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برغبة منهم ال بقهر أو جبر أجهل وأي
شيء يرجو من يشتري الضاللة وينفق
ماله وسعيه و فكره فيها؟ وهي كناية عن
إيغالهم في غيهم وال يوجد تعبير أبعد من
هذا التعبير في البعد عن الهدى والرشد
ومقتضى ذلك اليأس من هدايتهم وإمنا
تطلب الهداية ملن يطلبها ال من يزيغ عنها.
قال الله تعالىَ « :ي��ا أ َ ُّي� َه��ا ا َّل� ِذي� َن أُو ُت��وا
ص ِّد ًقا لمِ َا َم َع ُك ْم
اب آ َ ِم ُنوا مِبَا َن َّز ْل َنا ُم َ
ا ْل ِك َت َ
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س ُو ُجوهً ا فن ُر َّد َها َعلى
ِمنْ َق ْبل أنْ نطم َ
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أ َ ْد َب��ا ِر َه��ا أ َ ْو َنلْ َع ْ
الس ْب ِت َو َك َ
��ان أ َ ْم � ُر اللَّ ِه َم ْف ُعولاً «»»47
َّ
النساء فقد جاء معنى الكناية في قوله:
س ُو ُجوهً ا» وقوع العذاب وانقضاء
« َن ْط ِم َ
وقت التوبة و الرجوع وذلك الستحكام
العناد واملكابرة وأن اإلم��ه��ال من الله
لهم وهم ال ترجى منهم توبة أو هداية
ال معنى له فيكون وق��وع العذاب أجدر
ليكونوا عبرة لغيرهم وقد جاء طمس
الوجوه أن الوجه عالمة اإلنسان فيكون
طمسه خروجه عن الكرامة التي كرم بها
الله عباده من بني البشر فال يكون هؤالء
على ح��د اإلنسانية وإمن��ا مسوخ على
صورة احليوانات املستكرهة من القردة
واخل��ن��ازي��ر وه��ي احل��ي��وان��ات التي هي
محل استقباح وحتقير؛ ألن من احليوان
ما ميدح وما يستحسن كاألسد واخليل...
إلخ.
ق��ال ال��ل��ه ت��ع��ال��ىِ « :م��� َن ا َّل��� ِذي��� َن َه���ادُوا
ون ا ْل َكلِ َم عَنْ َم َو ِ
اض ِع ِه َو َي ُقو ُل َ
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« »»46النساء فقد ج��اء معنى الكناية
�ع
«س ِم ْع َنا َو َع� َ
ف��ي ق��ول��هَ :
اس � َم� ْ
�ص� ْي� َن��ا َو ْ
َغ ْي َر» الشح والبخل إذا ملكوا فكيف بهم
وهم ال ميلكون شيئا ً وحالهم هو العجز
واالفتقار؟ ويستفاد من اآلية أن ال يعول
العبد على العبد؛ ألن��ه تعويل العاجز
على العاجز.
قال الله تعالىَ « :وا َّل ِذي َن آ َ َم ُنوا َو َع ِملُوا
الصالحِ َ ِ
ات َس ُن ْد ِخلُ ُه ْم َج َّن ٍ
ات جَ ْ
ترِي ِمنْ
َّ
تحَ ْ ِتهَا الأْ َ ْنهَا ُر َخا ِل ِدي َن ِفيهَا أ َ َبدًا َل ُه ْم ِفيهَا
اج ُم َط َّه َر ٌة َو ُن ْد ِخلُ ُه ْم ِظ اًّل َظلِيلاً «»»57
أ َ ْز َو ٌ
النساء فقد جاء معنى الكناية في قوله:
« َو ُن� ْد ِخ�لُ� ُه� ْم ِظ�ًّل�ًّاّ َظلِيلاً » النعيم و ُبعد
الشقاء فيما غيرهم يقاسي شدة األهوال
ويالقي العّ ذاب وأن غيرهم يلفحه حر
الشمس؛ ألن الظل مقابل الشمس ولهب
النار واالستعمال ال يكون فقط مقابل
الشمس؛ بل واألم��ن مقابل اخل��وف وقد
استوحي هذا املعنى من ص��ورة حسية
متقابلة هي الظل وم��ا يقابله من لهب
الشمس وقد جاء في القرآن الكرمي قوله
ِّ
تعالىَ « :ولاَ
الظ ُّل َولاَ الحْ َ ُ���رو ُر» فاطر:
.21
قال الله تعالىَ « :ف�َل�اَ َو َر ِّب � َك لاَ ُي ْؤ ِم ُن َ
ون
وك ِفي َما َش َج َر َب ْي َن ُه ْم ُث� َّم لاَ
َح َّتى ُي َح ِّك ُم َ
َي��جِ �دُوا ِفي أ َ ْن ُف ِس ِه ْم َح َر ًجا ممِ َّ ��ا َق َ
ض ْيتَ
َو ُي َسلِّ ُموا َت ْسلِي ًما « »»65النساء فقد جاء
معنى الكناية في قولهَ :
«ش َج َر َب ْي َن ُه ْم»
وق��وع اخل�لاف والتنازع والشجار هو
االشتباك ب�ين األم���ور وال��ت��داخ��ل بينها
واألص��ل فيها الشجر وتداخل أغصانه
وت��ش��اج��ره��ا وق��د استعمل للخصومة
ملا فيها من تشابك األي��دي فسمي لذلك
شجارا ً ملشابهة بينهما.
قال الله تعالىَ « :فلْ ُي َقا ِت ْل ِفي َسبِي ِل اللَّهِ
ا َّل� ِذي� َن َي� ْ
�ش� ُر َ
ون الحْ َ � َي��ا َة ال ُّد ْنيَا ِب��الآْ َ ِخ� َر ِة
َو َم��نْ ُي َقا ِت ْل ِف��ي َسبِي ِل ال�لَّ� ِه َف ُي ْق َت ْل أ َ ْو
ي َْغلِ ْب َف َس ْو َ
ف ُن ْؤ ِتي ِه أ َ ْج ًرا ع ِ
َظي ًما «»»74
النساء فقد جاء معنى الكناية في قوله:
«ي َْش ُر َ
ون الحْ َ يَا َة ال ُّد ْنيَا بِالآْ َ ِخ َر ِة» الزهد
في الدنيا والرغبة في اآلخرة و معناه
االستهانة بأمر الدنيا ومتعها؛ نظرا ً
لزوالها ومعنى يشتري «يبيع» وهي
كناية عن املتاجرة؛ ألن البيع والشراء
في التجارة ومعناها أن حياة اإلنسان
لها ثمن؛ فإما يشترى بها ما رخص أو
يشتري بها ما غال ثمنه.
قال الله تعالى« :أ َ َل ْم َت َر إ ِ َلى ا َّل ِذي َن ِقي َل َل ُه ْم
الصلاَ َة َوآ َ ُتوا ال َّز َكا َة
ُك ُّفوا أ َ ْي ِد َي ُك ْم َوأ َ ِقي ُموا َّ
َفلَ َّما ُك ِت َب َعلَ ْي ِه ُم ا ْل ِق َتا ُل إ ِ َذا َفر ٌ
ِيق ِم ْن ُه ْم
اس َك َخ ْش َي ِة اللَّ ِه أ َ ْو أ َ َش َّد َخ ْش َي ًة
ي َْخ َش ْو َن ال َّن َ
َو َقا ُلوا َر َّب َنا ِل َم َك َت ْبتَ َعلَ ْي َنا ا ْل ِق َتا َل َل ْولاَ
أ َ َّخ ْر َت َنا إ ِ َلى أ َ َج ٍل َقرِيبٍ ُق ْل َم َتاعُ ال ُّد ْنيَا َقلِي ٌل
ون َف ِتيلاً
َوالآْ َ ِخ َر ُة َخ ْي ٌر لمِ َ ِن ا َّت َقى َولاَ ُت ْظلَ ُم َ
« »»77النساء فقد جاء معنى الكناية في
قولهَ « :ولاَ ُت ْظلَ ُم َ
ون َف ِتيلاً » الفتيل «السحاة
التي في شق النواة وما يفتل بني األصابع

من الوسخ» ومعناه أنهم
ال ينقصون أخس األمور
وأبخسها عند احلساب
وال ي��ق��ع ذل����ك ال عن
سهو وال قصور فكيف
ب��األم��ور العظيمة وقد
فسر بعضهم «فتيالً» مبا
ينتج من فرك اليدين من
الوسخ وغيره؛ وذلك أن
يحاسب خلقه مبوازين ال
يقع فيها اخلطأ أو الزيادة
أو لنقص حتى فيما اعتاد
اإلنسان على حتقيره وإهماله.
قال الله تعالى« :أ َ ْي َن َما َت ُكو ُنوا ُي ْد ِر ُك ُك ُم المْ َ ْوتُ
َو َل ْو ُك ْن ُت ْم ِفي ُب� ُروجٍ ُم َش َّي َد ٍة َوإ ِنْ ُت ِ
ص ْب ُه ْم
َح َس َن ٌة َي ُقو ُلوا َه ِذ ِه ِمنْ ِع ْن ِد اللَّ ِه َوإ ِنْ ُت ِ
ص ْب ُه ْم
َس ِّي َئ ٌة َي ُقو ُلوا َه ِذ ِه ِمنْ ِع ْن ِد َك ُق ْل ُك ٌّل ِمنْ ِع ْن ِد
ُون َي ْف َقه َ
اللَّ ِه َف َما ِل هَ ؤُلاَ ِء ا ْل َق ْو ِم لاَ َي َكاد َ
ُون
َح ِدي ًثا « »»78النساء فقد جاء معنى الكناية
في قوله« :أ َ ْي َن َما َت ُكو ُنوا ْ ُي ْدرِك ُّك ُم المْ َ ْوتُ َو َل ْو
ُكن ُت ْم ِفي ُب ُروجٍ ُّم َش َّي َد ٍة» عدم امتناع أحد من
املوت ألي سبب كان وأن األسباب املادية
ال تؤخر املوت؛ ألن يقع بأجله قال تعالى:
اب « »»38الرعد والبروج
« ِل ُك ِّل أ َ َج � ٍل ِك َت ٌ
املشيدة متتنع على األسباب املادية؛ ألنها
مادية أما قدرة الله وقدرة رسله املوكلني
فإنها ن��اف��ذة؛ ألنها ال تخضع للمقاييس
املادية.
قال تعالىَ « :و َل َق ْد َخلَ ْق َنا الإْ ِ ْن َس َ
ان َو َن ْعلَ ُم
ِس ِب ِه َن ْف ُس ُه َو َن ْحنُ أ َ ْق َر ُب إ ِ َل ْي ِه ِمنْ
َما ُت َو ْسو ُ
َح ْب ِل ا ْل َورِي ِد « »»16ق.
ق��ال الله تعالىَ « :وإ ِ َذا َج��اءَهُ � ْم أ َ ْم�� ٌر ِم َن
الأْ َ ْم ِن أ َ ِو الخْ َ ْو ِ
ف أ َ َذاعُ وا ِب ِه َو َل ْو َر ُدّو ُه إ ِ َلى
َ
ِ
ِ
ِ
َ
ُ
لأْ
ْ
ال � َّر ُس��و ِل َوإ ِ َل��ى أول��ي ا ْم��� ِر من ُه ْم ل َعل َم ُه
ا َّل ِذي َن ي َْس َت ْنب ُِطو َن ُه ِم ْن ُه ْم َو َل ْولاَ َف ْ
ض ُل اللَّ ِه
َعلَ ْي ُك ْم َو َر ْح َم ُت ُه لاَ َّتب َْع ُت ُم َّ
ان إ اَِّل َقلِيلاً
الش ْي َط َ
« »»83النساء فقد جاء معنى الكناية في
قوله« :ي َْس َتنب ُِطو َن ُه ِم ْن ُه ْم»؛ نبط املاء :نبع
ومعناه أنهم يستخرجونه من مخابئ ِه
ومضانه اخلفية عن سواهم؛ ألنهم امتازوا
على غيرهم بالنبوغ والفهم وقد خص قوما ً
بذلك صرفا ً لغيرهم ودفعا ً من أن يكون
َب وإمنا يكون ذلك على
ُّ
هب ود َّ
البت بيد من َّ
يد من أوتي البصيرة ألن األحكام حتتاج
إل��ى استخراج فكان لها وج��ه شبه نبط
املاء.
قال الله تعالى« :إ اَِّل ا َّل ِذي َن ي ِ
َصلُ َ
ون إ ِ َلى َق ْو ٍم
اق أ َ ْو َجا ُءو ُك ْم َح ِ
َب ْي َن ُك ْم َو َب ْي َن ُه ْم ِمي َث ٌ
ص َرتْ
صدُو ُرهُ ْم أَنْ ُي َقا ِتلُو ُك ْم أ َ ْو ُي َقا ِتلُوا َق ْو َم ُه ْم
ُ
َو َل ْو َشا َء اللَّ ُه َل َسلَّ َط ُه ْم َعلَ ْي ُك ْم َفلَ َقا َتلُو ُك ْم
اع َت َز ُلو ُك ْم َفلَ ْم ُي َقا ِتلُو ُك ْم َوأ َ ْل َق ْوا إ ِ َل ْي ُك ُم
َفإ ِنِ ْ
السلَ َم َف َما َج َع َل اللَّ ُه َل ُك ْم َعلَ ْي ِه ْم َس ِبيلاً
َّ
« »»90النساء فقد جاء معنى الكناية في
قوله« :حصدرت صدورهم» الضيق وعدم
الرغبة في الدخول في أمر بل شدة كراهته
وثقله على النفس إضافة إلى احتباس ذلك
في قلوبهم وظهوره في مالمح وجوهم
واحلصر :الضيق وإذا ضاق الصدر اختنق
اإلنسان وجعل ما بهم ضيقا ً الحتباس أمر
من األمور في صدورهم وعجزهم عن البوح
به فكان ذلك وجه املماثلة.

ُون آ َ َخرِي َن ُيرِيد َ
«س َتجِ د َ
ُون
قال الله تعالىَ :
أَنْ َيأْ َم ُنو ُك ْم َو َيأْ َم ُنوا َق ْو َم ُه ْم ُك َّل َما ُر ُدّوا
إ ِ َلى ا ْل ِف ْت َن ِة أ ُ ْر ِك ُسوا ِفيهَا َفإ ِنْ َل ْم ي َْع َت ِز ُلو ُك ْم
السلَ َم َو َي ُك ُّفوا أ َ ْي ِد َي ُه ْم َف ُخ ُذوهُ ْم
َو ُيلْ ُقوا إ ِ َل ْي ُك ُم َّ
َوا ْق ُتلُوهُ ْم َح ْي ُث َث ِق ْف ُت ُموهُ ْم َوأُو َل ِئ ُك ْم َج َعلْ َنا
َل ُك ْم َعلَ ْي ِه ْم ُسلْ َطا ًنا ُمبِي ًنا « »»91النساء فقد
جاء معنى الكناية في قوله« :أ ُ ْر ِك ُسوا ِفيهَا»
ال� َر ْك��س :رد الشيء مقلوباً؛ مبعنى أنهم
يقحمون في الفتنة كلما أرادوا اخلروج
منها لعدم خلوص أنفسهم ولزيغ قلوبهم
وه��ي كناية عن التردد في الفنت لوجود
مقدماتها وكأمنا أخذ من غمر الشيء :أحاط
به من جميع اجلوانب ف��دل ذل��ك على أن
الفتنة غمرتهم.
قال الله تعالىَ « :و َمنْ ُيهَاجِ ْر ِفي َسبِي ِل اللَّ ِه
َيجِ ْد ِفي الأْ َ ْر ِ
ض ُم َرا َغ ًما َك ِثي ًرا َو َس َع ًة َو َمنْ
ي َْخ ُر ْج ِمنْ َب ْي ِت ِه ُمهَاجِ ًرا إ ِ َلى اللَّ ِه َو َر ُسو ِل ِه ُث َّم
ُي ْد ِر ْك ُه المْ َ ْوتُ َف َق ْد َو َق َع أ َ ْج ُر ُه َعلَى اللَّ ِه َو َك َ
ان
اللَّ ُه َغ ُفو ًرا َر ِحي ًما « »»100النساء فقد جاء
معنى الكناية في قولهَ « :و َم��نْ ُيهَاجِ ْر ِفي
َسبِي ِل اللَّ ِه َيجِ ْد ِفي الأْ َ ْر ِ
ض ُم َرا َغ ًما َك ِثي ًرا
َو َس � َع � ًة» وج��ود املجال والفرصة بتغير
املكان وما ال يكون وال يقع في مكان؛ يكون
ويقع في غيره واملراغمة :املغالبة فالهجرة:
خروج من دائرة تزعم وتسود فئة على فئة
فاإلنسان يبتعد لكي ال يقع حتت هيمنة
جهة م��ن اجل��ه��ات ث��م تكون الفرصة في
املغالبة.
قال الله تعالىَ « :وإ ِ َذا َ
ض َر ْب ُت ْم ِفي الأْ َ ْر ِ
ض
الصلاَ ِة
ص ُروا ِم َن َّ
س َعلَ ْي ُك ْم ُج َن ٌ
اح أَنْ َت ْق ُ
َفلَ ْي َ
إ ِنْ ِخ ْف ُت ْم أَنْ َي ْف ِت َن ُك ُم ا َّل ِذي َن َك َف ُروا إ َِّن ا ْل َكا ِفرِينَ
َكا ُنوا َل ُك ْم َع ُد ًّوا ُمبِي ًنا « »»101النساء فقد
جاء معنى الكناية في قولهَ « :وإ ِ َذا َ
ض َر ْب ُت ْم
ض» تنقلتم ف��ي أرجائها بحثا ً
ِف��ي الأْ َ ْر ِ
ً
وتتبعا ً وتنقيبا عن أمر ما وقد تكون جاءت
من ضرب الفأس أو السعي للبحث فيكون
الضرب مبعنى البحث والتنقيب.
الصالحِ َ ِ
ات
قال الله تعالىَ « :و َمنْ ي َْع َم ْل ِم َن َّ
ِمنْ َذ َك ٍر أ َ ْو أ ُ ْن َثى وَهُ َو ُم ْؤ ِمنٌ َفأُو َل ِئ َك َي ْد ُخلُ َ
ون
الجْ َ َّن َة َولاَ ُي ْظلَ ُم َ
ون َن ِقي ًرا « »»124النساء
فقد ج��اء معنى الكناية ف��ي ق��ول��هَ « :ولاَ
ُي ْظلَ ُم َ
ون َن ِقي ًرا» ال ينقصون حتى مبا يكون
االستخفاف به في الدنيا وذلك لكي ال يزهد
في شيء من اخلير وال يستخفوا بشيء من
الشر ولتحضر قلوبهم في كل ما يفعلون
بالرجاء واخلشية وكلمة «نقير» نقرة في
ظهر النواة ووجه املماثلة بني األمرين أن
عمل اإلنسان إذا داخله أمر فإن هذا األمر له
أثره فكما أن النواة أحصي ما فيها من نقر؛

فإن عمل اإلنسان يقع فيه
اإلحصاء وال يؤخذ على
عواهنه والله أعلم.
ق��ال الله تعالىَ « :ف ِب َما
َن ْق ِ
ض ِه ْم ِمي َثا َق ُه ْم َو ُك ْف ِر ِه ْم
ِب���آ َ َي� ِ
��ات ال��لَّ�� ِه َو َق � ْت �لِ� ِه � ُم
الأْ َ ْن��� ِب��� َي���ا َء ِب � َغ � ْي � ِر َح� ٍّ
��ق
َو َق ْو ِل ِه ْم ُقلُو ُب َنا ُغلْ ٌف َب ْل
َط َب َع اللَّ ُه َعلَ ْيهَا ِب ُك ْف ِر ِه ْم
�ون إ اَِّل َقلِيلاً
َف�َل�اَ ُي � ْؤ ِم � ُن� َ
« »»155النساء فقد جاء
معنى الكناية في قوله:
« ُقلُو ُب َنا ُغ �لْ� ٌ
�ع��ذر الفهم واإلدراك
�ف» وت� ُّ
عليهم والواقع أنهم أرادوا ألنفسهم ذلك
طلبا ً للنجاة وعدم حتمل األمر والنهي في
كل ما ال يوافق أهواءهم و «الغالف» حاجز
وعازل بني أمرين؛ فقد جعلوا لقلوبهم أغلفة
حتول بينهم وبني الفهم؛ فكما أن للعني
غالفا ً هو األجفان فال ترى العني إال بفتحه
فإن القلوب أيضا ً حتتاج إلى نزع األغلفة
واحل��ج��ب لترى وأي��ض �ا ً فقد ج��اء معنى
الكناية في قولهَ « :ب ْل َط َب َع اللَّ ُه َعلَ ْيهَا» وهو
طمس قلوبهم لكي ال يدركوا ما هم فيه من
طريق الهالك؛ ألنهم ال يستحقون النجاة
جلحودهم و«الطبع» هو اخلتم وذلك ٌّ
دال
على بلوغهم درج ًة ال يرجتى معها صالح
أموالهم فال يزيدهم العلم إال متردا ً فبقاؤهم
على جهلهم أنفع من علمهم مع جحودهم.
قال الله تعالى« :يَا أَهْ َل ا ْل ِك َتابِ لاَ َت ْغلُوا
ِفي ِدي ِن ُك ْم َولاَ َت ُقو ُلوا َعلَى اللَّ ِه إ اَِّل الحْ َ َّق
إ مَّ َ
يسى ا ْبنُ َم ْريمَ َ َر ُسو ُل اللَّ ِه
يح ِع َ
ِنا المْ َ ِس ُ
َ
ِ
َ
َ
ْ
ُ
ِ
اهَ
ُ
وح ِم ْن ُه َفآ َ ِم ُنوا
ر
و
ر
م
ى
ل
إ
ا
ق
ل
أ
ه
ت
م
ل
ك
َو َ َ
َ ْ يمَ َ َ ُ ٌ
بِاللَّ ِه َو ُر ُس �لِ� ِه َولاَ َت ُقو ُلوا َث�َل�اَ َث� ٌة ا ْن َتهُوا
ِنا اللَّ ُه إ ِ َل ٌه َو ِ
َخ ْي ًرا َل ُك ْم إ مَّ َ
اح ٌد ُس ْب َحا َن ُه أَنْ
ِ
ِ
َ
ِ
َي ُك َ
الس َما َوات َو َما في
ون َل ُه َو َل ٌد ل ُه َما في َّ
الأْ َ ْر ِ
ض َو َك َفى بِاللَّ ِه َو ِكيلاً « »»171النساء
فقد جاء معنى الكناية في قولهَ « :ت ْغلُوا
ِفي ِدي ِن ُك ْم َولاَ َت ُقو ُلوا َعلَى اللَّ ِه إ اَِّل الحْ َ َّق»
من غليان املاء وارتفاعه ومعناه مجانبة
احلق وإتباع الهوى وامليل معه والزيادة
في الدين ما ليس فيه وإمنا ا ِّتباع الوسطية
وع��دم اإلف���راط ف��ي أم��ر ال��دي��ن واملبالغة
وعدم التفريط واإلهمال وجعل أمر الدين
مستحق ًرا فتكون الوسطية أمر بني أمرين؛
لقوله تعالىَ « :و َج َعلْنا ُكم أ ُ َّم�� ًة َو َسطاً»
البقرة 143 :والغلو في األص��ل من غلو
املاء في املرجل وارتفاعه فهي حالة طيش
وقتية ليس فيها سوى الهياج الذي ال نفع
فيه وإمنا يفضي إلى املض َّرة وجتاوز احلد؛
فكما أن املاء يرتفع ويخرج من املرجل فإن
الغالي يرتفع ويخرج من الدين والله
أعلم.
النتائج
 - 1لقد أظهرت لنا هذه الدراسة أن الكناية
من التعبيرات البيانية الغنية باالعتبارات
وامل��زاي��ا وأم��ا املالحظات البالغية فهي
تضفي على املعنى ج��م��االً وت��زي��ده قوة
ويستطيع األديب املتمكن والبليغ املتمرس
أن يحقق بأسلوب الكناية العديد من
املقاصد واألهداف البالغية.
 - 2إن الكناية أسلوب حضاري مه َّذب

الكنايات القرآنية أهلت هذا الكتاب العظيم
ليكون معجزاً بنظمه
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يتضح لنا من خالل حتليل بعض الشواهد
كقوله تعالىَ « :و َق � ْد أ َ ْف َ
ضى ب َْع ُ
ض ُك ْم إ ِ َلى
ب َْع ٍ
ض « »»21النساء.
واحل��ق أن الكنايات القرآنية تأتي في
املقدمة إذا عددنا الدقائق الفنية التي أهّ لت
ال��ق��رآن الكرمي ألن يكون معجزا ً بنظمه
فمن الفصاحة والبالغة أن تضع األلفاظ
موضعها الذي ال يحسن فيه غيرها ومن
وضع األلفاظ موضعها الذي ال يحسن فيه
غيرها أن تكنى بها عما ال يحسن التصريح
به من قول أو فعل.
 - 3إب��راز املعاني في صور حسية تبني
قبحها أو جمالها وذل��ك من خالل حتليل
بعض شواهد الدراسة.
 - 4إن الكناية تخرج باملعنى من العموم
إلى اخلصوص؛ فكلمة كرمي يدخل حتتها
كل من يتصف بالكرم ولكن عبارة «كثيرة
الرماد» أفاد معنى خاصا ً داالً على كثرة
الضيافة وهذا املعنى قد ال يتوفر في كل من
يتصف بالكرم فالكرم الذي هو معنى مجرد
حتول إلى معنى حسي في «كثير الرماد».
 - 5اإلع��راض عما يقبح ذك��ره والضرب
صفحا ً عن املعاني التي تعف عنها األلسنة
وذلك؛ ألن املعنى املجرد يتجسد بصورته
في الذهن ولصرف تصوره في الذهن يكنى
عنه مبا يصرف صورته الواقعية عن الذهن
كقوله تعالى« :أ َ ْو َجا َء أ َ َح ٌد ِم ْن ُك ْم ِم َن ا ْل َغا ِئ ِط
« »»43النساء فلو ذك��ر ه��ذان املعنيان
بلفظيهما املوضوعني لهما لتصورهما
الذهن؛ فتصور اجلماع واحلدث للشخص
املذكور وهو أمر قبيح.
 - 6ومن محاسن الكناية تهويل املعنى
وش��دة وقعه في النفس حلصول العظة
واخلشية؛ كقوله تعالىَ « :ل ْو ُت َس َّوى ِب ِه ُم
الأْ َ ْر ُ
ض « »»42النساء.
 - 7إن الكناية أبلغ من التصريح؛ ألنها
 في كثير من صورها  -تعطي الدعوىودليلها والقضية وب��ره��ان��ه��ا وال��ك�لام
املقرون بدليله أقوى من الكالم العاري عن
الدليل والبرهان.
 - 8في الكناية تقوية لألداء األدبي بإخراج
األم��ور املعنوية في ص��ورة أشياء مادية
تدركها احلواس وجتسيد املعاني في صور
محسوسة تزخر باحلياة واحلركة فيكون
ذلك أدعى لتأكيدها ورسوخها في النفس
 - 9يستطاع بأسلوب الكناية التعمية
والتغطية وإخفاء ما يود املتكلم إخفاءه
حرصا ً على املكنى عنه ورغبة في عدم
تردده على األلسنة.
 - 10الكناية ط��ري� ٌ
�ق م��ن ط��رق اإليجاز
واالختصار كما أنها وسيلة لإلقناع حيث
تقدم لنا املعاني مؤكدة بدليلها ويتضح لنا
ذلك من خالل شواهد هذه الدراسة.
واض��ح أن للكناية ه��دف جتميل الكالم
وحتسينه وإظهاره في حلة جديدة دون
إسفاف أو مجرد قصد التالعب بالعبارات
وإمنا ملقتضى غاية أصلية ثم كان احلسن
واجلمال نا ً
جتا عضو ًّيا لها وإال لو كانت
الكناية ملجرد العبث دون غاية أفضت إليها
مصلحة؛ لكانت مستقبحة فلها غاية صرف
قبح القبيح وإظهار حسن احلسن.
رأي
لقد أوجدت الكناية مشتركات بني املعاني
املختلفة؛ مما أوجد تقاربا ً بني هذه املعاني
وجعلت م��ن اللفظ املستعمل ف��ي وجه
واحد يستعمل في وجوه مختلفة الرابط
بينها داللة حسية أو وجدانية بحيث ينقل
احلسي إل��ى الوجداني فيعطيه صورة
بصرية شاخصة ومما أفادته أيضا ً أنها
قوت استعمال الكلمة وحررتها من قيدها
فصار للكلمة الواحدة وجوه ومعانٍ يفطن
إلى استعمالها أولو األفهام ويدركها أولو
األلباب وبذلك ص��ارت الكناية رك ًنا من
أرك��ان البالغة التي ال ميكن أن يغفلها
الدارسون.
ويكفي م��ا للكناية م��ن وث��ي��ق الصلة
بالقرآن الكرمي ومعانيه الشريفة إضافة
إلى شغف العرب بالكناية وافتتانهم
بها وافتنانهم فيها فالكناية ل��ون من
أل���وان التعبير البياني وق��د عني بها
نقاد ال��ع��رب وع��رف��وا لها مكانتها في
اإليضاح والتأثير؛ ألنها وردت كثيرا ً
في كالم العرب والقرآن الكرمي وكانت
في كتاب الله موحية وموجزة ومصورة
للمعاني خير تصوير وك��ان��ت مؤدبة
مهذبة تتجنب ما ينبو على األذن سماعه
كما رأينا من خالل استعراضنا ألسلوب
الكناية في سورة النساء.

