کاربرد کنایه در پرتو آیاتی از قرآن کریم


روحاهلل نصیری

استاديار دانشگاه اصفهان ،اصفهان
(تاريخ دريافت 1393/06/24 :تاريخ پذيرش)1393/10/09 :

چکیده
بيان صري بعضی از معانی خوشايند نيست ،ولی به وسيلة کنايه ،همران معرانی را مریتروان برا
اسلوبی مؤثّر و بليغ بيان نمود .کنايه از تصري بليغتر است ،چراکه کنايه مانند ادّعاي مفهومی است
با ارائة دليل .کنايه ذکر مالزم معنايی است تا ذهن مخاطب را از آننه در کالم آمده ،به آننه نيامده
منتقل کند .استفاده از کنايه در کالم علل گوناگونی دارد که از جملة آنها میتروان بره رعايرت ادن،
تصويرگري ،استدالل ،تزيين سخن و يا جذابيّت بخشيدن به کالم اشاره کرد .قرآن به تمام قواعردي
که به سخن ،زيبايی و عمق می بخشد ،توجّه نموده است .يكی از صنايع لفظی و معيارهراي زيبرايی
سخن« ،کنايه» است که قرآن از آن بهرة فراوان برده است و در مروارد گونراگون و بره انگيرزههراي
متفاوت ،تعابير کنايی دارد .در مقالة حاضر ،به روش توصيفی ر تحليلی و با بررسی مروردي  16آيره
از آيات قرآن کريم ،کاربردهاي مختل اين شيوة بيانی بررسی شده است.
واژگان کلیدی :کنايه ،کاربردهاي کنايه ،کنايه در قرآن.

E-mail: roohallah۶۲@yahoo.com
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مقدّمه
علم بيان به سه بخش کلّی تشبيه ،مجاز و کنايه تقسيم مریشرود کره سرادهتررين طريرق اداي
مقصود ،تشبيه است و کنايه از نظر تأثير در بالغت سخن ،از سه مرورد ذکرر شرده مرؤثّرتر اسرت و
«اديبان دربارة اينكه کنايه از هر تصرريحی رسراتر و شريواتر اسرت ،اتّفراق نظرر دارنرد» (جرجرانی،
1368ق .)162 :.تعبيرات کنايی قرآن ،زيبا و عميق اَند و همراه با ساير محورهرا ،قررآن را زيبراترين
سخن نمودهاند .با بررسی نحوة پيدايش کنايهها ،مشخّص می شود که ريشة بسياري از آنها ،در آيات
قرآنی و اعتقادات پيشينيان است براي نمونه« ،روزة حضرت مريم (س) » کنايه از «سكوت کردن و
خاموش شدن» است «لَن ترانی» گفتن ،کنايه از «نااميد کردن» و «تابوت به دريا افكنردن» کنايره
از «رها کردن و به خود واگذاشتن» است .از ويژگیهاي اعجاز قرآن ،ادبی بودن اين کتران آسرمانی
است ،لذا شايسته است مطالعة ابعاد ادبی اين کتان آسمانی بيشتر مورد توجّه قرار گيرد .به همرين
منظور ،در مقالة حاضر ،به دنبال پاسخ بدين پرسرش هسرتيم کره جايگراه «کنايره» و انگيرزههراي
بهکارگيري آن ،در قرآن کريم چيست؟ برراي تحقّرق ايرن هردف ،ابتردا کنايره را از لحراظ لغروي و
اصطالحی تعري میکنريم .سر س ويژگریهراي آن را بره تفصريل شررح مریدهريم و در نهايرت،
کاربردهاي کنايه را در آياتی از قرآن کريم بررسی میکنيم .الزم به ذکر است که کنايه در قرآن بره
صورت فراوان به کار رفته ،ولی به خاطر محدوديّت حجرم مقالره ،بره ذکرر مروارد شراخص بسرنده
میکنيم.

1ـ پیشینة بحث
مقالههاي متعدّدي دربارة کنايه نوشته شده که به اجمال آنها را معرّفی میکنيم تا تمرايز مقالرة
حاضر با آنها مشخّص گردد .در مقالة «کنايه در قرآن» از جعفرر يعقرون (سرال  ،)1383مؤلّر بره
مقايسة ترجمة کنايه در آياتی از قرآن ،از چند مترجم مختل پرداخته ،امّا در مقالة حاضر ،انگيزهها
و کاربردهاي کنايه در قرآن بررسی شده است .در مقالة «کنايه و اسبان بالغت آن» اثرر غالمعبّراس
رضايی (سال  ،) 1378به مواردي چون تعري معناي لغوي و اصطالحی کنايه ،انواع کنايه و معرّفری
کنايه تمثيلی پرداخته شده است .در مقالة «تفاوت کنايه با ضرنالمثرل» از آقراي ذوالفقراري سرال
( ،)1387پس از معرّفی کنايه و ضرنالمثل ،تفاوت کنايه با مجاز ،استعاره و ضرنالمثرل شررح داده
شده است و نويسنده ،مالکهايی ارائه کرده که به وسيلة آنها ضرنالمثل و کنايره از هرم تشرخيص
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داده میشوند .در مقالة « تطوّر تراريخی کنايره در ادن فارسری و عربری ترا قررن هفرتم هجرري» از
عبدالقادر پرويز به سال ( ،)1387بحثی دربارة چگونگی پيدايش علم بيان شرده ،سر س بره سرابقة
استعمال لفظ کنايه و تعريض اشاره شده است و در ادامه ،کنايه از لحاظ لغوي و اصطالحی تعرير
شده است .در مقالة «جستاري در بان کنايه» اثر منصرور ميرزانيرا سرال ( ،)1373کنايره از لحراظ
لغو ي در سه زبان فارسی ،عربی و انگليسی بررسی شده است .س س بره نمونرههرايی از کنايرههراي
فارسی اشاره و معناي حقيقی و مجازي آنها معرّفی شده است .در مقالة «کنايه نقّاشری زبران» اثرر
تقی وحيديان به سال ( )1375اصطالح کنايه تعري شده است و با استعاره و تمثيل مقايسره شرده
ا ست .س س فرق کنايه و مجاز به صورت مفصّل شررح داده شرده اسرت و در نهايرت ،بره برخری از
زيبايیهاي ادبی کنايه اشاره گرديده است .با توجّه به توضي هايی که ذکر شد ،مشرخّص مریگرردد
که مقالة حاضر تفاوتی اساسی با مقاله هاي مذکور دارد ،چراکه در اين مقاله پس از معرّفی کنايه ،به
کاربردهاي آن در قرآن کريم پرداخته میشود که فقدان اين مبحث در مقالههراي مرذکور مشرخّص
است.

2ـ تعاری
1ـ )2حقیقت و مجاز
پيش از پرداختن به تعري کنايه ،دانستن معنی حقيقت و مجاز ضروري مینمايد .شمس قيس
در کتان المعجم حقيقت را چنين تعري میکند« :حقيقت آن است که لفظ را بر معنریاي اطرالق
کنند که واضع لغت ،در اصل وضع ،آن لفظ را به ازاي آن معنی نهاده باشد چنانکه بگرويی دسرت
به شمشير برد و پاي فرار پيش نهاد که لفظ دست و پاي در اصل وضع ،به معنری خراصّ خودشران
بهکار رفتهاند( » ...رازي .)358 :1335 ،همننين وي در تعري مجاز میگويد« :مجاز آن اسرت کره
از حقيقت درگذرند و لفظ را بر معنی اي اطالق کنند که در اصل وضع نه براي آن نهاده باشد ،لكرن
با حقيقت آن لفظ وجه عالقه اي دارد که بدان مناسبت مراد متكلّم را از آن اطالق فهم تروان کررد
چنانکه بگويی :فالنی را بر تو دستی نيست و در دوستی تو پايی ندارد يعنی او را بر تو «قردرتی و
نعمتی» نيست و در دوستی «بیثبات» می نمايد ،چون مالزمتی ميان دسرت و قردرت ،نيرز پراي و
ثبات است ،از اين استعمال به قرينة ترکيب اين الفاظ ،معنی «قدرت» و «ثبات» معلروم مریشرود»
(همان.)358 :
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2ـ )2کنایه
کنايه در لغت به معنی «ترک تصري » است و در اصطالح« ،آوردن لفظی است که غرض از آن،
الزمة معناي ديگر است با جواز ارادة الزم آن معنی» (سركّاکی1937 ،م .)170 :.بره عبرارت ديگرر،
«کنايه» آوردن مالزم يا يكی از مالزمهاي يک معنی است بره جراي خرود آن معنری يعنری آوردن
مالزم يک معنی است بهگونهاي که ابتدا معنی مالزم را دريرابيم و آنگراه ذهرن از معنری مرالزم بره
معنی اصلی منتقل شود (ر.ک جرجانی )52 :1368 ،مثالً در عبارت کنايی «آش زخانة آنران تميرز
است و کنيزکان از رنج آش زي و شستن ديگها شكايت نمیکنند» ،الزمة پاکيزه بودن آش زخانهها،
پخت نكردن و الزمة پخت نكردن ،عدم پذيرايی از ميهمانان و الزمة عردم پرذيرايی «بخرل» اسرت.
پس میتوان گفت« :کنايه ،آوردن صورت ملموس يک معنی است به شرط آنكه ابتدا اين صورت بره
ذهن برسد ،س س ذهن را به معنی اصلیخود متوجّه سازد» (فاضلی.)337 :1365 ،

3ـ )2ویژگیهای کنایه
1ـ3ـ )2دوبعدی بودن
يک معنی نزديک يعنی تصويري که مالزم معنی مراد است ،ديگر معنی دور يعنری خرود معنری
مراد .دو يا چند بُعدي بودن يكی از عوامل مهمّ زيبايیآفرينی در کالم ادبی اسرت .ايرن خصرلت در
زبان خبري عيب است زيرا در پيامرسانی اختالل پديد میآورد ،امّا کالم ادبی ،بهويرژه شرعر ،زبران
خبري نيست ،بلكه زبان هنري است و اين زبان هرچه ابعاد در آن بيشتر باشد ،زيبراتر اسرت .دو يرا
چند بُعدي بودن کالم ،کاري خالف روال عادي زبان و شگفتانگيز است .روال عادي زبان اين اسرت
که يک لفظ بر يک معنی داللت کند .در کنايه کالم يكی است ،امّا دو معنی از آن برمیآيرد .اصروالً
دو يا چند معنايی بودن خاصّ شعر و کالم ادبی است (وحيديان.)58 :1375 ،

2ـ3ـ )2تصویرگری
يعنی در کنايه به جاي آنكه چيزي را بگويند ،تصوير آن را نشان میدهنرد «کنايره هرم ماننرد
سخن ،مفهوم و پيامی دارد و هم مانند نقاشی ،آن مفهوم و پيام را نشان میدهد .هم سخن اسرت و
هم نقاشی و مزاياي هر دو را دارد .سخن ،قدرت تفهيم و تفهّم دارد ،امّا نمیتوانرد مفراهيم را نشران
دهد ،نقاشی نشان میدهد ،امّا قدرت تفهيم و تفهّم ندارد ،ولی کنايه هم بيان میکنرد و هرم نشران
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میدهد .يكی از داليل شيوايی کنايه ،ارائه نمودن معانی در قالب صورتهاي عينی است کره آنهرا را
به صورت امري ملموس و مشهود درآورده است و آشكارا بره نمرايش مریگرذارد و ايرن رمرز ترأثير
عميقی است که کالم کنايی بر مخاطب دارد ،درحالی کره کرالم عرادي و صرري از اجرراي چنرين
نقشی عاجز است» (حسينی1413 ،ق.)754 :.

3ـ3ـ )2ایجاز
هرچند ا ز منظر علم معانی ،ايجاز وقتی بالغی است که به مقتضاي حال باشد ،امّرا نروعی ايجراز
وجود دارد که جنبة هنري دارد و ذاتاً زيباست ،بیآنكه رابطهاي با اقتضراي حرال داشرته باشرد .در
کنايه ايجاز هنري وجود دارد زيرا لفظ يكی است و معنا دو .در کالم عادي ،هر لفظ بر يرک معنری
داللت دارد ،امّا در کنايه به سبب دوبُعدي بودن ،لفظ بار معنايی دوگانه دارد .کنايه میتواند مرا را از
بيان الفاظ متعدّد بینياز نمايد ،بلكه در مواردي يک لفظ کنايی با ايجاز خود میتواند معنايی را القرا
کند که درصورت تصري  ،الفاظ بسياري بايد عهده دار القاي همان معنا باشند .چنين نقرشهرايی را
میتوان به وضوح در کنايات بديع قرآن سرا گرفت کنايههايی که يا ترسيمکننردة تصراوير گويرا و
رسا هستند و يا در نهايت ادن ،حكايت از اموري دارند که بيان مسرتقيم و عرادي آنهرا باعرث تنفّرر
خاطر است .هرچند کنايه محدوديّت لفظی دارد ،امّا معانی دقيق و جامع دارد که الفراظ حقيقری از
اداي آنها ناتوانند (ر.ک قاسمی89 :1386 ،ر .)88

4ـ3ـ )2استدالل
اهميّت کنايه از آن جهت است که هميشه همراه با دليل است و از همه مهمتر اينكه انسرانهرا
معموالً از تذکّر و نصيحت مستقيم گريزانند ،حتّی در مقابل آن جبهه میگيرند ،ولی آننه میتوانرد
از تلخی پند و اندرزهاي مستقيم بكاهد و سبب گرردد ترا مرواعظ و دسرتورهاي اخالقری برا رغبرت
پذيرش شوند ،ارائة آنها در قالب کنايه است .کنايه از حقيقت و تصري بليغتر است و وجره ابلغيّرت
کنايه بر تصري آن است که کنايه مانند ادّعاي چيزي است با ارائة دليل زيررا در کنايره ،انتقرال از
ملزوم است به الزم و وجود هر ملزومی گواه بر وجود الزم خود است ،چه آنكه جدايی الزم از ملرزوم
محال است .پس در کنايه مثل اين است که استدالل شده بر وجود ملزوم از وجود الزم مثالً هرگراه
بگوييم «زَيدٌ کَثِيرُ الرَّمَادِ» مثل اين است که گفتهايم« :زَيدٌ مِضيَافٌ» زيرا او «کَثِيرُ الرَّمَراد» اسرت و
معلوم است که دعوي حُكمی به اثبات يا سلب همراه با برهان ،قويتر از دعوي حُكمی بردون دليرل
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است« .وجه ابلغيّت کنايه به اين نيست که در نقش معنی چيزي میافزايرد ،بلكره بردين اسرت کره
براي اثبات معنی افادة تأکيد می کند که خالف آن چنين تأکيردي را نردارد ،مرثالً فضريلت «کَثِيررُ
الرَّمَاد» بر«کَثِيرُ القُرَي» به اين نيست که داراي معانی بيشتر است ،بلكه به واسطة تأکيرد آن اسرت
(ر.ک تفتازانی ،بیتا414 :ر.)415

5ـ3ـ )2غرابت و آشناییزدایی
زبان شعر ،زبانی است بديع و شگفت ،غريب و توجّهبرانگيز ،امّا زبان روزمرّه زبانی تكراري اسرت،
لذا بدان توجّه نداريم .کار شاعر آن است که از اين سخن تكراري و عادي ،کالمری بيافرينرد برديع و
شگفتانگيز يعنی در زبان آشنايیزدايی کند ،همانند ذون کردن سكّههاي فرسوده و ضررن کرردن
سكّههاي بديع با مصال سكّههاي فرسوده با ترفند کنايه (ر.ک وحيديان.)67 :1375 ،

6ـ3ـ )2مبالغه
يكی از ويژگیهاي هنر ،به ويژه ادبيّات ،مبالغه است .وقتی امري بزرگترر از آننره اسرت ،نمروده
شود ،تأثير آن بر عقل و احساسات بيشتر خواهد بود .در کنايه نيز با انتخران مرالزمهراي برجسرته،
هرچيزي بزرگتر از حدّ متعارف نشان داده میشود.

7ـ3ـ )2تعریض
در اصطالح به کالمی گفته می شود کره از محترواي آن معنراي ديگرري اسرتنباط شرود (ر.ک
تفتازانی1425 ،ق )403 :.براي نمونه ،انسان نيازمند در اشاره به فقرر خرود و ترغيرب مخاطرب بره
بخشش چنين بگويد« :خدمت شما رسيدهام تا سالمی کنم و به سيماي کريمانة شما نگاه کنم».

8ـ3ـ )2تزیین سخن
بسياري از معانی را اگر با زبان عادي بيان کنيم ،لذّتبخش نيست و گاه زشرت مرینمايرد ،ولری
همان الفاظ را می توان از رهگذر کنايه به اسلوبی زيبا و مؤثّر بيان نمود .جراي بسرياري از تعبيررات
ناخوش و کلمات زشت را می توان از راه کنايه به کلمات و تعبيراتی داد که خواننده از شرنيدن آنهرا
هيچ گونه امتناعی نداشته باشد مانند «لَحِقَ باللَّطِي ِ الخَبيرر» ،کنايره از مررگ« ،سرليم» کنايره از
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مارگزيده« ،بصير» کنايه از نابينا« ،مفاز » کنايه از مهلكره و «ابرويحيی» کنايره از عزرائيرل .شرايد
سهم عمده در استعمال کنايات در همين حوزه مفاهيمی باشد که بيان مستقيم و عادي آنهرا مايرة
تنفّر خاطر است ر.ک رضايی.)103 :1378 ،

9ـ3ـ )2جذّابیّت بخشیدن به کالم
برخی از اديبان فرنگی عقيده دارند که اگر چيزي را به همان نام که هست ،يعنی به نرام اصرلی
خودش ،بناميم ،سه چهارم لذّت و زيبايی بيان را از ميان میبريم زيرا کوششی که ذهن براي ايجراد
پيوند ميان معانی و ارتباط اجزاي سازندة خيال دارد ،به اين صورت از ميان میرود و آن لرذّتی کره
حاصل جستجوست ،به صورت ناچيزي درمیآيرد (ر.ک شرفيعی کردکنی .)139 :1366 ،لرذا ارائرة
مطلبی در قالب کنايه ،سبب ترک تصري به آن است و در نتيجه ،ذهن مخاطب براي يافتن معنراي
اصلی به تكاپو میافتد و اين جستجوي ذهنی براي او خوشايند است.

 )3کنایه در قرآن
اعجاز بيانی قرآن که مورد توافق متفكّران اسالمی است ،به الفاظ و ظاهر قرآن مربوط میشرود
زيرا قرآن افزون بر گسترة فكر و تشريع بیمانند خود ،با ظاهري زيبا با انسران سرخن گفتره اسرت.
متن قرآن نه شعر بود و نه نثر ،بلكه برخاسته از کلمات زبان عربی ،امّا بیبديل و بریهمترا برود ،آن
هم در دورانی که فصاحت و بالغت عرن ظهوري بی مانند داشت و اعتراف بزرگانی چرون وليرد برن
مغيره ر امير سخنسراي عرن ر را در پی داشت که گفت« :قرآن نه شعر است و نه سحر ،بلكه کالم
خداست ...زيرا حالوت و طراوتی دارد که بیمانند و بینظير است» (نيشرابوري .)507 :1343 ،ايرن
کتان آسمانی که به زبان عربی نازل شده ،از همة زيبايیهاي کالم عربی از جمله «کنايه» اسرتفاده
کرده است .در قرآن تعبيرهاي لطي کنايی به صورت فراوان به کار رفته اسرت» (احمردي:1376 ،
.)76
علم بيان همنون بقيّة علوم زبان عربی ،با ظهور اسالم و تنزيل قرآن کريم پيردا شرد و برا گرذر
زمان ،در معنا ،مفهوم يا حتّی نوع کاربرد و انواع و اقسام ،تطوّر يافت تا به علمی داراي مبنا و اصرول
تبديل شد .وقتی به قرآن کريم به عنوان خاستگاهی براي علم بيان توجّره شرود ،بره آيراتی فرراوان
می توان استشهاد کرد ،امّا در خصوص کنايه ،آية مبارکة ﴿وَالَ جُنَاحَ عَلَیْکُمْ فِیمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِـنْ
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خِطْبَةِ النِّسَاء أَوْ أَکْنَنتُمْ فِی أَنفُسِکُمْ عَلِمَ اللّهُ أَنَّکُمْ سَتَذْکُرُونَهُنَّ ﴾...اصلی ترين و بهترين مرجع
است که علماي لغرت و زبرانشناسران از آن الهرام گرفترهانرد و مبحرث «کنايره» را برر آن اسرتوار
ساختهاند .با تأمّرل در آيرة شرريفه ،برا دو لغرت «کنايره» در فعرل «اّکّنْرتُمْ» و «تعرريض» در فعرل
«عَرَّضْتُمْ» مواجه می شويم که در حيطة لغوي همان معنايی را دارد که اصرحان معراجم از کنايره و
تعريض در آثار خود بيان داشته انرد ،حتّری برا معنراي اصرطالحی آن در سرط وسريع سرنخيّت و
هماهنگی دارد .پس پيدايش ،رشد و نموّ علم بيان از فضل قرآن کريم و پرژوهش و تحقيرق در ايرن
معجزة بزرگ پيامبر اکرم (ص) است (ر.ک جرجانی.)67 :1377 ،
قرآن و سنّت دينی پُر از نمادها ،مدلها و تمثيلهاي حسّی است کره برخری نمادهرا شرنيداري
بوده مثل ﴿وَیُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ :و رعرد ،تسربي و حمرد او مرىگويرد( »...الرّعرد )13/و بعضری
تصويري مثل﴿ :اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْةكَاةٍ فِیهَـا مِصْـبَاحٌ  :...خداونرد نرور
آسمانها و زمين است .مَثَل نور خداوند همانند چراغدانى است که در آن چراغى (پُرفررو ) باشرد﴾..
(النّور .)35 /در اين آيه از «نور» به عنوان يک نماد حسّی تصويري استفاده شده است و بره آن هرم
بسنده نكرده ،بلكه زيبايیهاي هنري ديگري نيز آورده است« :خدا نور آسمانها و زمين اسرت .مَثَرل
نور او چراغدانی است که در آن چراغی است ،چرا در بلور و آبگينه .آبگينه گويی ستارهاي تابنراک
است و از درخت مبارک زيتون برافروخته میشود .نزديک است روغن آن خود برر افروختره شرود و
شعله کشد ،هر چند که آتشی بر آن نخورد .نور در نور است» (مرؤدّن .)270 :1379 ،برا توجّره بره
جايگاه وسيع زبان تمثيلی در دين و ناگزيري از عنصر «کنايه» و نماد در آن ،زبان قررآن افرزون برر
سطوح و ظواهر ،داراي هستة معنايی نيز میباشد که اصل همين است همرانگونره کره از حضررت
امام صادق (ع) روايت شده است« :عبارتهاي آن بر عوام ،اشارتهاي آن بر خواص ،لطاي آن براي
دوستان و حقايق آن براي رسوالن است» (زرکشی1415 ،ق.)255 :.

4ـ کاربردهای کنایه در قرآن کریم
به سبب فراوانی کاربرد کنايه در قرآن ،بررسی همة آنها در يرک مقالره ممكرن نيسرت ،لرذا بره
بررسی موردي  16آيه از آيات قرآن کريم میپردازيم و براي اين کار ،آيراتی را انتخران کررديم کره
کنايه در آنها با انگيزههاي مختل به کار رفته است.
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1ـ﴿ )4هُوَ الَّذِی خَلَقَکُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِةََةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِیَسْـکُنَ إِلَیْهَـا فَلَمَّـا تَغَشَّـاهَا
حَمَلَتْ حَمْالً خَفِیفًا( ﴾...األعراف« )189 /او خدايی است که همرة شرما را از يرک فررد آفريرد و
همسرش را نيز از جنس او قرار داد تا در کنار او بياسرايد و چرون برا او خلروت کررد ،براري سربک
برداشت» (فوالدوند1415 ،ق.).
اين آيه ،مَثَلی است که براي بنیآدم زده شده ،به خاطر رفتارشران و اينكره عهرد ازلری خرود را
شكستند و به آيات خدا ظلم کردند (طباطبائی .)488 :1363 ،ابتدا میفرمايد که خداوند همة شرما
را از يک نفر آفريد يعنی «نَفْسٍ واحِةَ ٍ» .در اين آيه «نَفْسٍ واحِوةَ ٍ» کنايره از حضررت آدم اسرت و
اين براي «بيان عظمت قدرت خداوند» است که نسل بشر را تنها از يک نفر بره وجرود آورده اسرت.
همننين در اين آيه از «انجام عمل زناشويی» ميان آدم و حوّا ،با لفظ «تَغَشَّری» يراد شرده کره بره
معناي پوشانيدن و انجام دادن کاري در خلوت است .اين يک تعبيرر کنرايی اسرت کره بره منظرور
«رعايت ادن» و پرهيز از بيران لفرظ صرري آورده شرده اسرت .در قررآن کرريم از عمرل زناشرويی
تعبيرهاي کنايی ديگري هم آمده است ،از جمله:
﴿أُحِلَّ لَکُمْ لَیْلَةَ الصِّیَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَآئِکُمْ  ...فَـاننَ بَاشِـرُوهُنَّ( ﴾...البقرره...﴿ ،)187 /أَوْ
الَمَسْتُمُ النِّسَاء( ﴾...النّساء .)43 /در دو آية مذکور ،سه کنايه به کار رفتره اسرت .الفراظ «الرَّفْرثُ»،
«باشِرُوهُنَّ» و «المَسْتُمُ» ،که به صورت کنايی دربارة رابطة زناشويی بره کرار رفتره اسرت ،چررا کره
آشكارا و با صراحت گفتن آنها به دور از ادن و شرمانگيز است.
2ـ﴿ )4وَفُرُشٍ مَّرْفوعَةٍ﴾ (الواقعه« )34 /و آنها راست زنانی واالمقام» (معزّي« .)1372،فُرُشٍ»
بر وزن «عُنُق» جمع فراش است و در اصل به معناي هر گونه بستري است که میگسرترانند (ر.ک
قرشی ،1371 ،ج  .)161 :5امّا در اين آيه با توجّه به کلمة «مَرْفُةعَةٍ»« ،فُررُشٍ» بره معنراي برانوانی
است که در عقل و زيبايی به درجة بااليی رسيدهاند (ر.ک همان ،ج .)521 :10پيشتر ذکرر کررديم
که اگر چيزي را به همان نام که هست ،يعنی به اسم اصلی خود نام ببريم ،سهچهارم لذّت و زيبرايی
بيان را از ميان می بريم زيرا کوششی که ذهن براي ايجاد پيوند ميان معانی و ارتباط اجزاي سازندة
خيال دارد ،به اين صورت از ميان میرود و آن لذّتی که حاصرل جستجوسرت ،بره صرورت نراچيزي
درمیآيد ،لذا هدف از کنايه در اين آيه میتواند «جذّابيت بخشيدن به کالم» باشد.
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3ـ﴿ )4إِنَّ هَذَا أَخِی لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِیَ نَعْجَةٌ وَاحِةََةٌ فَقَالَ أَکْفِلْنِیهَا وَعَزَّنِی فِـی
الْخِطَابِ﴾ (ص .)23 /اين برادر من است و او نود و نُه ميش دارد و من يكی بيش ندارم ،امّا او اصرار
میکند که اين يكی را هم به من واگذار و در سخن برر مرن غلبره کررده اسرت» (مكرارم شريرازي،
.)476 :1373
کلمة «نَعْجَة» از لحاظ لفظی به معناي «ميش» است (ر.ک قرشری ،1371 ،ج  ،)82 :7ولری در

اين آيه ،کنايه از «همسر» آمده است ،عادت عرنها اين بوده که به اسم زن تصري نكنند .در قررآن
کريم نيز به نام هيچ زنی جز حضرت مريم (س) تصري نشده اسرت (ر.ک سريوطی.)274 :1386 ،
لذا هدف از آوردن کنايه در اين آيه« ،ايجاد غرابت و آشنايیزدايی» است.
4ـ﴿ )4مَا الْمَسِیحُ ابْنُ مَرْیَمَ إِالَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صَِِّيقَةٌ کَانَا یَأْکُالَنِ
الطَّعَامَ( ﴾...المائده« )75 /مسي فرزند مريم فقط فرستاده خدا بود .پريش از وي نيرز فرسرتادگان
ديگري بودند و مادرش زن بسيار راستگويی بود که هرر دو غرذا مریخوردنرد( »...مكرارم شريرازي،
.)455 :1373
اين آيه اعتقاد مسيحيان مبنی بر الوهيّت حضرت عيسی (ع) را باطل میکنرد .عقيردة عمرومی
مسيحيان بر اين بود که حضرت عيسی (ع) فرزند خدا و به يک معنی ،خرود خردا اسرت کره برراي
بازخريد گناهان بشريّت آمده است .پس از آن برراي تأييرد ايرن سرخن ،عبرارت «وَاُمُّرهُ صِوةَّیقَةٌ» را
می آورد .اشاره به اينكه کسی که داراي مادر است ،چگونه میتوانرد خردا باشرد (ر.ک همران ،ج ،5
 .)54 :1386بعد از آن به يكی ديگر از داليل نفی ربوبيّت مسي (ع) يعنری «کَانَرا يَاکُلَران الطَّعرامَ»
اشاره میکند .در اين آيه« ،کَانَا يَاکُلَان الطَّعامَ» (خوردن غذا) ،کنايه از «قضراي حاجرت» اسرت کره
براي «رعايت ادن» به صورت کنايی به کار رفته است.
5ـ﴿ )4یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّالةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَکُمْ وَأَیْدِیَکُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ
وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِکُمْ وَأَرْجُلَکُمْ إِلَى الْکَعْبَینِ وَإِن کُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُواْ وَإِن کُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى
سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مَّنکُم مِّنَ الْغَائِطِ( ﴾...المائده« )6 /اي کسانی که ايمان آوردهايد! هنگامی که بره
نماز میايستيد ،صورت و دست ها را تا آرنج بشوييد و سر و پاها را تا مفصل مس کنيد و اگر جُنُرب
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باشيد ،خود را بشوييد و اگر بيمار يا مسافر باشيد يا يكی از شما از محل پستی (گود) آمده» (مكارم
شيرازي.)109 :1373 ،
در اين آيه ،حُكم کسانی که دسترسی به آن ندارند تا غسل کنند يا بدن خود را بشويند ،گفتره
شده است .دو مورد از آنها بيمار يا مسافر است که بردن نام آنها به اين منظور بوده که آدم بيمار يرا
مسافر نمی تواند بدن خود را با آن بشويد و يا اصالً دسترسی به آن پيدا نمیکند .اينگونه افراد اگرر
حدث اصغر يا اکبر طبق جمله «اوْ جَاءَ اَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الغَائِطِ» براي آنها پيش آيد ،بايد وضو بگيرنرد
يا غسل يا تيمّم کنند (طباطبائی.)282 :1383 ،
«غائط» در لغت به زمين گودي اطالق می شده کره برراي قضراي حاجرت بره آنجرا مریرفتنرد
(ابنمنظور اندلسی1414 ،ق ،.ج  )365 :7در اين آيه«،آمدن از زمين گود» ،کنايه از «بروز حردث»
است که براي «رعايت ادن» به صورت کنايه ،به کار رفته است (ر.ک حسرينی شريرازي1423 ،ق:.
.)120
6ـ﴿ )4وَ قَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَیْنا قَـالُوا اَنْطَقَنَـا اهللُ الَّـذِی اَنْطَـقَ کُـلَّ شَـیءٍ﴾
(الفصّلت« )21 /آنها به پوستهاي تنشان می گويند :چرا برر ضر ّد مرا گرواهی داديرد؟! آنهرا جروان
می دهند :همان خدايی که هر موجودي را به نطق درآورده ما را گويا ساخته است» (مكارم شيرازي،
.)479 :1373
در اين آيه دو کنايه به کار رفته است :ال ) از آنجا که قيدي براي کلمره «جلرود» آورده نشرده
است و نفرموده پوست کدام يک از اعضاء ،لذا جلود می توانرد کنايره از عرورت باشرد کره بره خراطر
«رعايت ادن» نام آن برده نشده است (نيشابوري1415 ،ق ،.ج .)728 :2ن) مقصود از «کُلّ شریء»،
حيوان ها هستند و منظور اين است که اندامها در جوان صاحبان خود میگويند« :سخن گفرتن مرا
نسبت به قدرت خداوند که میتواند هر حيوانی را گويا کند ،چيزي نيسرت» (زمخشرري 1407ق ،.
ج  .)195 :4هدف از کنايه در مورد دوم« ،ايجاز» است ،چرا که اين لفظ کنايی با ايجاز خود معنايی
را القا کرده که در صورت تصري  ،الفاظ بسياري بايد عهدهدار القاي همان معنا میشدند.
7ـ﴿ )4نِسَآؤُکُمْ حَرْثٌ لَّکُمْ فَأْتُواْ حَرْثَکُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَـدِّمُواْ ألَنفُسِـکُمْ وَاتَّقُـواْ اللّـهَ﴾...
(البقره « )223 /زنان شما کشتزار شما هستند .هر زمان کره خواسرتيد ،بره کشرت خرود درآييرد و
(فرزندان صال ) را براي خود ذخيره کنيد و از خدا بترسيد» (قرشی.)403 :1377 ،
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کلمة «حرث» مصدر و به معناي زراعت است .نسبت زنان به جامعة انسانی ،نسبت کشتزار است
به انسان کشتكار  ...و اگر زنان نباشند ،نوع انسانی دوام نمیيابرد و نسرل او قطرع مریشرود (ر.ک
طباطبائی .)319 :1383 ،در اين آيه ،براي «تزيين سخن و رعايت ادن» ،با آوردن لفظ «حرث» بره
صورت کنايی به رابطة زناشويی اشاره شده است.
8ـ﴿ )4یَا أَیُّهَا النَّبِیُّ إِذَا جَاءکَ الْمُؤْمِنَاتُ یُبَایِعْنَکَ عَلَى أَن لَّا یُشْرِکْنَ بِاللَّـهِ شَـیْئًا وَلَـا
یَسْرِقْنَ وَلَا یَزْنِینَ وَلَا یَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا یَأْتِینَ بِبُهْتَانٍ یَفْتَرِینَهُ بَیْنَ أَیْدِیهِنَّ وَأَرْجُلِهِـنَّ وَلَـا
یَعْصِینَکَ فِی مَعْرُوفٍ فَبَایِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ( ﴾...الممتحنه« )12 /اي پيامبر! هرگراه زنران
باايمان براي س ردن تعهّد نزد تو آيند ر بر اين اساس ر که هيچ چيز را ر در قدرت و تدبير ر با خردا
شريک نشمارند ،دزدي و زنا نكنند و فرزندان خود را به قتل نرسانند و فرزندي کره در دامران خرود
دارند ،به ناروا به کسی نسبت ندهند و در رفتار شايسته از تو نافرمانی نكننرد ،تعهّدشران را ب رذير و
براي آنان از درگاه خدا آمرزش بخواه» (مكارم شيرازي.)521 :1373 ،
در اينجا «بَيْنَ اَيْدِيهنَّ وَ اَرْجُلِهنَّ» اشاره به فرزند است که در هنگام شير دادن در دامان مرادران
قرار می گرفت و طبعاً پيش پا و دست آنها بود (ر.ک همان ،1374 ،ج  .)47 :24لذا به جاي تصري
به لفظ «فرزند» کنايه به کار رفته است و هدف از آن« ،تصويرگري» است ،چراکه معنی مرراد را در
قالب صورت عينی ارائه نموده است و آن را بهصورت امري ملموس و مشهود درآورده است.
9ـ﴿ )4أَوَمَن یُنَشَّأُ فِی الْحِلْیَةِ وَهُوَ فِی الْخِصَامِ غَیْرُ مُبِینٍ﴾ (الزّخرف« )18 /آيا کسی را که
در البهالي زينتها پرورش می يابد و به هنگام جدال ،قادر به تبيين مقصود خود نيست ،فرزند خردا
میدانيد؟!» (طبري1412 ،ق.)1658 :.
در اين آيه ،مقصود از کسانی که در ميان زر و زيور پرورش يافتهاند« ،زنان» هستند .اين کنايره
به قصد «تزيين سخن» ،آمده است.
10ـ﴿ )4وَقَالَتِ الْیَهُودُ یَدُ اللّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَیْدِیهِمْ وَلُعِنُواْ بِمَا قَالُواْ بَلْ یَـدَاهُ مَبْسُـوطَتَانِ
یُنفِقُ کَیْ َ یَشَاء( ﴾...الزّخرف« )18 /يهود گفتند :دست خدا با زنجيرر بسرته اسرت .دستهايشران
بسته باد! و به خاطر اين سخن از رحمت الهی دور شوند! ب لكره هرر دو دسرت ر قردرت ر او گشراده
است هر گونه بخواهد میبخشد» (طبري1412 ،ق .)418 :.عبارت «بَلْ يَداهُ مَبْسُروطَتان» کنايره از
«داشتن قدرت» است .يهود گفته بود که دست خدا بسته است .خداوند در جوان آنها آورده« :يرداه
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مبسوطتان» .در ادبيّات عربی «يد» کنايه از قدرت و «يدان» به صورت مثنی ،کنايه از کمال قردرت
است .به همين جهت خداي تعالی آن را به صورت مثنّی آورده تا به کمال قدرت خود اشراره کررده
باشد» (طباطبائی ،1363 ،ج .)46 :6
هدف از کنايه در اين آيه« ،استدالل» است ،چرا که کنايه ماننرد ادّعراي چيرزي اسرت برا ارائرة
دليل زيرا در کنايه ،انتقال از ملزوم (يَداهُ مَبْسُوطَتان) است بره الزم (داشرتن قردرت) و وجرود هرر
ملزوم گواه بر وجود الزم خود است ،چراکه جدايی الزم از ملرزوم محرال اسرت و برديهی اسرت کره
دعوي حُكمی به اثبات يا سلب همراه با ارائة دليل ،قويتر از دعوي حٌكمی بدون دليل است .در اين
آيه تأکيد شده که دو دست خداوند باز است .از اين عبارت استدالل میشود که خداي تعالی قردرت
زيادي دارد.
همننين در آية ﴿تَبَّتْ یَدَا أَبِی لَهَبٍ وَتَبَّ﴾ (المسد« )1 /بريده باد دو دست ابولهرب و مررگ
بر او باد) .کلمة«يد» در اين آيه ،به معناي لغوي خود نيست ،بلكه کنايره از «قردرت» آدمری اسرت.
هدف از کنايه در اين آيه نيز «استدالل» است ،چون دست در انسان عضوي است که مقاصرد او بره
وسيلة آن انجام می شود و بيشتر کارهاي آدمی را به دست او نسبت میدهند ،لذا خاسر شدن دست
به معناي بی نتيجه شدن اعمال آدمی ،بلكه نتيجه معكوس دادن آن است يا به معناي باطرل شردن
اعمال او است ،به طوري که زحمتهايش هدر برود و مورد استفادهاش قرار نگيرد (ر.ک طباطبائی،
 ،1363ج .)46 :6
11ـ﴿ )4وَإِن کُنتُمْ فِی رَیْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُواْ شُـهَدَاءکُم
مِّن دُونِ اللّهِ إِنْ کُنْتُمْ صَادِقِینَ * فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَاتَّقُواْ النَّارَ الَّتِی وَقُودُهَا النَّـاسُ
وَالْحِجَارَة أُعِدَّتْ لِلْکَافِرِینَ﴾ (البقره24 /ر« )23اگر شما را شكّی است در قرآنی که بر بندة خرود،
محمّد (ص) ،فرستاديم ،بياوريد يک سوره مانند آن و گواهان خود را بخوانيد به جز خدا ،اگر راسرت
میگوييد * پس اگر چنين نكنيد ـ که هرگز نخواهيد کرد ر از آتشی بترسيد که هيزم آن بدنهراي
مردم ر گناهكار ر و سنگها است و براي کافران آماده شده است» (مكارم شيرازي.)5 :1373 ،
خداوند همة منكران را دعوت به مبارزه با قرآن و آوردن يک سوره مانند آن میکند تا عجز آنها
دليلی باشد روشن بر اصالت اين وحی آسمانی در رسالت الهی آورندة آن ،حتّی براي تأکيرد بيشرتر
می گويد تنها خودتان به اين کار قيام نكنيد ،بلكه تمام گواهان خود را جز خدا دعروت کنيرد (ر.ک
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مكارم شيرازي .)126 :1386 ،کلمة «شُهَدَاءَکُمْ» در اينجا اشاره به گواهانی است که آنها را در نفری
رسالت پيامبر (ص) کمک میکردند و جملرة «اِنْ کُنْرتُمْ صَرادِقينَ» در آيرة  ،23در حقيقرت برراي
تحريک آنها به اين مبارزه است.
در اين آيه ،با هدف«رعايت اختصار و ايجاز» از چند کار متعدّد که به هرم مربروطاَنرد برا کلمرة
«فعل» کنايه آورده شده است و جملة «لَمْ تَفْعَلُوا» با هدف مختصرر شردن کرالم ،کنايره از عبرارت
«فَإنْ لَمْ تَأتُوا بِسُةرَ ٍِ مِنْ مِثْلِهِ» آورده شده است (گنابادي1408 ،ق ،.ج .)66 :1
12ـ﴿ )4وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ * فِی جِیدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَـدٍ﴾ (المسرد5 /رر« )4و (نيرز)
همسرش ،در حالیکه هيزمکش «دوزخ» است * و طنابی در گردنش از لي خرمرا اسرت» (مكرارم
شيرازي 1373ش.)604 :
زن ابولهب که کينهتوز و حقناپذير بود ،خار و خاشاک و بوتههاي خار را به دوش میکشيد و بر
سر پيامبر می ريخت تا آن حضرت به هنگام رفتن به نماز يرا برراي دعروت و هشردار مرردم ،پاهراي
مبارکش آزرده گردد (طبرسی ،1380،ج « .)1489 :5حَمَّالَةُ الْحَطَربْ» کنايره از«زن سرخن چرين»
است (طالقانی ،1362 ،ج  .)297 :4هدف از کنايه در اين آيه« ،تعريض» است ،چررا کره ذکرر ايرن
کناي ه ،تنبيه بر اين مطلب است که سرانجام همسر ابولهب چنين است که در روز قيامرت در آترش
دوزخ به همان هيأت جلوه گر می شود که در دنيا به خود گرفته بود يعنی همانگونره کره در دنيرا
شاخههاي خاربُن و بوتههاي ديگر را با طنان میپينيد و حمل میکرد و همين حال يعنری طنران
به گردن و هيزم به پشت ،جلوهگر گشته ،عذان میشود (ر.ک طباطبائی ،1383 ،ج .)441 :40
13ـ﴿ )4وَالَ تَجْعَلْ یَدَکَ مَغْلولَةً إِلَى عُنُقِـکَ وَالَ تَبْسُـطْهَا کُـلَّ الْبَسْـطِ فَتَقْعُـدَ مَلُومًـا
مَّحْسُورًا﴾ (اإلسراء« )29 /نه هرگز دست خود محكم بسته دار و نره بسريار براز و گشراده ،کره بره
نكوهش و حسرت خواهی نشست» (الهی قمشهاي .)265 :1380 ،در اين آيره« ،بسرتن دسرتها بره
گردن» ،کنايه از «بُخل و امساک» و «بسيار گشاده داشتن دستها» کنايه از «بخشرش بریانردازه»
است و به منظور «تصويرگري»« ،ايجاز» و «مبالغه» به کار رفته است .شيوايی کنايه ،ارائة معانی در
قالب صورتهاي عينی است .اين آيه «بُخل» را به صورت امري ملموس و مشرهود درآورده اسرت و
آشكارا به نمايش گذاشته که اين رمز تأثير عميقی است که کالم کنايی در اين آيره دارد يعنری بره
جاي آنكه بُخل را توصي کند ،تصوير آن را نشان داده است .همننين در ايرن آيره« ،بسرته برودن
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دست به گردن» با ايجاز خود معناي گسترده اي را القا می کند که در صورت تصري  ،الفراظ زيرادي
بايد استفاده میشد تا همان معنا را القا کنند.
14ـ﴿ )4کَأَنَّهُنَّ بَـیْضٌ مَّکْنُـونٌ﴾ (الصّرافات« )49 /گرويی از (لطافرت و سرفيدي) همنرون
تخممر هايی هستند که (در زير بال و پر مر ) پنهان ماندهاند (و دست انسرانی هرگرز آن را لمرس
نكرده است)» (مكارم شيرازي .)447 :1373 ،در اين آيه ،حوريان بهشتی به تخممرر هرايی تشربيه
شدهاند و وجه شبه نيز نيكويی چهره ،رنگ بدن و تازگی است .البتّه واگة «بَريْضْ» در تفسرير اطيرب
البيان فری تفسرير القررآن و الكاشر کنايره از «زنران آزاد» اسرت کره نظرر بره غيرر از زوج خرود
نيانداخته اند و غير از زوج خود کسی به آنها نظر نكررده اسرت (ر.ک مغنيره1424 ،ق ،.ج .)338 :6
هدف از کنايه در اين آيه« ،تعريض» است ،چراکه از محتواي آيه ،معناي ديگري استنباط میشرود
يعنی همانگونه که تخممر مادامی که زير پَر مر محفروظ اسرت ،دسرتنخرورده براقی مریمانرد،
حوريان نيز چنين هستند .به گفتة زرکشی« ،عرنها در کنايه از زنان آزاد ،از واگة «بَيْضْ» اسرتفاده
میکردند» (زرکشی1415 ،ق ،.ج .)320 :2
15ـ...﴿ )4وَالَ یَنظُرُ إِلَیْهِمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ( ﴾...آلعمران« )77 /و به آنان در قيامرت نمرینگررد»
(مكارم شيرازي .)77 :1373 ،در اين آيه ،نگاه نكردن خداوند به کافران در قيامت ،کنايه از «غضب»
خداوند بر آنان است و نيز کنايه دو کاربرد دارد :الر ) ارائرة اسرتدالل .ن) دوبُعردي کرردن جملره.
«کنايه» در اين آيه يک معنی نزديک دارد که همان نگاه نكردن خداونرد بره کرافران اسرت و يرک
معنی دور ،يعنی معنی مراد اصلی از کنايه که «غضب خداوند» اسرت .کنايره ماننرد ادّعراي چيرزي
است با ارائة دليل زيرا در کنايه ،انتقال از ملزوم (نگاه نكردن خداوند به کافران) است به الزم يعنری
(غضب خدا) ،و وجود هر ملزومی گواه بر وجود الزم خود است .دو يا چند بُعدي بودن ،يكی ديگر از
عوامل مهمّ زيبايی آفرينی در کالم ادبی است .روال عادي زبان اين است که يک لفظ بر يرک معنری
داللت کند ،ولی در کنايه ،کالم يكی است ،امّا دو معنی از آن برمیآيد ،لذا از کناية به کرار رفتره در
اين آيه چنين برمیآيد که خداوند هم به کافران نگاه نمیکند و هم نسبت به آنها خشمگين است.
16ـ﴿ )4فِیهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ( ﴾...الرّحمن« )56 /در آن با هاي بهشتی ،حوريرانی هسرتند
با حُجُب و حيا» (صفّارزاده .)1301 :1380،در اينجا «حفظ کرردن نگراه» کنايره از «عفّرت و حيرا»
است يعنی آن زنان به هيچ کس جز همسران خود توجّره ندارنرد .هردف از کنايره در آيرة مرذکور،
«تصويرگري» است يعنی به جاي آنكه حيا و عفّت زنان توصي شود ،با ايجاز تصوير آن نشان داده
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شده است .يكی از داليل رسايی کنايه در آية مذکور ،ارائة هيأت وقار و عفّت زنان پاکدامن در قالرب
صورت عينی است که آن را به شكلی مشهود درآورده و آشكارا جلوهگر ساخته است.

نتیجهگیری
در زمان نزول قرآن ،هنر سخن و سخنوري ميان مردم رواج زيادي داشت ،لذا يكی از مهمتررين
وجوه اعجاز قرآن ،اعجاز بيانی آن است .کنايه به عنوان يكی از مهمترين مباحث علم بيان ،در قرآن
به صورت فراوان به کار رفته است و برخی از کنايههاي امروزي ،ريشه در موضروعات قرآنری دارنرد.
کنايه از تصري  ،بليغتر است ،چراکه به وسيلة آن ر و با ارائة ضمنی دليرل ر ذهرن انسران از مرالزم
معنا به خود معنا منتقل میشود .کنايه در آيات قرآن با انگيزههاي گوناگون به کار رفته است .يكری
از مهمترين و اصلیترين دليل استفاده از کنايه در قرآن« ،رعايت ادن» است .در قرآن با بهکارگيري
کنايه و ساير فنون بيان ،دربارة خصوصیترين مسائل انسانها ر آدان زناشويی ،طهارت و  ...ر بحرث
شده ،درحالیکه از حيطة ادن خارج نشده است .از ديگر کاربردهاي مهمّ کنايه در قرآن« ،ايجراز» و
آنگاه «تصويرگري» است .در قرآن به وسيلة کنايه ،معانی مفصّل با الفاظی موجز بيران شرده اسرت.
همننين به وسيلة کنايه ،معانی و مفاهيم قرآنی به صورت امري محسوس و ملموس درآمرده ،گويرا
معانی به تصوير کشيده ،و براي مخاطب به نمايش گذاشته شدهاند.
از ديگر انگيزههاي مهمّ کاربرد کنايه در قرآن« ،تزيين سخن» و «جذّابيّت بخشيدن بره کرالم»
اسررت کرره ايررن دو انگيررزه ،زيرمجموعررهاي بررراي انگيررزة «رعايررت ادن» محسررون مرریشرروند.
«آشنايی زدايی»« ،تعريض» و «استدالل» از ديگر انگيزههاي استفاده از کنايه در آيات قرآن هستند
که کاربرد کمتري نسبت به ساير انگيزهها دارند.
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