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اسالميات

العدد ( )549االثنني  1مايو 2017

معناها أن تتكلم بشيء ما وأنت تقصد غيره

الكناية في القرآن ..بالغة وسحر بيان
بقلم :رائد الشنخنخ

ال يخفى أن نشأة أي ظاهرة لغوية هي
نتيجة عوامل دافعة وع��وام��ل مؤسسة
لنشأة هذه الظاهرة وأنها ال تكون اعتباطية
وإمنا لتأدية وظيف ٍة َّما فما العوامل الدافعة
لذلك؟
أوالً  -إن اللغة هي من َتج إنساني ولذلك
فهي تتحرك مع اإلنسان وتنمو معه.
ثانيا ً  -إن اللغة هي مرآة يجب أن تعكس
الصور َة التي تقابلها ذهن ًّيا؛ فكلمة شجرة
أو بيت أو امرأة تتحول ذهن ًّيا ملا يعادلها
ِّ
حس َّي ًة
في الطبيعة مباشرة إذا كانت
وتنعكس وجدانية إذا كانت معنوية أو
غبية.
ولذلك فإن كل جديد في الواقع ا ِ
حل ِّسي أو
الوجداني يحتاج إلى مضمون لغوي يعبر
عنه ويدل عليه ويكون ذلك بتوليد املعاني
اجلديدة واالشتقاقات املستحدثة.
وكما أن اللغة تواكب اإلنسان في مت ِدّنه
أو انحطاطه؛ فإنها كذلك م��رآة الناطقني
بها تعكس فكرهم وثقافتهم وأدب��ه��م
وتاريخهم.
ولعل هذا هو سر افتخار كل أمة بلغتها
كما هو حال العرب بفخرهم واعتزازهم
بالقرآن الكرمي الطود الشامخ في األدب
العربي بحيث وجد فيه العرب ضالتهم
وجوهرتهم النفيسة ال��ت��ي اف��ت � ُّن��وا في
التنقيب في إبداعاتها وجمالياتها فصاروا
ال يرون فيه مجرد كتاب بنيانه الكلمات
وإمن��ا عالم يزخر بالصور واإلب��داع��ات
واملعاني املتجددة فصار قراؤه يقرؤونه
بقلبه ولسانه؛ فكل كلمة فيه حترك اخليال
وتوقد فيه األح��داث والصور فما منشأ
هذه احلالة الفريدة من نوعها في القرآن
الكرمي؟
فنجد القرآن الكرمي قد خرج باللغة العربية
إلى ثوب جديد تزداد جدته مع األيام وهذا
ما دعا اللغويني من أهل العربية إلى تتبع
هذه اخلصائص القرآنية؛ فمنها ما درسوه
باستفاضة ومنها ما لم يوسعوه بحثا ً
وتنقيبا ً ومن هذه األب��واب التي ظلت -
إلى يومنا احلاضر  -دون دراسة شاملة
ومتخصصة «الكناية» إذ جند  -في باب
الكناية في القرآن الكرمي  -إال نتفا ً هنا
وهناك تذكر لالستشهاد على وج��ه من
الوجوه؛ ألنهم اهتموا أوالً باإلعراب واللغة
واألحكام وال جند دراسات منهجية مبوبة
تتناول فنون البالغة القرآنية بتفصيل
دقيق.
الكناية ثالثة أقسام:
 - 1كناية عن صفة.
 - 2كناية عن موصوف.
 - 3كناية عن نسبة.
وعند بعض البالغيني -ومنهم السكاكي-
أن الكناية تتفاوت إلى:
 - 1التعريض.
 – 2التلويح.
 – 3ال َّرمز.
 - 4اإلِمياء.
 - 5اإلِشارة واإلِرداف.
فالكناية في اصطالح علماء البيان :لفظ
أط��ل��ق وأري���د ب��ه الزم معناه م��ع ج��واز
إرادة املعنى األصلي فاملتكلم يترك اللفظ
املوضوع للمعنى الذي يريد التحدث عنه
ويلجأ إلى لفظ آخر موضوع ملعنى آخر
تابع للمعنى الذي يريده فيعبر به عنه.
ويختلف أسلوب املجاز عن أسلوب الكناية
في َّ
أن أسلوب املجاز يشتمل على قرينة
متنع من إرادة املعنى األصلي أما القرينة
في أسلوب الكناية فإنها ال متنع إرادة
املعنى األصلي.
ويقول عبد القاهر« :الكناية ان يريد املتكلم
إثبات معنى من املعاني فال يذكره باللفظ
امل��وض��وع له في اللغة ولكن يجيء إلى
معنى هو تاليه وردفه في الوجود فيومئ
به إليه ويجعله دليالً عليه».
وهذا التعريف هو ما سار عليه كثير من
البالغيني الذين جاءوا بعده وليس في كتب

القرآن الكريم خرج باللغة العربية إلى ثوب
جديد تزداد جدته مع األيام
البالغة املتأخرة أروع من هذا التعريف
وكل ما فعله السكاكي والقزويني وش َّراح
التلخيص أنهم ر َّتبوا ما في «دالئل اإلعجاز»
وقسموا الكناية إل��ى أقسامها الثالثة
واختصروا أمثلته وعلة حسنها وتأثيرها
وليتهم وقفوا عند ما ذك��ره عبد القاهر
ونقلوه نقالً صحيحاً! وإمن��ا اختصروه
وأصبحت العلة في بالغة الكناية االنتقال
من الالزم إلى امللزوم معني ومعلوم.
وك��م��ا ك���ان ل��ع��ب��د ال��ق��اه��ر ال��ف��ض��ل على
املتأخرين؛ أيضا ً ك��ان له اخلطر على ما
صنعه -فيما يتصل بتأثيره في املتأخرين-
أنه قدم لهم األسس التي بنوا عليها كثيرا ً
من التصورات الضارة التي قضت متاما ً
على البقية الباقية من حيوية البحث في
األنواع البالغية للصورة وأهم هذه األسس
وأخطرها فكرة االدعاء وما يتصل بها من
جعل االستعارة والتشبيه والكناية طرائق
لإلثبات.
وهذا من وجهة نظري يدل على استجابته
ملؤثرات كالمية ومنطقية متصلة بثقافته
حيث ال يغيب عن أذهاننا أنه أشعري ومن
املتكلمني؛ ولهذا كان اعتماده على االستدالل
والقياس واإلثبات.
إحصاء ودراس��ة ما ورد من الكناية في
سورة النساء
من خالل استعراض أسلوب الكناية في
سورة النساء لن أتناول هذه التقسيمات

الثالثة وهي الكناية عن الصفة واملوصوف
والنسبة بل سوف أتناولها من خالل التنبيه
أو التدليل على املعنى املهذب اجلميل الذي
تضفيه هذه الكناية على اآلية مما يظهرها
باملظهر احلسن املؤدب واملهذب.
قال الله تعالىَ « :و َك� ْي� َ
�ف َت�أْ ُخ� ُذو َن� ُه َو َق� ْد
أ َ ْف َ
ضى ب َْع ُ
ض َوأ َ َخ�� ْذ َن ِم ْنك ْمُ
ض ُك ْم إ ِ َلى ب َْع ٍ
ِمي َثا ًقا َغلِ ً
يظا « » »21النساء فقد جاء معنى
الكناية في قولهَ « :و َق ْد أ َ ْف َ
ضى ب َْع ُ
ض ُك ْم إ ِ َلى
ب َْع ٍ
ض» في اإلفضاء إلى الشيء؛ ألنه عبارة
عن املباشرة له والذي عنى اإلفضاء في هذا
املوضع هو اجلماع وهذا أسلوب حضاري
مهذب فالكناية هنا ب��ارزة حيث تطرح
مضامينها طرحا ً ف ًّذا فيه الفنية واجلمالية
وفيه الطرفة واحلشمة.
«ح ِّرمَتْ َعلَ ْي ُك ْم أ ُ َّمهَا ُت ُك ْم
قال الله تعالىُ :
َو َب َنا ُت ُك ْم َوأ َ َخ َوا ُت ُك ْم َو َع َّما ُت ُك ْم َو َخالاَ ُت ُك ْم
َو َب َناتُ الأْ َخِ َو َب َناتُ الأْ ُ ْخ ِت َوأ ُ َّمهَا ُت ُك ُم اَّ
الل ِتي
ض ْع َن ُك ْم َوأ َ َخ َوا ُت ُك ْم ِم َن ال َّر َ
أ َ ْر َ
ضا َع ِة َوأ ُ َّمهَاتُ
ِن َسا ِئ ُك ْم َو َربَا ِئ ُب ُك ُم اَّ
الل ِتي ِفي ُح ُجو ِر ُك ْم ِمنْ
ِن َسا ِئ ُك ُم اَّ
الل ِتي د ََخلْ ُت ْم ِب ِه َّن َفإ ِنْ َل ْم َت ُكو ُنوا
د ََخلْ ُت ْم ِب� ِه� َّن َف�َل�اَ ُج� َن��احَ َعلَ ْي ُك ْم َو َح�َل�اَ ِئ� ُل
صلاَ ِب ُك ْم َوأَنْ جَ ْ
ت َم ُعوا
أ َ ْب َنا ِئ ُك ُم ا َّل ِذي َن ِمنْ أ َ ْ
َب� َْي�نْ الأْ ُ ْخ� َت�ْي�نْ ِ إ اَِّل َما َق ْد َسلَ َف إ َِّن اللَّ َه َك َ
ان
َغ ُفو ًرا َر ِحي ًما « »»23النساء فقد جاء معنى
الكناية في قوله :اَّ
«الل ِتي د ََخلْ ُت ْم ِب ِه َّن» عن
اجلماع كما تقدم أو اخللوة.
قال الله تعالىَ « :و مْحُ ْ
ص َناتُ ِم َن ال ِّن َسا ِء إ اَِّل
ال َ

اب اللَّ ِه َعلَ ْي ُك ْم َوأ ُ ِح َّل َل ُك ْم
َما َملَ َكتْ أَيمْ َا ُن ُك ْم ِك َت َ
َما َو َرا َء َذ ِل ُك ْم أَنْ َت ْب َت ُغوا ِبأ َ ْم َوا ِل ُك ْم ُم ْح ِ
ص ِن َ
ني
َغ ْي َر ُم َسا ِف ِح َ
اس َت ْم َت ْع ُت ْم ِب ِه ِم ْن ُه َّن
ني َف َما ْ
َفآ َ ُتوهُ َّن أ ُ ُجو َرهُ َّن َفر َ
ِيض ًة َولاَ ُج َناحَ َعلَ ْي ُك ْم
اض ْي ُت ْم ِب ِه ِمنْ ب َْع ِد ا ْل َفر َ
ِفي َما َت َر َ
ِيض ِة إ َِّن اللَّ َه
َك َ
ان َعلِي ًما َح ِكي ًما « »»24النساء فقد جاء
اس َت ْم َت ْع ُت ْم
معنى الكناية في قولهَ « :ف َما ْ
ِب ِه ِم ْن ُه َّن» عما يجري بني الرجال من اتباع
الشهوة والتماس اللذة فال أحسن وال أجمل
وال ألطف من كناية الله تعالى«.»9
قال الله تعالى« :ال � ِّر َج��ا ُل َق � َّوا ُم� َ
�ون َعلَى
ض َل اللَّ ُه ب َْع َ
ال ِّن َسا ِء مِبَا َف َّ
ض ُه ْم َعلَى ب َْع ٍ
ض
الصالحِ َ اتُ َقا ِن َتاتٌ
َو مِبَا أ َ ْن َف ُقوا ِمنْ أ َ ْم َوا ِل ِه ْم َف َّ
َحا ِف َظاتٌ ِللْ َغ ْيبِ مِبَا َح ِف َظ اللَّ ُه َو اَّ
الل ِتي
َت َخا ُف َ
ون ُن ُشو َزهُ َّن َف ِع ُظوهُ َّن وَاهْ ُج ُروهُ َّن
ِفي المْ َ َ
ضاجِ ِع َو ْ
اض� ِر ُب��وهُ � َّن َف �إ ِنْ أ َ َط ْع َن ُك ْم
فَلاَ َت ْب ُغوا َعلَ ْي ِه َّن َس ِبيلاً إ َِّن اللَّ َه َك َ
ان َعلِ ًّيا
َكبِي ًرا « »»34النساء فقد جاء معنى الكناية
في قولهَ « :وال�َّل�َّاّ ِت��ي َت َخا ُف َ
ون ُن ُشو َزهُ َّن»
اخلروج عن االستقامة واالعتدال وظهور
املخالفة والعناد وكانت املقارنة بالنشز من
األرض وهو املكان املرتفع أن التعالي على
اآلخر موجب لفساد العالقة وقد بني الله
تعالى أن النشوز مذموم في الرجل كذلك؛
لقولهَ « :وإ ِنِ ا ْم َرأ َ ٌة َخا َفتْ ِمنْ ب َْعلِهَا ُن ُشو ًزا
« »»128النساء واألص��ل في العالقة بني
الزوجني هي امل��ودة واحملبة فالله تعالى
يقولَ « :و َج َع َل َب ْي َن ُك ْم َم َو َّد ًة َو َر ْح َم ًة «»»21

الروم.
لكي ال تكون سعادة طرف على حساب
الطرف اآلخر باملساواة بينهما وإخفاض
كل منهما جانبه لآلخر لتستقيم احلياة
الزوجية باملعروف؛ فقد جاء معنى الكناية
في قوله« :وَاهْ ُج ُروهُ َّن ِفي المْ َ َ
ضاجِ ِع «»»34
النساء عن اجلماع وهذا أسلوب حضاري
ومهذب كما ذكرنا سابقاً.
قال الله تعالىَ « :وا َّل ِذي َن ُي ْن ِف ُق َ
ون أ َ ْم َوا َل ُه ْم
اس َولاَ ُي ْؤ ِم ُن َ
ِر َئا َء ال َّن ِ
ون بِاللَّ ِه َولاَ بِا ْل َي ْو ِم
الآْ َ ِخ ِر َو َمنْ َي ُك ِن َّ
الش ْي َطانُ َل ُه َقرِي ًنا َف َسا َء
َق �رِي � ًن��ا « »»38النساء فقد ج��اء معنى
الكناية في قولهَ « :و َمنْ َي ُك ِن َّ
الش ْي َطانُ َل ُه
َقرِي ًنا َف َسا َء َقرِي ًنا» املداومة على املعاصي
واس��ت��ح��واذ اخل��ط��ي��ئ��ة ع��ل��ى اإلن��س��ان؛
الشتماله على القبائح والقرين هو التابع
ال�لازم لإلنسان فكلما لزمه ازداد تأ ُّثره
به وأخ��ذه منه وم��اذا يرجتى ممن قرنيه
الشيطان غير كثرة الولوغ في املعاصي
بحيث ال ترى له قرب هداية وال تأمل فيه
خيرا ً وكل ذلك أوجز بعبارةَ « :و َمنْ َي ُك ِن
َّ
الش ْي َطانُ َل ُه َقرِي ًنا» وهذا بني أن الله ما
أن��زل العذاب على ق��وم استعجاالً وإمنا
لعلمه سبحانه أنهم ال ترجى هدايتهم
فوجودهم فساد في فساد.
قال الله تعالى« :إ َِّن اللَّ َه لاَ ي َْظلِ ُم ِم ْث َقا َل
َذ َّر ٍة َوإ ِنْ َت ُك َح َس َن ًة ُي َ
ضا ِع ْفهَا َو ُي� ْؤ ِت ِمنْ
َل ُد ْن ُه أ َ ْج ًرا ع ِ
َظي ًما « »»40النساء فقد جاء
معنى الكناية في قوله« :إ ِنَّ اللَّ َه لاَ ي َْظلِ ُم
ِم ْث َقا َل َذ َّر ٍة» الدقة في ال��وزن واحلساب
وقيام العدل في أدق األم��ور وعدم خفاء
األم��ور الهينة على الله فالله سبحانه
ليس في حاجة ألن يظلم عباده وقد جاءت
الكلمة لبيان أن الله ال يريد أن يظلم وأنه
سبحانه ال يقع منه الظلم سهوا ً أو قصورا ً
ٍ
محص ألدق األمور وهذا ما بينته اآلية
فهو
الكرمية.
قال الله تعالىَ « :ي ْو َم ِئ ٍذ َي َو ُّد ا َّل ِذي َن َك َف ُروا
َص ُوا ال َّر ُسو َل َل ْو ُت َس َّوى ِب ِه ُم الأْ َ ْر ُ
ض
َوع َ
َولاَ َي ْك ُت ُم َ
ون اللَّ َه َح ِدي ًثا « »»42النساء فقد
جاء معنى الكناية في قولهُ « :ت َس َّوى ِب ِه ُم
الأْ َ ْر ُ
ض» شدة الندم واخل��وف من عقاب
الله وبيان اخلسران وظهوره ألصحاب
امل��وب��ق��ات وت��س��وى بهم األرض يعني
خفاؤهم بعد ظهور وصغارهم بعد علوهم
وتكبرهم وذلك بعد أن وجدوا أنهم ال حول
لهم وال قوة وج��يء بهم ليفتضحوا على
رؤوس األشهاد فتمنوا ألنفسهم أن تسيخ
بهم األرض.
قال الله تعالىَ « :ي��ا أ َ ُّيهَا ا َّل� ِذي� َن آ َ َم ُنوا لاَ
الصلاَ َة َوأ َ ْن ُت ْم ُس َكا َرى َح َّتى َت ْعلَ ُموا
َت ْق َر ُبوا َّ
َما َت ُقو ُل َ
ون َولاَ ُج ُنبًا إ اَِّل عَا ِبرِي َسبِي ٍل َح َّتى
َت ْغ َت ِسلُوا َوإ ِنْ ُك ْن ُت ْم َم ْر َ
ضى أ َ ْو َعلَى َس َف ٍر
أ َ ْو َجا َء أ َ َح� ٌد ِم ْن ُك ْم ِم َن ا ْل َغا ِئ ِط أ َ ْو لاَ َم ْس ُت ُم
ال ِّن َسا َء َفلَ ْم جَ ِ
ص ِعيدًا
ت �دُوا َم��ا ًء َف َت َي َّم ُموا َ
َط ِّيبًا َفا ْم َس ُحوا ِب ُو ُجو ِه ُك ْم َوأ َ ْي ِدي ُك ْم إ َِّن اللّ َهَ
َك� َ
�ان َع ُف ًّوا َغ ُفو ًرا « »»43النساء فقد جاء
معنى الكناية في قولهِ « :م َن ا ْل َغا ِئ ِط» املكان
املنخفض من األرض وذكر عما يستهجن
ذك��ره فكنى عنه مبكانه وه��و كناية عن
احل��دث جريا ً على ع��ادة العرب وه��ي أن
اإلنسان منهم إذا أراد قضاء حاجة قصد
ً
منخفضا من األرض وقضى حاجته
مكا ًنا
فيه.
وف��ي معنى الكناية في قوله« :الَ َم ْس ُت ُم
ال ِّن َساء» املواقعة وقد دلت عليه القرينة
واإلعراض عنه لصرف الذهن عن تصوره
وقد ضربت اآلية « ِّمن ا ْل َغا ِئ ِط أ َ ْو الَ َم ْس ُت ُم
ال ِّن َساء» مثلني ملا ُيعف عن ذكره وهو قضاء
احلاجة واجلماع؛ ألن ذهن اإلنسان يتصور
الكالم ال��ذي يسمعه وطائر اخليال يلقي
في روع��ه صور املعاني فكان من األجدر
اإلعراض عن املعنى األصلي.
قال الله تعالى« :أ َ َل� ْم َت َر إ ِ َلى ا َّل ِذي َن أُو ُتوا
َن ِ
ون َّ
صيبًا ِم � َن ا ْل� ِك� َت��ابِ َي� ْ
�ش� َت� ُر َ
الضلاَ َل َة
ُون أَنْ َت ِ
َو ُيرِيد َ
السبِي َل « »»44النساء
ضلُّوا َّ
فقد جاء معنى الكناية في قوله« :ي َْش َت ُر َ
ون
َّ
الضلاَ َل َة» ميلهم إلى الضالل وانصرافهم عن
الهداية تع ُّمدا ً ال جهالً واملعنى أن ضاللهم

