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Abstract:
Irony is one of the miraculous aspects of the Holy Quran, the
use of which makes the speech beautiful and avoids disliking
it. The use of irony in the Holy Qur’an is the most widely used
literary industry and has led to the rhetoric of the Holy Qur’an.
Given that there are many meanings in irony and the meaning
must be obtained with evidence, its understanding needs to be
interpreted and determined and the interpreter has a duty to express it to the audience in their own ways, while each interpreter have special way to determining the meaning of allusions.
The present article seeks to explain the method of Allameh
Javadi Amoli in determining the meaning of the detailed party
allusions and to eliminate its objections and to analyze and describe them in a critical way. By referring to the book “Peer to
the Qur’an and the Ahl al-Bayt”, it is concluded that the author
has not specified the word irony and has paid attention to its
allusions and meanings in a one-sided way, and it is necessary
for the audience to obtain reasonable meanings by referring to
other interpretations and comparing them.
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بررسی تحلیلی روش عالمه جوادی آملی در تعیین معنای کنایات
حزب مفصل قرآن با تکیه بر کتاب همتایی قرآن و اهل بیت (ع)
(تاریخ دریافت - 1400/05/30 :تاریخ پذیرش)1400/08/24 :
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چکیده
کنایه یکی از جنبههای اعجاز بیانی قرآن کریم به شمار میآید و باهدف تأثیرپذیری
کالم و زیبا شدن الفاظ به کار میرود .کاربرد آن در قرآن کریم که سخن خداوند
متعال اســت ،فراوان دیده میشود ،اما فهم آن ،نیازمند داشتن تخصص و دانش
و بهکارگیری روشهایی اســت تا مقصود از کالم واضح شــود که این امر ،برای
مردم عادی کار آسانی نیست .ازآنجاییکه کنایه ،باهدف تربیت ،آموزش ،فهماندن
پیامهای دینی بهکاررفته است؛ فهمیدن معانی آن بر هر مسلمانی الزم و ضروری
اســت .در این راستا ،وظیفه مفسّر قرآن اســت که با استفاده از روش و استنادات
خویش بهگونهای واضح ،ســخن خداوند متعال را نقل نماید ،طوری که فهم آن
برای مخاطب آسان گردد .مقاله حاضر با روش توصیفی -تحلیلی درصدد است تا
روش تفســیری عالمه جوادی آملی را در بیان معانی کنایات قرآن در محدودهی
حزب مفصل ،شناسایی نماید و ضمن معرفی آن ،پیشنهادهایی را در جهت بهبود
آن روشها وارد ســازد .یافتههای بهدستآمده از پژوهش نشان میدهد ،عالمه
جوادی آملی در بیان معانی کنایات ،از روشهایی همچون :بیان تفسیری کنایات
با کمک سایر آیات قرآن ،توجه به سیاق آیات قبل و بعد عبارت کنایی ،استفاده از
آیات تمثیلی ،استفاده از عبارات تخصیصی ،استفاده از ادله روایی و  ...استفاده کرده
است .البته نگارندگان تالش نمودهاند ،در تعیین معانی کنایی عبارات ،گاه آراء سایر
مفسرین نیز جهت تبیین بهتر تفسیر عبارات مطرح کنند.
کلیدواژهها :قرآن ،کنایات ،حزب مفصل ،جوادی آملی ،روش.
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مقدمه
کنایه یکی از جنبههای اعجاز قرآن کریم است که؛ باعث زیبایی کالم گوینده میشود
و از ناپسند به نظر رسیدن سخن جلوگیری مینماید .ازجمله موارد کاربردی کنایه ،قرآن
کریم اســت که؛ خداوند متعال آموزههای خود را در قالب غیرمستقیم بیان فرمودهاند و
الزم است مخاطب ،بسیار هوشمند باشــد و آنها را دریابد؛ البته فهم آن بسیار دشوار
اســت و نیاز است اهالی فن ،در خصوص آن قلمفرسایی و نظریهپردازی نمایند .اغلب
مفسران قرآن ،این امر مهم را انجام میدهند و هریک روشهایی خاص ،برای رسیدن
به آن معانی دنبال میکنند .عالمه جوادی آملی یکی از مفســرانی اســت که در کتب
خویش در مورد مبحث کنایه ،ســخن به میان آورده است .با توجه به روش خود ،بیان
معانی را انجام داده است و با مراجعه به تفسیر ایشان خواننده درمییابد که؛ الزم است
روش مفســر را در تعیین معنا به دست آورد و از چگونگی آن آگاه شد .چراکه؛ انتخاب
روشها دررســیدن به هدف مذکور بسیار مؤثر است و چهبسا روشی که بهدرستی طی
نشده است ،باعث رسیدن اطالعات خطا ،به مخاطب شود یا اینکه همان روش باعث
گشایش علمی بشود .ازآنجاکه به دست آوردن معانی کنایات بسیار ضروری است ،این
نگاشــته ســعی دارد ،با روش توصیفی -تحلیلی ،روشهای عالمه جوادی آملی را در
تعیین معنای کنایات به دست آورد .روش جمعآوری دادهها بهصورت کتابخانهای بوده
است .نوشتار حاضر در پی پاســخ به این سؤال است که روش عالمه جوادی آملی در
تعیین معنای کنایات حزب مفصل چیست؟
به نظر میآید عالمه جوادی آملی ،در معنا و تفســیر کنایات ،روش بیان صریح معانی
به همراه اســتناد به آیات شــریفه را بیشتر بهکاربردهاند و از روایات کمتری استفاده
نمودهاند که میتوان این مســئله را در روش کلی ایشــان در تفسیر که قرآن به قرآن
است ،استنباط کرد.
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پیشینه پژوهش
با توجه به جستار محقق ،تاکنون در خصوص بررسی روش تفسیر عالمه جوادی آملی
در معنای کنایات ،اثر تألیفی بهصورت کتاب یا مقاله به رشــتهی تحریر درنیامده است.
البته بهطورکلی ،آثاری پیرامون بحث کنایات قرآن کریم تألیف گردیده اســت ،ازجمله:
کتابی با عنوان «اقســام کنایات اعتقادی و اخالقی از منظر قران کریم» به قلم جعفر
مقصودی ،به ســال ( )1398که در آن ضمن بیان اقســام کنایه ازلحاظ علم بالغت،
به بیان اهمیت و ویژگی و فواید اســلوب پرکاربرد کنایه در قرآن و تقســیم کنایات به
اعتقادی و اخالقی پرداخته است.
مقالــه تحقیقاتی با عنوان «کاربرد کنایه در پرتو آیاتی از قرآن کریم» نوشــته روحاهلل
نصیری به ســال ( )1393که در آن؛ به بررسی کاربرد مختلف شیوههای بیانی ،در 16

آیه پرداخته است .ازاینجهت ،مقاله حاضر ،اثری جدید در حوزه معارف قرآنی محسوب
میشود.

-1-1حزب مفصل

حزب در لغت به معنای طایفه اســت (جوهــری )109 /1 :1376 ،و درجایی دیگر در
خصوص تعریف حزب آمده اســت :گروه یا دســته و هر یک از  120جزء قرآن کریم
را حزب مینامند (معیــن .)1352/ 1 :1375 ،به لحاظ اصطالحی حزب مفصل یعنی؛
بخشــی از احزاب قرآن که از ســوره (ق) آغاز میشود و به سوره ناس ختم میگردد و
تأثیر بسزایی در آموزش قرآن کریم دارد (خوشمنش.)38 :1388 ،
 -2-1تعریف کنایه

کنایه در اصطالح و لغت نحوی ،آن اســت کــه؛ از چیزی بهصورت غیرصریح تعبیر و
داللت مینماید .در کنایه همه بیان موردنظر نیست بلکه ،بعضی از آن مدنظر است.
اصولیون و فقیهان کنایه را برخالف بیان آشکار میدانند و لفظی است که؛ معنی مدنظر
خــود را بهصورت غیر آشــکار به کار میبرد ،یا اینکــه کاری را که مدنظر دارد انجام
پذیرد ،بهصورت غیر آشکار به کار میبرد (تهانوى 1384 /2 :1996 ،و .)1385
 -2بیان روشهای تعیین معنای کنایات حزب مفصل قرآن در تفسیر تسنیم
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 -1بیان مفاهیم
در این بخش ،با تعریف مفاهیم نظری تحقیق همچون :حزب مفصل و کنایه ،خوانندگان
را جهت ورود به بحث آماده میکند.

در ایــن بخــش ،ضمن بیان نمونههایــی از تعابیر کنایی که در آیــات قرآن کریم در
محدودهی حزب مفصل ،بیان شــده اســت ،روشهای عالمه جوادی آملی در تعیین
معنای کنایات ،مطرح میگردد.
 -1-2استفاده از روایت در تعیین معنای کنایی

عالمه جوادی آملی ،از مضامین روایات در تعیین معنای کنایات ،اســتفاده نمودهاند که
در ادامه به نمونههایی از آنها اشاره خواهد شد.
 -1-1-2کنایه از عدل قرآن بودنِ اهل بیت (ع)

در قرآن کریم ،بیان شــده اســت که کوه ،توان پذیرش قرآن را نداردَ .
«لوأن َْزلْ َنا َ
هذا
ك َْ
الل َو ِت ْل َ
آن َع َلى َج َب ٍل لَ َر َأ ْی َت ُه خَ ِ
اشع ًا ُم َت َص ِّدع ًا ِم ْن خَ شْ َی ِة َّ ِ
ال ْم َث ُ
ال ن َْض ِربُ َها لِلن ِ
َّاس
الْق ُْر َ
َّ
ون» (حشــر)21/؛ اگر این قرآن را بركوهى نازل مىكردیم ،مىدیدى كه
لَ َع َّل ُه ْم َی َت َفك ُر َ
در برابرآن خاشــع مىشود و از خوف خدا مىشــكافد! اینها مثالهایى است كه براى
مردم مىزنیم ،شــاید درآن بیندیشــید .از طرفی طبق روایت «لو احبنی جبل تهافت»
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(ســید رضی :1379 ،ح )111؛ که برگرفته از کالم حضرت علی (ع) است ،انسان کامل
(وجود مبارک ائمه معصومین ع) ،به لحاظ حکمی مانند قرآن است .همان گونه که کوه،
توان حمل معارف عظیم قرآن را ندارد ،توانایی پذیرش و تحمل انســان کامل (چهارده
معصوم ع) را نیز ندارد؛ بنابراین الزم اســت که خود را برای آن آماده نماید .دراین جا،
معنی عبارتی که در روایت آمده ،با آیهی شــریفهی مذکور ،هماهنگ اســت (جوادی
آملی.)272 :1390 ،
 -2-1-2کنایه از تازگی قرآن

بشــر همواره در محضر قرآن کریم است ،با پیشــرفت دانش ،سؤالهای جدیدتری از
او ِ
ات
الس َم َ
قرآن پرســیده میشود ،بنابراین با توجه به آیهی شریفهیَ « :ی ْس َألُ ُه َم ْن ِفی َّ
ض ُك َّل َیو ٍم ُهو ِفی شَ ْ
َو ْ َ
ال ْر ِ
ــأ ٍن» (الرحمن)29/؛ تمام كسانى كه در آسمانها و زمین
ْ َ
هستند از او تقاضا مىكنند و او هر روز در شأن و كارى است.
این آیه ،قرآن را مانند چشــمه ساری از دانش دانسته است که از آن ،معارف مورد نیاز
قابلیت استخراج دارد .مؤید روایی این تعبیر کنایی ،روایت ذیل است.
امام رضا (ع) بیان کردهاند« :ان رجال سال اباعبداهلل (ع) ما بال القرآن الیزداد عندالنشر
و الدراســه اال غضاضه؟ فقال :الن اهلل لم ینزله لزمان دون زمان و ال لناس دون ناس،
فهــو کل زمان جدید و عند کل قوم غض الی یوم القیامه» (عطاردی)309/1 :1413،؛
مردی از امام صادق (ع) پرســید :چگونه اســت که هرچه از زمان بررسی قرآن بیشتر
میگذرد ،تازهتر میشــود ،حضرت پاسخ فرمودند :زیرا خداوند قرآن را محدود به زمان
خاص و مکان خاص و مردم خاصی نازل نفرموده اند ،پس قرآن در هر زمان ،نو و هر
گروه و قومی تازگی دارد .به همین دلیل اســت که قرآن ،گوینده صاحب خود است و
با وجود شأن جدید ،هیچ گاه دچار تزاحم نمیشود (جوادی آملی123 :1390 ،و .)124
 -3-1-2کنایه از بهشت و جهنم دنیایی

سال پنجم
شمارة دوم
پیاپی10 :
پاییز و زمستان
1399

26

در آیات قرآن آمده اســت ،کسانی که از هدایت الهی بیبهرهاند ،در همین دنیا جهنم
خویش را میبینند« .لَ َت َر ُو َّن الْ َج ِحیم» (تکاثر)6/؛ قطعًا شما جه ّنم را خواهید دید.
عالمــه جوادی آملی با کمک گرفتن از یــک روایت ،چنین تعبیر کنایی را در خصوص
هدایت یافتگان برداشــت میکند .اگر انســان با هدایت الهی از ظلمات خارج شــود
(جحیم) و (جنه النعیم) را میبیند ،چنان که حضرت علی (ع) در وصف هدایت یافتگان
و متقیان میفرمایند« :فهم والجنه کمن قد راها فهم فیها منعمون» (شــریف رضی،
 :1379خ )197؛ مومنان واقعی در همین دنیا بهشــت را می بینند و اهل آن را مشاهده
میکنند و از نعمتهای آن اســتفاده میکنند و همــان طور ،بدکاران و اهالی جهنم را
مشاهد مینمایند.
درخصــوص دیدن بهشــت وجهنم ،میتوان لفظی جامعتر به کاربســت و تصریح آن

را بیشــتر کرد و آن لفظ تصریحی (روزقیامت) اســت که به واسطه آن ،تمامی اعمال
مشخص میگردد (دینوری.)516 /2 :1424،
 -2-2توجه به سیاق آیه

-1-2-2کنایه از داشتن طهارت باطنی و ظاهری در تماس با قرآن

ون» (واقعه)79/
عالمه جوادی آملی ،در بیان معنای کنایی از آیهی « َال َی َم ُّس ُه ِإ َّالالْ ُم َط َّه ُر َ
به تفسیر سه آیه پشت سر هم توجه نموده و بر این اساس گفتهاند :همان طورکه الزم
است ،هنگام قرائت قرآن؛ وضو ،غسل و متعلقات طهارت را رعایت نمود ،الزم است که
طهارت باطنی را نیز رعایت کرد و این مورد به طور کامل ،برای معصومین به کار رفته
یم* ِفی ِك َت ٍ
اب َم ْك ُنون* َال َی َم ُّس ُه ِإ َّالالْ ُم َط َّه ُرونَ»
اســت .آیات شریفهِ « :إن َُّه لَق ُْر ٌ
آن َك ِر ٌ
(واقعه)79 ،78 ،77 /؛ آن ،قرآن كریمى است ،كه دركتاب محفوظى جا دارد وجز پاكان
نمىتوانند به آن دســت یابند .متذکر این مطلب هستند که عالوه بر طهارت ظاهری،
باید برای کســب معارف قرآن ،دارای طهارت باطنی نیز بــود .این طهارت باطنی در
وجود ائمه معصومین (ع) جلوه کرده و به همین خاطر ،ایشــان به مراتب باالی معارف
و آموزههای قرآن دست یافتهاند .این مطلب از تفسیر هرسه آیه به دست میآید که به
دنبال هم دریک سوره بیان شده است (جوادی آملی.)263 :1390 ،
 -2-2-2قرآن؛ برترین نعمت الهی

خدواند متعال در ســوره الرحمن ،فهرســتی از آیات خود را بیان میفرماید و از طریق
اعتــراف از منکران ،راه آنها را بــرای انکار نعمات الهی مســدود مینمایندَ « .ف ِب َأیِّ
آ َال ِء َربِّ ُك َما ُت َك ِّذبَ ِ
ان» (الرحمــن)13/؛ پس كدامین نعمتهاى پروردگارتان را تكذیب
مىكنید .نکته شــایان توجه این است که درابتدا به معرفی برترین نعمت خویش یعنی؛
آن *خَ َل َق ْ ِ
ان*
الن َْس َ
من* َع َّل َم الْق ُْر َ
«الر ْح ُ
قرآن حکیم میپردازند و این مطلب از آیاتَّ :
ان» (رحمن )4-1/به دست میآید .به این علت آن را برترین نعمت میخواند
َع َّل َم ُه الْ َب َی َ
که راه تکامل انسان به واسطه قرآن است (جوادی آملی.)24 :1390 ،
در ارتباط با مطلب بین شــده از سوی تفسیر تســنیم ،الزم است مطالب دیگری نیز
جهت تبیین کامل معنا ذکر شــود؛ بنابراین در این بخش از سایر تفاسیر و کتب روایی
نیز استمداد گرفته شد.
آنچه که الزم اســت در این آیات بیان گردد ،علت نزول قرآن اســت که برای آگاهی
رســاندن به کافران نازل شده و اگر خداوند میفرمایند :انسان را خلق کردهاند؛ مقصود
حضرت آدم (ع) است که باید به وضوح مشخص شود .اگر خداوند بیان فرمودند :به او

آرق لصفم بزح تایانک یانعم نییعت رد یلمآ یداوج همالع شور یلیلحت یسررب

یکی از روشهایی که آیتاهلل جوادی آملی در تعیین معنای کنایات بدان توجه داشتهاند،
اســتفاده از سیاق آیات در دســتیابی به فهم صحیح عبارات قرآن بوده است .در ادامه
نمونههایی از این روش ،ارائه خواهد شد.
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همه چیز را آموختهاند ،الزم است اشــاره گردد که؛ در قرآن همه نیازهای انسان آمده
است؛ بنابراین جامعیت قرآن است که موجب میشود ،قرآن؛ برترین نعمت میان نعمات
الهی محسوب شــود (مقاتل .)195 / 4 :1423 ،خدواند متعال درزمانی که؛ الرحمن را
نازل فرمودند :ســوال شد که مقصود چه کســی است؟ در پاسخ به اشخاصی که؛ گویا
کافران مکه بودند ،پاسخ داده شد :همان کسی که منکرش شدهاید (سمرقندی:1416 ،
)378 /3؛ بنابراین مقصود از لفظ رحمن ،خداوند متعال میباشــد وشکی درآن نیست،
اما در معنای (خلق االنســان) اختالف نظر وجود دارد که با توجه به این که انســان را
در تفاســیر مختلف ،به معنای حضرت آدم دانستهاند ،میتوان آن را مراد اصلی دانست
(دینوی.)363 /2 :1424 ،
اگرچه که این نوع تعیین معنا نیز بسیار ضعیف است؛ اما میتوان روایتهایی را درباره
این که مراد از انسان ،حضرت آدم است آورد.
روایت اول« :و روى الصدوق بإســناده إلى أبی عبد اهلل ع قال إنما ســمی آدم ع
ألنه خلق من أدیم األرض قال الصدوق اسم األرض الرابعة أدیم و خلق منها آدم
فلذلك قیل من أدی م األرض و قال ع ســمیت حواء ألنها من حی یعنی آدم ع و
قد اختلف فی اشــتقاق اسم آدم ع فقیل اسم أعجمی ال اشتقاق له كآزر و قیل إنه
مشتق من األدمة بمعنى السمرة ألنه كان أسمر اللون و قیل من األدم بمعنى األلفة
و االتفاق و أما اشــتقاق حواء من حی أو الحیوان فهو من االشتقاقات الشاذة أو
الجعلیة كالبن و تامر» (ابن بابویه)2/1 :1385 ،؛ روایت شــده از امام صادق (ع) نقل
شده اســت :اما او را آدم علیه الســام مینامیدند ،زیرا او از خاک (نام زمین چهارم را
خاک میگفت) وخلقت آن ،بنابراین آدم ازآنجا گفته شد خاک و حوا نامیده میشود؛ زیرا
از محله به معنی آدم اســت درریشه شناســی نام آدم علیه السالم تفاوت وجود داشت،
بنابراین گفته شــد که یک نام خارجی مانند آذر مشــتق ندارد و این گفته شد که از آل
آدم گرفته شده است ،به این معنی که قهوه ای رنگ است و از آدم گفته شده است ،به
معنی آشنایی وتوافق .ازمشتقات غیرطبیعی یا جعلی ،مانند ابن وتمر
وق َر ِح َم ُه َّ ِ
الل َأ ْیض ًا َعنِ اِ ْبنِ َس َّ
ــامٍَ :أن َُّه ِق َ
روایت دومِ :
ص َّلىلص ُد ُ
وی اَ َّ
«ر َ
یل لِل َّن ِب ّی ِ َ
َّ
ٍ
َال :بَ ْل ِم َن ِّ
ِّ
الطینِ ُك ِّلهِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ین َواحدق َ
اللُ َع َل ْی ِه َوآلِ ِهَ -ه ْل خُ ل َق آ َد ُم م َن الطینِ كلها ْوم ْن ط ٍ
ــو خُ ِل َق ِم ْن ِط ٍ
ور ٍة َو ِاح َد ٍة
َّاس بَ ْع ُض ُه ْم بَ ْعض ًا َو َكانُوا َع َلى ُص َ
ین َو ِاح ٍد لَ َما َع َر َف الن ُ
َولَ ْ
َ
َ
َ
الدن َْیا ِم ْث ُل َذلِ َ
ض َو ِفی ِهأ خْ َض ُرو َ ِف ِ
كق َ
یه أشْ َ
ــق ُر َی ْع ِنی
اب ِفی ِهأ ْب َی ُ
قَالَ َ :ف َل ُه ْم ِفی ُّ
َال ال ُّت َر ُ
یه َع ْذ ٌب َو ِفی ِه ِم لْ ٌحفَلِ َذلِ َ
یه َأزْ َر ُق َو ِف ِ
ید الْ ُح ْم َر ِة َو ِف ِ
شَ ِ
ض
َّاس ِفی ِه ْم َأ ْب َی َ
ــد َ
ك َص َ
ارالن ُ
َ
َ
َ
ــو ِان ال ُّت َر ِ
اب( ».همان)3 ،؛ صدوق نقل کرد :به
ــو َد و َ َع َلى ألْ َ
َو ِفی ِه ْم أ ْص َف َر َو ِفی ِه ْم أ ْس َ
پیامبر (ص) گفته شدکه؛ آیا آدم ازهمه خاکها آفریده شد یا فقط از یک خاک .فرمودند:
از همــه خاکها و اگر فقط از یک خاک خلق میشــد ،بعضی از مردم ،بعضی دیگر را
نمیشــناختند و همه به یک شکل بودند .سپس فرمود :پس در دنیا ،مثال آنان همانند

خاک اســت .فرمود :خاکها برخی سفید و برخی سبز و سرخ و آبی کبود مایل به سیاه
بود و مردم نیز دربین آنان سفید و زرد و سیاه پوست همچون رنگهای خاک هستند.
 -3-2بیان قطعی معنای کنایه ضمن بیان آیه همانند
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هنگامی که؛ خداوند متعال از افراد پاکیزه سخن میگوید؛ مقصود فقط معصومان هستند
ون»
که مزین به طهارت کبری میباشــند .در واقع آیه شــریفهَ « :ال َی َم ُّس ُه ِإ َّالالْ ُم َط َّه ُر َ
ید َّ
اللُ
(واقعــه  )79/باید با آیهی  33احزاب هماهنگ دانســت که میفرمایدِ « :إن ََّما یُ ِر ُ
س َأ ْه َ
ــل الْ َب ْی ِت َویُ َط ِّه َر ُك ْم َت ْط ِهیــراً» (احزاب)33/؛ خداوند فقط
الر ْج َ
لِ ُی ْذ ِهــب َ َع ْن ُك ُم ِّ
مىخواهد پلیدى وگناه را از شــما اهلبیت دوركند وكام ً
ال شــما را پاك سازد (جوادی
آملی.)267 :1390 ،
همچنین شایســته اســت به عبارات قبلی از آیهی شریفه ،اســتناد نمود که معنای به
دســت آمده آن تکمیل میشود .آن معنا این گونه است که تنها افراد شایسته اطاعت،
معصومان هســتند ،به دلیل داشتن صفت طهارت کبری و هرفردی که از آنها اطاعت
نکند ،مانند زمانی است که به دوران جاهلی بازگشته است؛ زیرا در عبارات قبلی فرموده
ــة ْ ُ
بر َج الْ َج ِه ِل َّی ِ
«و ق َْر َن ِ
الص َلو َة َو
ال َ
ولى َو َأ ِق ْم َن َّ
اســتَ :
بر ْج َن َت ُ
فى بُ ُیو ِت ُك َّن َو َل َت َّ
َ
َ
َّ
َّ
َ
ُ
ید الل لِ ُی ْذ ِه َب َع ُ
س أ ْه َل الْ َب ْی ِت
ین ال َّز َكو َة َو أ ِط ْع َن الل َو َر ُســولَ ُه ِإن ََّما یُ ِر ُ
َءا ِت َ
الر ْج َ
نك ُم ِّ
كم َت ْط ِهیراً» (احزاب)33 /؛ و در خانههاى خود بمانید و همچون دوران جاهلیّت
َو یُ َط ِّه َر ُ
نخســتین (در میان مردم) ظاهر نشوید و نماز را برپا دارید و زكات را بپردازید و خدا و
رســولش را اطاعت كنید خداوند فقط مىخواهد پلیدى و گناه را از شــما اهل بیت دور
كند و ً
كامل شما را پاك سازد (همان).
 -4-2بیان معنای کنایه با استناد به آیهای دیگر

یکی از روشهای تعیین معنایی کنایات ،استناد به آیات دیگر قرآن در برداشت صحیح
از معنا است .البته با توجه به روش مفسر تسنیم که قرآن به قرآن است ،این روش ،در
بسیاری از موارد تفسیری ایشان مشاهده گردیده شد.
 -1-4-2کنایه از حرکت تمامی افراد چه مؤمن و چه کافر به سوی اهلل

در قرآن آمده اســت؛ تمامی افــراد خداوند را مالقات خواهند کــرد و هرکس باتوجه
َّــك َكا ِد ٌح ِإلَى َر َ
ــان ِإن َ
به عمل خودش خدا را خواهد دیدَ « .ی َاأیُّ َها ْ ِ
بِّك َك ْدح ًا
الن َْس ُ
ال ِق ِ
َف ُم َ
یه»؛ (انشقاق)6/؛ اى انسان! تو با تالش و رنج به سوى پروردگارت مىروى و او
را مالقات خواهى كرد!
این آیه بیان میکند که همهی انســانها خدا به ســوی خدا در حال حرکت هســتند،
زیرا مقام ربوبیت الهی متعلق به همهی انسانهاســت .افراد مومن ،ایشان را به (ارحم
الراحمین) مییابند و افراد غیرمومن (اشدالمعاقبین)؛ بنابراین حتی اگر کسی نخواهد به
ون َّ ِ
ایــن دیدار برود ،او را خواهند برد؛ باتوجه به آیه شــریفهِ « :من ُد ِ
ِلى
الل َفا ْه ُدو ُه ْم إ َ
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ــر ِ
الج ِحیم» (صافات)23/؛ (آرى آنچه را) جز خدا مىپرســتیدند جمع كنید و به
اط ْ
ِص َ
سوى راه دوزخ هدایتشان كنید!
در نتیجه همهی افراد سالک و رونده به سوی لقاء اهلل هستند (جوادی آملی.)238 :1390 ،
 -2-4-2کنایه از مراقبی که اشراف وسیطره دارد
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«و َأن َْزلْنا ِإلَ ْی َ
تاب بِالْ َح ِّق ُم َص ِّدق ًا لِما بَ ْی َن َی َد ْی ِه ِم َن
ك الْ ِك َ
خداونــد در قرآن میفرمایدَ :
ِ
تــاب َو ُم َه ْی ِمن ًا َع َل ْیه» (مائده)48/؛ و این كتاب [قرآن] را به حق بر تو نازل كردیم،
الْ ِك
در حالى كه كتب پیشین را تصدیق مىكند و حافظ و نگاهبان آنهاست.
لفظ «مهیمن» در آیهی مذکور به قرآن نســبت داده شــده اســت .مهیمن از اسمای
حســنای خداوند متعال نیز میباشد و در درآیه شریفه آمده استُ « :هو َّ
ِله
اللُ الَّ ِذی َال إ َ
َ
ان َّ
ِإ َّال ُه َو الْ َم ِل ُ
َ
اللِ
الس َ
یز الْ َج َّبا ُر الْ ُم َتك ِّب ُر ُس ْب َح َ
ــا ُم الْ ُمؤْ ِم ُن الْ ُم َه ْی ِم ُن الْ َع ِز ُ
وس َّ
ك الْق ُُّد ُ
َع َّما یُشْ ِ
ون» (حشر)23/؛ او خدایى اســت كه معبودى جز او نیست ،حاكم و مالك
ــر ُك َ
اصلى اوســت ،ازهرعیب من ّزه است ،به كسى تمنی مىكند ،امنیّتبخش است ،مراقب
همه چیز اســت ،قدرتمندى شكســتناپذیر كه با اراده نافذ خــود هر امرى را اصالح
مىكند وشایسته عظمت است؛ خداوند من ّزه است از آنچه شریك براى او قرار مىدهند.
خداوند متعال ،قرآن کریم را مهیمن برکتب پیامبران پیشــین قرار داده اســت به این
دلیــل که؛ صفت مهیمن ،صفت خداوند نیز هســت و نه صفــت ذات وصفت فعل ،به
مظهــر نیاز دارد و محل انتزاعی از موجــودات امکانی میطلبد و بارزترین مظهر برای
این اسم ،همانا قرآن کریم است .مهیمن یعنی مراقب و محافظی که؛ سلطه ،سیطره و
اشراف دارد .همان گونه که خدواند بر همه عالم هیمنه دارند و بیان هیمنه ایشان درآیه
شریفهی ذیل آمده است:
ُ
« َیم ُحو َّ
اللُ َما َیشَ ــا ُء َو یُ ْث ِب ُت َو ِع ْن َد ُه أ ُّم الْ ِك َت ِ
اب» (رعد)39/؛ خداوند هرچه را بخواهد
ْ
محو و هرچه را بخواهد اثبات مىكند و «امّ الكتاب» [لوح محفوظ] نزد اوست (جوادی
آملی 50 :1390،و .)51
پیشــنهاد میشود ،برای واضح تر شدن اصطالح کنایی مهیمن ،میتوان به سخن ابن
عباس مراجعه نمود که گفته است« :مهیمن یعنی امانت دار و بنا به سند دیگر ،گواه نیز
اطالق میگردد و با استناد به ابوعبیده میتوان همان معنای مراقب و نگهبان را برای
آن انتخاب کرد .مراقب یعنی؛ مشــاهده کننده اعمال بندگان که بهترین معنا به لحاظ
وضوح کالم است( ».نحاس)268 /4 :1421 ،
 -5-2استفاده از عبارات تخصیصی
خداونــد در آیاتی از قرآن کمــاالت و عزت را فقط به خودش اختصاص داده اســت.
همچــون آیهی...« :الْ ِع َّز َة َف ِل َّل ِه الْ ِع َّز ُة َج ِمیع ًا» (فاطر)10/؛ تمام ع ّزت براى خداســت.
همچنین در عبارت شــریفه َ ...«:ف َّ
اللُ ُه َوالْ َولِ ُّی» (شوری)9/؛ ولی فقط خداست .مقام

والیت را خداوند به خودش اختصاص میدهد .اما در آیهای دیگر ،مظاهر کماالت الهی
«و ِ َّ ِ
ل الْ ِع َّز ُة
را در افراد دیگری نیز تخصیص داده است .خداوند متعال در عبارت شریفهَ :
ین  »...کماالت را برای خودشان و پیامبر و مؤمنان استفاده نموده
َو لِ َر ُسولِ ِه َو لِ ْل ُمؤْ ِم ِن َ
است که این افراد ،نماد کماالت الهی هستند (جوادی آملی)213 :1390 ،؛ بنابراین این
آیه ،کنایه از مظاهر کماالت الهی است.
گاهی تعابیر کنایی قرآن ،با کمک گرفتن از آیات دیگر به عنوان شــاهد مثال و نمونه
برای تبیین مفهوم کنایی به کار میرود.
 -1-6-2کنایه از عدم فایده نسبت داشتن با انبیاء در دفع عذاب

در آیات قرآن ،عباراتی وجود دارد که کنایه از ،عدم فایده نسبت نسبی یا سببی داشتن
با اشــخاص مهم در تخفیف عذاب الهی دارد .این معنای کنایی در آیاتی که در تمثیل
یکدیگرند ،مشاهده میگردد.
در جریان والیت ،والدت تأثیر چندانی ندارد .همانگونه که؛ عموی پیامبر مورد شماتت
بســیار شدید اســت که در آیهی شریفه بیانشد ه اســتَ « :ت َّب ْت َی َدا َأبِی لَ َه ٍب َو َت َّب»
(مسد)1/؛ بریده باد هردو دست ابولهب و مرگ براو باد.
همچنین در جای دیگر ،فرزند نوح را عملی غیرشایسته معرفی کرده و او را از قوم نوح
س ِم ْن َأ ْه ِل َ
خــارج مینماید« :ق َ
ك ِإن َُّه َع َم ٌل َغ ْی ُر َصالِحٍ ( »...هود)46/؛
َال َیان ُ
ُوح ِإن َُّه لَ ْی َ
گفت :اى نوح! او از اهل تو نیست! او عمل غیرصالحى است.
در ارتباط با برخی همســران انبیاء باوجود نســبتی که با پیامبر داشــتند ،ولی به خاطر
خیانتکاری و کفری که داشتند ،نسبت آنان با نبی خدا ،تأثیری در دفع عذاب از آنها
«ضر َب َّ
ین َك َف ُرو ْا ا ْم َر َأ َت نُوحٍ َو ا ْم َر َأ َت لُ ٍ
وط
اللُ َم َث ًل لِّ َّل ِذ َ
نداشــت .قرآن میفرمایدَ َ :
َّ
ین َفخَ انَ َتا ُه َما َف َل ْم یُ ْغ ِن َیا َعن ْه َما ِم َن ِ
الل شَ ًیئا َو ِق َ
یل
تح َت َع ْب َد ْینِ ِم ْن ِع َبا ِدنَا َص ِل َح ْ
َكانَ َتا ْ
الد ِاخ ِلین» (تحریم)10/؛
َّار َم َع َّ
ا ْدخُ َل الن َ
خداوند براى كسانى كه كافر شدهاند به همسر نوح و همسر لوط م َثل زده است ،آن دو
تحت سرپرستى دو بنده از بندگان صالح ما بودند ،ولى به آن دو خیانت كردند و ارتباط
با این دو (پیامبر) ســودى به حالشان (در برابر عذاب الهى) نداشت ،و به آنها گفته شد:
وارد آتش شوید همراه كسانى كه وارد مىشوند.
دراین بیان تفسیری ،بیان ســه کنایه تمثیلی از خداوند متعال مورد بررسی قرار گرفته
است (جوادی آملی.)163 :1390 ،
 -2-6-2کنایه از اختیاری بودن هدایت الهی

خداوند متعال مجموعه قوانین خود را برای هدایت تشــریعی مردم ارسال نموده اند که
درسه بخش اعتقاد و عمل و اخالق
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یل ِإ َّما شَ ِ
الس ِب َ
اكراً َو ِإ َّما َك ُفوراً» (انسان)3/؛ ما
به مردم عنایت شده استِ « .إنَّا َه َد ْی َنا ُه َّ
راه را به او نشان دادیم ،خواه شاكر باشد (وپذیراگردد) یاناسپاس.
در حقیقت بدین معناست که (ربوبیت مطلقه) خویش را برای عموم مردم گسترش داده
و به مردم رحمت بیکرانی را عطا فرموده اســت .همانند آبی که؛ برای حیات سرزمین
َ
َّ
یر َس َحاب ًا َف ُس ْق َنا ُه ِإلَى بَ َل ٍد َم ِّی ٍت
الر َی َ
پژمرده هدایت مینمایند« :واللُ الَّ ِذی أ ْر َس َل ِّ
اح َف ُت ِث ُ
ض بَ ْع َد َم ْو ِت َها َكذلِ َ
ك النُّشُ ــو ُر» (فاطر)9/؛ خداوند كســى است كه
َف َأ ْح َی ْی َنا بِ ِها ْ َل ْر َ
بادها را فرســتاد تا ابرهایى را به حركت درآورند؛ ســپس ما این ابرها را به سوى زمین
مردهاى راندیم و به وســیله آن ،زمین را پس از مردنش زنده مىكنیم .رســتاخیز نیز
همینگونه است؛ همانند این که ستارگان را راهنمای هرفردی قرارداد تا صحرانشینان
و دریانوردان را به ساحل امن خویش برساند.
در آیهی دیگری اشــاره به هدایت تکوینی عالم دارد که خود منجر به هدایت انســان
«و ُه َو الَّ ِذی َج َع َل لَ ُك ُم الن ُُّجو َم لِ َت ْه َت ُدوا بِ َها ِفی
در مسائل دنیوی و اخروی میشــودَ .
ُظ ُل َم ِ
ون» (انعام)97/؛ او كســى است كه
ات الْ َب ِّر َو الْ َب ْح ِر ق َْد َف َّص ْل َنا ْال َیات لِق َْو ٍم َی ْع َل ُم َ
ستارگان را براى شما قرار داد ،تا در تاریكیهاى خشكى و دریا ،به وسیله آنها راه یابید!
ما نشانههاى خود را براى كسانى كه مىدانند( ،واهل فكر و اندیشهاند) بیان داشتیم.
بنابراین برای همه امکان هدایت را میســر فرمودهاند (جوادی آملی 79 :1390 ،و .)80
آنچهکه؛ در بیان تفسیر آیه میتوان قید نمود تا حق مطلب را ادا نماید ،به کار بردن لفظ
«و َه َد ْی َنا ُه الن َّْج َد ْینِ » (بلد)10/؛
تدبیر است که خداوند ،هدایت کننده در هردو راه استَ .
و او را به راه خیر و شرّ هدایت كردیم.
منظور این است که انسانها ،در جایگاههای بد از آن دور شده و به سمت خوبی سوق
داده میشوند (تستری .)194 :1423 ،
 -7-2بیان معنای کنایه با ارائه دلیل عقلی

عالمه جوادی آملی ،گاهی برای بیان تعابیر کنایی ،از حجت عقل کمک گرفته اســت.
در ادامه به نمونههایی اشاره میگردد.
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 -1-7-2محافظت از آیات الهی کنایه از وحیانی بودن آن

خداوند متعال برای اینکه مردم عادی را از عدم اجازه به دخالت در قرآن آگاه نماید ،در
جواب افرادی که پیامبر را کاهن خواندند ،چنین آیاتی را فرســتادندِ « :إن َُّه لَق َْو ُل َر ُس ٍ
ول
َك ِریمٍ * َو َما ُه َوبِق َْو ِل شَ ِ
ون* َت ْن ِز ٌ
ون* َو َالبِق َْو ِل َكا ِه ٍن َق ِلی ً
اع ٍر َق ِلی ً
یل
ال َما َت َذ َّك ُر َ
ال َما تُؤْ ِم ُن َ
ض َْ
الق ِ
َاویلِ * َ َألخَ ْذنَا ِم ْن ُه بِالْ َی ِمینِ * ث َُّم لَق ََط ْع َنا
ین* َولَ ْو َتق ََّو َل َع َل ْی َنا بَ ْع َ
ِم ْن َر ِّب الْ َعالَ ِم َ
ــه َح ِ
اج ِزین» (حاقه)47-40/؛ كه این قرآن گفتار
ِم ْن ُهالْ َو ِتین* َف َما ِم ْن ُك ْم ِم ْن َأ َح ٍد َع ْن ُ
رســول بزرگوارى اســت و گفته شاعرى نیســت ،امّا كمتر ایمان مىآورید! و نه گفته
كاهنى ،هر چند كمتر متذ ّكر مىشوید! كالمى است كه از سوى پروردگار عالمیان نازل

آرق لصفم بزح تایانک یانعم نییعت رد یلمآ یداوج همالع شور یلیلحت یسررب

شــده است! اگر او سخنى دروغ بر ما مىبست ،ما او را با قدرت مىگرفتیم ،سپس رگ
قلبش را قطع مىكردیم و هیچ كس از شما نمىتوانست از (مجازات) او مانع شود.
ایــن آیات کنایه از وحیانی بودن کالم خداونــد دارد؛ زیرا عقل نمیپذیرد که قرآنی
که وحیانی و الهی باشــد ،درآن تحریف رخ دهد و این کالم الهی ،میبایست ،از سوی
مبــدأ نزول ،از هر گونه تحریف و بطالن در امان بماند .درصورت انســانی بودن کالم
الهی ،مراقبت به خوبی صورت نگرفته است ودر نتیجه؛ تحریف در آن صورت میپذیرد
(جوادی آملی.)134 :1390 ،
همچنین ایشــان عالوه بر اســتدالل عقلی ،از آیات دیگر مرتبط با موضوع در تعیین
معنای کنایی آیه که لزوم مراقبت از وحی پیامبران میباشد ،استفاده کرده است.
خداوند متعال برای این که؛ به طور کامل وحی را به مردم برســاند ،فرشــتگانی را به
عنوان مراقب فرستاده است که چگونگی رساندن وحی را کنترل نمایند .بیان آن را در
ضى ِمن َّر ُس ٍ
ول َف ِإن َُّه
لى َغ ْی ِب ِه َأ َح ًدا* إ َِّل َمنِ ْار َت َ
آیه شریفهَ « :عالِ ُم الْغ َْی ِب َف َل یُ ْظ ِه ُر َع َ
َی ْس ُل ُ
ین َی َد ْی ِه َو ِم ْن خَ ْل ِف ِه َر َص ًدا* لِّ َی ْع َل َم َأن ق َْد َأ ْب َلغُو ْا ِر َس َال ِت َرب ِّه ْم َو َأ َح َ
اط
ك ِمن بَ ْ
َ
شــى ٍء َع َد َدا» (جن)28-26/؛ داناى غیب اوست و هیچ كس
صى ُک َّل
َ
بِ َما لَ َدی ْه ْم َو أ ْح َ
را بر اسرار غیبش آگاه نمىسازد ،مگر رسوالنى كه آنان را برگزیده و مراقبینى از پیش
رو و پشــت سر براى آنها قرار مىدهد  ...تا بداند پیامبرانش رسالتهاى پروردگارشان را
ابالغ كردهاند و او به آنچه نزد آنهاست احاطه دارد و همه چیز را احصار كرده است!
همچنین بیان مشابه آن ،در آیه شریفه دیگر چنین آمده است؛ «إ َِّن َربَّ َ
ك لَ ِبالْ ِم ْر َصاد»ِ
(فجر)14/؛ به یقین پروردگار تو در كمینگاه (ستمگران) است؛ بنابراین جریان تحریف
مستلزم آن است که مراقبت از پیامبر ناقص صورت پذیرد (جوادی آملی.)139 :1390 ،
 -2-7-2کنایه از جهانشمولی معارف قرآن

باتوجه به این که خدواند متعال (رب العالمین) معرفی شــده اســتَ « :ت ْن ِز ٌ
یل ِم ْن َر ِّب
الْ َعالَ ِمین» (واقعه)80/؛ آن از سوى پروردگار عالمیان نازل شده است.
اگــر مقصود از عالمین ،جهانیان وعوالم باشــد ،معنای آیه کریمه این اســت که قرآن
از خدای جهانیان نازل شــده اســت و به همین دلیل با عوالم و نظام هســتی تکوینی
هماهنگ اســت و اگر مقصود از عالمین مردم جهان باشــد ،مقصود آیه این است که
خداوند متعال ،همه نیازها را در تمامی اعصار برآورده نماید ،همان گونه که درآیه شریفه
ین ن َِذیراً» (فرقان)1/؛
َان َع َلى َع ْب ِد ِه لِ َی ُك َ
ار َك الَّ ِذی نَ َّز َل الْ ُف ْرق َ
ون لِ ْل َعالَ ِم َ
میفرمایدَ « :ت َب َ
زوال ناپذیر و پربركت است كسى كه قرآن را بر بندهاش نازل كرد تا بیمدهنده جهانیان
باشد (جوادی آملی 60 :1390 ،و .)61
در بیان تفســیر این آیات ،میشــود به تفکیک کلمات را بررسی نمود و بیان نمود که
مقصود از لفظ (کریم) یعنی :عطاکننده خیر بســیار و آن را به بخشــندگی ایشان برای
جهانیان ارتباط داد (طوسی ،بیتا.)510 /9 :
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 -8-2بیان تفسیری صرف

عالمه جوادی آملی در مواردی تنها به بیان تفسیری عبارات پرداختهاند که بدان اشاره
میگردد.
 -1-8-2قرآن سخن سنگین

در قرآن کریم ،کتاب الهی کالمی سنگین ،معرفی شده است ...« .ق َْو ًال َث ِقی ً
ال» (مزمل
 )5 /که؛ برای هرفردی قابلیت درک را ندارد؛ بنابراین حضرت محمد (ص) را به عنوان
نخســتین معلم قرآن قرار دادهاند ،تابه واسطه ایشــان این سخن سنگین ،تبیین شود
(جوادی آملی.)246 :1390 ،
 -2-8-2کنایه از نور معنوی

در جهان هســتی دو نور وجوددارد که؛ یکی نور مادی و دیگری نور معنوی است که؛
ون بِ ِه» (حدید)27/؛ براى شما نورى
بیان آن در عبارت شــریفهَ « :ی ْج َعل ْ لَ ُك ْم نُوراً َت ْمشُ َ
قرار دهد كه با آن (در میان مردم و در مسیر زندگى خود) راه بروید.
«و َج َع ْل َنا لَ ُه نُوراً َی ْم ِشی بِه ِ ِفی الن ِ
َّاس» (انعام)122/؛ و نورى
همچنین عبارت شــریفهَ :
برایش قراردادیم كه با آن درمیان مردم راه برود.
در عبارات شــریفه ،نور دنیایی را مورد اشــاره قرار داده اســت و انسان بایستی ادب را
رعایــت نماید و در جهت رســیدن به نور معنوی گام بردارد کــه همان خداوند متعال
میباشد؛ زیرا مسیر و صراطی که منتهی به قرب الهی میشود ،نور اصلی است و در راه
رسیدن به آن ،الزم است نور دنیایی را به کار بست (جوادی آملی 87 :1390 ،و  .)86در
این خصوص الزم است ،تصریح کالم صورت پذیرد و کسی که؛ بیان تفسیر مینماید،
وجه اختالف را روشن کند و موارد اختالفی معنا را تبیین نماید و آن را به صورت واضح
تعیین معنا نماید .همان گونه که میتوان مراد از نور درآیه شریفه را قرآن دانست و آن
را به افراد مختلف نســبت داد ،همان گونه کــه نیز میتوان آن را به پیامبراکرم (ص) و
پیروانش نسب داد (طبری.)142 /27 :1412 ،
 -3-8-2کنایه از حمایت درانجام فضائل وکارخیر
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خداوند متعال فردی را که در مســیر یادگیری معارف قرار میگیرد ،از درجه ســختی
بهآســانی هدایت مینمایدَ « .ف َأ َّما َم ْن َأ ْع َطى َوا َّتقَى َو َص َّد َق بِالْ ُح ْســ َنى* َف َس ُن َی ِّس ُر ُه
لِ ْل ُی ْس َرى» (لیل)7-5 /؛ امّا آن كس كه (در راه خدا) انفاق كند و پرهیزگارى پیش گیرد،
و جزاى نیك (الهى) را تصدیق كند ،ما او را در مسیر آسانى قرار مىدهیم!
بنابراین آیات ،ســختی تالش برای انجام فضائل و خوبیها ،باحمایت خداوند تبدیل به
لــذت میگردد (جوادی آملی )84 :1390 ،و باتوجه بــه این که؛ نتیجه تالش مومنان
بهشت است ،خداوند او را در مسیر بهشت قرار می دهد.
البته شایســته است در ضمن بیان تفسیر آیه بدان اشارتی مختصر گردد که؛ مقصود از

عبارت فسنیســره للیسری یعنی :بازگشــت به طاعت وبندگی و آسان کردن مسیر راه
بهشت است (طبرانی.)511 /6 :2008 ،
 -4-8-2کنایه از عظمت قرآن کریم

 -5-8-2سفره ،کنایه از فرشتگان

خداوند در قرآن میفرماید« :بِ َأ ْی ِدی َســ َف َر ٍة* ِك َرام ٍ بَ َر َر ٍة» (عبس 15 /و )16؛ به دست
سفیرانى است واال مقام و فرمانبردار و نیكوكار.
عالی ترین مقام ،در دســت فرشتگان است .پس سفره که به معنای نوشته است ،کنایه
از فرشتگان الهی است (جوادی آملی.)29 :1390 ،
در تبیین معنای (ســفره) لفظ نوشــته را به کار برده اند و برای لفظ برره نیز ،اصطالح
(کرام الکاتبین) را اســتعمال نمودهاند که ذکر آن شایسته است و خارج از لطف نیست
(ثعلبی.)131 / 10 :1422 ،
ضمن آنکه درمعنای لفظ (برره) مقصود ازآن را ،ســایر کســانی که با عبادت خداوند و
اطاعت از ایشــان ،میتوانند به درجه باال دست یابند ،تفســیر کردهاند .پس (برره) به
تنهایی معنای فرشتگان را ندارد (ماوردی ،بی تا.)206 / 6 :
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خداوند متعال در بیانی تمثیلی ،عظمت قرآن را چنین به تصویر میکشند« :لَ ْو َأ َنزلْ َنا َها َذا
لى َج َب ٍل لَّ َر َأ ْی َت ُه خَ ِ
اشــ ًعا ُّم َت َص ِّد ًعا ِّم ْن خَ شْ َی ِة َّ ِ
الل» (حشر)21/؛ اگر این قرآن را
الْق ُْر َء َان َع َ
بركوهى نازل مىكردیم ،مىدیدى كه در برابرآن خاشع مىشود و از خوف خدا مىشكافد!
کوه به خاطر هراس و ترس از عظمت گوینده آن متالشــی میشود که بیان کنندهی
عظمت قرآن و ذات مقدس الهی است (جوادی آملی.)25 :1390،

 -9-2بیان شرط ضمن بیان آیات مشابه و تمثیل قرآنی

فــردی که فطرت توحیدی خودرا خاموش نکرده باشــد ،هدایــت تکوینی که پاداش
«و َم ْن یُؤْ ِم ْن بِ َّ ِ
الل َی ْه ِد َق ْل َب ُه»
اوست ،نصیبش میشود .همان گونه که درعبارت شریفهَ :
(تغابــن)11/؛ و هر كس به خدا ایمــان آورد ،خداوند قلبش را هدایت مىكند .درنتیجه
هدایــت تکوینی و عملی پس از ایمان صورت میپذیرد و اگر ازآن به خوبی محافظت
نماید ،هدایتش فزونی مییابد.
ین ا ْه َت َد ْو ْا زَا َد ُه ْم ُه ًدى َو َءا َتئ ُه ْم َتق َْوا ُهم» (محمد)17/؛
«و الَّ ِذ َ
در آیهی دیگری میفرمایدَ :
كسانى كه هدایت یافتهاند ،خداوند بر هدایتشان مىافزاید و روح تقوا به آنان مىبخشد!
چنانکه درباره اصحــاب کهف نیز چنین بیان مینماید« :إِن َّه ْم ِف ْت َیــةٌ َءا َم ُنو ْا بِ َربِّ ِه ْم َو
ِز ْدنَا ُه ْم ُه ًدی» (کهف)13/؛ آنها جوانانى بودند كه به پروردگارشــان ایمان آوردند و ما
بر هدایتشان افزودیم.
در این آیات اشــاره دارد که؛ هدایت تکوینی و خاصه نصیب آنها شــد و موفق شدند
(جوادی آملی.)83 :1390 ،
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شایسته است در بیان تفســیری ،عباراتی استفاده شود که در رسیدن به مقصود کمک
بیشــتری نماید و عالوه بر بیان تمثیلها و نمونههای مشــابه ،کمی ذهن را به طرف
گفتار کلیتر رســاند و هدایت تکوینی و خاصه را به عنوان نعمتی زیاد شــده به خاطر
یدن َُّك ْم َولَ ِئ ْن َك َف ْر ُت ْم إ َِّن
«و ِإ ْذ َت َأ َّذ َن َربُّ ُك ْم لَ ِئ ْن شَ َك ْر ُت ْم َ َل ِز َ
شــکر نعمت ایمان دانستَ .
َع َذابِی لَشَ ِ
ید» (ابراهیم)7/؛ و (همچنین به خاطر بیاورید) هنگامى راكه پروردگارتان
ــد ٌ
اعالم داشت :اگرشــكرگزارى كنید( ،نعمت خودرا) برشما خواهم افزود؛ واگر ناسپاسى
كنید ،مجازاتم شدیداست.
همانطور که درتبیین آیه کامل آمده اســت ،نقطه مقابل ناسپاســی مجازات است که
الزم میآیــد قبل و بعــد آیه ،به صورت کامل بیاید .ضمن ایــن که؛ در جریان تبیین
مفاهیــم قرآنی همه وجوه آیه مورد بررســی قرار گیرد ،تاکالم خداوند متعال اشــتباه
منعکس نشــود .همان طور که خداوند متعال انسان را ،در زمان بالها یاری مینماید و
بدون اراده خداوند کاری انجام نمیشــود که بیان آن در ابتدای آیه شریفه آمده است:
َّ
الل َو َم ْن یُؤْ ِم ْن بِ َّ ِ
اب ِم ْن ُم ِص َیب ٍة ِإ َّال بِ ِإ ْذ ِن َّ ِ
یم»
« َم َاأ َص َ
الل َی ْهد ِ َق ْل َب ُه َواللُ بِ ُك ِّل شَ ْی ٍء َع ِل ٌ
(تغابن)11/؛ هیچ مصیبتــى رخ نمىدهد مگربه اذن خدا! و هركس به خدا ایمان آورد،
خداوند قلبش را هدایت مىكند وخد ابه هرچیز داناست؛ بنابراین بازگشت همه امور به
سمت خداست (فراء.)161 /3 :1980 ،
در بیان تفسیری دیگری ،بهصورت جزئی ،مقصود از هدایت ،قلب آمده که هرکس قلبش
کار نیک انجام دهد ،در زیر پرچم خداوند ،قلب او را پاک میگرداند و خداوند قلبش را به
سمت انتظار کشیدن برای ظهورامام زمان (عج) هدایت مینماید (تستری.)36 :1423 ،

سال پنجم
شمارة دوم
پیاپی10 :
پاییز و زمستان
1399

36

نتیجه
کنایه یکی از جنبههای اعجاز بیانی قرآن کریم به شــمار میآید و باهدف تأثیرپذیری
کالم و زیبا شــدن الفاظ به کار میرود .در مقاله حاضر ،روش تفسیری عالمه جوادی
آملی در بیان معانی کنایات قرآن در محدودهی حزب مفصل ،مورد بررسی قرار گرفت
و نتایج زیر حاصل شد:
عالمه جوادی آملی در بیان معانی کنایات ،از روشهایی همچون :بیان تفسیری کنایات
با کمک سایر آیات قرآن ،توجه به سیاق آیات قبل و بعد عبارت کنایی ،استفاده از آیات
تمثیلی ،استفاده از عبارات تخصیصی ،اســتفاده از ادله روایی و  ...استفاده کرده است.
به نظر میآید عالمه جوادی آملی ،در معنا و تفســیر کنایات ،روش بیان صریح معانی
به همراه اســتناد به آیات شــریفه را بیشتر بهکاربردهاند و از روایات کمتری استفاده
نمودهاند که میتوان این مســئله را در روش کلی ایشــان در تفسیر که قرآن به قرآن
است ،استنباط کرد.
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