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 .1تعریف مسئله
با پیشرفت و تکاملی که در علم نقد به ویژه در چند دهة اخیر به وجود آمد ،چارچوبهای نقد
سنتی در هم شکسته شد و نظریاتی نو به عرصهی نقد وارد گردید ،بهعنوان نمونه« :شالودهشکنی
تمایز میان سخن ادبی و نقد ادبی را از میان برداشت ،یعنی این باور انکار شد که نقد ادبی زاییده
یا پیوست متن ادبی است و کارش توصیف نکات دشوار و پیچیدة آن است» (احمدی:6301 ،
 .)027نقد ادبی توانست به جنبههای درونی یك اثر ادبی راه پیدا کند و مناسبات موجود بین متون
را کشف و تأثیر و تأثّر آنها را بر یکدیگر بررسی کند و سرانجام نظریة جدید را عرضه نماید
که از آن بهعنوان نظریة بینامتنی یاد میشود.
چنان که گذشت ،این نظریه را «ژولیا کریستوا» در قرن بیستم در ضمن مباحث نقدی
خویش مطرح کرد .این نظریه بر ضرورت وجود روابط میان متون مختلف تأکید دارد و وجود
این رابطهها را سبب معنادار بودن یك متن میداند و اصوالً یك متن جدید را زاییدة متون قدیم
یا معاصر آن متن به شمار میآورد .با پیدایش این نظریه ،ناقدان عرب ریشة آن را در ادبیات
خویش جسته و آن را شکل تکامل یافتة آراء نقدی و بالغی ادب کهن خویش دانستند .عدهای
نیز آن را بهعنوان نظریهای جدید که با اصطالحات موجود در میراث ادبیات خود تفاوتهایی
دارد پذیرفتند .از میان آثار فراوانی که به نوعی با متون دیگر در ارتباط هستند ،ادبیات عامیانه یا
محاورهای است ،این ادبیات که مشتمل بر موضوعاتی چون داستانها ،کنایات ،ضربالمثلها،
افسانه ،ترانههای متداول و ...است تأثیرات قابلتوجهی از قرآن مجید پذیرفته است .در این نوشتار
سعی شده است تا از دریچة این نظریه به کنایههای عامیانه بهعنوان یکی از قالبهای ادبیات
عامیانه نگریسته شده و با روش توصیفیتحلیلی ،همراه با استقرا و استخراج شواهد و تحلیل آنها،
به تبیین کیفیت و کمیت بینامتنی بین قرآن و کنایههای عامیانه و اثبات زاویة دیگری از زیبایی و
غنای قرآن کریم پرداخته شود.
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 .2پیشینه پژوهش
در زمینة کنایههای عامیانه پژوهشهای مختلف ،اما پراکندهای در میان کتابها و مقاالت صورت

گرفته است؛ که ازجملة آن میتوان کتاب محمدرضا الهیدوست با نام گلستان ضربالمثلهای
قرآنی و کتاب بهاءالدین خرمشاهی با نام قرآنپژوهی را ذکر کرد که در آن به برخی از
ضربالمثلها و کنایههای عامیانة متأثر از قرآن اشاره شده است ،همچنین مقالههای «کنایههای
قرآنی در فرهنگ ایرانی» (سید محسن موسوی) ،مقاله «تأثیر قرآن بر آفرینش ضربالمثلهای
فارسی» (علیاصغر باباصفری و پریسا اورک) و ...اشاره نمود .در پژوهشهای یادشده تنها به ذکر
نمونههایی از انواع کنایههای عامیانه اکتفا شده و به بررسی و تحلیل تأثیر قرآن کریم بر کنایههای
عامیانه از منظر بینامتنیت اشارهایی نشده است .بنابراین نوع تحلیل و بررسی ما در این مجال
بیسابقه و بیانگر زاویه و دیدی خاص و متمایز است .در این پژوهش تالش شده تا با بهرهگیری
از الگو و نظریة بینامتنی قرآن کریم تحلیل نوینی از کنایههای عامیانه ارائه شود.
 .3نظریه بینامتنیت و انواع آن
بینامتنیت یا التّناص در لغت به معنای تجمع و ازدحام است (الزبیدی ،بی تا ،ماده نصّ) و بر ظهور،
باال رفتن و انباشتن نیز داللت دارد( .ابن منظور ،6311 ،ریشة :نص) و در اصطالح بینامتنی یا
تناص ،اولین بار توسط محقق و پژوهشگر بلغاری ژولیا کریستوا در ضمن کتابش به نام «متن
رمان» در سال  6322مطرح شد .از نظر کریستوا ،متنها هیچگاه نمیتوانند یکباره خلق شوند و
همواره در خلق متن جدید ،متنهای دیگری شراکت دارند .در این معنا هر متن بر روی متنهای
پیشین شکل میگیرد و میتوان حضور متنهای پیشین را در آن مشاهده کرد( .کریستوا:6316 ،
.)00
برخی از محققان بر این باورند که جرقههای این نظریه پیش از ژولیا در گرایشهای
فرمالیستهای روس همچون میخائیل باختین دیده شده است(عزام .)61 :6772 ،اما حقیقت این
است که باختین اصطالح بینامتنی را صراحتاً بهکار نگرفت؛ بلکه اصطالح گفتوگومندی
( )dialogismرا برای داللت بر روابط تداخل میان تعابیر به کار گرفت (طعمه)02 :6770 ،
گفتوگومندی به رابطهی ضروری هر پارهگفتاری با پارهگفتارهای دیگر اطالق میشود؛ از نظر
باختین ،هر پارهگفتاری میتواند به هر مجموعهای از نشانهها ،خواه یك گفته ،شعر ،ترانه ،نمایش
و خواه یك فیلم ،اشاره کند .درواقع ،هر متنی محل تقاطع متون دیگر است (صفوی.)602 :6302،

تحلیل و بررسی بازتاب قرآن کریم در کنایههای عامیانه با رویکرد بینامتنیت 807

از دیگر پیشگامان این علم ویکتور شکلووسکی است که در مقالهی «هنر بهمثابهی تمهید»
اصطالح «مناسبات بینامتنی» را متأثر از گفتوگومندیِ باختین مطرح کرد ،به گفتهی
شکلووسکی« :در میان تمامی تأثیرپذیریهای هنری ،تأثیری که متنی ادبی از متنی دیگر میگیرد،
مهمترین تأثیر است» (استَم.)676 :6777 ،
برخی دیگر از محققان نیز تعبیرِ «میشل اِکِم دو مونتِنی» دربارة اینکه کتابهای بیشتری
دربارهی کتابهای دیگر نوشته میشود تا دربارهی موضوعات دیگر ،و تعبیرِ تی .اس .الیوت از
«سنت و استعداد فردی» را تلویحاً اشاره به مسئلهی بینامتنیت میانگارد ،با وجود این هیچکدام از
آنها بههیچوجه اشارهای به واژه بینامتنیت نکردهاند (ساسانی )22 :6317،و تنها ژولیا کریستوا این
اصطالح را بهکار برد.
ژولیا کریستوا مبدع نظریة «بینامتنی» ،این پدیده را برای تمام متون ،اجتنابناپذیر و حتمی
میداند و معتقد است که« :هر متن همچون معرّقی از نقل قولها ساخته میشود .هر متنی بهمنزلهی
جذب و دگرگون سازی متن دیگر است» (کریستوا .)00 :6316،و همچنین بیان میدارد « :یك
متن جایگشتی از متون و بینامتنی در فضای یك متن مفروض است که در آن گفتههای متعدد
اخذ شده از دیگر متون با هم مصادف میشود و یکدیگر را خنثی میکند» (آلن.)23 :6317 ،
تعریف کریستوا از بینامتنی ـ هر متن برگرفته و تحولی از متون دیگر است ـ دو اصطالح
«متن» حاضر و «متن غایب (پنهان)» را وارد مباحث بینامتنی کرد .متن موجود را متن حاضر و
متونی که با متن کنونی تعامل داشته ،متن غایب نامیدهاند؛ یعنی هرگونه متنی(متن حاضر) حاصل
فرایند تبدیل (عملیات بینامتنی) از متون دیگری (متون پنهان) بوده است (موسی 26 :6777،ـ.)26
بینامتنی دارای سه رکن اساسی است :متن حاضر ،متن پنهان و عملیات بینامتنی .انتقال
لفظ یا معنا از متن پنهان به متن حاضر عملیات بینامتنی نام دارد که تبیین آن مهمترین بخش نظریه
بینامتنی در تفسیر متون است .هر متنی متون مختلفی را در خود جای داده و در شکل جدیدی
آنها را بازآفرینی نموده است ،به گونهای که از این متون چیزی جز اشاراتی باقی نمیماند که
خواننده را به متن پنهان راهنمایی میکند (میرزایی .)372 :6311 ،ارتباط بین دو متن حاضر و
غایب یا صریح و آشکار است یا غیرصریح و پنهان ،نویسنده گاه بطور کامالً آگاهانه از متن
غایب استفاده میکند و گاه ناآگاهانه و کامالً اتفاقی از آن بهرهمند میشود .ژولیا کریستوا این
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ارتباط را به سه دسته تقسیم نمودهاست که عبارتاند از :نفی جزئی ،نفی متوازی و نفی کلی
(ریوقی.)666 :6773 ،
الف) نفی جزئی(اجترار) :در آن مؤلف جزئی از متن غایب را در متن خود میآورد و
متن حاضر ادامه متن غایب است و کمترین ابتکار و نوآوری در آن وجود دارد (عزام:6772 ،
 .)662بنابراین مؤلف متن غایب را بسیار هماهنگ با متن خود میآورد بهطوریکه خواننده
میپندارد ،هر دو متن از یك منبع سرچشمه گرفتهاند؛ مقدار متن گرفتهشده از متن غایب متفاوت
است ،به طوری که میتواند یك یا چند جمله و عبارت و یا حتی یك کلمه باشد ،که به دلیل
عدم ابتکار و نوع آوری ،شکلی ضعیف و سطحی از روابط بینامتنی را نشان میدهد.
ب) نفی متوازی(امتصاص) :در این نوع از روابط بینامتنی ،مؤلف ،متن پنهان را پذیرفته
است و سعی میکند آن را به گونهای در متن حاضر به کار ببرد که جوهره متن پنهان تغییر نکند
(موسی)22 :6777 ،؛ در این نوع رابطه بینامتنی ،مؤلف از متن غایب دفاع میکند و متن خود را
کامالً هماهنگ با متن غایب میآورد تا پذیرش متن غایب را نشان دهد .او تالش میکند که
تغییری در متن حاضر ایجاد نشود؛ البته در مواقع ضروری ممکن است تفاوت اندکی با متن غایب
داشته باشد ،اما همان نقش و معنایی را که در متن غایب بر عهده داشت در متن حاضر نیز ایفا
میکند ،بنابراین از نفی جزئی یا اجترار برتر است.
ج) نفی کلّی(حوار) :خواننده برای درک و فهم روابط بینامتنی در این نوع از روابط
بینامتنی ،باید متن حاضر را بسیار دقیق و ژرف موردمطالعه قرار دهد تا بتواند متن پنهان را درک
کند؛ زیرا مؤلف متن غایب را کامالً بازآفرینی نموده است ،حتی ممکن است عکس معنای متن
پنهان را بیان کند (وعداهلل)30 :6772 ،؛ بنابراین این نوع روابط باالترین نوعِ روابط بینامتنی است.
این سه نوع رابطه بین متن پنهان و متن حاضر ،مهمترین بخش بینامتنی (تناص) است که
عملیات بینامتنی ،آن را تبیین میکند .برخی از ناقدان عرب نیز برای عملیات بینامتنی ،انواع و
اشکال مختلفی ارائه دادهاند که به شکل و نوع حضور متن غایب در متن حاضر اشاره دارد ،برخی
از این تقسیمبندیها به صورت زیر است (کیوان66 :6331 ،ـ:)63
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تناص خارجی :این نوع تناص حاصل برخورد یك متن با متون دیگری غیر از متنهای
اصلی نویسنده است؛ این نوع تناص نسبت به انواع دیگر تناص از گستردگی بیشتری برخوردار
است ،مثل تناص قصائد محمود درویش با قرآن (میرزایی.)370 :6311 ،
تناص داخلی :حضور متن غایبی که از آنِ خود شاعر است در دیگر متنش ،تناص ذاتی
یا داخلی نام دارد ( کیوان .)63 :6331 ،قصیده «انشوده المطر» و «غریب علی الخلیج» دو اثر بدر
شاکر سیاب نشاندهنده این شکل از تناص است (میرزایی.)370 :6311 ،
تناص طبیعی یا تلقائی :این نوع تناص به شکل عادت و از روی عرف در متون به کار
میرود؛ کاربرد این نوع تناص امری طبیعی است .برای نمونه ،کاربرد اطالل و خرابههای دیار یار
و فراق محبوب در اشعار شاعران دورهی جاهلی ،از این نوع تناص است (همان).
عبدالملك مرتاض نیز در بررسی روابط بینامتنی معلقات سبع با متون دیگر ،تناص را سه
نوع :تناص لفظى ،تناص مضمون و تناص ذاتى تقسیم کرده و سپس نوع روابط هر کدام را شرح
داده است (مرتاض:)337 -323 :6331 ،
 )6تناص لفظى :در این نوع تناص ،نویسنده یا شاعر ،بهطور آگاهانه ،واژگان متن غایب
را بدون تغییر در متن حاضر بهکار میبرد.
 ) 6تناص مضمون :در این نوع تناص ،نویسنده یا شاعر ،معانی مورد نظرش را به طور
آگاهانه و با شیوه هنرمندانه از متن غایب برگرفته و در متن حاضر به کار میبرد.
 ) 3تناص ذاتی :این نوع تناص ،به شکل عادی و از روی عرف در متن ادبی به کار
میرود ،ذکر اطالل و دمن در اشعار ،شامل این نوع تناص میشود .بهعنوان نمونه عبدالملك
مرتاض در بررسی روابط تناص (بینامتنی) معلقات سبع با متون دیگر ،آن را به تناص لفظى ،تناص
مضمون و تناص ذاتى تقسیم کرده و سپس نوع روابط هر کدام را شرح داده است.
 .4ادبیات عامه و نقش آن در ادبیات ایران
ادبیات عامه برگرفته از واژه انگلیسـی « »Folkloreاسـت که مرکب از دو جزء است؛  loreبه
معنی دانش و فرهنگ؛ و  Folkبه معنی مردم ،گروه و توده می باشــد که در فارســی آن را به
«فرهنگ توده»« ،فرهنگ عامه» و «دانش عوام» ترجمه کردهاند (شــیرازی )606-606 :6316 ،و
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در اصـــطالح بـه مجموعـه افســـانـههـا ،ضـــربالمثلها ،ترانهها ،لغزها ،چیســـتانها ،رقصها،
پیشـگوییها ،اعتقادات و مراسـم در مورد تولد ،مر ،،ازدواج ،کشاورزی ،پیشگیری و معالجه
بیمـاریها و بهطورکلی آداب و رســـوم و عقاید رایج در میان جوامع گوناگون که بهصـــورت
شفاهی یا از طریق تقلید و تکرار از نسلی به نسل دیگر منتقل میشود ،اطالق میگردد.
ادبیات عامه در ایران نخستین بار توسط شرق شناسان موردتوجه قرار گرفت .ژو
کوفسکی ،ایران شناس روسی و کریستین سن ،مستشرق دانمارکی اولین کسانی هستند که به کار
جمع آوری و تحقیق ادبیات عامه در ایران پرداختند .صادق هدایت ،نویسنده معاصر ،از نخستین
ایرانیانی بود که به جمعآوری ادبیات عامه ،بیان و ضرورت آن پرداخت .کتاب نیرنگستان ،و
اوسانه حاصل کوششهایی است که او در زمینه جمعآوری آداب و رسوم و ترانههای عامیانه به
عمل آورده است .علیاکبر دهخدا نیز نتیجه تالشهای خود را برای گردآوری ضربالمثلهای
فارسی در کتاب امثال و حکم به نمایش گذاشته است .کتاب کوچه اثر احمد شاملو یکی از
بزر،ترین و جامع ترین کارهایی است که در این زمینه انجام شده است و بخش عظیمی از این
ادبیات را که شامل ضربالمثلها ،افسانهها و ترانههای متداول در شهرها و والیات مختلف ایران
است ،در برمیگیرد.
ادبیات عامه تا حدود یك قرن پیش به صـورت مکتوب در نیامده بود .نخسـتین کسانی
که در اروپا به ضــبط فرهنگ عامه پرداختند ،برادارن گریم زبانشــناســان معروف آلمانی بودند
که مجموعه افســانههای پریان آلمان را گردآوری و منتشــر کردند .کشــور ایران از این لحاظ
پشـــتوانه ای بســـیار غنی دارد؛ زیرا ،محل گذر اقوام خودی و غریبه و قبایل مختلف آشـــوری،
کلـدانی ،بـابلی ،ایالمی و ســـایر اقوامی کـه در مجاورت آن زندگی میکردهاند ،بوده اســـت.
هریك از این اقوام با اعتقادات مخصـــوص خود در فرهنگ ایران تأثیر گذاشـــته که هنوز هم
بقـایـای آن بـاقی اســـت .عالوه بر آن ،وجود ادیان مختلف مثل بودایی ،مهرپرســـتی ،مزدکی،
مانوی ،زرتشتی ،اسالم و ...بر غنای فولکلور ایران افزوده است (رزمجو.)631 :6300 ،
ادبیات عامیانه مجموعهای از نکتههای دقیق ،لطیف و ظریف و اشارههای سنجیده و
فهمیدهای است که درک معانی آنها به آگاهیهایی ویژه نیاز دارد .بخشی از این زیباییها در
کاربرد مضامین دینی ظهور مییابد .مضامینهای قرآنی و حدیثی که در قالبهای مختلف ادبی
جلوهگر میشوند ،از سویی موجب اثرگذاری نثر و نظم فارسی میشوند و از سویی دیگر کلید
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فهم معارف دینی هستند .شاعران و نویسندگان اسالمی همواره از طریق آمیزش و آرایش کلمات
خود با کلمات نورانی قرآن و حدیث ،ارزش مضاعفی به آفریدههای هنری خود بخشیدهاند.
کاربرد مضمونهای دینی در ادبیات عامیانه ،محدودیتی خاص ندارد و در قالبهایی
زیادی از اینگونه کاربردها استفاده شده است .یکی از قالبهایی که در محاورات عامه مردم
کاربرد فراوان دارد ،کنایه است .کنایه در لغت به معنای پوشیده سخن گفتن و در اصطالح سخنی
است که دارای دو معنی قریب و بعید بوده ،و هر دو الزم و ملزوم یکدیگر باشند؛ آنگاه گوینده،
جمله را چنان ترکیب کند و به کاربرد که ذهن شنونده از معنی نزدیك به معنی دور منتقل گردد.
مثالً شخصی بگوید «پخته خوار» و مراد ،فرد تنبلی باشد که از دسترنج آماده دیگران استفاده
میکند(همایی)620-622 :6312 ،
کنایهها که اغلب سبکی ساده و دلنشین داشته و از لحاظ فکر ،زبان و احساس با زندگی
مردم عجین شده است ،صورت پیچیده و مبهم ندارد و از هر گونه تصنع و تکلف ادبی به دور
است .لذا برآنیم تا در این پژوهش ،به بحث در زمینه بینامتنی قرآنی در کنایه عامیانه بپردازیم:
 .5روابط بینامتنی قرآنی و کنایههای عامیانه
پیش از این بیان شد که بینامتنیت نظریهای است به منظور خوانش عمیقتر متن ادبی و دستیابی به
ناگفتههای آن .برای این امر باید سه عنصر اساسی بینامتنی یعنی متن غایب ،متن حاضر و عملیات
بینامتنی تبیین شود .در پدیده بینامتنی ،متن میتواند دارای یك یا چند سند مختلف باشد که برای
فهم و تحلیل آن باید به آن اسناد مراجعه شود .متن یا متون ارجاعی که متن اصلی را تفسیر
میکنند« ،متن غایب» نام دارند که بر طبق این نظریه باعث تولید «متن حاضر» یا متن اصلی
شدهاند؛ بهگونهای که متن اصلی وجود خود را مدیون آن میداند .آثار و نشانههای متن غایب
در متن حاضر نوع شکل بینامتنی را مشخص میسازد .عملیات بینامتنی همان بررسی متن اصلی با
توجه به متن غایب و ردیابی روابط موجود بین آنهاست.
در تبیین روابط بینامتنی قرآن با کنایههای عامیانه ،متن قرآنی ،متن غایب و کنایهها ،متن
حاضر است .عملیات بینامتنی یا تناص ،تعامل این دو متن را روشن میکند .اگرچه شکلها و
عناوین فراوانی برای بینامتنی ذکر شده است ،ولی در این مقاله از شیوهای که عبدالملك مرتاض
در بررسی روابط بینامتنی معلقات سبع با دیگر متون به کار برده ،استفاده شده است .با توجه به
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موضوع بحث این مقاله ،تناص ذاتی یا داخلی (تعامل متن با دیگر متون خود ادیب) منتفی است
و بر اساس همان شیوه ،سه نوع تناص دیگر :عناوین ،نام شخصیتها و حوادث تاریخی مورد
بررسی قرار میگیرد.
 .1 .5بینامتنی واژگان:
نمونة اول
متن حاضر« :کن فیکون کردن (یا شدن)» :بهمعنای ویران کردن و منهدم ساختن.
(نجفی)6610 /6 :6326،
متن غایب( :بَدِیعُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا یَقُولُ لَهُ کُن فَیَکُونُ)
(بقرة)600/
«او پدیدآورنده آسمانها و زمین است ،و چون به کاری اراده فرماید ،فقط میگوید:
موجود باش ،پس فوراً موجود میشود».
عملیات بینامتنی :این کنایه ،بازتابی از واژگان آیه  660بقرة (کُن فَیَکُون) را به نمایش
گذاشته و یك بینامتنی لفظی را با متن غایب برقرار میسازد .این بازتاب ،بهگونهای در متن حاضر
منعکس شده است که در محتوا و مضمون با متن غایب تفاوت دارد ،بدین ترتیب که در متن
حاضر (کنایه) ،از واژگان آیه با هدف ،زیر و رو شدن ،اساس کاری را به کلی درهمریختن و
آن را ازبینبردن یا به صورت دیگر درآوردن الهام گرفته شده است؛ اما در متن غایب به معنای
تبین قدرت خداوند برای خلقت هر چیزی است .رابطة این کنایه با قرآن کریم از نوع نفی کلی
(حوار) است که در آن مضمون متن حاضر با متن غایب تفاوت دارد و این تفاوت در معنای
عمیق متن حاضر مشخص است.
نمونة دوم
متن حاضر« :انکراالصوات» :انکراالصوات یعنی ناخوشترین صداها یا آوازها ،در
محاوره فارسی غالباً گفته یا شنیده میشود که میگویند« :فالنی صدای انکراالصواتش را انداخت
سرش» ،یا «چه صدای انکر االصواتی»( .خرمشاهی)62 :6313 ،
متن غایب( :واغْضُضْ مِن صَوتِكَ إنَّ أنکَرَ األصواتِ لَصَوتُ الحَمیرِ) (لقمان.)63 /
«صدایت را پایین بیاور (فریاد مزن) که زشتترین صداها صدای خران است».
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عملیات بینامتنی :در متن غایب ،لقمان فرزند خود را به تواضع در روابط با مردم سفارش
کرده و میفرماید :صدای خود را پایین آور و با آرامی و آهستگی سخن بگو؛ چون نامطلوبترین
صداها بانگ خران است؛ زیرا بسیار بلند و ناخوشایند است .در ادبیات محاورهای نیز با
بهکارگیری واژگان آیه قرآنی همچون «أنکر و األصوات» یك بینامتنی لفظی با متن غایب برقرار
میگردد .در این نوع رابطه بینامتنی هدف کنایه ،تبیین آوای ناخوش و زشت است ،بدین ترتیب
از آیة قرآنی برای اظهار چنین هدفی بهره گرفته شده است.
نوع بینامتنی بهکاررفته در این بخش ،نفی متوازی (امتصاص) است؛ زیرا در کنایه برخی
از واژگان متن غایب (آیة قرآنی) عیناً در متن حاضر ذکر شده و نوعی تعامل آگاهانه به متن
غایب صورت گرفته است ،بهگونهای که جوهرة متن پنهان ،در آن تغییر نکرده است.
نمونة سوم
متن حاضر :هباءً منثوراً شدن :این کنایه به هر چیزی که باطل و تباه شده و به حاصل
عملی که بر باد رفته باشد ،اطالق میشود( .دهخدا ،)6132 /0 :6320 ،مانند :همة زحمت ما ،هباء
منثورا شد.
متن غایب( :وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا) (فرقان)63 /
«و به هرگونه کارى که کردهاند ،مىپردازیم و آن را چون گَردى پراکنده مىسازیم».
عملیات بینامتنی :در متن حاضر (کنایه) ،به محض دیدن واژگان «هباء منثور» بهروشنی
دیده میشود که در این کنایه به شیوه هنرمندانه از واژگان متن غایب (آیه  63سوره فرقان) بهره
گرفته شده است .واضحترین شکل بینامتنی بهکاررفته در این بخش ،بهرهگیری از الفاظ قرآنی
است که درواقع در متن حاضر ،با کمی تغییر دارای همان معنایی است که در متن غایب ایفای
نقش میکند .در متن غایب« ،هباء» به معنای گرد و غبار و «منثورا» به معنای پراکنده شدن است.
در متن حاضر (کنایه) نیز به هر چیزی که باطل و تباه شده و به حاصل عملی که بر باد رفته باشد،
اطالق میشود.
نوع بینامتنی بهکاررفته در این بخش ،نفی متوازی (امتصاص) است ،بدین ترتیب برخی
از واژگان آیه قرآنی (متن غایب) به صورت کامالً آگاهانه در متن حاضر ذکر شده و نمونهای
از بینامتنی مستقیم را با قرآن کریم به نمایش میگذارد.
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نمونة چهارم
متن حاضر :خسرالدنیا و اآلخره بودن (شدن) :به معنای زیان دیده در دنیا و آخرت یا
کسی که هم دنیا و هم آخرتش ویران است و به کسی میگویند که نه از لذتهای دنیا برخوردار
شده و نه عمل نیکی انجام داده است که در آخرت رستگار شود (انوری.)6023 /0 :6312 ،
متن غایب( :وَمِنَ النَّاسِ مَن یَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَیْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَ إِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ
انقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْیَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِینُ) (حج)66/
« و از میان مردم کسی است که خدا را فقط بر یك حال و بدون عمل میپرستند .پس
اگر خبری به او برسد ،بدان اطمینان یابد ،و چون بالیی به او برسد روی برتابد .در دنیا و آخرت
زیان دیده است .این است همان زیان آشکار».
عملیات بینامتنی :در این کنایه بهرهگیری از واژگان قرآنی آیة 66سورة حج (خسر الدنیا
و اآلخره) بهروشنی دیده میشود؛ البته در این کنایه نهتنها از واژگان قرآنی بهره گرفته؛ بلکه از
ناحیه معنایی نیز از قرآن تأثیر پذیرفته است .درواقع بیان میدارد :برخی از اشخاص با رفتار و
اعمال خویش در دنیا و آخرت زیان و خسران میبینند .در این بینامتنیت ،جزئی از متن غایب عیناً
در متن حاضر ذکر شده است و متن حاضر بدون هیچ ابتکار و نوآوری ادامه متن غایب است.
واضح است که این نوع روابط از نوع سطحی و آسانِ رابطه بینامتنی است و درحقیقت نویسنده
آیهای را که موافق با متن حاضر است اقتباس کرده و بدون اینکه کوچكترین تغییری در واژگان
یا مضمون بدهد ،آن را در متن خود آورده است .بدین ترتیب در این کنایه از نوع بینامتنی نفی
جزئی (اجترار) ضعیفترین نوع بینامتنی استفاده شده است.
نمونة پنجم
متن حاضر« :عَلَقه مُضغه بودن»« :عَلقِه» و «مُضغه» به دو حالت از مراحل جنینی کودک
در رحم مادر گفته میشود و کنایه از شخص کوچك اندام ،حقیر و فاقد رشد جسمی مناسب و
نیز شخص پست ،بیارزش و بیسروپاست (انوری.)2706 /2 :6312 ،
متن غایب( :یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِن کُنتُمْ فِی رَیْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاکُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ
ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَیْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَیِّنَ لَکُمْ) (حج)2 /
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« ای مردم! اگر در رستاخیز شك دارید( ،به این نکته توجّه کنید که) ما شما را از خاک
آفریدیم ،سپس از نطفه ،و بعد از خون بستهشده ،سپس از «مضغه» چیزی شبیه گوشت جویدهشده
که بعضی دارای شکل و خلقت است و بعضی بدون شکل؛ تا برای شما روشن سازیم»
عملیات بینامتنی :متن حاضر با بهرهگیری از واژگان قرآنی آیه مذکور همچون «عَلَقِه و
مُضغه» یك بینامتنی لفظی با متن غایب برقرار ساخته و به شیوة هنرمندانه از متن پنهان الهام گرفته
است ،بهگونهایکه فضای متن حاضر متفاوت از فضای متن غایب است؛ متن حاضر ،اشاره به
شخص پست ،بیارزش و بیسروپا دارد (انوری .)2706 /2 :6312 ،مانند ما ریشمان را در آسیاب
سفیده نکردهایم و این «علقه مضغه» ما را به این آسانیها نمیتواند ،دست بیندازد (جمالزاده،
 .)322 :6303درحالیکه در متن غایب ،خداوند به توصیف مراحل خلقت آدمی میپردازد.
نوع بینامتنی بهکاررفته در این بخش ،نفی کلی (حوار) است که باالترین درجه بینامتنی
محسوب می شود؛ زیرا متن حاضر در معنای متفاوت از معنای متن غایب به کار رفته و نویسنده،
آن را برای ایجاد معنای دلخواه و تأثیر بیشتر ،باز آفرینی کرده است.
نمونة ششم
متن حاضر :به ثمن بَخس فروختن :ثمن بخس ،به معنای قیمت کم و بهای ناچیز است.
به ثمن بخس خریدن یا فروختن کنایه از بهای کم پرداختن و به قیمت ناچیز و کمارزشی معامله
کردن است .این کنایه گاهی با فعل خریدن ،فروختن و مانند آن بهکار رفته و گاهی بدون آن،
به معنای بهایی ناچیز و کم ارزش است .مانند :هر دم بیلی کارهای مالی دولت به این کار نیمه
دولتی و نیمه مذهبی هم سرایت کرده است و امالک آستانه به ثمن بخس به تیول سرجنبانان
آستانه در آمده است (مستوفی.)06 /6 :6321 ،
متن غایب( :وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَکَانُوا فِیهِ مِنَ الزَّاهِدِینَ) (یوسف)67 /
«او را به بهای کمیـ چند درهمـ فروختند؛ و نسبت به فروختن او ،بیرغبت بودند؛ چرا
که میترسیدند رازشان فاش شود».
عملیات بینامتنی :در این کنایه ،از الفاظ و واژگان آیه  67سوره یوسف (ثَمَن بَخْس) بهره
جسته و یك بینامتنی لفظی با متن غایب ایجاد شده است .شایان ذکر است که معنای دو واژه در
قرآن با فضای معنایی کنایه یکسان است .و درواقع هر دو اشاره دارند به اینکه چیزی به بهایی
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کم و کمتر از ارزش واقعی فروخته شود .نوع بینامتنی به کار رفته در این بخش ،نفی متوازی
(امتصاص) است که در آن با تغییر برخی از واژگان آیه قرآنی به صورت کامالً آگاهانه به متن
غایب اشاره میشود و نمونهای از بینامتنی مستقیم را با قرآن کریم به نمایش میگذارد.
 .2 .5بینامتنی مضمون:
نمونة اول
متن حاضر« :آستر و رویه هم بودن» کنایه از همدم و مکمل زندگی یکدیگر بودن است
(نجفی )60 /6 :6326،و معموالً دربارة زن و شوهر استفاده میشود.
متن غایب( :أُحِلَّ لَکُمْ لَیْلَةَ الصِّیَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِکُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّکُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ
اللَّـهُ أَنَّکُمْ کُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَکُمْ) (بقرة)610/
«در شبهاى روزه ،همخوابگى با زنانتان بر شما حالل گردیده است .آنان براى شما لباسى
هستند و شما براى آنان لباسى هستید .خدا مىدانست که شما با خودتان ناراستى مىکردید»...
عملیات بینامتنی :این کنایه (متن حاضر) ،از جمله مضامینی است که از محتوای الفاظ
آیه (هُنَّ لِبَاسٌ لَّکُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ ) الهام گرفته شده است و با تغییر در کلمات متن غایب ،متن
جدیدی را ایجاد نموده که همان مضمون متن غایب را دارا میباشد .در این کنایه ،به شیوه زیبا،
برخی خصوصیات مهربانی ،انس و عطوفت بین زن و شوهر ،با الگو برداری از آیات قرآنی ذکر
شده است.
نوع بینامتنی بهکاررفته در این قسمت از مقامه را میتوان نفی متوازی(امتصاص) دانست؛
زیرا مضمون متن حاضر در تعامل با متن غایب قرار دارد و تفکر و اندیشه قرآنی را تکرار میکند.
نمونة دوم
متن حاضر :بیگدار به آب نزن :کنایه از بی پروا به کاری پرداختن ،تأمل نکردن در
انجام کاری( .دهخدا)602 /3 :6320 ،
متن غایب( :لَا تُلْقُوا بِأَیْدِیکُمْ إِلَى التَّهْلُکَه) (بقره)632 /
«خود را به مهلکه و خطر نیاندازید».
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عملیات بینامتنی :این کنایه تعاملی آشکار با مضمون آیه قرآن دارد .متن حاضر با مضمون
متن غایب هماهنگ است و مضمون آیه قرآن که مربوط به خطر انداختن بدون تأمل و تفکر
است ،دقیقا در کنایه ذکر شده است .رابطه این کنایه با قرآن کریم از نوع متوازی (امتصاص)
است.
 .3 .5بینامتنی علم (شخصیت):
ذکر نام شخصیتهای قرآنی ،از دیگر ویژگیهای بارز ادبیات عامیانه است ،در این میان
اسامی پیامبران الهی همچون ،ایوب(ع) ،نوح(ع) و ...در کنایات عامیانه به کار رفته است.
نمونة اول
متن حاضر :صبر ایوب داشتن :صبر ایوب به معنای شکیبایی بسیار زیاد و صبر و تحملی
فوقالعاده ،همچون صبری است که حضرت ایوب(ع) داشت( .شاملو.)6662 / 3 :6300 ،
متن غایب( :وَاذْکُرْ عَبْدَنَا أَیُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّی مَسَّنِیَ الشَّیْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ ،ارْکُضْ
بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ ،وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِکْرَى لِأُولِی الْأَلْبَابِ،
وَخُذْ بِیَدِکَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِّهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِّعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّاب)(ص06/ـ .)00
«بندة ما ایوب را به یاد آور ،آنگاه که پروردگارش را ندا داد که شیطان مرا به رنج و
عذاب مبتال کرد .به او گفتیم :با پاى خود به زمین بکوب ،اینك این چشمهسارى است سرد و
آشامیدنى و مجدداً کسانش را و نظایر آنها را همراه آنها به او بخشیدیم ،تا رحمتى از جانب ما
و عبرتى براى خردمندان باشد».
حضرت ایوب(ع) ،یکی از پیامبران واال مقام الهی است و صبر ایوب ،شکیبایی در بال و
پایداری در اطاعت و ستایش پروردگار است که در آیات قرآنی و در تفاسیر ،بارزترین وجه
شخصیتی حضرت ایوب(ع) به شمار آمده است.
عملیات بینامتنی :در این کنایه از متن غایب به شیوة مستقیم استفاده شده است و با به
کارگیری نام حضرت ایوب(ع) که در قرآن نماد صبر و شکیبایی در برابر مشکالت است،
گوینده و شنونده را به سمت متن غایب سوق میدهد .این شخصیت در قرآن و در اندیشه اسالمی
نماد شخصیتی صبور است .به همین دلیل در کنایههای عامیانه نیز از این شخصیت در همان
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مضمون قرآنی یاد شده است .نوع تناص نفی جزئی (اجترار) است؛ زیرا متن حاضر بدون
هیچگونه تغییری با متن غایب ،در تعامل است.
نمونة دوم
متن حاضر« :عمر نوح داشتن» :عمر نوح داشتن کنایه از عمر طوالنی داشتن و به مدت
دراز زیستن است (نجفی.)6736 /6: 6326 ،
متن غایب( :ولَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِیهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِینَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ
الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ) (عنکبوت.)60 /
«و بهراستى ،نوح را به سوى قومش فرستادیم ،پس در میان آنان نهصد و پنجاه سال
درنگ کرد ،تا طوفان آنها را درحالىکه ستمکار بودند ،فرا گرفت».
عملیات بینامتنی :در این کنایه به طور مستقیم از متن غایب استفاده نشده است؛ بلکه
با کاربرد اسم خاص ،که خود داللت بر حکایتی دارد به این تعامل اشاره شده است .در این کنایه
با ذکر لفظ «نوح» شنونده به متن غایب سوق پیدا میکند .بنابراین شاعر با استفاده از نفی جزئی
این تعامل را نشان داده و این تعاملی آگاهانه است .در این کنایه برای بیان عمر طوالنی با استفاده
از این شکل تناص بهره گرفته و بطور موازی با معنای متن غایب است.
نمونة سوم
متن حاضر :پیراهن یوسف آوردن :کنایه از کسی که مختصر کاری انجام داده و منّت
بسیار دارد( .شاملو)6327 /3 :6300 ،
متن غایب(:اذْهَبُوا بِقَمِیصِی هَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِی یَأْتِ بَصِیرًا وَأْتُونِی بِأَهْلِکُمْ أَجْمَعِینَ)
(یوسف)33/
عملیات بینامتنی :میان متن حاضر و متن غایب (آیه  33سوره یوسف) پیوند لفظی برقرار
است ،در این کنایه ،به شیوة هنرمندانه و جذاب از متن پنهان الهام گرفته شده است ،بهگونهایکه
فضای متن حاضر متفاوت از فضای متن غایب است؛ در متن حاضر ،از این آیه با هدف توصیف
عملکرد شخصی که کار چندان با ارزشی انجام نداده ،ولی کار خود را بزر ،و مایه فخر دانسته،
بهکار رفته است؛ درحالیکه در متن غایب به معنای کاری فوقالعاده و ارجمند و سزاوار آفرین
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و مرحبای بسیار است ،زیرا حضرت یوسف پیراهن خود را به برادرانش میدهد تا برای پدرش
ببرند و این پیراهن با رایحة خوشش ،سبب روشنی چشم حضرت یعقوب(ع) میشود.
نوع بینامتنی بهکاررفته در این بخش ،نفی کلی (حوار) است که باالترین درجة بینامتنی
محسوب میشود؛ زیرا متن حاضر در معنای متفاوت از معنای متن غایب بهکار رفته و در کنایه
برای معنای دلخواه و تأثیر بیشتر بازآفرینی شده است.
 .4 .5بینامتنی عنوان
کاربرد نام برخی از سورههای قرآن کریم ،همچون :الرحمن ،یس ،فاتحة در کنایههای عامیانه،
از دیگر اسلوب هنری و زیباییشناسی بهشمار میرود که میان معنای این سورهها و فضای
کنایهای ارتباط خاصی برقرار است ،بهعنوان نمونه:
متن حاضر« :بوی الرحمن گرفتن»« .بوی الرحمن از چیزی یا کسی بلند شدن» «خانه کسی
بوی الرحمن گرفتن» :کنایاتی هستند که از نزدیك بودن مر ،کسی ،در شرف مر ،بودن،
نشانههای پایان یافتن و از میان رفتن کسی یا چیزی میباشد( .شاملو)006 /6 :6300 ،
متن غایب :در سوره الرحمن ،به معانی و مضامینی چون در روز قیامت مورد شفاعت
واقع شدن ،شهید محسوب شدن ،آسان شدن مشکالت ،شفای چشم درد ،امنیت یافتن ،سهل
شدن امور مشکل و رفع بیماری آفات از خانه و قرائت این سوره الرحمن موجب جلب رحمت
الهی و سبب برآوردن شکر نعمتهای اوست( .نوری طبرسی6310 ،م)327 /0 :
عملیات بینامتنی :در این کنایه بدون اشاره به معانی و مضامین سوره ذکر شده ،ارتباط
بینامتنی زیبا و هنرمندانهای بین متن غایب و متن حاضر ،در عنوان سوره مذکور برقرار شده است،
زیرا فضای معنای متن حاضر ،متفاوت از فضای متن غایب است .در متن حاضر واژة «الرحمن»
داللت بر مر ،و درگذشتن میکند ،در حالی که در متن غایب چنین قصدی از مضمون این
سوره اتخاذ نمیشود .متن حاضر با ذکر عنوان سوره ،شنونده را برآن بر میدارد تا برای فهم متن
حاضر ،بدون توجه به معنای متن غایب ،تنها به کارکرد نام این سوره در میان فرهنگ عامه ایرانیان
رجوع کند .زیرا در میان ایرانیان مرسوم است ،پس از درگذشتن یك فرد مراسم یادبود و

بزرگداشت برای وی بر پا میکنند و در این مراسم پیش از مداحی و سخنرانی ،قرائت قرآن
توسط قاریان انجام میشود .قرائت سوره یس و الرحمن ،پایة ثابت این گونه قرائتها است و
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حتی برچیدن ختم و جمعآوری قرآنها و آغاز برنامههای مداحی و سخنرانی با پایان قرائت سوره
الرحمن میباشد .رابطة این کنایه با قرآن از نوع نفی کلی (حوار) است که در آن مضمون متن
حاضر با متن غایب مخالفت دارد و این مخالفت در معنای عمیق متن حاضر مشخص است.
 .5 .5بینامتنی حوادث تاریخی
نمونة اول
متن حاضر :بتشکنی کردن :شکستن بتها ،کنایه از کاری بزر ،و مثبت و خارق
العاده انجام دادن و یك تنه در برابر باطل سینه سپر کردن است.
متن غایب( :وَتَاللَّـهِ لَأَکِیدَنَّ أَصْنَامَکُم بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِینَ ،فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا کَبِیرًا لَّهُمْ
لَعَلَّهُمْ إِلَیْهِ یَرْجِعُونَ ،قَالُوا مَن فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِینَ ،قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى یَذْکُرُهُمْ یُقَالُ لَهُ
إِبْرَاهِیمُ ،قَالُوا فَأْتُوا بِهِ عَلَى أَعْیُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ یَشْهَدُونَ ،قَالُوا أَأَنتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا یَا إِبْرَاهِیمُ ،قَالَ
بَلْ فَعَلَهُ کَبِیرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِن کَانُوا یَنطِقُونَ) (أنبیاء 20 /ـ .)23
«سوگند به خدا که پس از آنکه پشت کردید و رفتید ،قطعاً در کار بتانتان تدبیرى خواهم
کرد .پس آنها را  -جز بزر،ترشان را -ریزریز کرد ،باشد که ایشان به سراغ آن بروند .گفتند:
«چه کسى با خدایان ما چنین کرده که او واقعاً از ستمکاران است؟ گفتند :شنیدیم جوانى ،از
آنها به بدى یاد مىکرد که به او ابراهیم گفته مىشود .گفتند :پس او را در برابر دیدگان مردم
بیاورید ،باشد که آنان شهادت دهند .گفتند :اى ابراهیم ،آیا تو با خدایان ما چنین کردى؟ گفت:
نه؛ بلکه آن را این بزر،ترشان کرده است ،اگر سخن مىگویند از آنها بپرسید».
عملیات بینامتنی :این کنایه ،با مضمون حکایت حضرت ابراهیم در قرآن و درهمشکستن
بُتها به دست ایشان در تعامل است .متن حاضر به شکل موازی و هماهنگ با متن غایب ارتباط
دارد و با بهکارگیری واژة «بتشکن» که در قرآن بیانگر داستان بتشکنی حضرت ابراهیم و
ایستادن در مقابل کفر است ،از بینامتنی حوادث تاریخی بهره میگیرد و یك نوع تناص نفی
متوازی (امتصاص) بین متن غایب و متن حاضر وجود دارد.
نمونة دوم
متن حاضر :خواب اصحاب کهف داشتن« :خواب اصحاب کهف داشتن» کنایه از
خواب سنگین و طوالنی و نیز ،اشاره به خفتهای است که به آسانی نتوان بیدارش کرد .مانند :هر

تحلیل و بررسی بازتاب قرآن کریم در کنایههای عامیانه با رویکرد بینامتنیت 811

چهقدر صدایش میزنم ،بیدار نمیشود ،گویا به خواب اصحاب کهف رفته است (شاملو:6300 ،
.)203/6
متن غایب :اصحاب کهف ،جمعی از نقشآفرینان داستانی قرآنی هستند که در آیه 62
سوره کهف به خواب طوالنی آنها در غار اشاره شده است( :وَلَبِثُوا فِی کَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِینَ
وَازْدَادُوا تِسْعًا) (کهف.)62 /
«و سیصد سال در غارشان درنگ کردند و نُه سال نیز بر آن افزودند».
عملیات بینامتنی :در این کنایه بهرهگیری از مضمون داستان قرآنی بهروشنی دیده
میشود ،متن حاضر به داستان اصحاب کهف اشاره دارد ،در این نوع کنایه نهتنها از واژگان
قرآنی (کهف) در کنایه بهره گرفته شده؛ بلکه ازلحاظ محتوایی نیز از قرآن تأثیر پذیرفته است.
درواقع متن حاضر ،کنایه از خواب طوالنی دارد ،همانطور که در متن غایب به آن اشاره میشود.
در این کنایه به طور مستقیم از متن غایب استفاده شده است و با کاربرد اسم خاص ،که خود به
این حکایت داللت دارد به این تعامل آشکار اشاره میشود .نوع بینامتنی موجود در این بخش
نفی متوازی (امتصاص) است.
نمونه سوم
متن حاضر :ایراد بنیاسرائیلی گرفتن« :ایرادهای بنی اسرائیلی گرفتن» ،کنایه از بهانه
جوییهای بیجهت و خردهگیری و اشکال تراشیهای بدون دلیل و گاه به قصد اذیت و آزار
طرف مقابل است( .انوری)203 /6 :6310 ،
متن غایب( :وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُکُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ
أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَکُونَ مِنَ الْجَاهِلِینَ ،قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ یُبَیِّن لَّنَا مَا هِیَ قَالَ إِنَّهُ یَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضٌ
وَلَا بِکْرٌ عَوَانٌ بَیْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ ،قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ یُبَیِّن لَّنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ یَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ
صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِینَ ،قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ یُبَیِّن لَّنَا مَا هِیَ إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَیْنَا وَإِنَّا إِن شَاءَ
اللَّـهُ لَمُهْتَدُونَ ،قَالَ إِنَّهُ یَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا ذَلُولٌ تُثِیرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِی الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَّا شِیَةَ فِیهَا قَالُوا
الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ فَذَبَحُوهَا وَمَا کَادُوا یَفْعَلُونَ) (بقره20 /ـ )06
عملیات بینامتنی :مضمون متن غایب که یکی از داستانهای قرآنی و مربوط به
بهانههای بنیاسرائیلی است ،در متن حاضر پذیرفته شده ،بهصورتیکه جوهرة آن تغییر اساسی
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نکرده است .درواقع متن حاضر ،کنایه از بهانهجوییهای بیجهت و خردهگیری و اشکال
تراشیهای بیدلیل دارد ،همانطورکه در متن غایب نیز به آن اشاره میشود .در این کنایه بهطور
مستقیم از متن غایب استفاده شده است .نوع بینامتنی موجود در این بخش نفی متوازی (امتصاص)
است.
نتیجهگیری
کنایههای عامیانه یکی از برجستهترین قالبهای ادبیات عامیانه است که از میراث قرآنی تأثیر
گرفته و با کاربرد زیبا و هنرمندانه از الفاظ و معانی آیات قرآنی بر غنای فکری و زیبایی آن
افزوده شده است؛ و این تأثیر بهگونهای است که در درون خواننده ،این قدرت را بهوجود
میآورد تا به عمق اثرگذاری قرآن در کنایههای عامیه پی ببرد و این مسئله ژرفای پیوند ادبیات
ایرانزمین را با مبانی اسالم و مضامین قرآن پدیدار میکند .با بررسی و تحلیل بینامتنی در
کنایههای عامیانه این نتایج بهدست میآید که :در تعامل کنایه با قرآن ،همپوشیها و موارد
بینامتنی فراوانی به چشم میخورد؛ این تعامل در کنایات کامالً آگاهانه بوده است و بیشتر نفی
متوازی به چشم میخورد .شایان ذکر است که کاربرد تناص نفی کلی (حوار) و نفی جزئی

(اجترار) نیز بهطور خیلی محدود در کنایهها نمایان است .روابط بینامتنی کنایههای عامیانه با قرآن
در سطح گستردهای است که قسمتی از آن را واژگان ،مضمون ،حوادث تاریخی ،شخصیتها و
عنوانهای بهکاررفته در قرآن شامل میشود .بیشترین نوع بینامتنی نیز شامل الفاظ و واژگان است.
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