارند كه با قرارگرفتن در قالب و ساختاري جديد، داللت بر معنايي مي            

 ، درنهايـت دقـت و ظرافـت       ،واژگـان قـرآن   . رودكار مـي   براي اغراض خاصي به   

نهـا  اي ت گاه آيه . گيرندنظيري در كنار هم قرار مي     شوند و با چينش بي      انتخاب مي 

متشكل از يك كلمه است؛ اما معنايي طوالني و مفصل را در خـود نهفتـه دارد و                  

 آن هـم در يـك       ،بيان يك سلسله از حقـايق     . هاي قرآن است  اين از جمله زيبايي   

 نـشان از ايجـاز     ،عبارت كوتاه و بدون اين كه خلل و نقصي در گفتار پيـدا شـود              

  . دارد

رد كه خداوند واالمرتبه با ذكر صفت،   هاي بسياري وجود دا    آيه ،امدر جزء سي  

-هاي آن با برگزيدن صـفت  و ويژگيكند و به كيفيتموصوفي خاص را اراده مي    

ها چنـان  برخي از صفت. كند اشاره مي،اي در خود دارندهايي كه بار معنايي ويژه  

 حكم به برگزيـدن     ،طور قطع  هنرمندانه و ظريف انتخاب شده است كه مفسران به        

اند و هر يك به فراخور درك و علم خويش به تفسير آيات             اص نداده موصوفي خ 

 بـه   ،در ادامـه  . انـد الهي پرداخته و سعي در بيان مقصود اصلي خداونـد را داشـته            

  : شودهايي از اين نوع از كنايه اشاره مينمونه

كه  ]است [مفيديخبر مهم و » «نبأ« معناي لغوي ):2/النبأ( »عن النبأ العظيم« -

 به هـر خبـري نبـأ گفتـه          ، و در اصل   شود  مييقين و يا گمان غالب حاصل       از آن   

. »شود، خالي از كذب باشد    خبري كه به آن نبأ اطالق مي      سزاوار است    ...شودنمي

-ي عظيمي مي    ي نبأ خبر از واقعه    در سوره خداوند  ) 1387/740راغب، اصفهاني،(
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 در  ،كنـد    نـشده مـي    بينـي    كه خود حكايت از خبري مهم و پـيش         ،»نبأ« لفظ   .دهد

 كه خداوند با بيان مـبهم و كنـايي آن،   .دهد ضمن معناي خود، خبر از حقايقي مي      

گـويي  گونـه پوشـيده  ايـن . عظيم و بامهابت بودن خود خبـر را اراده كـرده اسـت         

كند و حس كنجكاوي     توجه مخاطب را بيشتر به خود جلب مي        ،خداوند در قرآن  

شي در آيات الهي بپردازد و حقيقت خبر مهمـي          انديانگيزد تا به ژرف     وي را برمي  

هـاي  برداشت» نبأ «ي  مفسران از كلمه  . گويد  را  دريابد كه خداوند از آن سخن مي        

 اين آيه چنين آمده است      ي   درباره "محرر الوجيز " در   ، از جمله  ؛اندمختلفي داشته 

) ص(برشريعتي اسـت كـه پيـام   » نبأ«عباس و قتاده معتقدند كه مقصود از         ابن«: كه

 قرآن است و همچنين قتاده گفته ،آورده است و مجاهد و قتاده معتقدند كه منظور     

بن  أبي محمد عبدالحق   األندلسي،( .»برانگيخته شدن از قبرهاست   » نبأ«مقصود از   : است

ز آيـاتي كـه در   زيـرا ا اسـت؛   اين كنايه از نوع كنايات ايمـا   ). 5/423هــ، 1413غالب،

توان فهميد كه مقصود خداونـد از خبـر عظـيم و      مي ،شود  ي سوره آورده مي     ادامه

  .مهم، قيامت و احواالت مربوط به آن است

-»       ��������	 
��� �������� ��� ������ �از نظـر   » المعـصرات « يكلمـه  ):14/النبـأ ( »

ي شـريفه در معنـاي    ساختار، اسم فاعل و به معناي فشارنده است و در ايـن آيـه     

به معناي فشردن است   » عصرَ«ي    اين كلمه از ريشه   . ه است كار رفت  مجازي خود به  

خداوند واالمرتبه با بـه     . شده است » ابرها: السحائب «ي  جا جانشين كلمه   و در اين  

طور ضمني و كنايي، مقصود اصلي و نهفته در پـس            به» معصرات«كار بردن كلمه    

نوعي بـه فراينـد      ه خداوند با ذكر اين كلمه ب      ،درحقيقت. اين واژه را در نظر دارد     

به ابرها هنگامي   «زمخشري در كتاب خود از معصرات       . كند  بارش باران اشاره مي   

 آن  ي   دربـاره  ،و به نظرات مختلف ديگـر مفـسران           كند ياد مي  ،شوندكه فشرده مي  

بادهـايي  » معـصرات «مقصود از  : گويد كه  كند و از قول عكرمه چنين مي      اشاره مي 

آورد   چنين مي  ،گردانند و نيز از قول مجاهد     و فشرده مي  است كه ابرها را منسجم      
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 1407محمـودبن عمـر،    زمخشري،( .»زا هستند بادهاي طوفان » معصرات«كه مقصود از    

با توجه به آنچه كه در توضيح اين كنايه ذكر شد، برگزيدن چنين لفظي               )4/686هـ،

ي  ل و كـشف نكتـه   هايي دارد كه ما را در تأويـ          احتياج به واسطه   ،)باران(به جاي   

  .  ياري رساند؛ بدين دليل اين كنايه از نوع تلويح است پنهان در آيه

- »    ����� ��������� �*        ��� ! ��"�#$�� �% ��&'� ��&(����� � *     ��) �! ��)*��$��+ * 
 ����� هـاي   نمونـه ،ي نازعـات  هـاي ابتـدايي سـوره     آيـه  ):5-1/ النازعات(»  +��-*,���

خداونـد واالمرتبـه در ايـن سـوره بـه           . است) موصوف( ين نوع كنايه  ديگري از ا  

. كنـد  هاي مختلف فرشتگان و مأموريتي كه هر يك  برعهده دارند اشاره مـي   گروه

خداونـد  . شـود    ديـده مـي    ،روشـني  هـا بـه   اوج ايجاز در كالم خداوند، در اين آيه       

گزيند كـه بـار       رميهايي را براي فرشتگان ب     واالمرتبه هنرمندانه و باظرافت، صفت    

هـا درنهايـت    ايـن صـفت  . معنايي كامالً مطابق با مقتضاي حال اين فرشتگان دارد   

اند و عالوه بر هماهنگي با مقصود اصلي خداونـد، بـه زيبـايي                دقت انتخاب شده  

بيان . اند  كرده كمك شاياني    ،و نيز آهنگ موجود در اين سوره      ها     آن ها و رواني  آيه

كـشد كـه     ذهـن مخاطـب را بـه چـالش مـي     ، اولي لههاي كلي در وه  اين صفت 

چيـست؟ و  ... و» الناشـطات « ،»النازعـات «هايي همچون    مقصود خداوند از صفت   

 كنايه ذكر ملـزوم     ،تر اشاره شد    گونه كه پيش  مدلول اين كلمات چه هستند؟ همان     

) ملـزوم (بنابر نظر خطيب، خداوند با ذكر صفتهاي فرشتگان       . ي الزم است  و اراده 

بـه معنـاي    »  نـزع « ي    نازعات از ريـشه   . را اراده كرده است   ) الزم( فرشتگان   خود

ي   نيز از ريشه  » ناشطات«. كندن چيزي با شدت است طوري كه چيزي باقي نماند         

از فرشـتگاني   «اين صـفتها كنايـه      . و به معناي خارج شدن از مكاني است       » نَشَطَ«

را از جسم ايشان، تمام و      ا  ه   آن هستند و روح  ها     انسان است كه مأمور قبض روح    

  )4/692 هـ،1407زمخشري، محمود بن عمر،. (»سازندكمال، جدا و خارج مي



  1391 تابستان. 23دبيات عربي، علمي ـ پژوهشي، شمارهي انجمن ايراني زبان و امجله       

 

80 

 »حركت سريع در آب و يا هواسـت       «و به معني    » سبح«ي    نيز از ريشه  » سابحات«

 كنايه از فرشتگاني است كه در اجراي        ي   و در اين آيه    )349 /1387 اصفهاني، راغب، (

تفـسيرها   برخـي از  . گيرنـد   انـد و از يكـديگر سـبقت مـي          شتابان ،دستورات الهي 

زجـاج،  (. اند تفسير كرده» اندبه ستارگاني كه در مدار فلك در گردش       «را  » سابقات«

  )5/277هـ،1408 اسحق ابراهيم بن السري، أبي
گـروه فرشـتگان را اراده كـرده        ها     آن هاي ديگري كه خداوند از بيان     از صفت 

بقَ «ي    سـابقات از ريـشه    . است» براتالمد«و  » السابقات «،است و بـه معنـاي     » سـ

ي شريفه كنايه از فرشتگاني اسـت كـه در انجـام              پيشي گرفتن است و در اين آيه      

نهـاده شـده اسـت، بـر     هـا    آني ها و اموري كه از جانب خداوند بر عهـده       وظيفه

ني عقـب و  و به مع» دبر«ي  نيز از ريشه» مدبرات«ي واژه. گيرنديكديگر پيشي مي 

كلمه تدبير از مشتقات اين واژه و به معني انديشيدن و تأمل در عواقب              . انتهاست

كنايه از فرشتگاني است كه به تـدبير امـور خلـق از             » مدبرات«. و آخر امور است   

 ،گـويي    گفته شد كـه پنهـان و پوشـيده         ،در تعريف رمز  . اندجانب خداوند مشغول  

هـا مـصداق     ايـن وجـه رمـز، در ايـن آيـه           رسد كه   به نظر مي  . وجه بارز آن است   

هـاي خـود    نوعي در پس صفات و مشخـصه     درحقيقت گروه فرشتگان به    ؛يابد  مي

  .توان از نوع رمز به حساب آورد پنهان هستند؛ لذا اين كنايات را مي

هـاي   واژگـان و عبـارت     ):6-5/النازعات( » 82 ��70 �����6+.  *�345 01��2 ������/.    « -

كـار بـردن     چيـنش واژگـان، بـه     . اندت و استحكام برگزيده شده    قرآن درنهايت دق  

-دهند و رعايت فاصله   هايي كه بار معنايي كاملي از موصوف خود ارائه مي         صفت

 بـه   ،درحقيقـت » ������  «ي  خداوند با ذكر كلمه   . نظيري دارند ها، همگي نظم بي   

» رجـف «ي    هاز ريش » �����«. كند اشاره مي  ،دهدوقايعي كه در روز قيامت رخ مي      

 اسم فاعـل بـوده و مقـصود    ،به معني تكان و لرزش شديد است و از نظر ساختار         

اي است ي اوليه  قيامت، نفخهي  ي لرزاننده به هنگام برپايي عرصه       خداوند از كلمه  
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نفخه اوليه  «،  »راجفة«: گويدزمخشري مي . ميرند  كه در اثر آن تمامي آفريدگان مي      

زمخشري، محمودبن  (. »افكندها را به لرزه مي    ن و كوه  ايي است كه زمي   و همان واقعه  

  . )4/693هـ،1407عمر،

ي   و به معناي تابع است و كنايه از نفخـه         » ردف«ي    نيز از ريشه  » ��
	�«ي    واژه

خداونـد در ايـن   . شود ي اول دميده مي دومي است كه در روز قيامت در پي نفخه   

طور ضمني و پوشيده و با قرار  لكه بهبرد؛ ب ي صور نمي  نامي از نفخهآشكاراها آيه

كند كـه در پـي      ها و اثراتي را بازگو مي       ها برخي از ويژگي   هايي در آيه    دادن نشانه 

 بـه نـوعي     ،نيمفسران نيز با استفاده از شواهد و قرا       . پيوندداين نفخه به وقوع مي    

هاي   رتها و عبا  اند و به تفسير كلمه    هاي الهي بوده  در پي كشف و رمزگشايي آيه     

ها و مقصود از    ، زمين و كوه   )�����(مراد از   «گفته شده است كه     . اند  قرآن پرداخته 

 توجـه بـه معنـاي لغـوي كلمـه           )693ص همـان، (. »، آسمان و ستارگان است    رادفة

سازد   ي اول معناي زلزله را به ذهن مخاطب منتقل مي           ، در وهله  ) لرزاننده :�������(

ي اوليـه   نفخـه . ي چنين معنايي نيـست      اراده ، غرض اصلي خداوند   ،كه درحقيقت 

بخشد و  اي رمزآلود بدان مي     شود كه وجهه    اي در پس اين عبارت پنهان مي        گونه به

ي آيـه،   در ادامـه . توان آن را از نـوع كنايـات رمـز بـه حـساب آورد           رو مي  از اين 

از  ،ي قبـل    ي آيـه    بـا توجـه بـه قرينـه       » ����
	�«ي    ي موجود در واژه     دريافت كنايه 

  .  جاي داد توان آن را در گروه كنايات ايما وضوح بيشتري برخوردار است؛ لذا مي

- »   9:;�� �.��<&�� ) آب: (»���� «ي  از ريـشه  » ����� «):34/النازعـات (» +<=� ����

به معناي  » �����«در تفسيرها از    .  لبريز شدن و همه جا را پوشاندن است        -سررفتن

عبـاس از    چنـين حـسن و ابـن      س و ضحاك و هـم     عبا ابن«. قيامت ياد شده است   

 بـن غالـب،    أبي محمد عبـدالحق    األندلسي،(. »اندي دوم ياد كرده     به معناي نفخه  » �������«

 خداوند واالمرتبه با استفاده از معناي اين واژه به قيامت و حوادث )5/434هـ، 1413

ي صـور    يا نفخـه از نظر لغوي اين كلمه به معناي قيامت. كند  پس از آن اشاره مي    
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از آنجـايي كـه   . كار بـرده شـده اسـت    جا به صورت كنايي بهدوم نيست و در اين    

هـاي قيامـت اسـت،      شده در وراي ظاهري اين لفظ متناسب با حالت         معناي نهفته 

در ايـن آيـه از منظـر    » �������� «. كار گرفته شده است  قيامت به  اي  براي بيان واقعه  

برداشت معناي قيامـت    . ي صور الزم است   ا نفخه بالغي ملزوم است و قيامت و ي      

ل و دقت با توجه به معناي لغوي آن، نيازمند تأم» ���«ي  ي صور از واژه و يا نفخه

 نيازمند واسطه است؛ بـدين      ،بيشتري است و رسيدن به اين معنا از ظاهر اين لفظ          

  .آيد دليل اين كنايه از نوع تلويح به حساب مي

-»  ?����� ام قـرآن، قيامـت و اوضـاع و         در جـزء سـي     ):33/العبس( ».�+<=� ����

كـار   هايي كه غرض خداونـد از بـه       يكي ديگر از صفت   . شود  احوال آن معرفي مي   

» ���«ي     از ريشه   »��������«. است» �������� «ي   قيامت است، واژه   ي  بردن آن صحنه  

ي   نفخـه ،آيهو در لغت به معني صداي شديد و بلند است و مقصود از آن در اين     

هـا و     خداونـد بـه دليـل ويژگـي       . شـود صوري است كه در روز قيامت دميده مي       

كند و با ذكـر ايـن صـفت خـاص،       ياد مي » �������ا«ي صور از آن به        ماهيت نفخه 

 است كه خداونـد  اي يتعبير مجاز » ��������«. كند  موصوف خاص خود را اراده مي     

ناسـب و هماهنـگ بـا معنـايي اسـت كـه             مت» ��������«لفظ  . از صور اسرافيل دارد   

همين تناسب و هماهنگي اسـت كـه رونـد          . خداوند از اين واژه اراده كرده است      

ي كنايـات   ند و آن را از جملـه ك دستيابي مخاطب به معناي اراده شده را كوتاه مي   

  .دهد ايما قرار مي

- »�.��ه هـايي اسـت كـ     ي قارعه يكـي ديگـر از سـوره        سوره ):1/القارعه( »��(�@

 اي  نامي كنايي » �����«. كندخداوند در آن به ذكر قيامت و وقايع آن روز اشاره مي           

و بـه  » قـرع «ي  ايـن كلمـه از ريـشه   . كار رفته است است كه در تعبير از قيامت به   

ياد شده است كـه در آن روز،   » �����«معني كوبيدن است و از قيامت از آن رو به           

گردنـد و     شود و خلقت و طبيعت دگرگون مي      ها در هم كوبيده مي     زمين و آسمان  
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ها و واژگان موسيقي دروني آيه. شودهمه چيز براي برپايي صحنه قيامت آماده مي  

در بـاطن خـود شـدت و        » ������ «ي    كلمه. قرآني نيز شگفت و قابل توجه است      

هايي تشكيل شده كه معنا و مفهـوم كوبيـده شـدن را القـا               تفخيم دارد و از حرف    

خداوند .  متناسب با معناي خود هستند     ، واژگان ، عبارت ديگر، در قرآن     به ؛كند  مي

كنـد تـا    اي مبهم و با طرح سؤال آغاز مي       گونه ي قارعه را با همين لفظ و به         سوره

آورد كـه پـرده    هايي را مي سپس به دنبال آن، آيه؛توجه بيشتر مخاطب را برانگيزد 

» ������ «لفظ  . پردازد   اين واژه مي   دارد و به شرح مقصود خدا از        برمي» قارعة«از  

هـاي روز قيامـت        بار معنايي هماهنگي با حوادث و حالت       ،ي قبل   نيز مانند نمونه  

  . كنايات ايماستي  از اين رو اين كنايه نيز از جمله؛دارد

- ».A(�B��« )ي   سوره،اي ديگر   نمونه ):1/الغاشيه»�����در اين سوره نيز . است» 

 خـداي   ،ايـن بـار   . پـردازد   داوند باز هم به ذكر قيامت مي      خ» �����«ي    مانند سوره 

���« صفت   ،واالمرتبه براي قيامت  ��گزيند و در پس اين صفت، غـرض          را برمي » 

���«. پوشانداصلي خويش را مي   ���   «ي    از ريـشه  » �� �� ! "# ! �بـه معنـاي    » 

كند  مي آن را بر قيامت اطالق ، خداوند،پوشاندن و پنهان كردن است و از اين نظر 

گيـرد و بـه     هاي مـردم را فـرا مـي        ها و هول و هراس جان     كه در آن روز، سختي    

���«گفته شده كه مقصود از      . پوشاند   در خود مي   ،نوعي��قيامت است كه خلـق     » 

هاي كفار را      چهره زيراگيرد، نيز گفته شده كه مقصود از آن آتش است؛           را فرا مي  

 معنـاي نخـست ايـن       )5/273هـ،1408 ن السري، أبي اسحق ابراهيم ب    زجاج،(. پوشاند  مي

هاي كنايه ايما      كه به فراگيري قيامت و وقايع آن روز اشاره دارد، مشخصه           ي  كنايه

آتـشي كـه   ( اراده شده  ،سازد؛ اما تعبير ديگري كه از اين واژه         را به ذهن منتقل مي    

فران آمده  نوعي در تعريض به كا     رسد كه به    به نظر مي  ) پوشاند   كفار را مي   ي  چهره

  .است
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- » C@�<&�� � ��D�$�� �» الطـارق «ي  در اين آيـه نيـز كنايـه در واژه   ):1/الطارق( »

وجود دارد و مقصود خداوند از آن، ستاره است كه بـا توجـه بـه معنـاي لغـوي                    

ي  در آيـه . بـرد  نامي از ستاره نمي  آشكارا  كند و      اطالق مي  ،آن را بر ستاره   » طارق«

كند و منظور حقيقي خـويش را از          اين واژه رمزگشايي مي    خود از    ، خداوند ،سوم

به معناي شبانه آمـدن اسـت و از         » طرق«ي    اين كلمه از ريشه   . دهد  آن توضيح مي  

» طارق« ستاره را    به اين دليل  خداوند واالمرتبه   . نظر ساختاري نيز اسم فاعل است     

وجه به معناي با ت. شود ميناميده است كه به هنگام شب در آسمان ظاهر و آشكار 

  .دانستتوان اين كنايه را از نوع كنايات ايما   مي،لغوي اين كلمه

- »   E����� ��= ��D�$�� ��مقصود خداوند در ايـن آيـه از عبـارت           ):11/الطارق  ( »

-ها و صفت   جايگزيني حالت  ،ي زبان عربي  هااز ويژگي .  باران است  ،»&�% �����$ «

شـود در كنـه       كلمه و يا عبـارتي كـه ذكـر مـي          . هاست  آن هاي امور به جاي خود    

. دهـد    مقصود اصلي گوينده را در خود جـاي مـي          ،معنايي خويش با ظرافت تمام    

 شـده و از روي غـرض      ،انتخاب واژگان و عبارات در چنين ساختارهايي حساب       

  .گيردمعيني صورت مي

براي باران به كار    به عنوان مجاز    » رجع«ي  واژه» &�% �����$ « در همين عبارت    

يا جايي كه    ]است[ ي اول بازگشت به نقطه  «در لغت به معناي     » رجع«رفته است؛   

 راغـب،  اصـفهاني، (. »باشد، خواه مكاني يا فعلي يا قولي باشـد         شروع مي  ي  به منزله 

 :كند  را چنين بيان مي   » &�% �����$ « زمخشري علت ناميده شدن باران به        )1387/299

كننـد و      است كه ابرها، آب را از سطح دريا در خود حمل مـي             عرب بر اين باور   «

بينـي و تفـاؤل از   ها به قصد خـوش    عرب ]ويا اينكه [ .گردانندسپس به دريا بر مي    

 از  )4/736 هــ، 1407 محمـودبن عمـر،    زمخـشري، (. »اندياد كرده » رجع«باران با عنوان    

 يافت و در عين حـال        دست ،توان به معناي اراده شده       نمي آشكارظاهر اين كنايه    

هاي پي در پي نيز بـه دور اسـت؛ بـا وجـود ايـن، از نـوعي                     از تعريض و واسطه   
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گويي خاصي برخوردار است؛ به همين دليل در گروه كنايات رمز             پوشيده و پنهان  

  .گيرد قرار مي

- »   F-���� ��= G@H� � كنايـه از    ،نيز در اين آيـه    » &�% ����)'  «):12/الطارق( »

 بـر  ايـن دليـل  در لغت به معناي شكافتن اسـت و  » صدع«. گياهان استنباتات و  

 ي  هاي خـاك و پوسـته      اليه ،گياهان اطالق شده است كه نباتات در هنگام رويش        

اي اسـت      بهتـرين واژه   ،اين لفظ . آورند  نازك زمين را شكافته و سر از خاك برمي        

گيـرد و   از جهتي معناي عام به خـود مـي     زيراتوانسته جايگزين گياه باشد؛       كه مي 

 اشاره دارد و نيز ،رويدتر شده و به هر آنچه از زمين مي      ي شمول آن گسترده     دايره

 موجود  ي قبل است و با موسيقي     از نظر ساختاري و شكل ظاهري متناسب با آيه        

ذات «نـشين   كـه هـم   » زمين: األرض«ي    با توجه به واژه   . خواني دارد  هم ،در سوره 

 زيـرا توان به اين نتيجه رسيد كـه ايـن كنايـه از نـوع ايماسـت؛                   شده، مي » لصدعا

  .ها نيازمند نيست اي از واسطه رسيدن به مقصود اصلي به زنجيره

- »  ��	4;�� �I��A&�� ���J« )به معناي فراوانـي و      »كثر«ي  از ريشه » كوثر «):1/الكوثر 

. ه تو خير كثيـر عطـا كـرديم       ما ب : فرمايدخداوند خطاب به پيامبر مي    . كثرت است 

 مقـصود اصـلي خـويش در وراي واژگـان،     كـردن اين نوع بيان خداوند و پنهـان        

اي    عـده  بيـان كننـد    تعـابير متعـددي از ايـن واژه          ،موجب شده است تا مفـسران     

نهري در بهشت است كـه سـپيدتر از شـير و    « كه مقصود خداوند از كوثر   معتقدند

ديـن  » كـوثر «ر تفسير آمده است كه مـراد از         همچنين د ... تر از عسل است   شيرين

بـه  ) 5/369هــ، 1408 زجاج، أبي اسحق ابراهيم بـن الـسري،       (. »اسالم و مقام نبوت است    

ي   رسـد كـه وجهـه        به نظر مـي    ،دليل تفسيرهاي متعددي كه از اين آيه شده است        

 . غالب و از نوع كنايات رمز است،پنهان و پوشيدگي بر اين واژه
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  كنايه از صفت
بـه وصـفي     مكنـي ،در اين نوع از كنايـه . يكي از اقسام كنايه، كنايه از صفت است  

 غـرض اصـلي گوينـده بـه         ،در كنايه . شود  است كه با آن وصف ديگري اراده مي       

د و هنر گوينده در اين است كه به نحوي زيبا           شواي پوشيده و پنهان بيان مي     گونه

هـايي بـراي مخاطـب در كـالم         نههدف غايي خود را در كالم بگنجاند و تنها نشا         

خويش برجاي گذارد، تا وي با درك لطايف و دقايق ايـن صـنعت ادبـي پـي بـه         

 زيـرا اي بديع و زيبا در بيـان كـالم اسـت؛      شيوه،كنايه. مقصود نهايي گوينده ببرد  

سازي رونـد ادراك     تخيل گوينده است و پيچيده     ي  ي ذوق ادبي و قوه      خود، نشانه 

 كنايه همچون معما و چيـستاني اسـت كـه        ،در حقيقت . داردمخاطب را به همراه     

افكند تا پس از كنـار زدن صـورت            ادراك و تخيل مخاطب را به چالش مي        ي  قوه

گـاه زيبـاترين و       قرآن كريم تجلي  .  غرض اصلي گوينده را دريابد     ،ظاهري عبارت 

 اين كتاب آسماني كه در حقيقـت بـراي        . ترين نكات ادبي و بالغي است       نشين دل

نازل شده است، در باطن نوراني خود معارفي اندوختـه دارد كـه             ها     انسان هدايت

خداوند واالمرتبه كه خود خالق زيبايي است در اثـر     . براساس فطرت بشري است   

هاي ظاهري و معنوي را به نمـايش          هاي بسياري از زيبايي   جاودان خود نيز جلوه   

هـاي بـديع و زيبـا و اسـتفاده از           بيهكاربردن تـش   ها، به بيان استعاري آيه  . گذاردمي

كنايات و ديگر صنايع ادبي تأثير بسزايي در زيبـايي و اثرگـذاري قـرآن در دل و                   

اشـاره  ) صـفت ( هايي از اين نوع كنايه      در زير به نمونه   . داشته است ها     انسان جان

  : شودمي

- »  -A���� K���� �ـ ، خداوند در اين آيه):15/بـروج ( »=� ك  خود را صاحب و مال

در خود بار معنايي عظمت و اقتـدار        » عرش«ي  كلمه. كند  عرش استوار معرفي مي   

 كـه بـه مقـام مـافوق     رود به كار مي بيشتر در مواردي   ،اين كلمه . را به همراه دارد   

خداوند همچون پادشـاهي اسـت      . عرش به معناي تخت شاهي است     . اشاره دارد 
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ر آستان حضرتش به بندگي     كه تمام هستي، قلمرو حكمفرمايي اوست و بندگان د        

دار است و ميان بندگانش اند، اوست كه تدبير امور خلق را عهدهو اطاعت مشغول

ي عـرش در ذهـن      اسـتعمال واژه  . در روز قيامت به عدالت داوري خواهـد كـرد         

در ايـن  . كنـد شنونده و مخاطب، عظمت، نفوذ و اقتدار پادشـاهان را تـداعي مـي             

 پنهان در پس اين عبارت را دريافت كـرد؛ لـذا ايـن              توان معناي    مي انمونه آشكار 

  .ه نيز از نوع كنايات ايماستيكنا

- »     L;�� K���� M= �-�� NO�4P M=« )جبرئيـل   ،در ميان فرشتگان الهي    ):20/تكوير 

 اشـاره بـه     ،ي تكـوير    اين آيات سـوره   . از مقام و موقعيت وااليي برخوردار است      

خداونـد بـا ذكـر      .  خداوند واالمرتبه دارد   منزلت و عظمت جايگاه جبرئيل در نزد      

به بزرگـي و نزديـك بـودن جبرئيـل          ... و» ��,�+ &(«و  » �*� &(«هايي چون   صفت

داللـت بـر قـدرت و تمكـين         » عرش«ي     استعمال كلمه  ،در اين آيه  . كنداشاره مي 

  .      ي قبل، كنايه از نوع ايماست در اين نمونه نيز مانند نمونه. جبرئيل دارد

- »�D+     0Q���5 ��R? NO�@= �S�)T� UV�DW��5 W�« ) خداونـد  ،ي شـريفه    در ايـن آيـه     ):7/الزلـزال 

در لغـت بـه   » &���«. پـردازد در روز قيامت ميها   انسان واالمرتبه به توصيف احوال   

ي بسيار ريز است كه در تفسيرهاي مختلـف نيـز در              معناي غبار ريز و يا مورچه     

  .دو معنا اشاره شده استي شريفه به همين  توضيح اين آيه

ي كوچك است، نيز گفته شده اسـت          به معناي مورچه  » &���«: گويدطبرسي مي 

فـضل   طبرسي،(.شود  گرد و غباري است كه در پرتو نور خورشيد ديده مي          » &���«كه  

. ناچيز و اندك اسـت    ) اعمال(كنايه از   » �/.�- &��� « عبارت   )2/769هـ،1412 بن حسن، 

در پيشگاه عدل الهي بـراي حـسابرسي اعمـال خـويش     ها   سان ان روزي كه تمامي  

 خواهند بود، حتي    ،شوند، شاهد و ناظر بر تمامي رفتار و اعمال خويش           حاضر مي 

ذكر چنين عبـارتي بـه      . ي كوچكي باشد    ي غباري ناچيز و يا مورچه       اگر به اندازه  

داونـد  شـايد اگـر خ  . كند  كمك شاياني مي،تثبيت معنا و مفهوم قصدشده در ذهن  
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بـرد، در نظـر   كـار مـي    لفظ اندك را بـه    آشكارااي،    واالمرتبه به دور از چنين كنايه     

. كـرد انسان توجه به اعمال و دقت در سرانجام امور به اين اندازه مهم جلوه نمـي              

 و بـراي  نبوده پيچيده و طوالني ،نظر در اين عبارت نيز روند دريافت معناي مورد  

  .گيرد ي كنايات ايما قرار مي  و در زمرهنيستتعدد هاي م درك آن نياز به واسطه

- »   �X�0�����B�8�5 YZ ��[�� �=J�ي    موجود در اين آيه در واژه      ي  كنايه ):30/المطفِّفين( »

در اصـل اشـاره     » غمـز «. است» غمز«ي    اين واژه از ريشه   . نهفته است » يتغامزون«

 راغـب،  اصـفهاني، (. »جـويي و اهانـت اسـت   كردن با ابرو يا دست به عنـوان عيـب   

ي مطففـين اشـاره بـه احـوال مؤمنـان و كـافران           هاي پاياني سـوره   آيه) 1387/565

دارد،آن هنگام كه مؤمنان با شادماني و مسرت با چشم و ابرو به عاقبت كافران و                 

كنند و در حقيقـت بـا ايـن حالـت خـويش، بـه تحقيـر و             احوال ايشان اشاره مي   

 معنـاي طعـن و اسـتهزا نهفتـه     ،»غمز«ي  طن واژهدر با. پردازند  تمسخر كافران مي  

 اين كنايه تعريضي است كه مؤمنان خطاب به كافران بيان      ،شده است و درحقيقت   

  .دارند مي

- »     W\�]̂0! �O6_4�� �=J � *  W\�]8�P Na�= ,Mb*« )ام هـاي جـزء سـي     سـوره  ):8/التكوير

ريض و كنايه به سنت در اين سوره نيز خداوند با تع . بيشتر براي ذكر قيامت است    

 سـخن   ،داشـتند   ن و ظلمي كـه بـه سـتم در حـق دختـران روا مـي                ناپسند جاهال 

كنـد     سؤال مي  ،گور شده  به خداوند بزرگ در روز قيامت از دختران زنده       . گويد  مي

داند كـه كودكـان     خود نيك مي،اند؟ خداوند واالمرتبه  كه به چه گناهي كشته شده     

 ،آنكـه گنـاهي مرتكـب شـده باشـند            بـي  ،ليبر اثر جهالت و ظلـم اعـراب جـاه         

اسـاليب  «در كتـاب  . پرسـد  اما باز از گناه و خطـاي آنـان مـي      ؛اندگور شده  به زنده

 اين آيه چنين آمـده اسـت كـه زمخـشري در تفـسير ايـن آيـات                   ي  درباره» البيان

گور شـده از گنـاهي       به  دختران زنده   از اگر اشكال گرفته شود كه سؤال     «: گويد  مي

اند به چه معناست و چرا از دختر زنده به گور شده              ي آن كشته شده     واسطهكه به   
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گويم ايـن سـؤال و جـواب درحقيقـت بـراي      پرسد، مي علت كشته شدنش را مي 

 با توجه بـه آنچـه    )778ص هــ، 1413 جعفر، حسيني،(. »سرزنش و توبيخ قاتل اوست    

  .از نوع تعريض است) سرزنش و توبيخ( ذكر شد، اين كنايه

- »  ��  a&�c� �.���D�d e02����« )از ابولهـب و  » مـسد «ي  خداوند در سوره):4/المسد

گويد و به سرانجام تيره و تار و عاقبت بد ايشان اشاره كرده و  همسرش سخن مي  

را كنايـه   » ��2�� �0�1 «خداوند عبارت   «. دهد  كش مي  لقب هيزم  ،به همسر ابولهب  

ي ميـان دو نفـر را       انگيزد و رابطـه     رميآورد كه شرّ و بدي ب       چيني مي از زن سخن  

 خداوند با اين تعبير زيبا بـه صـفت ناپـسند همـسر     )746ص همان،(. »زند برهم مي 

چين مانند كسي است كه ميان دو         عمل و رفتار انسان سخن    . كند  ابولهب اشاره مي  

افروزد و هر سخن و كالمـي كـه موجـب شـود تـا       نفر آتش بدي و دشمني برمي   

ور گردد، همچون هيزم اين آتـش اسـت كـه           فاق ميان دوتن شعله   آتش تفرقه و ن   

��2���  «نيـشابوري نيـز در تفـسير خـود          . سوزاند  ي دوستي ميان افراد را مي       ريشه

. »افكنـد  كند كه ميان مردم آتـش دشـمني مـي    چيني تعبير مي    زن سخن «را  » �0�1

اف هـم عـالوه بـر    در تفسير كـش ) 895/هـ1405 ،2 النيسابوري، محمود بن أبي الحسن،    (

چيني همسر ابولهب، دليل ديگري براي ناميده شـدن وي بـه ايـن              اشاره به سخن  

اي از خار و       پشته ،همسر ابولهب ،  وي«:گويد زمخشري مي . صفت ذكر شده است   

) ص(كرد و شـبانه آن را در مـسير رفـت و آمـد پيـامبر                 خاشاك با خود حمل مي    

 لفظي كه خداوند براي بيـان       )815/ 4هـ،1407 زمخشري، محمود بن عمر،   (. »ريخت  مي

 تعريـضي بـه رفتـار و مـنش          ،دارد در حقيقـت     ي ابولهب بيان مي     صفت نكوهيده 

  .ناپسند وي است

- »   NE5�f W�� gJ h3��i Yj �kA�« ) 3 «ي   خداونـد در سـوره  :)6/الغاشـيه�����بـه  » 

 كه  گويد  سخن مي ها     آن پردازد و از جايگاه بد      توصيف حال كافران و بدكاران مي     

 آب جوشـان نوشـيده و     ،شوند و بـه هنگـام تـشنگي        سرانجام در آتش افكنده مي    
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غذايي و گرسنگي هميـشگي كـافران          اشاره به بي   ،ي شريفه   اين آيه . غذايي ندارند 

  . دارد

غذايي است كه شتران و ساير حيواناتي كه به خوردن خار و خاشـاك              ،  ضريع

 مقصود از   ،و گفته شده است كه    .. .گردان هستند   عادت و تمايل دارند، از آن روي      

 ضريع، جـداي    زيراهيچ غذايي وجود ندارد؛     ] براي كافران [ اين آيه، اين است كه    

كـه  ] دقيقـا ماننـد ايـن اسـت       [ اين عبارت . از انسان، خوراك چارپايان هم نيست     

... نـدارد  )بر سر ( اي   سايه اي جز خورشيد ندارد يعني اصالً       فالني سايه : گفته شود 

گونه كـه      همان ،اين نوع از كنايه    ،در حقيقت ) 313-15/312هـ،1411 محمود، رصافي،(.

  . براي تمسخر و تعريض كافران است،ذكر شد

- »    lmA�0� Y7n�@�� �o� pq� ����6��r     «- )20/البـروج (  » �� �s��*@ <XJ« ) 14/الفجـر:( 

هـا    آن اي از    ناظر و شاهد بر اعمال بندگان خويش است و لحظه          ،خداوند همواره 

ي شريفه خطـاب خداونـد بـه كـافران و بـدكاراني             در اين دو آيه   . شود  غافل نمي 

خداوند . اند و در گمراهي و ضاللت خويش سرگردانند         است كه از ياد خدا غافل     

 اشـاره   ،ها، قصد انذار و بيم دادن آنـان را دارد و بـه ايـن حقيقـت                با بيان اين آيه   

هايي كه خداوند بـراي     عبارت. هاست كند كه در همه حال مسلط و ناظر بر آن           مي

» وراء«.  تفـاوت دارد ،برد، با معناي ظاهري اين واژگان   كار مي  بيان مقصود خود به   

بـه معنـي احاطـه    » حـوط «ي  به معناي پشت سر و عقب است و محيط از ريـشه         

و از نظر ساختاري اسـم مكـان و بـه           » رصد«ي    نيز از ريشه  » مرصاد«. كردن است 

خداوند با اين تعبيرها، به طور ضمني و كنايي، از قـدرت و         . ستمعناي كمينگاه ا  

 كـسي از ايـشان  «يعنـي   . گويـد   تسلط خود بر گروه بدكاران و كافران سـخن مـي          

آنـان را   ]همواره[گرداند و قدرت خداوند  خداوند را عاجز و ناتوان نمي      ]كافران[

 ايـن كنايـه از نـوع        )5/309 هـ،1408 أبي اسحق ابراهيم بن السري،     زجاج،(. »گيرد  فرامي

  .برد واسطه به معناي اصلي پي مي  مخاطب به صراحت و بيزيراايماست؛ 
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  ي نسبت كنايه

 گوينـده صـفتي را   ، در اين نوع از كنايه . نوع سوم از كنايات، كنايه از نسبت است       

كنـد؛ امـا خـود        دهد يـا از او نفـي مـي          عنه نسبت مي    هاي مكني   به يكي از وابسته   

در اين نوع كنايه وجه سومي وجود دارد كه دسترسـي     . نمايد  ا اراده مي  عنه ر   مكني

 گوينـده بـا ايـن عمـل       ، و درحقيقـت   كند  ميتر    عنه را دشوارتر و طوالني      به مكني 

سـازد و رونـد دريافـت  معنـاي مـورد نظـر را        خود، ذهن مخاطب را درگير مـي  

اين نوع وجود دارد كـه      هايي از    كنايه ،ام قرآن كريم    در جزء سي  . كند  تر مي   پيچيده

خداوند واالمرتبه با هنرمندي و ظرافت، مقصود خويش را با بيان مجازي آيـات،              

 ،گـذارد   تأثيري كه بالغت قرآن بر دل و جان خواننـدگان خـود مـي             . دارد  بيان مي 

 تثبيـت شـود و   ،شود تـا مفـاهيم نـاب و واالي آن در ذهـن مخاطـب         موجب مي 

هايي از   نمونه،در ادامه. وانندگان آن شكل بگيردتري ميان قرآن و خ   ي عميق   رابطه

  :اين نوع كنايه آورده شده است

- »     �a�2 �� Na�7�� t� �-�5 W\� �2« )4�567   «):1/المسد �درپـي  به معنـاي زيـان پـي      » �067 

 ابولهـب را زيانكـار و خـسران ديـده           ،خداوند در اين سوره و با اين تعبير       . است

بـه دسـتان    » تـب «ي  اسـناد واژه  . كنـد    وي اشاره مي   معرفي كرده و به عاقبت تباه     

يعني ابولهب جهنمي است و عاقبـت        «؛ كنايه از نابودي و هالكت اوست      ،ابولهب

 خداوند با اين )2/157،ج1382 جالل الدين عبدالرحمن، سيوطي،(. »به آتش خواهد افتاد

  . شود تعبير به تعريض و استهزاء، سرانجام تباه وي را يادآور مي

- »  NVA]u2 v Y0w�-�A�x UV�y z�« )ي فيل به داستان ابرهه خداوند در سوره ):2/الفيل

ي  كند و در اين آيه از باطل شدن و تبـاهي مكـر و حيلـه    اشاره ميها   آن و عاقبت 

نسبت دادن مكر و حيلـه بـه گمراهـي و ضـاللت، كنايـه از                . گويد  آنان سخن مي  

توانست   خداوند واالمرتبه مي  . نش است تباهي و باطل شدن نيرنگ ابرهه و سپاهيا       

 امـا چنـين     ؛كار بردن يك فعل بيان كند      تر و حتي با به      مقصود اصلي خود را ساده    
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 ساختاري عالوه بر زيبايي عبارت، آن را با ساير آيـات موجـود در سـوره ماننـد                 

گرداند و بـه موسـيقي سـوره و رعايـت فاصـله در آن                 هماهنگ مي ) أبابيل-فيل(

توان پي برد كه مقصود خداونـد از بيـان    مي» تضليل«ي   از ذكر واژه  .كند  كمك مي 

توان از نوع ايما به        اين كنايه را مي    ،به اين اعتبار  .  باطل شدن مكر است    ،اين كنايه 

  .شمار آورد

- »  ����4+� q� �56 v �X4�]0?W-�5 �{����� �\5�@ �ي شـريفه نيـز    در اين آيه ):2/نـصر ( »

» يـدخلون «اسناد فعل   . ، كنايه از اسالم آوردن است     »ين اهللا يدخلون في د  «عبارت  

 ديـن حـق     ،خداونـد واالمرتبـه   . كنايـه از نـسبت اسـت      » دين اهللا «به گروه اسمي    

بندي و پذيرفتن اين ديـن      كند و پاي    خويش را به كاخ يا دژي مستحكم تشبيه مي        

خداونـد از  . دكن ي ورود به اين دژ معرفي مي     آسماني را از جانب ديگران به منزله      

» يـدخلون « و از آن بـا واژه        كردهاين تعبير مجازي، پذيرش و ايمان قلبي را اراده          

ملزوم اسـت و مقـصود اصـلي        » يدخلون في دين اهللا   «در اين آيه تعبير   . كند  ياد مي 

تـوان در   ايـن نمونـه را نيـز مـي     ، كه همان اسالم آوردن است الزم است ،خداوند

   .گروه كنايات ايما جاي داد

- »@�-[��� v �� �V,�d�ها  روز قيامت، روز آشكار شدن حقيقت):10/عاديات( »

. كنـد   خداوند بزرگ در اين آيه به همين نكته اشاره مي         . و برمال شدن اسرار است    

 خداوند آن را به سـينه       به اين دليل  كنايه از امور مخفي و پنهاني است و         » صدور«

 امور  و مسائل خـود را در         ،طور معمول  هبها     انسان نسبت داده است؛ زيرا   » صدر«

» صدر«ي    جا نيز واژه   در اين . كنند  دارند و بازگو نمي     ي خود پنهان مي     قلب و سينه  

خداوند بزرگ در اين آيه     . به عنوان مجاز براي بيان امور پنهاني به كار رفته است          

 بـا ذكـر      بلكه ؛برد  نميها     انسان ي  هاي پنهان و پوشيده   صراحت نامي از حقيقت    به

اين كنايـه از نـوع    . مكان و جايگاه قرار گرفتن آنها، خود اين امور را در نظر دارد            

ذهـن از   . هـا نيـست     نيازمند تعـدد واسـطه    ) مكني عنه ( پي بردن به     زيراايماست؛  
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يابـد و نيـاز    آشكار و مستقيم به معناي اراده شده دست مي» سينه: صدور«ي    كلمه

  . دبه تأويل و تفسير چنداني ندار

- »  lO-r|� h@�� Y7A]�خداوند واالمرتبه در اين آيه به توصيف جهـنم   ):6/بلـد ( »

» وصد«ي  از ريشه » ��9)8«. كند كه جايگاه ابدي كافران و بدكاران است       اشاره مي 

درهـاي  «در تفسير اين آيـه آمـده اسـت كـه     . به معناي ثابت و استوار شدن است 

شـود و   ناراحتي از آن خـارج نمـي  جهنم به روي كافران بسته شده است و غم و          

هــ،  1412طبرسي، فضل بن حـسن،      (. »يابد  آسايش و شادي به داخل آن تا ابد راه نمي         

اي كه  كند، خانه   ي ابدي كافران معرفي مي       خداوند واالمرتبه جهنم را خانه     )2/748

شود و هيچ راه نجات و خروجي براي رهايي از عذاب  درهاي آن سخت بسته مي

اسـت و كنايـه از      ) بـسته شـدن   (» مطبقـة «به معنـاي    » مؤصده«. نداردالهي وجود   

جاودانگي جـسم كـافران در آتـش دوزخ و بـسته شـدن راه نجـات و خالصـي                    

 هر چند درك معناي مـورد      در اين نمونه،  ) 738 هـ،1413 جعفر، حسيني،(. »هاست آن

ايـه را در    هاي متعدد نيست؛ بيان پوشيده و پنهـان آن، ايـن كن              نيازمند واسطه  ،نظر

  .  دهد ي كنايات رمز قرار مي زمره

- »    .�DA�� 0}��r� �s^��� *     .�b'�� 0}��r� WY0w ��2�5~* ��0��/�x ��5����-18 /بلـد ال( »

و بـه   » يمـين «اسم مكـان از     » ��;:�«. كنايه از نيكوكاران است   » ?�<�4= �>�;:� «): 19

هاي آن در مورد    و مشتق » يمين«ي    در قرآن كريم واژه   . معناي سمت راست است   

در اين آيه نيز خداوند واال مرتبه آشكارا و         . كار رفته است   نيكوكاران و صالحان به   

و اشاره بـه    ها     آن كند و در توصيف     اي نمي   مستقيم به نام مؤمنان و صالحان اشاره      

ي اين آيه در توصيف حال  در ادامه.  دهد عاقبت ايشان به جهت و مكان اسناد مي   

و بـه   » �ABC�6«ي    از مـاده  » � @��«. برد  را به كار مي   » � @��«ي    ان واژه كافران و بدكار  

تقابـل  . معناي سمت چپ است و به عنوان مجاز بر گناهكاران اطالق  شده است           

در روز  ) مؤمنـان و كـافران    (معنايي اين دو واژه اشاره به تضاد و تفاوت جايگـاه            
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بـدكاران در سـمت چـپ        نيكوكاران در سمت راست و       ،در آن روز  . قيامت دارد 

تـوان آشـكارا و     مـي ،با توجه به فضاي كلي سوره و سـياق آيـات      . گيرند  قرار مي 

ي موردنظر دست يافـت و ايـن كنايـه را از نـوع كنايـات ايمـا                واسطه به كنايه    بي

  .دانست

- »   0e0�5���4�� W\�]�)�	 W��� ���b+« )روز سنجش اعمـال نيـك و        ، روز قيامت  ):6/القارعة 

در توصـيف سـنجش اعمـال       » قارعة«ي    خداوند بزرگ در سوره   . هاست بد انسان 

نيك و بد مؤمنان و كافران تعبير سنگيني و يا سـبكي تـرازوي اعمـال را بـه كـار          

را همچون جسم و ماده قرار ها   انسان اعمال،خداوند واالمرتبه با اين تعبير. برد مي

. بـرد  را بـه كـار مـي   ) وتـراز (» موازين«دهد و براي سنجش و ارزيابي آن لفظ       مي

سنگيني ترازوي اعمال كنايه از كثرت اعمـال نيـك و سـعادت بنـدگان مـؤمن و                  

سبكي آن كنايه از مقدار اندك و ناچيز كار خيـر و پـسنديده و تبـاهي و خـسران      

در اين كنايه نيز روند ادراك معنا و مفهوم اراده شده . انسانهاي كافر و بدكار است   

همواره مفهوم كثرت و فراوانـي      » سنگيني ترازو «.  نيست چندان پيچيده و طوالني   

      .استي قبل از نوع ايما  رساند؛ از اين رو اين كنايه نيز به مانند نمونه را مي

  

   نتيجه

تأمل و انديـشه در  . هاي زيبا و ظريفي وجود دارد كنايه،ام قرآن كريم   در جزء سي  

، كاركرد انواع كنايه را در آن تبيـين  امويژه در جزء سي  به،هاي قرآن  ها و سوره  آيه

خداوند واالمرتبه با ظرافت و هنرمندي، غرض نهايي خويش را در پـس             . كند  مي

هـا، بـا    پوشاند كه عالوه بر خلـق فـضاي ادبـي در آيـه              اي مي   گونه ها به اين كنايه 

هـا بـا موسـيقي      برخي از اين كنايه   . ساختار كلي سوره نيز هماهنگي خاصي دارد      

. خواني تمام و كمال دارد        ها هم ها و نظم خاص آيه    ها، رعايت فاصله    ورهدروني س 

هاي موجود در آيات مذكور بار معنايي هماهنگي با غرض اصلي كالم داشته  كنايه
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كار  اي كه مخاطب با اندك تأملي در بافت روايي آيات و الفاظ و واژگان به گونه به

 مفاهيم، ساختار، اسلوب و     ، قرآن كريم  در. يابد  عنه دست مي    رفته در آن، به مكني    

ي هميـشه     تركيب يافتـه و قـرآن را معجـزه         ، همگي به بهترين شكل    ،ي بيان   شيوه

  . اند جاويد پيامبر ساخته

  

  مĤخذ و منابع
 حسين خداپرست، زير نظـر اسـتاد         ي  ، ترجمه مفردات واژگان قرآن كريم    اصفهاني، راغب،    -

  . ش.هـ1387اسالم، چاپ اول، عقيقي بخشايشي، قم، انتشارات نويد 

، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيـز      بن عطية،    بن غالب   األندلسي، أبي محمد عبدالحق    -

  .م1993/هـ1413بيروت، لبنان، دارالكتب العلمية، الطبعة األولي، 

، قـم،   )علي تلخـيص المفتـاح للخطيـب القزوينـي        (شرح المختصر  التفتازاني، سعدالدين،    -

  .ش.هـ1388/ق.هـ1430اسماعيليان، الطبعة الخامسة، منشورات 

، طهران، مؤسسة الطباعة و النشر وزارة الثقافة و اساليب البيان في القرآن   الحسيني، سيدجعفر،   -

  .هـ1413اإلرشاد اإلسالمي، الطبعة األولي، 

، ، دمـشق، بيـروت، دارالرشـيد      الجدول في اعراب القرآن و صرفه و بيانه        الرصافي، محمود،    -

  .م1991/هـ1411بيروت، لبنان، مؤسسة اإليمان، الطبعة األولي، 

، شـرح و تحقيـق دكتـور        معـاني القـرآن و إعرابـه      بـن الـسري،      إسحق إبراهيم   الزجاج، أبي  -

  .م1998/هـ1408عبدالجليل عبده شلبي، بيروت، عالم الكتب، الطبعة األولي، 

لتنزيل و عيـون األقاويـل فـي    الكشاف عن حقائق غوامض ا    الزمخشري، محمودبن عمـر،      -

  .م1987/هـ1407، بيروت، لبنان، دارالكتاب العربي، الطبعة الثالثة، وجوه التأويل

 سـيدمهدي حـائري   ي ، ترجمـه اإلتقان في علـوم القـرآن   الدين عبدالرحمن،     سيوطي، جالل  -

  . ش.هـ1387قزويني، تصحيح محمد ابوالفضل ابراهيم، قم، انتشارات اميركبير، چاپ اول، 

، بيـروت، لبنـان، داراألضـواء، الطبعـة الثانيـة،      جوامـع الجـامع   بن الحـسن،      الطبرسي، الفضل  -

  .م1992/هـ1412



  1391 تابستان. 23دبيات عربي، علمي ـ پژوهشي، شمارهي انجمن ايراني زبان و امجله       
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، دراسة و تحقيق حنيف بن      ايجاز البيان عن معاني القرآن     النيسابوري، محمدبن أبي الحسن،      -

  .   م1995/هـ1405حسن القاسمي، بيروت، دارالغرب اإلسالمي، الطبعة األولي، 



   ام قرآن كريم معناشناسي اسلوب كنايه در جزء سي                                                     
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