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 نشریه زبان و ادب فارسی دانشگاه تبریز
 6332/ پاییز و زمستان 632شماره  /07سال 

  عامیانههای بررسی بازتاب قرآن کریم در کنایهتحلیل و 

 *با رویکرد بینامتنیت

 **فرمحمد غفوری

 بجنورد )نویسندة مسئول( دانشگاه کوثر ،استادیار گروه زبان و ادبیات عربی

 علیرضا حسینی

 بجنورد دانشگاه کوثر ،استادیار گروه زبان و ادبیات عربی

  چکیده
جود میان موروابط و به معنای بررسی  در حوزه نقد جدید استشناختی حاصل رویکرد زبان تبینامتنی

ازی متون سجذب و دگرگون ةمنزلشود و هر متن ادبی را بهکه موجب آفرینش متن جدید می است متونی

ناقد « یستواژولیا کر»توسط در قرن بیستم میالدی این نظریه داند. زمان با آن مییا همگوناگون گذشته و 

هرچند در نقد جدید مطرح شده  نظریهاین  .توجه ناقدان قرار گرفتشدت موردهب و دشارائه فرانسوی، 

د داشته عامیانه کاربر ویژه در ادبیاتهب ایران زمین است، اما این پدیده با همه انواع آن از دیرباز در ادبیات

سترده و به شکل گ قرآن کریماژگان و معانی ورد آیات، کارکبازتاب ترین نوع این پدیده، است و شایع

ن دست یافت. توان به زیبایی آنها با تطبیق نظریه بینامتنیت میهای عامیانه است که تدر کنایهمتفاوت 

های عامیانه کنایها بقران کریم روابط بینامتنی  نواع، احلیلیتوصیفیپژوهش حاضر در تالش است با روش ت

نتایج  ان باشد.ای ایرانیهنگ اسالمی با ادبیات محاورهتا تأکیدی بر پیوند ناگسستنی فربررسی کند را 

ها و چنین شخصیتم، عناوین قرآنی، و هنیماالفاظ، مضگاه  ی عامیانههاکه کنایه دهدپژوهش نشان می

رفته، در  کارهشکل بینامتنی قرآنی بدهد و بیشترین را منبع الهام خویش قرار می حوادث تاریخی آن

  امتصاص است.یا صورت نفی متوازی بهها کنایه

 .، ادبیات عامیانه، کنایهتقرآن، بینامتنی :کلیدی گانواژ
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 مسئلهتعریف  .1

 نقد هایچارچوب ،اخیر به وجود آمد ةیشرفت و تکاملی که در علم نقد به ویژه در چند دهپبا 

شکنی الودهش» :نمونه عنوانبه، گردیدی نقد وارد و نظریاتی نو به عرصهه شد در هم شکست سنتی

 زاییده دبیا نقد که شد انکار باور این یعنی برداشت، میان از را ادبی تمایز میان سخن ادبی و نقد

: 6301 )احمدی، «است آنة پیچید و دشوار نکات توصیف و کارش است ادبی متن پیوست یا

 متون ینب مناسبات موجود و کند پیدا راه ادبی اثر یك درونی هایجنبه به توانست ادبی نقد .(027

 نماید عرضه را جدیدة نظری سرانجام و کند بررسی بر یکدیگر را هاآن تأثّر و تأثیر و کشف را

 .شودمی یاد بینامتنیة نظری عنوانبه آن از که

 نقدی مباحث ضمن درقرن بیستم  در «کریستوا ژولیا» را نظریه این گذشت، که چنان

 جودو و دارد کیدتأ مختلف متون میان روابط وجود ضرورت بر نظریه این. کرد مطرح خویش

 قدیم متون زاییدة را جدید متن یك اصوالً و داندمی متن یك بودن معنادار سبب را هارابطه این

 اتادبی در را ریشة آن عرب ناقدان نظریه، این پیدایش با. آوردمی شمار به متن آن معاصر یا

 ایعده .دانستند خویش کهن ادب بالغی و نقدی یافتة آراء تکامل شکل را آن و جسته خویش

 هاییتفاوت خود ادبیات میراث در موجود اصطالحات با که جدید اینظریه عنوانبه را آن نیز

 یا عامیانه بیاتاد هستند، ارتباط در دیگر متون با نوعی به که فراوانی آثار میان از. پذیرفتند دارد

 ها،لالمثضرب کنایات، ها،داستان چون موضوعاتی بر مشتمل که ادبیات این است، ایمحاوره

 نوشتار این در .است پذیرفته مجید قرآن از توجهیقابل اتتأثیر است... و متداول هایترانه افسانه،

 بیاتاد هایقالب از یکی عنوانبه عامیانه هایکنایه به نظریه این دریچة از تا است شده سعی

 ها،آن تحلیل و دشواه استخراج و استقرا با همراه تحلیلی،توصیفی روش با و شده نگریسته عامیانه

 و زیبایی از دیگری ةزاوی اثبات و عامیانه هایکنایه و قرآن بین بینامتنی کمیت و کیفیت تبیین به

 .شود پرداخته کریم قرآن غنای
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 پیشینه پژوهش .2

ورت صها و مقاالت در میان کتابای اما پراکنده ،مختلف هایپژوهش های عامیانهکنایه ةدر زمین

های المثلگلستان ضربدوست با نام کتاب محمدرضا الهیتوان آن می ةجملکه از ؛گرفته است
که در آن به برخی از کرد  را ذکر پژوهیقرآنبا نام الدین خرمشاهی کتاب بهاء و قرآنی

های کنایه» هایمقالههمچنین  ،شده استاشاره  قرآنمتأثر از  های عامیانةها و کنایهالمثلضرب

های لمثلابر آفرینش ضرب قرآن تأثیر»مقاله  (،سید محسن موسوی)« قرآنی در فرهنگ ایرانی

ا به ذکر تنهشده های یاد... اشاره نمود. در پژوهشاصغر باباصفری و پریسا اورک( وی)عل« فارسی

 هایبر کنایه یمقرآن کر تأثیرو تحلیل بررسی  به های عامیانه اکتفا شده وهایی از انواع کنایهنمونه

ال نوع تحلیل و بررسی ما در این مجبنابراین . ایی نشده استاشاره نه از منظر بینامتنیتاعامی

گیری رهشده تا با به تالشدر این پژوهش . ر زاویه و دیدی خاص و متمایز استبیانگسابقه و بی

 د.شوارائه  ای عامیانههکنایهتحلیل نوینی از  قرآن کریمبینامتنی  ةاز الگو و نظری

 بینامتنیت و انواع آن  نظریه .3

 ظهور، بر و( نصّ ماده تا، بی الزبیدی،) است ازدحام و تجمع معنای به لغت در التّناص بینامتنیت یا

اصطالح بینامتنی یا و در  (نص: ریشة ،6311 منظور، ابن. )دارد داللت نیز انباشتن و رفتن باال

متن »ضمن کتابش به نام  تناص، اولین بار توسط محقق و پژوهشگر بلغاری ژولیا کریستوا در

 و وندش خلق یکباره توانندنمی گاههیچ هامتن کریستوا، شد. از نظرمطرح  6322در سال « رمان

 یهامتن روی بر متن هر معنا این در. دارند شراکت دیگری هایمتن ،جدید متن خلق در همواره

: 6316 وا،)کریست. دکر مشاهده آن در را پیشین هایمتن حضور توانمی و گیردمی شکل پیشین

00.) 

 هایهای این نظریه پیش از ژولیا در گرایشمحققان بر این باورند که جرقهبرخی از 

(. اما حقیقت این 61: 6772باختین دیده شده است)عزام،  میخائیل های روس همچونفرمالیست

 وگومندینگرفت؛ بلکه اصطالح گفت کاربه است که باختین اصطالح بینامتنی را صراحتاً

(dialogism را برای داللت )(02: 6770)طعمه، ط تداخل میان تعابیر به کار گرفت بر رواب 

شود؛ از نظر گفتارهای دیگر اطالق میگفتاری با پارهی ضروری هر پارهوگومندی به رابطهگفت

ایش ها، خواه یك گفته، شعر، ترانه، نمای از نشانهتواند به هر مجموعهگفتاری میباختین، هر پاره

 (.602: 6302)صفوی، ، هر متنی محل تقاطع متون دیگر استدرواقعه کند. و خواه یك فیلم، اشار
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« ی تمهیدمثابههنر به»ی ی است که در مقالهاز دیگر پیشگامان این علم ویکتور شکلووسک

ی وگومندیِ باختین مطرح کرد، به گفتهرا متأثر از گفت« مناسبات بینامتنی»اصطالح 

گیرد، های هنری، تأثیری که متنی ادبی از متنی دیگر میدر میان تمامی تأثیرپذیری»شکلووسکی: 

 (.676: 6777)استَم،  «است تأثیرترین مهم

های بیشتری که کتاباین ةدربار« ل اِکِم دو مونتِنیمیش»برخی دیگر از محققان نیز تعبیرِ 

ز ا ی موضوعات دیگر، و تعبیرِ تی. اس. الیوتربارهشود تا دهای دیگر نوشته میی کتابدرباره

کدام از چانگارد، با وجود این هیی بینامتنیت میرا تلویحاً اشاره به مسئله« سنت و استعداد فردی»

( و تنها ژولیا کریستوا این 22: 6317)ساسانی، اندی به واژه بینامتنیت نکردهاوجه اشارههیچها بهآن

 کار برد.بهاصطالح را 

ناپذیر و حتمی ، این پدیده را برای تمام متون، اجتناب«بینامتنی» ةژولیا کریستوا مبدع نظری

 ینزلهممتنی به شود. هرهر متن همچون معرّقی از نقل قولها ساخته می»داند و معتقد است که: می

یك » دارد: (. و همچنین بیان می00: 6316)کریستوا، «جذب و دگرگون سازی متن دیگر است

های متعدد متن جایگشتی از متون و بینامتنی در فضای یك متن مفروض است که در آن گفته

 (. 23: 6317)آلن،  «کندشود و یکدیگر را خنثی میاخذ شده از دیگر متون با هم مصادف می

تعریف کریستوا از بینامتنی ـ هر متن برگرفته و تحولی از متون دیگر است ـ دو اصطالح 

را وارد مباحث بینامتنی کرد. متن موجود را متن حاضر و « )پنهان( متن غایب»حاضر و « متن»

( حاصل اند؛ یعنی هرگونه متنی)متن حاضرمتونی که با متن کنونی تعامل داشته، متن غایب نامیده

 (. 26ـ 26: 6777)موسی، )متون پنهان( بوده است فرایند تبدیل )عملیات بینامتنی( از متون دیگری

بینامتنی دارای سه رکن اساسی است: متن حاضر، متن پنهان و عملیات بینامتنی. انتقال 

ظریه ترین بخش نلفظ یا معنا از متن پنهان به متن حاضر عملیات بینامتنی نام دارد که تبیین آن مهم

بینامتنی در تفسیر متون است. هر متنی متون مختلفی را در خود جای داده و در شکل جدیدی 

ماند که ای که از این متون چیزی جز اشاراتی باقی نمیها را بازآفرینی نموده است، به گونهآن

حاضر و (. ارتباط بین دو متن 372: 6311 )میرزایی، کندخواننده را به متن پنهان راهنمایی می

غایب یا صریح و آشکار است یا غیرصریح و پنهان، نویسنده گاه بطور کامالً آگاهانه از متن 

این  تواشود. ژولیا کریسمند میکند و گاه ناآگاهانه و کامالً اتفاقی از آن بهرهغایب استفاده می
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 فی کلیزی و ناز: نفی جزئی، نفی متوا ندااست که عبارتارتباط را به سه دسته تقسیم نموده

 (.666: 6773 )ریوقی،

آورد و الف( نفی جزئی)اجترار(: در آن مؤلف جزئی از متن غایب را در متن خود می

: 6772)عزام،  آوری در آن وجود داردغایب است و کمترین ابتکار و نو متن حاضر ادامه متن

 که خوانندهطوریآورد به(. بنابراین مؤلف متن غایب را بسیار هماهنگ با متن خود می662

متفاوت  شده از متن غایباند؛ مقدار متن گرفتهپندارد، هر دو متن از یك منبع سرچشمه گرفتهمی

لیل باشد، که به د یك کلمهیا حتی یا چند جمله و عبارت و تواند یك است، به طوری که می

 دهد.عدم ابتکار و نوع آوری، شکلی ضعیف و سطحی از روابط بینامتنی را نشان می

ب( نفی متوازی)امتصاص(: در این نوع از روابط بینامتنی، مؤلف، متن پنهان را پذیرفته 

ای در متن حاضر به کار ببرد که جوهره متن پنهان تغییر نکند را به گونه کند آناست و سعی می

د را وکند و متن خ(؛ در این نوع رابطه بینامتنی، مؤلف از متن غایب دفاع می22: 6777)موسی، 

 کند کهآورد تا پذیرش متن غایب را نشان دهد. او تالش میکامالً هماهنگ با متن غایب می

تغییری در متن حاضر ایجاد نشود؛ البته در مواقع ضروری ممکن است تفاوت اندکی با متن غایب 

فا یداشته باشد، اما همان نقش و معنایی را که در متن غایب بر عهده داشت در متن حاضر نیز ا

 کند، بنابراین از نفی جزئی یا اجترار برتر است.می

ج( نفی کلّی)حوار(: خواننده برای درک و فهم روابط بینامتنی در این نوع از روابط 

رک مطالعه قرار دهد تا بتواند متن پنهان را دن حاضر را بسیار دقیق و ژرف موردبینامتنی، باید مت

آفرینی نموده است، حتی ممکن است عکس معنای متن ازیرا مؤلف متن غایب را کامالً بکند؛ ز

 (؛ بنابراین این نوع روابط باالترین نوعِ روابط بینامتنی است. 30: 6772)وعداهلل،  پنهان را بیان کند

( است که )تناص ترین بخش بینامتنیاین سه نوع رابطه بین متن پنهان و متن حاضر، مهم

 ند. برخی از ناقدان عرب نیز برای عملیات بینامتنی، انواع وکعملیات بینامتنی، آن را تبیین می

اند که به شکل و نوع حضور متن غایب در متن حاضر اشاره دارد، برخی اشکال مختلفی ارائه داده

 (:  63ـ66: 6331)کیوان،  ها به صورت زیر استیبنداز این تقسیم
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های متون دیگری غیر از متنتناص خارجی: این نوع تناص حاصل برخورد یك متن با 

اصلی نویسنده است؛ این نوع تناص نسبت به انواع دیگر تناص از گستردگی بیشتری برخوردار 

 (.370: 6311)میرزایی،  قرآناست، مثل تناص قصائد محمود درویش با 

تناص داخلی: حضور متن غایبی که از آنِ خود شاعر است در دیگر متنش، تناص ذاتی 

دو اثر بدر « غریب علی الخلیج»و « المطر انشوده»ده (. قصی63: 6331کیوان،  ) دارد یا داخلی نام

 .(370: 6311، )میرزایی دهنده این شکل از تناص استشاکر سیاب نشان

تناص طبیعی یا تلقائی: این نوع تناص به شکل عادت و از روی عرف در متون به کار 

دیار یار  هایست. برای نمونه، کاربرد اطالل و خرابهرود؛ کاربرد این نوع تناص امری طبیعی امی

 )همان(. ی جاهلی، از این نوع تناص استو فراق محبوب در اشعار شاعران دوره

دیگر، تناص را سه  الملك مرتاض نیز در بررسی روابط بینامتنی معلقات سبع با متونعبد

ا شرح نوع روابط هر کدام رده و سپس تناص مضمون و تناص ذاتى تقسیم کرنوع: تناص لفظى، 

 (:337 -323: 6331)مرتاض،  داده است

ب یطور آگاهانه، واژگان متن غان نوع تناص، نویسنده یا شاعر، به( تناص لفظى: در ای6

 برد.کار میرا بدون تغییر در متن حاضر به

( تناص مضمون: در این نوع تناص، نویسنده یا شاعر، معانی مورد نظرش را به طور 6

 برد. آگاهانه و با شیوه هنرمندانه از متن غایب برگرفته و در متن حاضر به کار می

( تناص ذاتی: این نوع تناص، به شکل عادی و از روی عرف در متن ادبی به کار 3

نمونه عبدالملك  عنوانبهشود. رود، ذکر اطالل و دمن در اشعار، شامل این نوع تناص میمی

اص )بینامتنی( معلقات سبع با متون دیگر، آن را به تناص لفظى، تن ناصمرتاض در بررسی روابط ت

 مضمون و تناص ذاتى تقسیم کرده و سپس نوع روابط هر کدام را شرح داده است. 

 و نقش آن در ادبیات ایران ادبیات عامه .4

به  loreاسـت که مرکب از دو جزء است؛   «Folklore»ادبیات عامه برگرفته از واژه انگلیسـی  

را به  می باشــد که در فارســی آن توده  و مردم، گروهبه معنی  Folk؛ و دانش و فرهنگ معنی

ــیرازی، ) اندترجمه کرده« دانش عوام»و « فرهنگ عامه»، «فرهنگ توده» و  (606-606 :6316ش
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ــانـه     ــطالح بـه مجموعـه افسـ ــرب در اصـ ــتانها، ترانهالمثلهـا، ضـ ها، ها، رقصها، لغزها، چیسـ

جه یری و معالها، اعتقادات و مراسـم در مورد تولد، مر،، ازدواج، کشاورزی، پیشگ پیشـگویی 

ــوم و عقاید رطورها و بهبیمـاری  ــورت ایج در میان جوامع گوناگون که بهکلی آداب و رسـ صـ

 ردد. گشود، اطالق میشفاهی یا از طریق تقلید و تکرار از نسلی به نسل دیگر منتقل می

 توجه قرار گرفت. ژودر ایران نخستین بار توسط شرق شناسان مورد عامه ادبیات

که به کار  ق دانمارکی اولین کسانی هستندرکوفسکی، ایران شناس روسی و کریستین سن، مستش

آوری و تحقیق ادبیات عامه در ایران پرداختند. صادق هدایت، نویسنده معاصر، از نخستین جمع

، و تاننیرنگساب ادبیات عامه، بیان و ضرورت آن پرداخت. کت آوریجمعایرانیانی بود که به 

ی عامیانه به هاآوری آداب و رسوم و ترانههایی است که او در زمینه جمعحاصل کوشش اوسانه

های المثلهای خود را برای گردآوری ضرباکبر دهخدا نیز نتیجه تالشعمل آورده است. علی

ی از اثر احمد شاملو یک کتاب کوچهیش گذاشته است. به نما امثال و حکمفارسی در کتاب 

ترین کارهایی است که در این زمینه انجام شده است و بخش عظیمی از این ترین و جامعبزر،

های متداول در شهرها و والیات مختلف ایران ها و ترانهها، افسانهالمثلادبیات را که شامل ضرب

 گیرد.در برمی ،است

حدود یك قرن پیش به صـورت مکتوب در نیامده بود. نخسـتین کسانی   ادبیات عامه تا 

د شــناســان معروف آلمانی بودنکه در اروپا به ضــبط فرهنگ عامه پرداختند، برادارن گریم زبان

کشــور ایران از این لحاظ   های پریان آلمان را گردآوری و منتشــر کردند.که مجموعه افســانه

ــتوانه ــوری، پشـ ــیار غنی دارد؛ زیرا، محل گذر اقوام خودی و غریبه و قبایل مختلف آشـ ای بسـ

ــایر اقوامی کـه در مجاورت آن     ــت. کردهزندگی میکلـدانی، بـابلی، ایالمی و سـ اند، بوده اسـ

ــوص خود در فرهنگ ایران هر ــته که  تأثیریك از این اقوام با اعتقادات مخصـ  هنوز همگذاشـ

ــتی، مزدکی،      ــت. عالوه بر آن، وجود ادیان مختلف مثل بودایی، مهرپرسـ بقـایـای آن بـاقی اسـ

 .(631 :6300رزمجو، ) ... بر غنای فولکلور ایران افزوده است، اسالم ومانوی، زرتشتی

های سنجیده و های دقیق، لطیف و ظریف و اشارهای از نکتهمجموعه عامیانهادبیات 

هایی ویژه نیاز دارد. بخشی از این زیباییها در که درک معانی آنها به آگاهیای است فهمیده

ادبی  های مختلفهای قرآنی و حدیثی که در قالبمضامین یابد.کاربرد مضامین دینی ظهور می

ید شوند و از سویی دیگر کلشوند، از سویی موجب اثرگذاری نثر و نظم فارسی میگر میجلوه



  801های عامیانه با رویکرد بینامتنیت تحلیل و بررسی بازتاب قرآن کریم در کنایه

نویسندگان اسالمی همواره از طریق آمیزش و آرایش کلمات  هستند. شاعران وفهم معارف دینی 

 د.انهای هنری خود بخشیدهخود با کلمات نورانی قرآن و حدیث، ارزش مضاعفی به آفریده

هایی قالب در، محدودیتی خاص ندارد و عامیانههای دینی در ادبیات کاربرد مضمون

در محاورات عامه مردم  کههایی . یکی از قالبشده است استفادهاینگونه کاربردها زیادی از 

 در لغت به معنای پوشیده سخن گفتن و در اصطالح سخنی کنایه است.کنایه کاربرد فراوان دارد، 

است که دارای دو معنی قریب و بعید بوده، و هر دو الزم و ملزوم یکدیگر باشند؛ آنگاه گوینده، 

برد که ذهن شنونده از معنی نزدیك به معنی دور منتقل گردد. جمله را چنان ترکیب کند و به کار

و مراد، فرد تنبلی باشد که از دسترنج آماده دیگران استفاده « پخته خوار»مثالً شخصی بگوید 

 (620-622: 6312همایی، )کندمی

ا زندگی بزبان و احساس ، و از لحاظ فکرشته ها که اغلب سبکی ساده و دلنشین داهکنای

پیچیده و مبهم ندارد و از هر گونه تصنع و تکلف ادبی به دور صورت  ،استعجین شده  ممرد

 پردازیم:بی در کنایه عامیانه قرآنبینامتنی ، به بحث در زمینه پژوهشلذا برآنیم تا در این  است.

 های عامیانهروابط بینامتنی قرآنی و کنایه .5

ی و دستیابی به تر متن ادببه منظور خوانش عمیق ای استنظریه تبینامتنیپیش از این بیان شد که 

های آن. برای این امر باید سه عنصر اساسی بینامتنی یعنی متن غایب، متن حاضر و عملیات ناگفته

شد که برای تواند دارای یك یا چند سند مختلف بادر پدیده بینامتنی، متن می بینامتنی تبیین شود.

ر که متن اصلی را تفسیفهم و تحلیل آن باید به آن اسناد مراجعه شود. متن یا متون ارجاعی 

اصلی  یا متن« متن حاضر»ه بر طبق این نظریه باعث تولید نام دارند ک« متن غایب»کنند، می

های متن غایب داند. آثار و نشانهمدیون آن می ای که متن اصلی وجود خود راگونهاند؛ بهشده

با  سازد. عملیات بینامتنی همان بررسی متن اصلیدر متن حاضر نوع شکل بینامتنی را مشخص می

 توجه به متن غایب و ردیابی روابط موجود بین آنهاست.

ها، متن نایهکهای عامیانه، متن قرآنی، متن غایب و با کنایه قرآندر تبیین روابط بینامتنی 

ها و لچه شککند. اگرحاضر است. عملیات بینامتنی یا تناص، تعامل این دو متن را روشن می

مرتاض  ای که عبدالملكعناوین فراوانی برای بینامتنی ذکر شده است، ولی در این مقاله از شیوه

است. با توجه به  هدر بررسی روابط بینامتنی معلقات سبع با دیگر متون به کار برده، استفاده شد
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)تعامل متن با دیگر متون خود ادیب( منتفی است  موضوع بحث این مقاله، تناص ذاتی یا داخلی

و حوادث تاریخی مورد  هانام شخصیت، وینعنا :اساس همان شیوه، سه نوع تناص دیگر و بر

 گیرد.بررسی قرار می

 بینامتنی واژگان: .1. 5

 نمونة اول

 .نساختم دهنمعنای ویران کردن و م: به«کردن )یا شدن(کن فیکون » متن حاضر:

 (6610/ 6: 6326نجفی،)

( فَیَکُونُ کُن لَهُ یَقُولُ فَإِنَّمَا أَمْرًا إِذَا قَضَى وَ الْأَرْضِ بَدِیعُ السَّمَاوَاتِ وَ) متن غایب:

 (600بقرة/)

گوید: فقط میها و زمین است، و چون به کاری اراده فرماید، آورنده آسماناو پدید»

  «شود.موجود باش، پس فوراً موجود می

ون( را به نمایش کُیَفَ نبقرة )کُ 660عملیات بینامتنی: این کنایه، بازتابی از واژگان آیه 

ای در متن حاضر نهگوهسازد. این بازتاب، بو یك بینامتنی لفظی را با متن غایب برقرار میشته گذا

مضمون با متن غایب تفاوت دارد، بدین ترتیب که در متن منعکس شده است که در محتوا و 

ریختن و و شدن، اساس کاری را به کلی درهمر ، زیر و)کنایه(، از واژگان آیه با هدف حاضر

ای اما در متن غایب به معن ؛استالهام گرفته شده درآوردن  صورت دیگر بردن یا بهبینآن را از

فی کلی از نوع ن قرآن کریماین کنایه با  ةرابط تبین قدرت خداوند برای خلقت هر چیزی است.

)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

ترین صداها یا آوازها، در صوات یعنی ناخوشانکراال: «انکراالصوات»متن حاضر: 

 انداختتش را االصوافالنی صدای انکر»: گویندشود که میه یا شنیده میمحاوره فارسی غالباً گفت

 (62: 6313)خرمشاهی،  .«االصواتی چه صدای انکر»، یا «سرش

. (63/ )لقمان( واغْضُضْ مِن صَوتِكَ إنَّ أنکَرَ األصواتِ لَصَوتُ الحَمیرِ) متن غایب:

 «ترین صداها صدای خران است.)فریاد مزن( که زشت صدایت را پایین بیاور»



  806های عامیانه با رویکرد بینامتنیت تحلیل و بررسی بازتاب قرآن کریم در کنایه

 را به تواضع در روابط با مردم سفارش خود فرزند لقمانعملیات بینامتنی: در متن غایب، 

ترین چون نامطلوب پایین آور و با آرامی و آهستگی سخن بگو؛خود را  صدایفرماید: میو کرده 

ای نیز با . در ادبیات محاورهاستو ناخوشایند بسیار بلند  ؛ زیرابانگ خران استصداها 

رقرار یك بینامتنی لفظی با متن غایب ب« أنکر و األصوات»گیری واژگان آیه قرآنی همچون کاربه

. در این نوع رابطه بینامتنی هدف کنایه، تبیین آوای ناخوش و زشت است، بدین ترتیب گرددمی

 آنی برای اظهار چنین هدفی بهره گرفته شده است.قر ةاز آی

ه برخی )امتصاص( است؛ زیرا در کنای رفته در این بخش، نفی متوازیکارنوع بینامتنی به

تعامل آگاهانه به متن ه و نوعی ذکر شدقرآنی( عیناً در متن حاضر  ة)آی از واژگان متن غایب

 نهان، در آن تغییر نکرده است. متن پ ةای که جوهرگونهگرفته است، بهغایب صورت 

 نمونة سوم

این کنایه به هر چیزی که باطل و تباه شده و به حاصل  هباءً منثوراً شدن: :متن حاضر

، مانند: همة زحمت ما، هباء (6132/ 0 :6320)دهخدا،  شود.عملی که بر باد رفته باشد، اطالق می

 .منثورا شد

 (63 /فرقان( )مَّنثُورًا هَبَاءً فَجَعَلْنَاهُ عَمَلٍ مِنْ عَمِلُوا مَاوَقَدِمْنَا إِلَى ) :متن غایب

 «سازیم.پردازیم و آن را چون گَردى پراکنده مىمى ،اندگونه کارى که کردهو به هر»

روشنی هب« هباء منثور»(، به محض دیدن واژگان عملیات بینامتنی: در متن حاضر )کنایه

سوره فرقان( بهره  63شیوه هنرمندانه از واژگان متن غایب )آیه شود که در این کنایه به دیده می

ی از الفاظ قرآنی گیررفته در این بخش، بهرهکارترین شکل بینامتنی بهگرفته شده است. واضح

در متن حاضر، با کمی تغییر دارای همان معنایی است که در متن غایب ایفای  درواقعاست که 

 ت.به معنای پراکنده شدن اس« منثورا»معنای گرد و غبار و به « اءهب»کند. در متن غایب، نقش می

به هر چیزی که باطل و تباه شده و به حاصل عملی که بر باد رفته باشد، در متن حاضر )کنایه( نیز 

 شود.اطالق می

ب برخی )امتصاص( است، بدین ترتی رفته در این بخش، نفی متوازیکارنوع بینامتنی به

ای )متن غایب( به صورت کامالً آگاهانه در متن حاضر ذکر شده و نمونه قرآنیاز واژگان آیه 

 گذارد.از بینامتنی مستقیم را با قرآن کریم به نمایش می
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 نمونة چهارم

به معنای زیان دیده در دنیا و آخرت یا  )شدن(: بودن هخسرالدنیا و اآلخرمتن حاضر: 

وردار های دنیا برخگویند که نه از لذتکسی میاست و به ویران کسی که هم دنیا و هم آخرتش 

  .(6023 /0: 6312انوری، ) شده و نه عمل نیکی انجام داده است که در آخرت رستگار شود

هُ فِتْنَةٌ إِنْ أَصَابَتْ وَ فَإِنْ أَصَابَهُ خَیْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ حَرْفٍ هَ عَلَىنَ النَّاسِ مَن یَعْبُدُ اللَّوَمِ) متن غایب:

 (66)حج/( الْمُبِینُ الْخُسْرَانُ هُوَ لِكَذَ وَالْآخِرَةَ الدُّنْیَا خَسِرَ وَجْهِهِانقَلَبَ عَلَى 

پرستند. پس و از میان مردم کسی است که خدا را فقط بر یك حال و بدون عمل می»

ان یابد، و چون بالیی به او برسد روی برتابد. در دنیا و آخرت ناو برسد، بدان اطمیاگر خبری به 

 « همان زیان آشکار.این است  زیان دیده است.

دنیا لر اة حج )خسسور 66ةگیری از واژگان قرآنی آیدر این کنایه بهره عملیات بینامتنی:

بلکه از  ؛هبهره گرفتتنها از واژگان قرآنی نهشود؛ البته در این کنایه روشنی دیده میو اآلخره( به

فتار و برخی از اشخاص با ر :داردبیان می درواقعپذیرفته است.  تأثیر قرآنناحیه معنایی نیز از 

 بینند. در این بینامتنیت، جزئی از متن غایب عیناًاعمال خویش در دنیا و آخرت زیان و خسران می

. تاس ادامه متن غایببدون هیچ ابتکار و نوآوری در متن حاضر ذکر شده است و متن حاضر 

ویسنده حقیقت نسطحی و آسانِ رابطه بینامتنی است و درواضح است که این نوع روابط از نوع 

ی در واژگان ترین تغییرای را که موافق با متن حاضر است اقتباس کرده و بدون اینکه کوچكآیه

نفی  از نوع بینامتنی در این کنایه است. بدین ترتیبآن را در متن خود آورده  یا مضمون بدهد،

 .است استفاده شده ترین نوع بینامتنیضعیف)اجترار(  جزئی

 نمونة پنجم

به دو حالت از مراحل جنینی کودک « ضغهمُ»و « هلقِعَ» :«ضغه بودنقه مُلَعَ»متن حاضر: 

فاقد رشد جسمی مناسب و کنایه از شخص کوچك اندام، حقیر و و  شودرحم مادر گفته می در

  .(2706 /2 :6312انوری، )ست سروپاارزش و بیبی نیز شخص پست،

یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِن کُنتُمْ فِی رَیْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاکُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ) متن غایب:

 (2)حج/  (مُّخَلَّقَةٍ وَغَیْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَیِّنَ لَکُمْثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُّضْغَةٍ 

http://tanzil.ir/#22:11
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ای مردم! اگر در رستاخیز شك دارید، )به این نکته توجّه کنید که( ما شما را از خاک »

 شدهت جویدهیه گوشچیزی شب« مضغه»شده، سپس از سپس از نطفه، و بعد از خون بسته آفریدیم،

 «و بعضی بدون شکل؛ تا برای شما روشن سازیمکه بعضی دارای شکل و خلقت است 

عَلَقِه و »از واژگان قرآنی آیه مذکور همچون گیری هرا بهمتن حاضر بعملیات بینامتنی: 

 گرفتهنهان الهام از متن پ هنرمندانه ةبه شیوو یك بینامتنی لفظی با متن غایب برقرار ساخته « مُضغه

شاره به امتن حاضر، ؛ استایب متفاوت از فضای متن غکه فضای متن حاضر ایگونهه، باست

ما ریشمان را در آسیاب  مانند .(2706/ 2: 6312انوری، ) داردپا وسرارزش و بیبی شخص پست،

 زاده،)جمال دست بیندازد تواند،ها نمیما را به این آسانی« علقه مضغه»ایم و این سفیده نکرده

 پردازد.غایب، خداوند به توصیف مراحل خلقت آدمی میکه در متن درحالی .(322: 6303

ینامتنی )حوار( است که باالترین درجه ب رفته در این بخش، نفی کلیکارنوع بینامتنی به

شود؛ زیرا متن حاضر در معنای متفاوت از معنای متن غایب به کار رفته و نویسنده، محسوب می

 بیشتر، باز آفرینی کرده است. تأثیرآن را برای ایجاد معنای دلخواه و 

 نمونة ششم

 ثمن بخس، به معنای قیمت کم و بهای ناچیز است. تن:خبه ثمن بَخس فرومتن حاضر: 

ارزشی معامله کم پرداختن و به قیمت ناچیز و کمبه ثمن بخس خریدن یا فروختن کنایه از بهای 

 ،آن کار رفته و گاهی بدونبهفروختن و مانند آن  این کنایه گاهی با فعل خریدن، کردن است.

هر دم بیلی کارهای مالی دولت به این کار نیمه  مانند: به معنای بهایی ناچیز و کم ارزش است.

دولتی و نیمه مذهبی هم سرایت کرده است و امالک آستانه به ثمن بخس به تیول سرجنبانان 

 .(06 /6 :6321 )مستوفی، آستانه در آمده است

 (67)یوسف/  (وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَکَانُوا فِیهِ مِنَ الزَّاهِدِینَ)متن غایب: 

را چ ؛رغبت بودندختند؛ و نسبت به فروختن او، بیفرو ـچند درهمـ او را به بهای کمی»

 «.ترسیدند رازشان فاش شودکه می

 ( بهرهثَمَن بَخْسسوره یوسف ) 67آیه  فاظ و واژگانعملیات بینامتنی: در این کنایه، از ال

جسته و یك بینامتنی لفظی با متن غایب ایجاد شده است. شایان ذکر است که معنای دو واژه در 

ه بهایی چیزی ب کهدارند به این هر دو اشاره درواقع فضای معنایی کنایه یکسان است. وبا  قرآن



 16، پاییز و زمستان 636، شماره 07، سال دانشگاه تبریززبان و ادب فارسی  801

 
 

 نوع بینامتنی به کار رفته در این بخش، نفی متوازی ه شود.کم و کمتر از ارزش واقعی فروخت

)امتصاص( است که در آن با تغییر برخی از واژگان آیه قرآنی به صورت کامالً آگاهانه به متن 

 د.گذاربه نمایش می قرآن کریمای از بینامتنی مستقیم را با و نمونه شودغایب اشاره می

 بینامتنی مضمون: .2 .5

 نمونة اول

 از همدم و مکمل زندگی یکدیگر بودن استکنایه  «آستر و رویه هم بودن» حاضر:متن 

 شود.زن و شوهر استفاده می ةو معموالً دربار (60/ 6: 6326نجفی،)

عَلِمَ  هُنَّ لِبَاسٌ لَّکُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ نِسَائِکُمْأُحِلَّ لَکُمْ لَیْلَةَ الصِّیَامِ الرَّفَثُ إِلَى )متن غایب: 

 (610بقرة/) (نتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَکُمْاللَّـهُ أَنَّکُمْ کُ

در شبهاى روزه، همخوابگى با زنانتان بر شما حالل گردیده است. آنان براى شما لباسى »

 ...«ردیدکدانست که شما با خودتان ناراستى مىهستند و شما براى آنان لباسى هستید. خدا مى

الفاظ  محتوای ن کنایه )متن حاضر(، از جمله مضامینی است که ازایعملیات بینامتنی: 

الهام گرفته شده است و با تغییر در کلمات متن غایب، متن  ( هُنَّ لِبَاسٌ لَّکُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌآیه )

ا، ، به شیوه زیبدر این کنایه .باشدمی اراده که همان مضمون متن غایب را دنموجدیدی را ایجاد 

بین زن و شوهر، با الگو برداری از آیات قرآنی ذکر مهربانی، انس و عطوفت برخی خصوصیات 

 . ه استدش

ست؛ توان نفی متوازی)امتصاص( دانرفته در این قسمت از مقامه را میکارنوع بینامتنی به

 کند.رار میتکرا د و تفکر و اندیشه قرآنی داردر تعامل با متن غایب قرار متن حاضر زیرا مضمون 

 دوم ةنمون

: کنایه از بی پروا به کاری پرداختن، تأمل نکردن در نزن آب به گداربیمتن حاضر: 

 (602/ 3: 6320، دهخدا)انجام کاری. 

 (632)بقره/  (هأَیْدِیکُمْ إِلَى التَّهْلُکَلَا تُلْقُوا بِ)متن غایب: 

  «نیاندازید. خطر و مهلکه به را خود»
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ر با مضمون حاضتعاملی آشکار با مضمون آیه قرآن دارد. متن کنایه این عملیات بینامتنی: 

که مربوط به خطر انداختن بدون تأمل و تفکر  قرآنمتن غایب هماهنگ است و مضمون آیه 

اص( از نوع متوازی )امتص قرآن کریماست، دقیقا در کنایه ذکر شده است. رابطه این کنایه با 

 است.

 :)شخصیت( بینامتنی علم. 3. 5

ن میان ، در ایاستهای قرآنی، از دیگر ویژگیهای بارز ادبیات عامیانه ذکر نام شخصیت

 در کنایات عامیانه به کار رفته است.... واسامی پیامبران الهی همچون، ایوب)ع(، نوح)ع( 

 نمونة اول

صبر و تحملی  وصبر ایوب به معنای شکیبایی بسیار زیاد  صبر ایوب داشتن:متن حاضر: 

 .(6662 / 3 :6300 ،شاملو) .که حضرت ایوب)ع( داشتاست بری صچون هم العاده،فوق

کُضْ ارْ ،وَعَذَابٍ بِنُصْبٍ الشَّیْطَانُ مَسَّنِیَ أَنِّی رَبَّهُوَاذْکُرْ عَبْدَنَا أَیُّوبَ إِذْ نَادَى ) متن غایب:

 ،ابِالْأَلْبَ لِأُولِیوَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِکْرَى  ،وَشَرَابٌ بَارِدٌ مُغْتَسَلٌ ذَاهَ  بِرِجْلِكَ

 .(00ـ 06)ص/(إِنَّهُ أَوَّاب إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِّعْمَ الْعَبْدُ وَخُذْ بِیَدِکَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِّهِ وَلَا تَحْنَثْ

شیطان مرا به رنج و  گاه که پروردگارش را ندا داد کهما ایوب را به یاد آور، آنة بند»

ت سرد و سارى اسین چشمهبکوب، اینك ا با پاى خود به زمین به او گفتیم: عذاب مبتال کرد.

ما  از جانبها را همراه آنها به او بخشیدیم، تا رحمتى کسانش را و نظایر آن مجدداً و آشامیدنى

 «و عبرتى براى خردمندان باشد.

بال و  شکیبایی در یکی از پیامبران واال مقام الهی است و صبر ایوب، حضرت ایوب)ع(،

وجه  بارزترین پایداری در اطاعت و ستایش پروردگار است که در آیات قرآنی و در تفاسیر،

 حضرت ایوب)ع( به شمار آمده است. یشخصیت

و با به  قیم استفاده شده استمست ةاین کنایه از متن غایب به شیو عملیات بینامتنی: در

 ،ستاکه در قرآن نماد صبر و شکیبایی در برابر مشکالت )ع( ام حضرت ایوبن گیریکار

. این شخصیت در قرآن و در اندیشه اسالمی دهدگوینده و شنونده را به سمت متن غایب سوق می

ر همان ده نیز از این شخصیت یانعام هایکنایهصبور است. به همین دلیل در  ینماد شخصیت
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بدون است؛ زیرا متن حاضر  )اجترار( جزئیاست. نوع تناص نفی  مضمون قرآنی یاد شده

  در تعامل است. با متن غایب، گونه تغییری هیچ

 نمونة دوم

از عمر طوالنی داشتن و به مدت  ن کنایهعمر نوح داشت«: عمر نوح داشتن»متن حاضر: 

 .(6736/ 6: 6326 ،)نجفی دراز زیستن است

 أَخَذَهُمُفَ عَامًا خَمْسِینَ إِلَّا سَنَةٍ أَلْفَ فِیهِمْ فَلَبِثَ قَوْمِهِلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى )و :متن غایب 

 .(60عنکبوت/ ( )ظَالِمُونَ وَهُمْ الطُّوفَانُ

راستى، نوح را به سوى قومش فرستادیم، پس در میان آنان نهصد و پنجاه سال و به»

 «فرا گرفت. ،که ستمکار بودندتا طوفان آنها را درحالىدرنگ کرد، 

بلکه  ؛است دهشدر این کنایه به طور مستقیم از متن غایب استفاده نعملیات بینامتنی: 

ن کنایه است. در ای شدهبه این تعامل اشاره  کاربرد اسم خاص، که خود داللت بر حکایتی دارد با

فی جزئی بنابراین شاعر با استفاده از ن .کندپیدا میشنونده به متن غایب سوق  «نوح»با ذکر لفظ 

فاده برای بیان عمر طوالنی با استه و این تعاملی آگاهانه است. در این کنایه داین تعامل را نشان دا

 با معنای متن غایب است. بطور موازیشکل تناص بهره گرفته و از این 

 نمونة سوم

 نّتم و داده انجام کاری مختصر : کنایه از کسی کهپیراهن یوسف آوردنمتن حاضر: 

 (6327/ 3: 6300دارد. )شاملو،  بسیار

أَجْمَعِینَ(  مْبِأَهْلِکُ وَأْتُونِی بَصِیرًا یَأْتِ أَبِی عَلَى وَجْهِ فَأَلْقُوهُ هَذَا بِقَمِیصِی اذْهَبُوامتن غایب:)

 (33)یوسف/

( پیوند لفظی برقرار یوسفسوره  33میان متن حاضر و متن غایب )آیه  عملیات بینامتنی:

که ایگونهه، بهنرمندانه و جذاب از متن پنهان الهام گرفته شده است ةاست، در این کنایه، به شیو

ف از این آیه با هدف توصی حاضر، فضای متن غایب است؛ در متنفضای متن حاضر متفاوت از 

انسته، د فخر مایه و بزر، را خود کار نداده، ولی انجام ارزشی با چندان عملکرد شخصی که کار

 فرینآ سزاوار و ارجمند و العادهفوق کاری معنای بهکه در متن غایب رفته است؛ درحالی کاربه



  816های عامیانه با رویکرد بینامتنیت تحلیل و بررسی بازتاب قرآن کریم در کنایه

 درشپ برای تا دهدمی برادرانش به را خود پیراهنبسیار است، زیرا حضرت یوسف  مرحبای و

 .شودمی( ع)یعقوب حضرت چشم روشنی خوشش، سبب رایحة با پیراهن این و ببرند

 رفته در این بخش، نفی کلی )حوار( است که باالترین درجة بینامتنیکاربهنوع بینامتنی 

نایه رفته و در ک کاربهشود؛ زیرا متن حاضر در معنای متفاوت از معنای متن غایب محسوب می

 ده است.شنی بیشتر بازآفری تأثیربرای معنای دلخواه و 

 بینامتنی عنوان. 4. 5

، های عامیانهدر کنایه، همچون: الرحمن، یس، فاتحة ن کریمرآهای قکاربرد نام برخی از سوره

 ها و فضایرود که میان معنای این سورهشمار میبهشناسی هنری و زیبایی از دیگر اسلوب

 نمونه: عنوانبهای ارتباط خاصی برقرار است، کنایه

انه کسی خ« »بوی الرحمن از چیزی یا کسی بلند شدن«. »بوی الرحمن گرفتن» متن حاضر:

از نزدیك بودن مر، کسی، در شرف مر، بودن،  د کهکنایاتی هستن«: بوی الرحمن گرفتن

 (006/ 6 :6300 شاملو،). باشدمیز میان رفتن کسی یا چیزی های پایان یافتن و انشانه

شفاعت مورد  در روز قیامتو مضامینی چون  معانی بهسوره الرحمن، در متن غایب: 

 هلس ،یافتن امنیت ،درد چشم شفای ،مشکالت شدن آسان، شدن محسوب شهید واقع شدن،

سوره الرحمن موجب جلب رحمت این رائت ق و هخان از آفات بیماری رفع و مشکل امور شدن

 (327 /0 م:6310 ،نوری طبرسی) های اوست.الهی و سبب برآوردن شکر نعمت

رتباط اعملیات بینامتنی: در این کنایه بدون اشاره به معانی و مضامین سوره ذکر شده، 

است،  شده برقراربین متن غایب و متن حاضر، در عنوان سوره مذکور  ایبینامتنی زیبا و هنرمندانه

« منالرح» ة. در متن حاضر واژاستزیرا فضای معنای متن حاضر، متفاوت از فضای متن غایب 

کند، در حالی که در متن غایب چنین قصدی از مضمون این داللت بر مر، و درگذشتن می

م متن دارد تا برای فهمتن حاضر با ذکر عنوان سوره، شنونده را برآن بر میشود. سوره اتخاذ نمی

 ایرانیان فرهنگ عامهنام این سوره در میان کارکرد به  ، تنهامتن غایب ون توجه به معنایدحاضر، ب

یادبود و  پس از درگذشتن یك فرد مراسم ،در میان ایرانیان مرسوم است زیرا رجوع کند.

 رآنقدر این مراسم پیش از مداحی و سخنرانی، قرائت  و کنندبر پا می یوبرای بزرگداشت 

ت و ها اسثابت این گونه قرائت ة، پایالرحمنقرائت سوره یس و . شودتوسط قاریان انجام می
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های مداحی و سخنرانی با پایان قرائت سوره ها و آغاز برنامهقرآن آوریجمعحتی برچیدن ختم و 

تن م)حوار( است که در آن مضمون  این کنایه با قرآن از نوع  نفی کلی رابطة باشد.می الرحمن

 حاضر با متن غایب مخالفت دارد و این مخالفت در معنای عمیق متن حاضر مشخص است.

 بینامتنی حوادث تاریخی. 5. 5

 نمونة اول

کنایه از کاری بزر، و مثبت و خارق  ها،شکستن بت شکنی کردن:بتمتن حاضر: 

 العاده انجام دادن و یك تنه در برابر باطل سینه سپر کردن است.

هِ لَأَکِیدَنَّ أَصْنَامَکُم بَ)متن غایب:  رًا لَّهُمْ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا کَبِی ،عْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِینَوَتَاللَـّ

هُمْ یُقَالُ لَهُ یَذْکُرُقَالُوا سَمِعْنَا فَتًى  ،الظَّالِمِینَ لَمِنَ إِنَّهُ بِآلِهَتِنَا ذَاقَالُوا مَن فَعَلَ هَ ،مْ إِلَیْهِ یَرْجِعُونَلَعَلَّهُ

قَالَ  ،إِبْرَاهِیمُ ایَ بِآلِهَتِنَا ذَاقَالُوا أَأَنتَ فَعَلْتَ هَ ،یَشْهَدُونَ لَعَلَّهُمْ النَّاسِ أَعْیُنِقَالُوا فَأْتُوا بِهِ عَلَى  ،إِبْرَاهِیمُ

  .(23ـ  20أنبیاء/ ) (إِن کَانُوا یَنطِقُونَ فَاسْأَلُوهُمْ ذَابَلْ فَعَلَهُ کَبِیرُهُمْ هَ

 که پشت کردید و رفتید، قطعاً در کار بتانتان تدبیرى خواهمسوگند به خدا که پس از آن»

 فتند:گ ریز کرد، باشد که ایشان به سراغ آن بروند.ریز -ترشان راجز بزر، -ها را کرد. پس آن

که او واقعاً از ستمکاران است؟ گفتند: شنیدیم جوانى، از  چه کسى با خدایان ما چنین کرده»

ان مردم پس او را در برابر دیدگ شود. گفتند:کرد که به او ابراهیم گفته مىیاد مى ها به بدىآن

فت: گ آیا تو با خدایان ما چنین کردى؟ اى ابراهیم، گفتند: بیاورید، باشد که آنان شهادت دهند.

 «ها بپرسید.گویند از آنترشان کرده است، اگر سخن مىر،بلکه آن را این بز ؛نه

شکستن و درهمقرآن با مضمون حکایت حضرت ابراهیم در  کنایه، اینعملیات بینامتنی: 

در تعامل است. متن حاضر به شکل موازی و هماهنگ با متن غایب ارتباط به دست ایشان ها تبُ

و براهیم ی حضرت اشکنبیانگر داستان بت نآقرکه در « شکنبت» ةواژ گیریکاربهبا  و دارد

ص نفی و یك نوع تنا گیردهره میب، از بینامتنی حوادث تاریخی ایستادن در مقابل کفر است

 دارد. د)امتصاص( بین متن غایب و متن حاضر وجو متوازی

 نمونة دوم

کنایه از « خواب اصحاب کهف داشتن» خواب اصحاب کهف داشتن: متن حاضر:

هر  انند:م که به آسانی نتوان بیدارش کرد. استای خواب سنگین و طوالنی و نیز، اشاره به خفته
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: 6300 ،شاملو) گویا به خواب اصحاب کهف رفته است شود،بیدار نمی زنم،قدر صدایش میچه

6/203). 

 62یه آنی قرآنی هستند که در آفرینان داستااصحاب کهف، جمعی از نقش متن غایب:

وَلَبِثُوا فِی کَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِینَ ): سوره کهف به خواب طوالنی آنها در غار اشاره شده است

 (.62 )کهف/ (وَازْدَادُوا تِسْعًا

 «فزودند.ا بر آنه سال نیز و سیصد سال در غارشان درنگ کردند و نُ»

روشنی دیده گیری از مضمون داستان قرآنی بهدر این کنایه بهره عملیات بینامتنی:

تنها از واژگان ه دارد، در این نوع کنایه نهرشود، متن حاضر به داستان اصحاب کهف اشامی

ذیرفته است. پ تأثیرلحاظ محتوایی نیز از قرآن از بلکه کنایه بهره گرفته شده؛قرآنی )کهف( در 

 ود.شمیاشاره به آن  متن غایبمتن حاضر، کنایه از خواب طوالنی دارد، همانطور که در  درواقع

در این کنایه به طور مستقیم از متن غایب استفاده شده است و با کاربرد اسم خاص، که خود به 

نوع بینامتنی موجود در این بخش  .شوداشاره می آشکار داللت دارد به این تعامل تحکایاین 

 .است )امتصاص( نفی متوازی

 سومنمونه 

 بهانه از نایهک ،«گرفتن اسرائیلی بنی ایرادهای»گرفتن:  اسرائیلیبنی ایراد متن حاضر:

 زارآ و اذیت قصد به گاه و دلیل بدون هایتراشی اشکال و گیریخرده و جهتبی هایجویی

 (203 /6: 6310انوری، ) .است مقابل طرف

 قَالَ وًاهُزُ أَتَتَّخِذُنَا قَالُوا بَقَرَةً تَذْبَحُوا أَن یَأْمُرُکُمْ اللَّهَ إِنَّ مُوسَى لِقَوْمِهِ قَالَ )وَإِذْ متن غایب:

 فَارِضٌ لَّا ةٌبَقَرَ إِنَّهَا یَقُولُ إِنَّهُ قَالَ هِیَ مَا لَّنَا یُبَیِّن رَبَّكَ لَنَا ادْعُ قَالُوا ،الْجَاهِلِینَ مِنَ أَکُونَ أَنْ بِاللَّهِ أَعُوذُ

 بَقَرَةٌ إِنَّهَا یَقُولُ هُإِنَّ لَوْنُهَا قَالَ مَا لَّنَا یُبَیِّن رَبَّكَ لَنَا ادْعُ قَالُوا ،تُؤْمَرُونَ مَا فَافْعَلُوا ذَلِكَ بَیْنَ عَوَانٌ بِکْرٌ وَلَا

 شَاءَ إِن وَإِنَّا لَیْنَاعَ تَشَابَهَ الْبَقَرَ إِنَّ هِیَ مَا لَّنَا یُبَیِّن رَبَّكَ لَنَا ادْعُ قَالُوا ،النَّاظِرِینَ تَسُرُّ لَّوْنُهَا فَاقِعٌ صَفْرَاءُ

 فِیهَا قَالُوا یَةَشِ لَّا مُسَلَّمَةٌ الْحَرْثَ تَسْقِی وَلَا الْأَرْضَ تُثِیرُ ذَلُولٌ لَّا بَقَرَةٌ إِنَّهَا یَقُولُ إِنَّهُ قَالَ ،لَمُهْتَدُونَ اللَّـهُ

 (06ـ 20یَفْعَلُونَ( )بقره/  کَادُوا وَمَا بِالْحَقِّ فَذَبَحُوهَا جِئْتَ الْآنَ

وط به و مرب قرآنی هایاستاناز د که یکی مضمون متن غایبعملیات بینامتنی: 

ییر اساسی آن تغ ةکه جوهرصورتیبه ،است، در متن حاضر پذیرفته شدهاسرائیلی های بنیبهانه

http://tanzil.ir/#18:25
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 اشکال و گیریخرده و جهتبی هایجوییمتن حاضر، کنایه از بهانه درواقع نکرده است.

طور شود. در این کنایه بهکه در متن غایب نیز به آن اشاره میطوردارد، همان دلیلبی هایتراشی

ازی )امتصاص( متومستقیم از متن غایب استفاده شده است. نوع بینامتنی موجود در این بخش نفی 

 است.

 گیرینتیجه

 أثیرتهای ادبیات عامیانه است که از میراث قرآنی ترین قالبهای عامیانه یکی از برجستهکنایه

ی آن نی بر غنای فکری و زیبایمندانه از الفاظ و معانی آیات قرآبا کاربرد زیبا و هنر وگرفته 

وجود در درون خواننده، این قدرت را بهای است که گونهبه تأثیرو این  افزوده شده است؛

ادبیات  دژرفای پیون مسئلهو این  ببرد های عامیه پیکنایهدر  قرآنگذاری تا به عمق اثرآورد می

نی در لیل بینامتبا بررسی و تح کند.پدیدار می قرآنزمین را با مبانی اسالم و مضامین ایران

وارد ها و م، همپوشینآقردر تعامل کنایه با که:  آیددست میبهنتایج این های عامیانه کنایه

یشتر نفی ست و بآگاهانه بوده ا خورد؛ این تعامل در کنایات کامالًبینامتنی فراوانی به چشم می

 ی)حوار( و نفی جزئ تناص نفی کلیکاربرد شایان ذکر است که  خورد.متوازی به چشم می

 قرآنمیانه با های عاروابط بینامتنی کنایه .نمایان است هاهدر کنایطور خیلی محدود )اجترار( نیز به

ها و گان، مضمون، حوادث تاریخی، شخصیتای است که قسمتی از آن را واژدر سطح گسترده

 .ستاشود. بیشترین نوع بینامتنی نیز شامل الفاظ و واژگان شامل می قرآنرفته در کارهای بهعنوان
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