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 نگاهی به بالغت کنایه در قرآن کریم

 1پوریباوان مسعود

 2فروحیدسجادی

 3حدیث باقری

 4سودابه جعفریان 

 چکیده

و زیورهای بالغی آن به شگفت  هااز زیباییزمانی که آیات قرآن کریم به گوش اعرابی رسیدکه خود در اوج بالغت و فصاحت بودند، 

در  ،اش مقصودباشید شود که الزم معنیی اصی ی  آمدند.کنایه یکی از وجوه بالغی قرآن کریم است که در اصطالح به کالمی گفته می

ای از هرآییه شیود.  حالی که اراده معنای حقیقی آن نیز جایز است. کنایه به سه دسته کنایه از موصوف، صفت و نسبت تقسییم میی  

های مخت ف  مانند ترسیم معقول به محسوس، رعاییت اد  و مبالهیه و . . . بیه کیار     به انگیزه وجوددارد نقرآن کریم که کنایه در آ

های کاربرد کنایه در قرآن کیریم  ترین انگیزهای، مهمنگارندگان این مقاله برآنند که در صفحاتی اندک  و به صورت نمونه رفته است.

تیوان درییایی از   بیان کنند. البته ناگفته پیداست که در صفحاتی انیدک نمیی   نیز نمونه هایی از کنایه را در این کتا  گرانسنگو  را

 بالغت و کنایه قرآن کریم را ذکر کرد.

 های کاربرد کنایهبالغت، کنایه، قرآن کریم، انگیزه :واژه های کلیدی

 مقدمه

سرچشمه تمام سخنان زیبا و دلنشین و واالترین متن ادبی مبتکرانه است و اعتقاد راسخ ما بر این قرآن کریم این کتا  آسمانی که 

( دارای  9/) حجیر  ﴾لح َیافظظُون   لَیه   إِنَّیا  و  الیِّكکَْرَ  نَزَّلَْنَا نح َْنُ إِنَّا ﴿کند که :باشد که فرستنده آن، از هر گونه تحریف محافظش میمی

های متفاوتی مانند: لهیوی  جم ه : پند و اندرز ، قصص ، احکام ، تبشیر ، انِّار و ... می باشد که از جنبهآیاتی با موضوعات مخت ف از 

                                                             
1
 دانشگاه کردستان زبان و ادبیات عر  دانش آموخته کارشناسی ارشد - 

2
 دانشگاه پیام نور تهرانو ادبیات فارسی   زبان دانش آموخته کارشناسی ارشد - 

3
 اسالمی قم زبان و ادبیات عر  دانشگاه آزاد کارشناس ارشد - 

4
 زبان و ادبیات عر  دانشگاه خوارزمی تهران کارشناس ارشد - 
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، صرفی ، نحوی ، بالغی ، ع می ، تاریخی ، تصویر پردازی ، قصه پردازی ، و ... قابل بررسی و تأمل می باشد و پس از هر بار بررسیی  

 .آن روز به روز بیش از پیش برای بشر آشکار می گرددو تعمیق بیشتر جنبه های اعجاز برانگیز 

اگر قرآن کریم را برترین و واالترین کتابی بدانیم که تاکنون جهانیان به چشم دیده اند سخنی به گزافه و از سر تعصب نگفتیه  

شییوایی و پختگیی و فصیاحت و    دبر در آیات روح بخش آن  به سادگی می توان به تایم. با قرائت این کتا  مقدس و اندکی تفکر و 

بیی نظییر    بالغت کالم خداوند سبحان پی برد. ساختار آیه ها، استفاده دقیق و مناسب از ک مات، آهنگ دلنشین و موزون و بالغیت 

سال از نزول این معجزه ی جاوید، باز هم کسی توان تحدّی  و مقاب ه بیا کیالم خداونید     1411آن موجب شده است پس از گِّشت 

 .ا نداشته باشدمتعال ر

از ویژگی های ع م بالغت، عالوه بر شیوایی و رسایی کالم، قدرت تأثیرگِّاری و برانگیختن عواطف و احساسات انسیانی اسیت.   

 این عمل در خالل اصول و قواعد و اموری صورت می گیرد که کنایه یکی از آنهاست.  

استفاده از متن قرآن کریم و تفاسییر مخت فیی کیه دربیاره آن      اسنادی و با -مقاله حاضر می کوشد با استفاده از روش تح ی ی

به ذکر نمونه هایی از آیاتی بپیردازد کیه کناییه در     ،نگاشته شده است ضمن تعریفی از کنایه و انگیزه ها و کاربرد آن در قرآن کریم 

 آنها به بهترین شکل ممکن بیان شده است.

 

 مفهوم شناسی کنایه

 های تصویرگری که شاعر به مدد آن عواطف و احساسات خود را هنرمندانه و مژثر ارائه می کند، کنایه است.و ابزار یکی از عناصر

کنایه در لهت از مصدر کنیت  بکِّا و کنیت  عن کِّا و کنوت  می باشد که در اصطالح کالمی است کیه الزم معنیای اصی ی اش    

ز است یعنی برعکس مجاز. در کنایه انتقال از الزم به م زوم صورت میی  مقصود باشد در حالی که اراده ی معنای حقیقی آن نیز جای

پِّیرد به عنوان مثال از ب ند بودن دسته شمشیر به ب ندی قامت  پی برده می شود ولی در مجاز  از شیر به شیجاعت و دالوری  پیی   

 (.111: 2112می بریم) قزوینی،

ر بالغت آن این است که حقیقت را در شکل های متعدد و همراه بیا برهیان   ای از نشانه های بالغت است  و از اسراکنایه نشانه

و هیم چنیین از خیوا      پوشیاند حسیات و م موسات میدارد. از دیگر اسبا  بالغت کنایه آن است که بر تن معانی، لباسعرضه می

 (.319 :1323کنایه این است که می توان مطالب پوشیده را با ایما و اشاره بیان کرد) هاشمی، 
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کنایه در لهت به معنی پوشیده سخن گفتن است و در اصطالح سخنی است که دارای دو معنی قریب و بعیید باشید، و ایین     "

 (.3 :1314) ثروت،"دو معنی الزم و م زوم یکدیگرند

حقیقی آن، آن گونیه  غیری معنای کنایه در زبان هنر بیان، عبارت است از ایراد لفظ و اراده "گوید:تج یل در تعریف کنایه می 

 (.24: 1312) تج یل، "که بتوان معنی حقیقی آن را نیز اراده کرد

کناییه نیوعی    "گیرد. پس در واقع مقصود خود را به شکل معمولی بیان کند، از کنایه بهره میو یا نخواهد  نتواند  کسیهرگاه 

ای اسیت بیرای ادای سیخن بیی     دی رنگی از ظرافت می دهد، وسیی ه مجاز است که ایهام دارد، این ایهام عالوه بر این که به کالم عا

 (.131: 1321) البرز، "پرده که بیانشان دشوار است

 

 انگیزه های کاربرد کنایه در قرآن کریم

 ترسیم معقول به محسوس -1

قرة أعیین کناییه    (44) فرقان/ "م امًاو الَِّّظینَ ی قُولُونَ ر بَّنَا ه بْ لَنَا مظنَْ أَزْو اجِنَا و ذُرِّیَّاتظنَا قُرَّةَ أَعْی نٍ و اجْع  َْنَا لظ َْم تَّقظینَ إِ "در آیه ی کریمه ی

 از شادمانی و سرور که امری معقول است می باشد که در قالب یک امر محسوس بیان شده است.

 ایجاز -2

خداوند عیز  و  ( 11)قصص/ "م ؤَْمظنظینَو أَصْب ح  فُؤَاد  أُمِّ م وس ى فَارِغًا إِن کَاد تْ لَتُبْدظی بِهظ لَوْلَا أَن رَّب طَْنَا ع  َى قَ َْبِه ا لظتَکُونَ مظنَ الَْ "یه ی در آ

حضیرت موسیی ) ( بعید از بیه آ      را کنایه از دور شدن و از بین رفتن نگرانی و ترسی آورده است که میادر   "فارغا "جل  :ک مه ی 

به معنی از بین رفتن نگرانی و بازگشت آسایش  خاطر بیه وی میی    "فارغا "انداختن فرزندش دچار آن شده است بنابر این ک مه ی 

 (.314: 2112باشد)باطاهر، 

 اشاره به عظمت خداوند متعال -3

مْالً خَفظیفًا فَم رَّتْ بِهظ فَ َمَّا أَثَْقَ َت دَّع یو ا  ه و  الَِّّظی خَ َقَکُم مِّن نَّفَْسٍ و احظد ةٍ و ج ع لَ مظنَْه ا ز وْج ه ا لظی سْکُنَ إِلَیْه ا فَ َمَّا تَهَشَّاه ا ح م  َتْ ح  "ی آیه

بیانگر عظمت واالی الهی است. عالمه طباطبایی )ره( میی فرمایید:    (129) اعراف/ "رِینَال  ه  ر بَّه م ا لَئظنَْ آتَیْتَنَا ص الظحاً لَّنَکُونَنَّ مظنَ الشَّاکظ

را کنایه از حضرت آدم) ( آورد و ع ت آن که به اسم حضرت آدم) ( تصریح نکرده است که به قدرت عظییم   "خداوند نفس واحدة "

 (.422: 2، ج1391ی، ) طباطبای"خداوند توجّه دهد، این همه انسان را از یک تن آفریده است
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 رعایت احترام -4

 "آنگاه که مکنی عنه چیزی باشد که آشکارا سخن گفتن از آن موجب عیب و شرمساری باشد از کنایه بهره گرفته می شیود ماننید   

مْالً خَفظیفًا فَم رَّتْ بِیهظ فَ َمَّیا أَثَْقَ َیت دَّع یو ا ال  یه       ه و  الَِّّظی خَ َقَکُم مِّن نَّفَْسٍ و احظد ةٍ و ج ع لَ مظنَْه ا ز وْج ه ا لظی سْکُنَ إِلَیْه ا فَ َمَّا تَهَشَّاه ا ح م  َتْ ح 

/ 319: 2112کنایه از جمیا  و آمییزش اسیت) مراغیی،      "تهشاها "( که 129) اعراف/ "رِینَر بَّه م ا لَئظنَْ آتَیْتَنَا ص الظحاً لَّنَکُونَنَّ مظنَ الشَّاکظ

( از 124) بقیره/  "أُحظلَّ لَکُمْ لَیْ َةَ الصِّی امِ الرَّفَثُ إِلَیى نظس یِئظکُمْ  "(  و نیز خداوند متعال در آیات دیگری مانند 414: 2، ج1991زرکشی، 

 ( از مالمسه استفاده نموده است.43) نساء/ "اء فَ َمْ تَجِد واَْ م اء فَتَی مَّم واَْ ص عظیدًا طَیِّبًاأَوْ الَم سْتُم  النكس "الرفث و در 

 ذکر الفاظی زیباتر از لفظ اصلی -5

( فُرُش جمع فراش است؛ فراش به معنی هرگونه چیز گستردنی که می گسترانند امیا در ایین   34) واقعه/  "و فُرُشٍ مَّرَْفُوع ةٍ"در آیه ی

 به معنای زنان و بانوانی است گه در عقل و زیبایی و کمال در درجه ی واالیی قرار دارند. "مرفوعه "معنای ک مه ی  با توجه  آیه

 تقبیح کار و ابراز تنفر از آن -6

یِّبِیینَ و الطَّیِّب یونَ لظ طَّیِّب یاتظ أُوْلَئظیک  م ب یرَّ ُونَ مظمَّیا       الَْخَبِیثَات  لظ َْخَبِیثظینَ و الَْخَبِیثُونَ لظ َْخَبِیثَاتظ و الطَّیِّب یات  لظ طَّ  "خداوند متعال در آیه ی 

را کنایه از زناکاران آورده است تا زنا را کاری زشیت نشیان داده و    "الخبیثات ل خبیثین "(  21) نور/ "ی قُولُونَ لَه م مَّهَْفظرَةٌ و رِزْقٌ کَرِیمٌ

 (.444: 3، ج1991زرکشی،  /211: 2112مردم را از آن متفر سازد) باطاهر، 

 مبالغه -7

و قَالَتظ الَْی ه ود  ی د  ال  هظ م هَْ ُولَةٌ غُ َّتْ أَیْیدظیهِمْ و لُعظنُیواَْ بِم یا قَیالُواَْ ب یلَْ ی ید اه         "کنایات فراوانی در قرآن کریم جهت مبالهه آمده است مانند 

وْمِ الَْقظی ام یةِ  مِّنَْه م مَّا أُنزِلَ إِلَیْک  مظن رَّبِّک  طُهَْی انًا و کُفَْرًا و أَلَْقَیْنَا ب یْنَه م  الَْع د او ةَ و الَْب هَْضَاء إِلَى ی ی م بْس وطَتَانِ ی نفظقُ کَیْف  ی شَاء و لَی زِید نَّ کَثظیرًا 

یهودییان منکیر قیدرت و نفیوذ      "(.14) مائده/"الَْم فَْسظدظینَ کُ َّم ا أَوْقَد واَْ نَارًا لك َْح رَْ ِ أَطَْفَأَه ا ال  ه  و ی سْع وْنَ فظی األَرْضِ فَس ادًا و ال  ه  الَ ی حظبُّ

اراده خداوند متعال در جهان بودند و اعتقاد داشتند خداوند در انفاق و بخشش و روزی به موجودات ناتوان است. از باورهیای بسییار   

یگران خیودداری میی کردنید میورد لعنیت      آنها عقیده به بسته بودن دست خدا بود. مردمی که گرفتار بخل بوده و از انفاق و یاری د

 (.444: 5، ج1344خداوند قرار گرفته و از رحمت الهی دور شدند) هاشمی رفسنجانی، 

 توجه به سرانجام عمل -8

ای یه کنایه است از اینکه ابولهب جهنمی است و سیرانجام او، جیاودان مانیدن در شیع ه هی     آ( این 1) مسد/"تَبَّتْ ی د ا أَبِی لَه بٍ و تَبَّ"

 آتش است.
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 توبیخ و مالمت -9

( و إِذَْ قَالَ ال  ه  ی ا عظیس ى ابْنَ م رَْی م  أَأَنت  قُ ت  لظ نَّاسِ اتَّخظُِّونظی و أُمِّی  إِلَیه یْنِ مظین   "(عال به حضرت عیسی ) متمانند فرموده ی خداوند 

لظی بِح قٍّ إِن کُنت  قُ َْتُه  فَقَدْ ع  ظمْتَه  تَعْ َم  م ا فظی نَفَْسظی و الَ أَعْ َم  م ا فظی نَفَْسظک  إِنَّیک    د ونِ ال  هظ قَالَ س بْح انَک  م ا ی کُونُ لظی أَنَْ أَقُولَ م ا لَیْس 

( که کنایه از این است که حضرت عیسی)  ( و مادرش هیی  گنیاهی ندارنید و پییروان نصیاری کیه       111) مائده/ "أَنت  ع الَّم  الَْهُی و ِ

 (.312: 2112پرستیدند با اهانت و توبیخ مورد خطا  قرار گرفته اند)باطاهر، حضرت عیسی ) ( را می 

 ذم و نکوهش -11

( کناییه از کسیانی اسیت کیه     19رعید/   "أَفَم ن ی عْ َم  أَنَّم ا أُنزِلَ إِلَیْک  مظن ر بِّک  الَْح قُّ کَم نَْ ه و  أَعْم ى إِنَّم ا ی تََِّکَّرُ أُوْلُواَْ األَلَْب یا ِ  "آیه ی 

 کر نمی شوند در حکم چهارپایان و بی خردان می باشند.متِّ

الزم به ذکر است که انگیزه های ذکر کنایه بسیار فراتر از این مقال بوده و نگارندگان تنهیا بیه ذکیر  میواردی جهیت آشینایی       

 بیشتر خوانندگان با این مط ب نموده اند.

 تقسیم کنایه

 از لحاظ معنا و مفهوم -1

 : یعنی مفهوم برخاسته از کنایه، معنای موصوفی دارد به طوری که می توان صفتی را برای آن ذکر نمود.کنایه از موصوف -1-1

 : یعنی مفهوم برخاسته از منایه، معنای وصفی دارد به طوری که می توان برایش موصوفی را ذکر نمود.کنایه از صفت -2-1

 (.329: 1349ی اثبات و یا ازآن نفی کند)رجایی، : یعنی مفهوم کنایه صفتی را برای چیزکنایه از نسبت -3-1

 از لحاظ وسائط و لوازم -2

 وسائط اندک است و ربط بین معنای اول و دوم آشکار است و این کنایه رایج ترین نو  آن است. ایماء: -1-2

وسائط بین الزم و م زوم متعدد باشد و این امر معموال فهم مکنی عنه را دشوار می کند. از این رو ت ویح عکس  تلویح: -2-2

 ایماء است.
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وسائط در آن خفی است به طوری که می توان گفت اصال نمی شود وسائط را دریافت و در نتیجه انتقال از معنی  رمز: -3-2

 ست.ظاهر به باطن دشوار و گاهی غیرممکن ا

کنایه ای است خصوصی بین دو نفر رد و بدل می شود و معموال برای دیگران چندان آشکار نیست ییا اساسیا    تعریض: -4-2

 (.112: 2112در نظر دیگران تعریض محسو  نمی شود) قزوینی، 

دار بیه کسیی ییا    این نو  کنایه، جم ه یا عبارتی است اخباری که مکنی عنیه آن هشی   "دکتر شمیسا درباره تعریض می گوید:

 (.91: 1321) شمیسا، "نکوهش و یا مسخره کردن باشد و از این رو مخاطب را آزرده می کند

 

 کنایه از موصوف

( منظور از کسانی که در زیور و زینت پرورش می یابید زن ییا دختیر    12) زخرف/"أَو م ن ی نَشَّأُ فظی الَْحظ َْی ةِ و ه و  فظی الَْخظص امِ غَیْرُ م بِینٍ"

 .(42بحرانی، بی تا:  است)

پرورش یافتن در زیور و عجز و ناتوانی از ستیز و جدل از صیفت هیای وییژه ی دختیران و زنیان       "زوبعی در این باره می گوید:

 (.113: 1991است پس مجمو  این دو، کنایه از زن یا دختر است) زوبعی، 

 ( که یوم یحشر کنایه از روز قیامت است.19) فص ت/"وز ع ونَو ی وْم  ی حْشَرُ أَعْد اء ال َّهظ إِلَى النَّارِ فَه مْ ی  "

(. عالمه 21) فص ت/"وَّلَ م رَّةٍ و إِلَیْهظ تُرَْج ع ونَو قَالُوا لظج  ُودظهظمْ لظم  شَهِدتُّمْ ع  َیْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا ال َّه  الَِّّظی أَنطَقَ کُلَّ شَیْءٍ و ه و  خَ َقَکُمْ أَ"

تفسیر خویش ج ود را کنایه از آلت تناس ی انسان دانسته است که خداوند متعال به خاطر رعایت اد  از ذکیر آن  طباطبایی )ره( در 

 (.545: 14، ج1391خودداری نموده است) طباطبایی، 

ی أَْکُالَنِ الطَّع ام  انظُرَْ کَیْف  نُب یِّنُ لَه م  اآلی یاتظ ثُیمَّ انظُیرَْ    مَّا الَْم سظیح  ابْنُ م رَْی م  إِالَّ ر س ولٌ قَدْ خَ َتْ مظن قَبْ ظهظ الرُّس لُ و أُمُّه  صظدِّیقَةٌ کَانَا "

 (.45) مائده: "أَنَّى ی ؤَْفَکُونَ

خوردن از انسان دفع می شود که به خاطر رعایت اد  ذکر نشده  کنایه از چیزی است که در نتیجه غِّا "کانا یأکالن الطعام "

 (.151: 1999است ) ع ی الصهیر، 

 کنایه از زن یا دختر است. "فرش مرفوعة "( که 34) واقعه/ "رُشٍ مَّرَْفُوع ةٍو فُ"
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( کیه نعجیة کناییه از زن    23)  / "إِنَّ ه َِّا أَخظی لَه  تظسْعٌ و تظسْع ونَ نَعْج ةً و لظی  نَعْج ةٌ و احظد ةٌ فَقَالَ أَکَْفظ َْنظیه ا و ع زَّنظی فظیی الَْخظطَیا ِ  "

 است.

واهجیروهن    "( کیه  34نسیاء/  "لَْم ضَاجِعِ و اضَْرِب وه نَّ فَإِنَْ أَطَعْنَکُمْ فَالَ تَبْهُواَْ ع  َیْهِنَّ س بِیالً إِنَّ ال  ه  کَانَ ع  ظیًّا کَبِیرًاو اهْج رُوه نَّ فظی ا"

 (.441: 3، ج1321کنایه از ترک آمیزش جنسی در بستر است) مکارم شیرازی و همکاران،  "فی المضاجع

 ( که حتی توارت بالحجا  کنایه از خورشید است.32)  /"أَحْب بْت  ح بَّ الَْخَیْرِ ع ن ذظکَْرِ ر بِّی ح تَّى تَو ار تْ بِالَْحظج ا ِفَقَالَ إِنكی "

 ( کنایه از روح برآمده است.21) قیامة/"کَ َّا إِذَا ب  َهَتْ التَّرَاقظی "

م و سودمندی که از آن یقین و یا گمان غالب حاصل گردد و در اصیل بیه   خبر مه "( معنای لهوی نبأ2) نبأ/"ع نِ النَّب إِ الَْع ظظیمِ"

 (.441: 1412اصفهانی،  راغب)"هر خبری نبأ گفته نمی شود... خبری که به آن نبأ اطالق می شود باید خالی از دروغ باشد

پیامبر ) ( آورده اسیت و مجاهید   ابن عباس و قتاده معتقدند که منظور از نبأ شریعتی است که  "در منحرر الوجیز آمده است

، 1413) اندلسیی،  "و قتاده معتقدند که منظور قرآن است، و همچنین قتاده گفته است مقصود از نبأ، براگیخته شیدن از قبرهاسیت  

 (.423: 5ج

 ( که سبعا کنایه از طبقه های هفتگانه آسمان است.12)نبأ/"و ب نَیْنَا فَوْقَکُمْ س بْعًا شظد ادًا"

مقصود از معصرات بادهایی است که ابرهیا را   "( که کنایه در ک مه ی معصرات است14) نبأ/"و أَنزَلَْنَا مظنَ الَْم عْصظرَاتظ م اء ثَجَّاجًا"

: 4، ج1412) زمخشیری،  "منسجم و فشرده می گردانند و نیز از قول مجاهد چنین آمده که مقصیود از آن، بادهیای طوفیان زاسیت    

124.) 

 

 کنایه از صفت

 ( که ک مه ی عرش در خود بار معنایی عظمت و اقتدار الهی را دارد.15) بروج/"ذُو الَْع رَْشِ الَْم جِید "

 در اینجا به قدرت و تمکین جبرئیل اشاره دارد. "عرش "( که ک مه ی 21)تکویر/"ذظی قُوَّةٍ عظند  ذظی الَْع رَْشِ م کظینٍ"

( که ذرة در لهت به معنای غبار ریز و یا مورچه ای بسیار ریز اسیت. طبرسیی میی    4) زلزال/"ی رَه فَم ن ی عْم لَْ مظثَْقَالَ ذَرَّةٍ خَیْرًا "

 (.419: 2، ج1412) طبرسی، "ذرة گرد و غباری است که در پرتوی نور خورشید دیده می شود "گوید:
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 کنایه از اعمال ناچیز  و اندک است. "مثقال ذرة "عبارت

 "اسیت.   "غمز  "نهفته است که از ریشه ی  "یتهامزون "(. کنایه در این ایه در واژه ی 31) مطففین/"هَام زُونَو إِذَا م رُّواَْ بِهِمْ ی تَ"

 (.515: 1412اصفهانی، راغب )"غمز در اصل اشاره کردن با ابرو و یا دست به عنوان عیبجویی و اهانت است

ر حقیقت این کنایه تعریضی است که مؤمنان خطیا  بیه   معنای طعن و استهزاء نهفته شده است و د "غمز "در باطن واژه ی 

 کافران بیان می کنند.

( خداوند در سوره ی مسد از ابولهب و همسرش سخن می گوید و به سرانجام تیره و تارشیان  4) مسد/"و امْرَأَتُه  ح مَّالَةَ الَْح طَبِ"

را کناییه از زن سیخن چینیی آورده کیه      "حمالة الحطب "خداوند عبارت  "اشاره کرده و به  همسر ابولهب لقب هیزم کش می دهد

 (.442: 1413) حسینی، "شر و بدی برمی انگیزد و رابطه ی میان دونفر را به هم می زند

) نیشابوری، "حمالة الحطب زن سخن چینی است که میان مردم آتش دشمنی می افکند "نیشابوری در تفسیر خود می گوید:

 (.295: 2، ج1415

( خداوند در این سوره به توصیف حال  بدکاران و نیکوکیاران پرداختیه اسیت. ضیریع     1)غاشیه/"ه مْ طَع امٌ إِلَّا مظن ضَرِیعٍلَّیْس  لَ"

غِّایی است که شتران و حیواناتی که به خوردن خار و خاشاک عادت و تمایل دارند از آن روی برگردانند. گفته شده کیه مقصیود از   

ی  غِّایی وجود ندارد چرا که ضریع، جدای از انسان، خوراک چارپایان هم نیست. این عبیارت ماننید   آیه این است که برای کافران ه

 (.312: 15، ج1411اینست که گفته شود فالنی سایه ای جز خورشیدندارد یعنی اصال سایه ای ندارد) رصافی، 

 ( که لؤلؤ مکنون کنایه از صفت بکر و تازه است.24) طور/"و ی طُوف  ع  َیْهِمْ غظ َْم انٌ لَّه مْ کَأَنَّه مْ لُؤَْلُؤٌ مَّکَْنُونٌ"

کناییه از   "الیید المه ولیة   "( کیه  29) اسراء/ "و الَ تَجْع لَْ ی د ک  م هَْ ُولَةً إِلَى ع نُقظک  و الَ تَبْس طَْه ا کُلَّ الَْب سْطظ فَتَقَْع د  م  ُومًا مَّحْس ورًا"

 (.113/ 1991است) زوبعی، کنایه از صفت تبِّیر  "الید المبسوطة"صفت بخل و 

( که لما سقط 149) اعراف/"لَنَکُونَنَّ مظنَ الَْخَاسظرِینَ و لَمَّا س قظطَ فَی أَیْدظیهِمْ و ر أَوْاَْ أَنَّه مْ قَدْ ضَ ُّواَْ قَالُواَْ لَئظن لَّمْ ی رَْح مْنَا ر بُّنَا و ی هَْفظرَْ لَنَا"

 فی ایدیهم کنایه از صفت پشیمانی و ندامت است.

 ( که قاصرات الطرف کنایه از صفت عفت و نجابت است.42) صافات/"نَْد ه مْ قَاصظرَات  الطَّرَْفظ عظینٌو عظ"

ع اه ید  ع  َیْیه  ال َّیه      ع  َى نَفَْسظهظ و م ینَْ أَوْفَیى بِم یا    إِنَّ الَِّّظینَ ی ب ایِع ونَک  إِنَّم ا ی ب ایِع ونَ ال َّه  ی د  ال َّهظ فَوْقَ أَیْدظیهِمْ فَم ن نَّکَثَ فَإِنَّم ا ی نکُثُ"

) "( که یداهلل فوق أیدیهم کنایه از محکم بودن عهد و پیمان و مورد تأکیید قیرار دادن آن میی باشید    11) فتح/"فَس ی ؤَْتظیهظ أَجْرًا ع ظظیمًا

 (.142: 1321نصریان، 
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( 14)زمیر/ "الَْقظی ام ةِ و السَّماو ات  م طَْوِیَّاتٌ بِی مظینظهظ س بْح انَه  و تَع الَى ع مَّا ی شَْرِکُونَو م ا قَد ر وا ال َّه  ح قَّ قَدْرِهظ و الَْأَرْض  ج مظیعًا قَبْضَتُه  ی وْم  "

 (.215: 1344که کنایه از سیطره ی خالق هستی بر امور آسمانهاست) هاشمی رفسنجانی، 

: 1993لهی بر کائنات میی باشید) غرییب ع یی عیالم،      ( این ایه کنایه از صفت سیطره ی ا5)طه/"الرَّحْم نُ ع  َى الَْع رَْشِ اسْتَو ى"

244.) 

 

 کنایه از نسبت

( این ایات عظیم الشأن کنایه از نسبت روز قیامیت اسیت و خداونید ب نید     1-3) قارعه/"و م ا أَدْر اک  م ا الَْقَارِع ةُ *م ا الَْقَارِع ةُ *الَْقَارِع ةُ "

 (.151: 1999یات بیان ساخته است) ع ی الصهیر، آمرتبه به صراحت  از روز قیامت  نام نبرده است ب که روز قیامت را در قالب این 

( 1-3) بقیره/  "الَِّّظینَ ی ؤَْمظنُونَ بِالَْهَیْبِ و ی قظیم ونَ الصَّالةَ و مظمَّا ر ز قَْنَیاه مْ ی نفظقُیونَ   *ذَلظک  الَْکظتَا   الَ ر یْب  فظیهظ ه دًى لك َْم تَّقظینَ  *الم "

گر مشیرکان و منیافقین   در این آیات شریفه مسأله ی هدایت در قالب کنایه از نسبت از منافقین س ب شده یعنی این کتیا  هیدایت  

 نیست.

 ( در این ایه نسبت فرزند داشتن از خداوند متعال س ب شده است.21) زخرف/"قُلَْ إِن کَانَ لظ رَّحْم نِ و لَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الَْع ابِدظینَ"

ه  شَیْءٌ و لَوْ کَانَ ذَا قُرَْب ى إِنَّم ا تُنِّظر  الَِّّظینَ ی خَْشَوْنَ ر بَّه یم بِالهَیْیبِ   و لَا تَزِر  و ازِر ةٌ وِزْر  أُخَْرَى و إِن تَدْ   م ثَْقَ َةٌ إِلَى حظمْ ظه ا لَا ی حْم لَْ مظنَْ"

( در این ایه از کسانی که از خداوند در نهیان نمیی هراسیند    12)فاطر/"و أَقَام وا الصَّ َاةَ و م ن تَزَکَّى فَإِنَّم ا ی تَزَکَّى لظنَفَْسظهظ و إِلَى ال َّهظ الَْم صظیرُ

 ت انِّار س ب شده است.نسب

( تبّ و تبا  به معنای زیان پی در پی است. خداوند در این سوره و با ایین تعبییر، ابولهیب را    1)مسد/"تَبَّتْ ی د ا أَبِی لَه بٍ و تَبَّ"

ه از نیابودی و  به دستان ابولهب کنایی  "تبّ "زیانکار و خسران دیده معرفی کرده و به سرانجام تباه وی اشاره می کند. اسناد واژه ی 

 (.154: 2، ج1322) سیوطی، "یعنی ابولهب جهنمی است و عاقبت به آتش خواهد افتاد "هالکت است

( نسبت دادن مکر و حی ه به گمراهی و ضاللت، کنایه از تباهی و باطیل شیدن نیرنیگ    2) فیل/"أَلَمْ ی جْع لَْ کَیْد ه مْ فظی تَضَْ ظیلٍ"

 ابرهه و سپاهیانش است.

( در این ایه اسناد فعل) یدخ ون( به گروه اسمی ) دین اهلل( کنایه از نسبت 2)نصر/"النَّاس  ی دْخُ ُونَ فظی دظینِ ال َّهظ أَفَْو اجًاو ر أَیْت  "

 است. در ایه تعبیر) یدخ ون فی دین اهلل(  الزم است و مقصود اص ی خداوند که همان اسالم اوردن است، م زوم است.
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 ( این آیه کنایه از سعه ی صدر و قدرت تحمل پیامبر) (  است.1)انشراح/"دْر ک أَلَمْ نَشَْرَحْ لَک  ص "

 نتیجه گیری

کتا  گرانسنگ قرآن کریم، کتابی است که با نزول آن بر قوم عر  که همگیی در اوج بالغیت و فصیاحت بودنید، موجیب تحییر و       

متن واالی قرآن می توان دریافت که شیوایی و رسیایی آن  سرگشتگی آنان گشته و عناوینی مثل جادو بر آن نهادند. با دقت نظر در 

 بسیار باالتر از حد تصور عامه است و این امر به وحیانی بودن آن بر می گردد. 

که اوج این مسیأله را در قیرآن    یکی از باالترین مرتبه های بالغت، کنایه محسو  می شود که زیبایی خاصی به کالم می دهد

متعال با زیبایی خاصی کنایه های فراوانی را در کنایه از صفت، موصوف و نسبت آورده اسیت. ایین کیار بیه     کریم شاهدیم.  خداوند 

 انگیزه های گوناگونی صورت گرفته است که در متن مقاله به پاره ای از آنها اشاره شده است.  

 

 منابع

 .قرآن کریم -1

 تهران: انتشارات آن، چاپ دوم.(، گامی در ق مرو شعر و موسیقی، 1321البرز، پرویز)  -2

(، المحیرر الیوجیز فیی تفسییر الکتیا  العزییز، چیاپ اول، بییروت:         1413اندلسی، ابی محمد عبدالحق بن غالب بن عطیه) -3

 دارالکتب الع میة.

 (، البالغة العربیة مقدمات و تطبیقات، چاپ اول، طراب س: دارالکتا  الجدید المتحدة.2112باطاهر، د بن عیسی) -4

 دار غریب. :قاهرهبحرانی، میثم)بی تا(، اصول البالغة، چاپ اول،  -5

 .تهران: مرکز نشر دانشگاهی چاپ اول، (، معانی و بیان،1312تج یل، ج یل) -1

 .تهران: چاپخانه سپهر چاپ اول، (، فرهنگ کنایات،1314ثروت، منصور) -4

اول، تهیران: مؤسسیه چیاپ و نشیر وزارت فرهنیگ و ارشیاد        (، اسالیب البیان فی القرآن، چیاپ 1413حسینی، سید جعفر) -2

 اسالمی.
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 (، المفردات فی غریب القرآن، چاپ اول، بیروت: دارالع م.1412راغب اصفهانی، حسین بن محمد) -9

 (، معالم البالغة، چاپ پنجم، شیراز: انتشارات دانشگاه شیراز.1349رجایی، محمد خ یل) -11

 الجدول فی اعرا  القرآن و صرفه و بیانه، چاپ اول، بیروت: مؤسسة اإلیمان.(، 1411رصافی، محمود) -11

(، البرهان فی ع وم القرآن، تحقیق عبدالرحمن المرعش ی و همکاران، چاپ اول، بییروت:  1991زرکشی، محمد بن عبداهلل) -12

 دارالمعرفة.

و تع یق شییخ  (، اکتشاف عن حقائق غوامض التنزیل و عیون االقاویل فی وجوه التأویل، تحقیق 1412زمخشری، جاراهلل ) -13

 عادل احمد عبدالموجود و شیخ ع ی محمد معوّض، چاپ اول، ریاض: مکتبه العبیکان

 العربیة. (، البالغة العربیة البیان و البدیع، چاپ اول، قم: دارالنهضة1991زوبعی، محمد) -14

 (، االتقان فی ع وم القرآن،، ترجمه سید محمد دشتی، قم: دانشکده اصول الدین.1322سیوطی، جالل الدین)  -15

 (، بیان و معانی، چاپ هفتم، تهران: انتشارات فردوس.1321شمیسا، سیروس) - 11

 دارالکتب االسالمیه.، چاپ سوم، قم: (، المیزان فی تفسیر القرآن1391محمد بن حسین ) طباطبایی، -14

(، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، تصحیح و تحقیق سید هاشم رسیولی محالتیی   1412طبرسی، ابوع ی الفضل بن حسن) -12

 و سید فضل اهلل یزدی طباطبایی، چاپ دوم، بیروت: دارالمعرفه.

 چاپ اول، بیروت: دارالمؤرخ العربی.(،  اصول البیان العربی فی ضوء القرآن الکریم، 1999ع ی الصهیر، محمد حسین) -19

(، البالغة العربیة بین الناقدین الخالدین عبدالقاهر الجرجیانی و ابین سینان الخفیاجی،     1993غریب ع ی عالم، عبدالعاطی) -21

 چاپ اول، بیروت: دارالجیل.

یاسیین اییوبی، چیاپ اول،    (، ت خییص المفتیاح، بیا مقدمیه د.     2112قزوینی، جالل الدین محمد بن عبدالرحمن خطییب)  -21

 بیروت: المکتبة العصریة.

 (، الموجز فی تاریخ البالغة، چاپ اول، دمشق: دارالفکر.2112مراغی، احمد مصطفی) -22

 (، تفسیر نمونه، تهران: دارالکتب االسالمیة.1321مکارم شیرازی، ناصر و همکاران) -23
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 چاپ هشتم، تهران: سمت. (، ع وم بالغت و اعجاز قرآن،1321نصریان، عبداهلل) -24

(، ایجاز البیان عن معانی القرآن، تحقیق حنیف بین حسین القاسیمی، چیاپ اول،     1415نیشابوری، محمد بن ابی الحسن) -25

 بیروت: دارالهر  اإلسالمی.

 .قم: نشر قدس رضویچاپ چهارم، (، جواهر البالغه، 1323هاشمی، سید احمد) -21

 تفسیر راهنما، قم: دفتر تب یهات اسالمی. (،1344هاشمی رفسنجانی، اکبر) -24
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