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چکيده
کنايه ،يکي از فنون بالغي است که بيشتر از مجاز و استعاره کاربرد دارد .به همين منظور بالغيان در
تعريف و تبيين اقسام آن در طول قرنها  -با وجود اختالف نظرهايي که داشتهاند – تالشهاي
برجستهاي کرده و آثار ماندگاري از خود به جاي گذاشتهاند.
تفسير کَشّاف ،مشهورترين منبع تفسيري بالغي است که در فهم زيباييهاي ادبي و معاني بلند قرآني،
بدان ارجاع داده ميشود .نظر به اهميت زياد کنايه در تفسير کشاف ،در پژوهش حاضر به مفهوم کنايه
در اين تفسير ،نوآوريهاي زمخشري در باب کنايه ،اسلوبهاي وي براي بيان کنايات قرآني و نحوة
تأثير مذهب زمخشري در بحث کنايه پرداخته ميشود.
از رهگذر اين جستار مشخص ميگردد که زمخشري براي نخستين بار بحث مجاز از کنايه ،کنايه در
مفرد و تفاوت ميان کنايه و تعريض را مطرح کرده و از دو اسلوب مستقيم و غير مستقيم براي بيان
کنايات قرآني ،استفاده نموده است .ديگر اينکه مذهب اعتزالي او تأثير زيادي در بحث کنايه داشته،
بدين صورت که برخي از تصاوير کنايي قرآن که در تعارض با اصول معتزله بوده ،حمل بر مجاز،
تمثيل و تصوير کرده است.

واژههاي کليدي :کنايه ،بالغت ،زمخشري ،تفسير کشاف ،معتزله.

 پست الکترونيك نويسندة مسؤولghrezaee@ut.ac.ir :
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مقدمه
در ميان تفسيرهاي فراوان و گوناگون قرآن ،تفسير کَشّاف زَمخشَري اين امتياز برجسته
را داراست که پرداختن به زيباييهاي ادبي و بالغي قرآن را وجهة همت خويش قرار
داده و سعي کرده تا به گونة عملي ،معجز بودن قرآن را از جهت بالغت و به ويژه علم
معاني و بيان اثبات کند .وي در اصول کلي علم بالغت ،پيرو عَبدالقاهِر جُرجاني بوده و
نظريات او را به شکلي کاربردي ،در تفسير قرآن و بيان اعجاز آن به نمايش گذاشته و
آنها را تحرير و تکميل کرده است .او همچنين برخي از اصول بالغي را که عَبدالقاهِر
بدان نپرداخته ،به ذخيرة دانش بالغت افزوده است؛ يعني از آراء عَبدالقاهِر استمداد
جسته و گاهي نظريات خود را نيز تبيين کرده و ظرايفي در تجزيه و تحليل عبارات،
مطرح ساخته که فراتر از مطالب مطرح شده توسط جُرجاني است .بحث کنايه ،يکي از
مهمترين فنون بالغي به شمار ميآيد که زَمَخشَري بدان توجه ويژه داشته است.
کنايه و تعريض ،گونهاي از انواع بيانند که حقايق در آن به صورت غير مستقيم عرضه
ميشود؛ زيرا برخي موقعيتهاي کالم اقتضا ميکند که غرض ،آشکارا و مستقيم بيان
شود و برخي مواقع بايد از دور به مطلب اشاره کرد؛ زيرا شيرينتر است و در جان،
بيشتر مينشيند .جرجاني در أسرار البالغه گفته است« :اگر چيزي پس از طلب کردن يا
اشتياق داشتن به دست آيد و در راه بدست آوردن آن رنج برده شود ،لطيفتر و
با ارزشتر بوده و در جان بهتر مينشيند» (.)158 :1367

بيان غيرمستقيم ،به موضوع ،عمق ،عظمت ،طراوت و زيبايي ميبخشد و آفاق آن را
وسيعتر ميکند و انسان را به تفکر وا ميدارد و بر زيبايي و قبول آن ميافزايد .پس
کنايه نزد عرب ،بليغتر از آشکارا سخن گفتن و تعريض ،پر تأثيرتر از تصريح و مجاز،
بليغتر از حقيقت است( .

 ،بي تا)51:

با توجه به مطالب پيش گفته ،نوشتار حاضر در صدد پاسخ گويي به سؤالهاي زير است:
 -1زمخشري در تفسير کشاف چه تعريفي از کنايه بدست داده است؟  -2تا چه ميزان
نگاه زمخشري به اصطالح کنايه با تعاريف گذشتگان از کنايه ،منطبق است؟
 -3نوآوريهاي زمخشري در باب کنايه چيست؟  -4زمخشري ،براي بيان کنايات
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قرآني از چه اساليبي استفاده کرده است؟  -5آيا زمخشري در تفسير خود به همة
کنايات قرآني پرداخته است؟  -6آيا مذهب اعتزالي زمخشري در بحث کنايات قرآني
در تفسير کشاف ،تأثير گذاشته است؟
شايان ذکر است که در زمينة کنايه ،مقالههاي زير نوشته شده است« )1 :تطور تاريخي
کنايه در ادب فارسي و عربي تا قرن هفتم هجري» نوشتة عبد القادر پريز ،وي در اين
مقاله به مبدأ تاريخي کنايه از دو منظر لغوي و اصطالحي در ادب فارسي و عربي و
خاستگاه اصلي آن پرداخته است« )2 .کنايه و اسباب بالغت آن» نوشتة غالم عباس
رضايي .نويسنده در اين مقاله به مواردي از قبيل تعريف کنايه ،معناي لغوي و
اصطالحي کنايه ،اصطالحات کنايه ،اقسام و بالغت آن پرداخته است« )3 .زيباييشناسي
کنايهها در زبان عربي و فارسي» نوشتة محمدرضا عزيزي؛ وي در آن ،کارکردها و
کاستيهاي کنايه را از چشم اندازهاي گوناگون ميکاود ،اما از آنجا که به طور ويژه به
موضوع کنايه از منظر زمخشري و نوآوريهاي او در تفسير کشاف نگريسته نشده بود،
نويسندگان در صدد انجام اين پژوهش برآمدند .پژوهش حاضر به صورت تحليلي -
توصيفي انجام شده است .براي درک مفهوم کنايه و جايگاه آن در تفسير کَشّاف ،نيازمند
دانستن مقدمهاي در چند محور هستيم:
معناي لغوي و اصطالحي کنايه
کلمة کنايه در اصل ،مصدر فعل ثالثي مجرد از باب «نَصَرَ -يَنْصُرُ» يعني «کنا -يکنو» ياا
«ضَرَبَ -يضرِب» يعني «کَنَي -يَکني» است و از نظر واژگاني ،پوشيده گويي و نداشاتن
صراحت در گفتار ،معنا ميدهد و با دو حرف جر«باء» و«عن» متعادي مايشاود ،يعناي
ميگويند« :

» يا «

» (الزمخشري« )552 :1979،

» يعني به صاورت غيار مساتقيم و کناايي ،مطلباي بگاويي و مقصاود
ديگري داشته باشاي( .الفيروزآباادي384/4 :1913 ،؛ الزبيادي319/10 :1966،؛ ابان منظاور:1414،

« )233/15

 :يعني به وي کنية ابوفالن داد( .الجار« )1012 :1973،
» به طور کنايه از چيزي سخن گفت مانناد« :زياد کثيار الرمااد» کاه

کنايه از اين است که زيد ،بسيار بخشنده است( .معلوف)701 :1384،
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ابوعبيده مَعْمَر بن مثني (م210ها) از قديميترين کساني است که به کنايه پرداخته است.
کنايه در تعريف او ،مفهومي است که از سياق کالم فهميده ميشود ،بي آنکه اسم آن
صريحاً در عبارت ذکر شود )73/2 :1954( .بعد از ابو عبيده ،جاحظ (م255ها) به کنايه و
تعريض اشاره کرده و گفته است « :کنايه براي رساندن مفهوم تعظيم و تقديم ،از آشکارا
سخن گفتن ،بليغتر است( ».بي تا )117/1 :ابن اثير ،کنايه را چند گونه تعريف کرده ،اما
نهايتا اين تعريف را برگزيده است« :کنايه به هر لفظي گفته ميشود که بتوان معناي آن
را هم بر حقيقت حمل کرد و هم بر مجاز .)194/2 :1939( »...عسکري در «الصناعتين» دو
اصطالح کنايه و تعريض را باهم درآميخته و گفته است« :
؛ ک نايه آن است که به صورت پوشيده گفته شود و بدان اشاره گردد و
صريحاً ذکر نگردد» ( .)368 :1952بعد از عسکري ،ابن رشيق قيرواني (م443ها) ذيل باب
«اشاره» به کنايه پرداخته و آنرا از غرائب شعر دانسته است .وي ميگويد در کنايه،
بالغت عجيبي است که داللت بر توانايي فراوان فرد ميکند ،و غير از شاعر حاذق،
کسي نميتواند آن را بياورد .ابن رشيق ،کنايه را به چهار نوعِ تفخيم ،حذف ،توريه و
تتبيع تقسيم ميکند (.)312 :1981

از دير باز ،کنايه به صورتهاي مختلفي تعريف شده که تقريباً همه موازي يکديگرند و
جز در فروع ،اختالفي در آنها ديده نميشود .ابوجعفر بيهقي ميگويد«:
» ( .)194 :1375عبدالقاهر جرجاني نيز در تعريف کنايه گويد:
«
«

»

» ()66 :1978

يعني مراد از کنايه ،آن است که متکلم بخواهد مطلبي را بيان کند اما از آن نه با نامي که
در لغت برايش وجود دارد ،بلکه با مفهومي الزم آن ،تعبير نمايد و [به وسيلة اين معناي
تازه] به آن اشاره کند و آن را به دليلي بر اثبات مدعا بدل گرداند .براي مثال مقصود از
طويل النجاد ،بلندي قامت شخص است.
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و از قيد اخير (ارادة الزم ،همراه با جواز ارادة ملزوم) فرق ميان مجاز و کنايه به خوبي
روشن ميگردد؛ زيرا در مجاز ،ارادة معناي حقيقي به هيچ وجه جايز نيست( .
 376/1 :1333و نيز ر.ک :التفتازاني)308-307 :1363،

برخي مانند سکاکي ،معتقدند که در کنايه همواره الزم معنا ذکر شده و ملزوم ،اراده
ميشود ،و مجاز ،عکس کنايه است ،يعني ملزوم ذکر شده و الزم معنا اراده ميشود.
براي مثال «کثير الرماد» الزمِ معناي سخي است و ما با بيان اين الزم ،ملزوم يعني سخي
را اراده ميکنيم؛ در حالي که در مجاز ،وقتي شجاع را شير ميناميم با توجه به آن که
شجاعت ،الزم مفهوم شير بودن است با ذکر ملزوم يعني شير ،الزم آن يعني شجاعت را
اراده ميکنيم ( .)117: 1356اما خطيب قزويني در رد اين نظر سکاکي گفته است :انتقال
از الزم به ملزوم تنها در دو جا ممکن است -1 :جايي که الزم به تنهايي با ملزوم
مساوي باشد مانند ناطق که با انسان ،مساوي است -2 .جايي که الزم با ضميمه شدن
قرينهاي ،با ملزوم مساوي گردد؛ چون الزم از اين جهت که الزم است ممکن است اعم
باشد و بديهي است که عام بر خاص داللت نميکند .البته هرگاه الزم با ملزوم مساوي
باشد در کنايه نيز ،انتقال از ملزوم به الزم پيدا ميشود و ديگر فرقي ميان مجاز و کنايه
از اين جهت باقي نميماند و خود سکاکي معترف است که الزم تا ملزوم نباشد ،انتقال
از آن ممکن نيست (االيضاح.)313 :2008 ،

خطيب قزويني نيز در تلخيص المفتاح آورده است« :
» ( .)407 :1374و در ايضاح ميگويد« :کنايه در اصطالح علم بيان عبارت است از
لفظي که با جواز ارادة معناي حقيقي ،الزم معنايش را نيز بتوان اراده کرد (.)313 :2008

اقسام کنايه در زبان عربي
کنايه در اصطالح ،بر دو معنا اطالق ميشود :الف) ذکر الزم و ارادة ملزوم .بنابراين،
لفظ« ،مکني به» و معناي مراد« ،مکني عنه» خواهد بود .ب) ذکر ملزوم و ارادة الزم.
مانند «طويل النّجاد» که در اصل به معناي کسي است که بند شمشيرش بلند است
وليکن از اين لفظ ،طول قامت را که الزم معناي اصلي (بلندي بند شمشير) است اراده

 /86ادب عربي ،شمارة  ،2سال  ،7پاييز و زمستان 1394

کنند و در اين حال جايز است که با ارادة بلندي قامت زيد ،بلندي بند شمشيرش نيز
اراده شود.
تقسيم کنايه به اعتبار مکني عنه :کنايه به اعتبار مکني عنه به سه گونه تقسيم ميشود:
 -1کنايه از موصوف :کنايهاي است که مراد از آن ،موصوف است .مثل اينکه کنايه از
انسان ميگوييم« :

» .مشروط بر اينکه آن صفت،

اختصاص به مکني عنه داشته باشد -2 .کنايه از صفت :کنايهاي است که به واسطة آن،
صفتي خواسته ميشود مانند کثير الرماد -3 .کنايه از نسبت :يعني اثبات صفتي براي
چيزي يا نفي صفتي از چيزي مانند:
«التفتازاني ،409 : 1330،فاضلي 280 : 1376،و  ،281الهاشمي 205 :و  206و »207

ب) تقسيم کنايه به اعتبار وضوح و خفا:
کنايه به اعتبار وضوح و خفا و نيز به اعتبار فراواني يا کمي وسايطي که ميان مکني به و
مکني عنه وجود دارد ،به گونههاي زير تقسيم ميشود:
 -1تلويح :اگر وسايط ميان مکني به و مکني عنه زياد باشد به آن ،تلويح ميگويند مانند
جبان الکلب -2 .رمز :اگر وسايط زياد نبوده ،امّا دريافت معنا ،مشکل و پيچيده باشد،
رمز گويند مانند عريض القفا که کنايه از آدم ابله است -3 .ايماء و اشاره :در کمي
وسايط ،با رمز مشترک است ،اما پيچيدگي و پوشيدگي آن را ندارد و انتقال از الزم به
ملزوم به راحتي صورت ميگيرد .يکي ديگر از انواع کنايه ،تعريض نام دارد و آن به اين
صورت است که در سخن ،معنايي که مقصود گوينده است ،گنجانده شود بي آنکه به
لفظ آن تصريح شود .اين واژه در ميان متأخران و معاصران به ويژه پس از سکاکي (م

 )628از اقسام کنايه شمرده ميشود.
کنايه در تفسير کشاف
معناي کنايه نزد زمخشري با آنچه پيش از اين گفتيم ،اندکي متفاوت است .وي در
تفاوت ميان کنايه و تعريض گفته است« :اگر بپرسند :کنايه و تعريض با همديگر چه
تفاوتي دارند در پاسخ بايد گفت :کنايه آن است که چيزي را به غير لفظي که براي آن
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وضع شده ،بياوريم؛ چنانکه به شخص بلند قامت از روي کنايه بگويند« :
» و به شخص بسيار مهمان نواز بگويند« :کثير الرّماد» ،اما تعريض آن است
که عبارتي را در ما وضع له خود بکار ببرند و آن عبارت ،به مفهومي اشاره داشته باشد
که در سياق لفظ وجود ندارد ،چنانکه شخص نيازمند به کسي که نيازش بر او افتاده
 /آمدهام تا به تو سالمي کنم» .يا اينکه «

گويد« :

 /تا در چهره بخشندة تو بنگرم»  ...گويي تعريض ،عبارت از کشاندن سخن به
گوشهاي است که بر غرض و منظور متکلم داللت ميکند و از اين روي آن را تلويح نيز
ناميدهاند؛ زيرا گوينده در چنين مقامي از دور به آنچه ميخواهد اشاره ميکند»...
.)215/1 :1427،

تعريف او از کنايه در اين موضع از دقت زيادي برخوردار نيست و شامل همة انواع
مجاز ميشود ،امّا تعريفش از تعريض ،دقيق است .سببش هم ،آن است که پيش از او،
جرجاني در قرن پنجم به تعريف کنايه پرداخته ،امّا تعريض براي اولين بار به طور
علمي تعريف شده ،پس ضروري بوده که اصول تعريف در آن رعايت شود.
با چنين تعريفي ،کنايه بيش از هر چيز به مجاز که الفاظ آن در غير ما وضع له به کار
رفته است ،شبيه است .شايد منظور زمخشري آن باشد که کنايه اصالتاً بر الزم معناي
اصلي و تبعاً بر معناي اصلي خود داللت دارد ،بر خالف تعريض که هر دو معنا را
ميرساند.
شايان ذکر است که زمخشري در بيشتر آياتي که در آنها تعابير کنايي بکار رفته به ذکر
لفظ کنايه اکتفا نموده و نوع آن را بيان نکرده و در موارد اندکي هم که نام تلويح ،رمز
يا اشاره را بکار برده بيشتر معناي لغوي آنها را لحاظ کرده و مقصودش معناي
اصطالحي اين واژهها نبوده است.
نوآوريهاي زمخشري در باب کنايه
 زمخشري به معناي اصطالحي کنايه و ارزش ادبي آن و اقسام سه گانة آن و فرق آنبا تعريض و کنايه در مفرد اشاره کرده است .از مهمترين بحثهايي که در باب کنايه
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براي اولين بار مطرح شده ،موضوع ضرورت امکانِ در نظر گرفتن معناي حقيقي در
کنايه و بحث مجاز از کنايه و پرداختن به فرق دقيق و علمي کنايه و تعريض است.
زمخشري در بيان اسلوب کنايه ميگويد :کنايه از اسلوبهاي بالغي است و از جمله
فوايد آن ،ايجاز است ،وي ذيل آية «

» (بقره )24 /مي-

گويد «:عبارت «فاتّقوا النّار» به جاي ترک کردن مخالفت با پيامبر (ص) آمده است .براي
اينکه ترک عناد و پرهيز از دوزخ ،الزم و ملزوم يکديگرند؛ زيرا اگر کسي بخواهد از
دوزخ پرهيز کند از مخالفت دست بر ميدارد ،چنانکه پادشاهي به زيردستان خود
ميگويد اگر احترام ميخواهيد ،از خشم من بپرهيزيد .منظورش آن است که از من
فرمان پذيريد و به حکم من ،گردن نهيد و چنين سخن گفتن از مصاديق کنايه و
شاخهاي از بالغت بوده و فايدهاش ،ايجاز است و ايجاز ،يکي از مصاديق زيباييهاي
قرآن محسوب ميشود (.)77/1 :1427

در اين آيه ،کنايه انتقال از ملزوم به الزم است؛ زيرا پرهيز از آتش ،گفته شده و مراد از
آن ،ترک عناد و ستيزه است و ترک عناد و ستيزه ،الزم و پرهيز از آتش ،ملزوم است.
زمخشري ذيل آية« :

» (بقره )28 /گفته است« :اگر

بپرسند :دربارة کيف که براي بيان انکار حالت کفرشان آمده است چه ميگوييد؟ در
پاسخ بايد گفت :حالت يک ذات ،تابع خود آن ذات است و اگر تحقق يک ذات،
ناشدني باشد ،تحقق حالت آن هم ناشدني است  ...در اين آيه وقتي حالت و کيفيت
کفر کافران ،انکار شده پس خود کفر نيز به روش کنايه ،انکار ميشود و اين روش،
قويترين و بليغترين راه براي انکار کفر است؛ زيرا هيچ پديدهاي نيست که پس از
پيدايياش از حالت و صفتي تهي باشد ،پس بعد از انکار حالت و کيفيت کفر ،وجود
خود کفر نيز به روشي استداللي انکار ميشود» (همان .)97/1 :واضح است که انتقال در
اين آيه از الزم به ملزوم است و بدين ترتيب ميگوييم :زمخشري انتقال در کنايه را به
روش خاصي محدود نميکند (

.)192/1 :1428 ،

 زمخشري به اين مطلب اشاره ميکند که رادف يا مکنّي به ،به جاي مردوف ياا مکنايعنه مينشيند« :

» (ناور)27 /
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وي ذيل اين آيه ميگويد « :دربارة «تستأنسوا» دو نظر وجود دارد :يا اينکه اين فعال از
واژة «استئناس» به معني آرام بودن که ضد «استيحاش /نگران بودن» است ،گرفته شده؛
زيرا کسي که درِ خانه شخص ديگري را ميزند ،نميداند که در را بر او خواهند گشاود
و به او اذن خواهند داد يا خير؟ و تو گويي اين شخص از حيث پوشيده بودن حاال بار
او ،شبيه به شخص نگران است و اگر در را بر او بگشايند ،آرام مي گيرد؛ بنابراين معناي
عبارت «حتّي تستأنسوا»« ،حتي تؤذن لکم» خواهد بود ،چنانکه ماي فرماياد« :
» (احزاب )53 /که در اين فرض ،کنايه است؛ زيرا اين ناوع آرام
گرفتن به دنبال اذن و اجازه حاصل مي شود؛ از اين رو به جاي «اذن» به کار رفتاه اسات
و نظر دوم اينکه استئناس به معناي استعالم و استکشاف است.)173/3: 1427 ( ...

زمخشري ذيل آيه« :

» (توبه )18 /ميگويد« :اما کساني که اين واژه را

به صيغة جمع خواندهاند ،ميتواند دو توجيه داشته باشد :نخست آنکه مراد از «مساجد»،
«مسجدالحرام» است ،امّا از آن روي «مساجد» گفته است که مسجدالحرام ،قبلة همة
مساجد به شمار ميرود  ...دوم آنکه منظور از آن ،جنس مساجد است و اگر سزاوار
نباشند که هر جنسي از مساجد را آباد کنند به طريق اولي اين شايستگي را ندارند که
مسجدالحرام را که در صدر اين اجناس قرار دارد و پيشينهاي کهنتر از آنها دارد و بر
همة آنها مقدّمتر است و به آباداني آن تأکيد بيشتري شده است ،آباد کنند و اين سخن
» که اين

را به روش کنايه بيان ميکند؛ چنانکه در عربي ميگويند« :
عبارت ،در نفي قرآن خواندن ،بليغتر از تصريح به آن است» (.)190/2: 1427

اين گفتة زمخشري ،آشکارا به اين مطلب اشاره دارد که کنايه ،در معناي حقيقي خود
بکار رفته و معناي کنايي به طريق لزوم از آن فهميده ميشود .يعني در اينجا «مساجد»
به جاي مسجد الحرام ننشسته؛ بلکه به معناي جنس مساجد است و فهم معناي کنايي
به طريق لزوم حاصل ميشود.
 زمخشري به کنايه از نسبت اشاره کرده و آن را بليغتر از بيان صريح دانسته و يکي ازانواع کنايه ميداند .وي در توضيح آية« :
ميگويد« :

» (فرقان)34 /
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» )508/1: 1427( .و مانند آية« :
» (زمر )56 /که در ذيل آن ميگويد« :جنب در اينجا
به معناي جانب است و در عربي ميگويند« :

» «

» و نيز ميگويند« :
در چنين مواردي «

» که مراد از جنب و جانب

 /درباره او» است و سابق البربري گفته است:
»

«

که «في جنب» در اينجا از باب کنايه است؛ زيرا اگر چيزي را به مکان و جايگاه کسي
نسبت دهند ،در واقع به خود او نسبت دادهاند؛ چنانکه ميگويد:
»

«
و در همين معنا ميگويند« :

» يعني براي تو فالن کار را انجام دادم

(.)106/4 :1427

»

 -زمخشري جمع بين مکني به و مکني عنه را در آية« :

(قمر )13 /جايز نميداند .وي در ذيل اين آيه ميگويد« :مراد از «ذات ألواح ودسر»
کشتي است و اين عبارت ،از جمله صفاتي است که به جاي موصوف ميآيد و جانشين
آن ميشود و وظيفة آن را انجام ميدهد؛ به نحوي که نميتوان ميان آنها تفاوت
گذاشت .بيت زير را بنگريد:
»

«

مراد شاعر در اين بيت از «ولکن قميصي»« ،درع» است؛ البته بايد باه ايان نکتاه توجاه
داشت که اگر «
«

» را هماراه باا صافت «ذات ألوواح ودسور» و درع را باا صافت
» بکار برند ،کالم ،درست نخواهد بود .در حالي کاه ساخن گفاتن باه

شيوة پيشين (يعني بکار بردن صفت به جاي موصاوف) ،از مصااديق ساخنان فصايح و
بديع است» (.)328/4: 1427

 زمخشري بحث «مجاز از کنايه »1را نيز مطرح ميکند و منظور وي از آن ،تصاويريکنايي است که ارادة معناي حقيقي در آنها محال است ،اما شرط در کنايه ،صحت
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جواز ارادة معناي حقيقي است .مثالً در ذيل آية« :
 )77مي گويد «:عبارت «

» (آل عمران/

» مجاز است از اين که آنان را خوار خواهد داشت

و بر آنان خشم خواهد گرفت .چنانکه عرب ميگويد« :

» يعني به او

اعتنا و نيکي نميکند .اگر بپرسند :کاربرد اين واژه دربارة کسي که اسناد فعل نگاه کردن
به وي رواست و دربارة کسي که اسناد اين فعل به او روا نيست ،چه تفاوتي با همديگر
دارد؟ در پاسخ بايد گفت :کاربرد اين واژه دربارة کسي که اسناد فعل نگاه کردن به وي
رواست در اصل ،کنايه است؛ زيرا اگر کسي به انساني توجه داشته باشد ،به او مينگرد
اما به مرور زمان در اثر کثرت استعمال ،به معناي اعتنا و احسان (نيکي کردن به کسي)
بکار رفته است ،هر چند که نظر و نگريستني در ميان نباشد و اين تعبير براي کسي که
اسناد فعل نگاه کردن به وي غير ممکن است ،مجاز از احسان کردن است و چون اين
تعبير مجازي ،در اصل کنايه بوده و از کنايه گرفته شده ،آن را مجاز از کنايه مينامند»
(.)288/1: 1427
زمخشري در آيات مشابه آية باال ،اينچنين با تفصيل دربارة کنايه و مجاز بودن آن
سخن نگفته است؛ بلکه برخيها را مجاز ناميده ،بي آنکه نامي از کنايه بياورد و برخي
را کنايه ناميده و سخني از مجاز به ميان نياورده است .براي مثال در ذيل آية« :
» (مائده )64 /گفته است«« :غلّ اليد» مجاز از «بخل» و بسط اليد
«مجاز» از بخشش است )509/1 :1427( »...و در ذيل آية« :

»...

(طه )5 /ميگويد« :از آن روي که استواء بر عرش که سرير فرمانروايي است از اموري
است که به دنبال تحقق فرمانروايي ،ممکن ميشود آن را کنايه از فرمانروايي دانسته و
ميگويند« :

» و مرادشان تحقق فرمانروايي است .هر چند که بطور

قطع بر تخت ،ننشسته باشد و همچنين از آن روي چنين گفتهاند که کاربرد اين تعبير،
براي اين معني در ميان مردم ،امري شناخته شده است؛ هر چند که اين تعبير کنايي،
روشنتر و دقيقتر بر مفهوم مورد نظر داللت ميکند .اين عبارت به آن ميماند که
بگويند« :

» که عبارت نخست به معناي آنست که آن

شخص ،بخشنده و عبارت دوم به معناي آنست که آن شخص ،بخيل است و تفاوت
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اين دو عبارت با معناي هو جواد و هو بخيل تنها در همان است که گفته شد و چون
عبارت «يد فالن

» با عبارت «هو جواد» يک معناي را ميرساند ،اين عبارت را

دربارهاش به کار ميبرند هرچند شکل دستش در واقع امر ،گشوده نباشد و يا اصالً
دستي نداشته باشد و در همين معنا خداي متعال ميفرمايد« :
يعني خدا  -پناه بر او -بخيل است« .

»

» يعني او بخشنده است .در اينجا

اصالً بسته بودن دست يا گشوده بودنش ،مالک و معيار نيست» (.)40/3: 1427
و در ذيل آية« :

» (شوري )11 /ميگويد« :با عبارت «

»« ،بخل»

را از مثل و همانند مخاطب نفي ميکنند ،ضمن آنکه قصدشان ،نفي بخل از خود
مخاطب است؛ چون قصد مبالغه داشتهاند سخن را از طريق کنايه بيان کردهاند؛ زيرا
وقتي آن صفت را از کسي که قائم مقام اوست و از ويژهترين اوصاف او برخوردار
است ،نفي کنند چنان است که از خود او ،نفي کردهاند  166/4: 1427( »...و .)167چهار
آية باال که همگي از نظر داللت بر معنا ،با هم متفق و هماهنگند ،آورده شده و
زمخشري به شکل واحدي توضيح نداده است؛ بلکه در اولين آيه بحث مجاز از کنايه،
در دومي بحث مجاز و در سومين و چهارمين آيه ،بحث کنايه را مطرح کرده است.
براي نمونه آية «

» مثالي براي کنايه است ،اما در شرح آن ،بحث

مجاز را مطرح کرده است .دربارة تصاوير اين آيات که بي شک ،همگي از فن واحدند،
واضحترين و قابل قبولترين مطلبي که ميتوان گفت ،سخن شريف جرجاني در
حاشيهاش بر کشّاف است ،وي دربارة اين آيه «

» گفته است :کاربرد اين

واژه دربارة کسي که اسناد فعل نگاه کردن به او رواست ،کنايه است ،اما کاربرد آن
درباره کسي که اسناد اين فعل به او روا نيست ،مجاز از احسان نکردن است .از اين
مطالب ،ميتوان اينگونه برداشت کرد که اگر ارادة معناي اصلي امکان داشته باشد ،کنايه
است و اگر ارادة معناي اصلي امکان نداشته باشد ،مجاز مبتني بر کنايه است و جايز
است که نام کنايه را نيز بر آن اطالق کنيم؛ زيرا در اصل ،کنايه در معني است که بعداً
مجاز دانسته شده و اين تفاوت ،اعتباري است .به همين دليل ما ميبينيم «
در سورة مائده ،مجاز از جود و بخل است و در سورة طه «

»
» کنايه
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است و هيچ منافاتي ميان اين دو سخن نيست .يعني زمخشري گاهي در کنايه ،امکان
معناي اصلي را شرط دانسته و گاهي شرط ندانسته و لحاظ نکرده است» (.)119 :1428
 زمخشري به اين نکته اشاره ميکند که گاهي به کنايه ،چيزي که مناسب (مالئم)آنست اضافه ميشود و بر زيبايي و تأثير آن ميافزايد .وي ذيل آية« :
» (حج )28 /گفته است« :از قرباني و ذبح در
اينجا به ذکر نام خدا تعبير شده است؛ زيرا وقتي مسلمانان اين مناسک را انجام
ميدهند ،هرگز از ياد خدا غافل نميشوند و وقتي دو عبارت «
با «

» را همراه

» ميآورد ،زيبايي عبارت به روشني از آن معلوم ميشود و اگر ميفرمود:
هيچ يک از اين زيباييها در آن ديده نميشد»

«
(همان.)120/3 :

 گاهي زمخشري بجاي بيان يک کنايه ،از چند تعبير کنايي براي يک مسأله ،استفادهميکند و به بالغت آن اشاره مينمايد و اين روش نيکويي در چشيدن زيباييها و اسرار
زبان است .وي در ذيل آية« :
مانند «
و«

» (فرقان )27 /ميگويد« :عباراتي

» (گزيدن دست و انگشتان)« ،

ن» (خوردن سرانگشتان)

» (سوزاندن و خوردن و کوفتن آرنج) ،همگي کنايه از خشم و

حسرت است و در اين کنايه ،با ذکر رادف و در واقع به شيوة زيبا و شگرف ،به
مردوف اشاره شده که کالم را تا مرتبتي از فصاحت ميکشاند و شنونده در خود،
احساس شگرف و زيبايي ميکند که اگر لفظ مکني عنه را ميشنيد چنين حالتي به او
دست نميداد» (.)218/3 :1427
 زمخشري به کنايه در مفرد که در واقع کنايه در معناي لغوي است ،اشاره ميکند .ويدر ذيل آية« :

» (طه )22 /ميگويد« :به چيزهاي پست و زشت

«سوء» ميگويند و در اينجا« ،سوء» کنايه از پيسي است چنانکه «
عورت است.

» هم کنايه از

(پادشاه حيره) همسر زباء (ملکه جزيره) به پيسي دچار بود و از

اين روي به کنايه از او به «أبرص» نام ميبردند .به هر روي عربها ،پيسي را بيش از
هر چيزي ناخوش داشته و از آن ،بسيار بيزار بودند .آنها از نام پيسي دچار دل آشوبه
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ميشدند و از اين روي از آن به کنايه ياد ميکردند و من براي بيان تفاوتها ،هيچ
سخني را نيکوتر و ظريفتر و برندهتر از کنايات و آداب قرآني نديدهام» (.)46/3 :1427
» (مائده )31 /ميگويد« :

و يا ذيل آية «

» به عورت و آن بخشي

از بدن که روا نيست از آن جامه بردارند ،گفته ميشود و «

» به دليل زشتيش،

عبارت از رسوايي است و شاعر سروده است« :

» 2پس

در

اينجا ،کنايه از رسوايي بزرگ است» (.)486/1 :1427

اسلوب زمخشري در بيان کنايات قرآني
زمخشري براي بيان و شرح کنايات قرآني از دو روش استفاده کرده است:
 _1روش مستقيم و صريح :در اين روش ،زمخشري آشکارا لفظ کنايه را بکار برده و
از اسلوب سؤال و جواب در تفسير خود استفاده کرده است ،مانند تفسير آية« :
( »...بقره ،)28 /يا لفظ کنايه را مستقيم بکار برده ،اما از
اسلوب سؤال و جواب ،استفاده نکرده است ،مانند تفسير آية« :

»...

(کهف ،)42 /يا از فعل «کنّي» استفاده کرده است مانند تفسير آية« :
» (ممتحنه )12 /که زمخشري گفته است« :
» (.)392/4 :1427
 -2روش غير مستقيم و غير صريح :گاهي زمخشري آشکارا لفظ کنايه يا مشتقات آن
را بکار نميبرد ،بلکه از روشهاي زير استفاده ميکند:
الف) از لفظ «

» براي بيان کنايه استفاده ميکند ،مانند تفسير آية« :
( »...مريم )20 /که زمخشري گفته است« :
» ( )9/3 :1427و در تفسير آية« :

»

(حج )9 /نيز از اين واژه استفاده کرده است.
ب) از کلمة «مراد» به جاي کنايه استفاده کرده است؛ مانند تفسير آية« :
» (قصص )32 /که زمخشري گفته است« :المراد بالجناح المضموم هو
اليد اليمني.)308/3 :1427( »...
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ج) فعل «أراد» را براي بيان کنايه استفاده کرده است؛ مانند تفسير آية« :
» (قمر )13 /که زمخشري گفته است« :
»)327/4 :1427(.

د) از سياق کالم و توضيحي که آورده ،متوجه کنايه بودن آيه ميشويم ،مانند تفسير آية:
» (مريم )4 /که از طريق توضيحي که آورده ،متوجه ميشويم

«

» کنايه است از رفتن قوت جسم .زمخشري ذيل اين آيه گفته

عبارت «

است « :از آن روي از استخوان ياد شده که ستون بدن است و بدن بر استخوان ،قوام
مييابد و وقتي استخوان ،سست شود توان بدن رو به ضعف و سستي ميرود؛ زيرا
قويترين و استوارترين بخش بدن ،استخوان است»( .)5/3 :1427يا آية  18سورة حشر:
» که «غد» کنايه از قيامت است.

«

ها) حادثهاي تاريخي را ذکر کرده که از طريق آن ميفهميم آية مورد نظر کنايه است؛
مانند تفسير آية  27سوره مؤمنون« :
ميشويم عبارت «

» که با قصة حضرت نوح (ع) متوجه

» کنايه از شدت است .زمخشري گفته است« :روايت کردهاند

که به نوح (ع) گفته شد :هرگاه ديدي که آب از تنور باال آمد ،تو و همراهانت بايد سوار
کشتي شويد.)140/3 :1427( »...

کنايات مغفول مانده در تفسير کشاف
زمخشري برخي از کنايات قرآني را در تفسير خود ،ذکر نکرده است؛ به دليل اين که ياا
آن کنايات را در ضمن کنايات مذکور در سورهها يا آيات پيشين آورده و يا اصالً آنها را
کنايه ندانسته است .نوع اول :مانند آية« :
عمران .)3 /عبارت «

» (آل

» در اين آيه ،کنايه از کتابهاي آسماني گذشته است و

به دليل شهرت و ظهور آن کتب ،با اين عبارت کنايي آورده شاده ،اماا زمخشاري آن را
در تفسير خود ذکر نکرده؛ زيرا در تفسير آية  66سورة بقره« :
 »...به اين عبارت کنايي اشاره کرده اسات .مثاال ديگار آياة  49از ساورة
احزاب است« :

» ،زمخشري به کناية اين آيه اشاره نکارده؛ زيارا
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آن را در ضمن تفسير آية  187از سورة بقره« :

» آورده است .نوع

دوم :کناياتي است که زمخشري بدانها اشاره نکرده و پيش از آن هم در تفساير آياهاي
»« ،

ديگر ،نياورده است .مانند آية  47سورة انبياء« :

من خردل» در اين آيه ،کنايه از عمل بسيار کوچک است ،اما زمخشري آن را ذکر نکرده
است .همچنين آية  25سوره محمد« :

 »...که کنايه از کفر بعاد

از ايمان است و زمخشري در تفسير خود بدان اشاره نکرده است .همچنين آيه  22سوره
فتح...« :

» که کنايه از شکست است .عالوه بر ايان ،زمخشاري بار برخاي از

تصاااوير کنااايي ،نااام مجاااز ،تمثياال و تصااوير گذاشااته اساات ،وي ذياال آيااة:
«

» (اسراء )29 /ميگويد« :
» (:1427

 .)516/2شايد زمخشري از وجه ديگري از وجوه داللات باه ايان آياه نگريساته؛ بادين
صورت که ميان خساست بخيل و بسته بودن دست ،نوعي عالقه مشابهت دريافت کرده
و اينگونه دانسته که «غلّ يد» داللت بيشتري بر خساست بخيل دارد ،همانگونه که اعطاء
مسرف را به بسط اليد تشبيه کرده و بسط اليد را در داللت ،قويتر از سخاء دانساته و آن
را از گونة تمثيل به شمار آورده است .به هر حال هيچ گريز و گزيري نيسات کاه ياک
تصوير واحد را هم بر کنايه و هم بر مجاز حمل کرد و هايچ ضارري در آن نيسات تاا
زماني که حيثيتها در داللت (داللت لزوم ،داللت مشاابهت) فارق داشاته باشاد .حتاي
گاهي ديده شده که يک تصوير را هم از باب مجاز مرسل دانسته و هم از باب اساتعاره
(بر حسب مراعات وجه مجاز بودن) .دليل ديگري که ميتوان براي اين موضوع (اطالق
لفظ مجاز و تمثيل بر تصاوير کنايي در تفسير کشاف) بيان کرد ،تأثير مذهب زمخشاري
در بحث کنايه است که در ذيل بدان پرداخته ميشود.
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تأثير مذهب زمخشري در بحث کنايه
از برجستهترين ويژگيهاي بالغي تفاسير معتزله ،آن است که آنها دايرة کاربرد مجاز را
در تفاسير خود ،بسيار گسترش داده و بسياري از آيات متشابه را که الهامگر تشبيه و
تجسيم و صفات جسماني براي خداست ،حمل بر تأويل و مجاز کردهاند .دليل اصلي
پرداختن معتزله به مباحث بالغي به طور کلي و بحث مجاز به طور خاص ،خدمت
کردن به اهداف مذهب معتزله و دفاع از آرا و عقايدشان بوده است (قَصّاب:1985 ،

 .)347/1آنها تالش کردهاند که در ساية علوم بالغت ،به فهمي از قرآن دست يابند که از
تصورات فرقة مشبهه ،جبريه و اشاعره به دور باشد.
با نگاهي به مقدمة تفسير کَشّاف ،آشکار ميگردد که زَمَخشَري در صدد بوده از يک سو
به جنبههاي بالغي قرآن و از سوي ديگر به تأويل آيات آن ،مطابق مشرب معتزله
بپردازد ( .)18-17/1 :2006از آنجا که شرط در کنايه ،صحت جواز ارادة معناي حقيقي
است ،زمخشري برخي از آياتي را که ارادة معناي حقيقي در آنها محال است مانند
آياتي که الهامگر تشبيه خالق به مخلوق است ،حمل بر مجاز يا تمثيل کرده است ،مانند
آية «

( »...مائده )64 /که زمخشري آن را حمل بر مجاز

کرده و در تفسير آن گفته است« :غلّ اليد» مجاز از بخل و «بسط اليد» مجاز از جود و
بخشش است .)503/1 :1427( »...همچنين زمخشري آية  42از سورة قلم« :
» را براي دفع ايهام تشبيه خداوند به مخلوقات ،حمل بر تمثيل کرده است؛
زيرا ممکن است اين ايهام به ذهن خوانندگان بيايد که  -نعوذ باهلل -خداوند ساقي دارد
که در قيامت دامان آن را باال ميزند .يا آية  67از سوره زمر« :
» که آن را از باب تصوير و تخييل دانسته و گفته است:
«هدف از اين عبارت به تصوير کشيدن عظمت خدا و بيان اوج شکوه اوست و مفهومي جز
اين ندارد و اصالً سخن از قبضه و دست از طريق حقيقت و مجاز نيست.)107 :1427( »...

نتيجه
در اين مقاله به تعريف کنايه از نگاه زمخشري پرداخته و دريافتيم که او کنايه را به گونة
مجاز تعريف کرده و ميان کنايه و تعريض ،فرق قائل شده است؛ در حالي که تعريض
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در ميان متأخران و معاصران به ويژه پس از سکاکي از اقسام کنايه شمرده ميشود .از
نوآوريهاي زمخشري در باب کنايه ميتوان به موارد زير اشاره کرد:
الف) وي به معناي اصطالحي کنايه ،ارزش ادبي آن و کنايه در مفرد ،اشاره کرده اسات .از
مهمترين بحثهايي که در باب کنايه براي اولين بار مطرح شده ،موضوع ضرورت امکاانِ
در نظر گرفتن معناي حقيقي در کنايه و بحث مجاز از کنايه و پارداختن باه فارق دقياق و
علمي ميان کنايه و تعريض است .ب) او صريحاً به اين مطلاب اشااره دارد کاه کناياه در
معناااي حقيقااي خااود بکااار رفتااه و معناااي کنااايي بااه طريااق لاازوم از آن فهميااده
ميشود .ج) زمخشري به کنايه از نسبت اشاره کرده و اذعان داشته که ايان ناوع کناياه ،از
داللت صريح ،بليغتر است و آن را يکي از انواع کنايه ميداند .د) صاحب کشاف ،آشاکارا
جمع ميان مکني به و مکني عنه را در عبارت کنايي جايز نميداند .ها) او باه ايان مطلاب
اشاره ميکند که گاهي باراي کناياه ،مالئماي آورده مايشاود کاه بار زيباايي و تاأثير آن
ميافزايد .و) وي گاهي براي يک مفهوم ،چند تعبير کنايي ميآورد و به بالغات آن اشااره
ميکند و آن را روش نيکويي در چشيدن زيباييهاا و اسارار زباان مايداناد .ز) صااحب
کشاف ،انتقال در کنايه را به روش خاصي محدود نميکند .يعني انتقال در کناياه را گااهي
از نوع انتقال از الزم به ملزوم و گاهي انتقال از ملزوم به الزم ميداند .ح) زمخشري باراي
بيان کنايات قرآني يا به صورت صريح لفظ کنايه يا مشتقات آن را آورده و يا باه صاورت
غير مستقيم و ضمني بدان اشاره کرده است .ک) برخي کنايات قرآناي از دياد زمخشاري
مغفول مانده و دليل آن هم ،اين است که يا پيشتر در تفسير خاود آورده ياا آن عباارات را
کنايه ندانسته است .ل) زمخشري ،برخي از تصاوير کنايي قرآن را که ارادة معنااي حقيقاي
در آنها محال است ،حمل بر مجاز ،تمثيل و تصوير کرده است.
پينوشتها
 .1منظور از اصطالح «مجاز از کنايه» ،برخي تعابير کنايي است که گاهي براي کسي بکار برده ميشود
که ارادة معناي حقيقي آن ،براي آن شخص ،محال است؛ پس آن عبارت کنايي را براي آن شخص،
مجاز ميگيرند؛ مانند عبارت «ال ينظر اليهم» که کاربرد آن براي انسان ،در اصل ،کنايه از بي توجهي
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است؛ اما کاربرد آن براي خداوند متعال ،مجاز است؛ زيرا ارادة معناي حقيقي آن براي خداوند ،محال
است .زمخشري براي اين عبارت که در اصل ،کنايه بوده ولي براي خداوند ،مجاز گرفته شده ،اصطالح
مجاز از کنايه را بکار برده است.
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