2020)1(4 ،الضاد

االستعارة والكناية في األحاديث النبوية

االستعارة والكناية يف األحاديث النبوية الواردة يف "األربعني" للنووي
1

تواننج
امللخص

،إن االستعارة والكناية من الفنون البالغية املهمة اليت شهدت هبما اللغة العربية وحفل هبما القرآن الكرمي
 هذا البحث حماولة جديدة لدراسة االستعارة والكناية يف احلديث النبوي.واحلديث النبوي الشريف
 فاالختيار وقع. ففيها تتجلى جوامع الكلم، حيث شكلت هبما يف احلديث ظاهرة أسلوبية، الشريف
 وسبب.على أحاديث نبوية خمتارة من األربعني للنووي ألهنا مروايت مشهورة عن الرواة الكبار والصغار
 إن االستعارة والكناية.اختيار هذا املوضوع هي طبيعة املوضوع نفسها اليت هتدف إىل غاية فنية مهمة
 حيث يستخرج منهما فهم الكالم ليزيد شوقا وتعظيما وتصديقا لقول،من جوهر الكالم البالغي
 إن يف احلديث النبوي الشريف ثروة، ومن جهة أخرى.الرسول (صلى هللا عليه وسلم) هذا من جهة
لغوية عظيمة لدراستها دراسة بالغية يف جمال االستعارة والكناية الذي مل جيد حظه املناسب من حيث
.البحث والدراسة بصورة مستقلة تعطيهما حقهما وتكشف أسرارمها
. احلديث النبوي، فوائد االستعارة والكناية، الكناية، االستعارة:الكلمات املفتاحية
Abstract
The metaphor and metonymy is one of the important rhetorical arts, which is
witnessed by Arabic language, the holy Qurʼan, and the prophetic Ḥadith. This
research is a new attempt to study the metaphor and metonymy in the Prophetic
Ḥadith only, as it formed in the Ḥadith a stylistic phenomenon, in which the
characteristics of a comprehensive speech are manifested. The choice is based on
some of the prophetic Ḥadith that selected from the book: “The forty” authored by alImam Nawawi -for the example, but not on the basis of the limitation- because they
are famous narrations narrated by the senior and young narrators. The reason for
choosing this topic is the nature of the subject itself, which is aimed at an important
technical objective. Each of the metaphor and metonymy is the essence of rhetoric in
Arabic, where it extracts the understanding of speech to increase the longing,
magnification and ratification of the words of the Prophet Muḥammad (peace be upon
him) on the one hand. On the other hand, there is a great linguistic wealth in the
Ḥadith of the Prophet Muḥammad to study, especially in the field of metaphor and
metonymy as the rhetorical study, which did not find the right luck in terms of
research and study independently to give them their right and reveal their secrets.
Keywords: Metaphor, Metonymy, Benefits of metaphor and metonymy, the prophetic
Ḥadith.
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املقدمة
عندما يدقق الباحث أو القارئ النظر يف املكتبة العربية أو املقاالت العلمية جيد أن األحباث والدراسات
اليت اهتمت ابملزااي الفنية لالستعارة والكناية اندرة يف األحاديث النبوية الشريفة تكاد تكون معدومة .لذا
رأيت من املناسب أن أكتب شيئاً يف هذا الباب للقارئ تعميماً للفائدة.

فإن هذه املقالة حماولة جادة منطلقة من األحاديث النبوية الشريفة للكشف عن فن بالغي
يرتكز على االستعارة والكناية .وبالغة الرسول (صلى هللا عليه وسلم) من وحي هللا ،وما كان من وحي
هللا مل ينقص من املقاييس الفنية لإلنسان ،وإن الرسول كان يؤثر التعبري عن املعىن اجملرد ابلصورة احلسية
من حياة املخاطبني ،ألن ذلك أدعى إىل أن يفهموا مراده ،وألن الصورة البيانية هلا أمهية ابلغة من حيث
اخلصائص الفنية يف األثر األديب.
وقد تناولت يف هذا املقال معىن االستعارة وأنواعها ،والكناية وأنواعها ،ووجه الشواهد من
أحاديث النيب (صلى هللا عليه وسلم) يف كتاب األربعني للنووي.
أ.

منهج البحث

وأما من انحية املنهج فقد تتبعت يف هذا املوضوع املنهج الوصفي التحليلي الذي يصلح ملثل هذه
املوضوعات يف الدراسات اللغوية والبالغية ،ألن اللغات واآلداب والعلوم البالغية والداللية عند العرب
من الفنون القولية أو التعبريية ،واملواضيع اليت تتعلق هبذه الفنون كلها حتتاج إىل تقسيم أجزاء الكالم أو
حتليلها مث دراسة كل جزء منها ووصفه أو شرحه أو تعليله .من املعلوم أن الوصف والتحليل والتعليل من
مواصفات جوهرية للمنهج الوصفي التحليلي.

ب.

أسئلة البحث

.1
.2
.3

ما االستعارة وأنواعها؟
ما الكناية وأنواعها؟
ما خصائصهما الفنية يف البالغة العربية؟

.4
.5
.6

ما الفوائد من معرفة االستعارة والكناية يف الكالم عامة؟
ما الفوائد من معرفتهما يف احلديث النبوي الشريف خاصة؟
ما األمثلة والشواهد اإلستعارة والكناية يف األربعني النووي؟

أوال :التعريف ابالستعارة وأنواعها
تتلخص
كل أقواهلم يف ما يتعلّق فيها ّ
االستعارة قد ّ
عرفها كثري من األدابء والبلغاء ،كاجلاحظ واجلرجاين ،و ّ
يف هأهنا استعمال كلمة أو معىن لغري ما و ِ
التوسع يف الفكرة،
ضعت به ،أو جاءت له لشبه بينهما؛ هبدف ُّ
ُ
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"إين أرى رؤوساً قد أينعت وحان قِطافها"؛ إذ
أو هي تشبيه ُح ِذف ُ
احلجاجّ :
أحد أركانه ،كقول ّ
تُستخدم كلمتا أينعت ،و ِ
القطاف للنبات وليس لإلنسان ،وقد حذف هنا املشبه به وهو الثمر .1
تتنوع االستعارة إىل ثالثة أنواع ،منها :2

صِّرح فيها بلفظ املشبهه به ،أو ما استُعري فيها لفظ
.1
االستعارة التصرحييّة :وهي ما ذُكر فيها ،أو ُ
ُ
ِ 3
يك لِتُخرِج النّاس ِمن الظُّلُ ِ
ِ
مات إِ َىل النّور﴾
َنزلناهُ إِلَ َ
للمشبهه ،ومثاله قول هللا تعاىل﴿ :ك ٌ
تاب أ َ
َ َ َ
املُشبهه به ُ
وقد استُ ِ
الضالل والنور ،وقد ُح ِذف املشبهه واستُعِري بدالً منه
عملت كلمتا الظُّلُمات والنورّ ،
لتدال على ّ
ُ
صِّرح به فهي استعارة تصرحييّة ،والقرينة حاليّة تُفهم من املعىن.
املُشبهه به؛ وأل ّن املُشبهه ُ
ِ
ورِمز له بشيء من
.2
االستعارة املكنيّة :وهي اليت ُحذف فيها املُشبهه به ،أو املستعار منهُ ،
لوازمه ،وكقول هللا تعاىل" :واشت عل ال هرأس َشيبا" 4فقد ُشبِه الرأس ابلوقودِ ،
ورِمز إليه
ّ
َ ََ َ ُ ً
ُ
وحذف املُشبّه بهُ ،
بشيء من لوازمه وهو االشتعال ،فاملستعار منه هو النار ،واملستعار له الشهيب ،واملعىن الذي جيمع بينهما
هو انبساط النار.
.3

االستعارة التمثيلية :أتيت هذه االستعارة يف حال حذف املشبه والتصريح ابملشبه به مع عدم

االحتفاظ ابلكلمات واألشكال كما هي دون إجراء أي تغيري .مثل كما كتب الوليد بن يزيد إىل مروان
بن حممد( :أراك تقدم رجالً وتؤخر أخرى) 5ونعين بذلك أن حالة يف تردده يف اإلقدام على أم ٍر ما حال
من يقدم رجالً ويؤخر أخرى .فاملشبه به مصرح به وهو (من يقدم رجل ويؤخر أخرى) واملشبه حمذوف
ونقدره (اإلنسان املتدد).
اثنيا :التعريف ابلكناية وأقسامها
أسلوب الكناية يف البالغة العربية من أهم األسباب اليت يلجأ إليها األدابء لتحقيق الغاايت يف الكالم
من حماولة إخفاء املعىن الصريح الذي جينبه كثري مما خيشون التصريح به أو مما ال يرضونه يف عباراهتم من
الفحش واالبتذال وهو يف الوقت نفسه يثري الشوق يف نفس القارئ والسامع فيجد كل منهما املتعة
الفنية اليت يصل إليها بعد البحث والتأمل فيظل أثرها ابقيا يف نفسه ويبقى االستماع هبا طويال.

 1عتيق .عبد العزيز .)1985( .علم البيان .بريوت :دار النهضة العربية .ج .2ص .175
 2النقراط .عبد هللا .) 2003( .الشامل يف اللغة العربية .ليبيا :دار الكتب الوطنية( .الطبعة األوىل) .ص .157-156
 3سورة إبراهيم،آية.1:
 4سورة إبراهيم ،آية.4 :
 5اخلفاجي احلليب .األمري أيب حممد عبد هللا بن حممد بن سعيد بن سنان .)1982( .سر الفصاحة .بريوت :دار الكتب العلمية .ج .1ص
.233
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وعند النظر والتأمل يف دقة مأخذ الكناية جندها يف غاية الروعة وحسن األداء ،ففي قوله عز
وجل مثال﴿ :أحل لكم ليلة الصيام الرفث إىل نسائكم﴾  ،1كناية عن اجلماع ،فيجوز محلها على
احلقيقة واجملاز ،فعلى احلقيقة فاملعىن ظاهر ،وعلى اجملاز يكون هو املعىن الذي عليه اآلية والعجيب صحة
محل اللفظ على هذا املعىن.
وقال اجلرجاين يف تعريف الكناية" :إن يريد املتكلم إثبات معىن من املعاين فال يذكره ابللفظ
املوضوع له يف اللغة ،ولكن جييء إىل معىن هو اتليه وردفه يف الوجود فيوحي به إليه وجيعله دليال عليه".2
وقال اخلطيب القزويين" :هي لفظ أريد به الزم معناه عن جواز إرادة معناه حينئذ".3
وهنالك من يعد الكناية على أنه جماز والفرق واضح وبني ،إذ أن الكناية فيها نوع عدول عن
األصل واحلقيقة فإهنا إذا وردت يف الكالم جتاد هبا جانبا احلقيقة واجملاز ،واملعىن هو أن الكناية وإن كان
الغالب أن املتكلم يريد فيها الزم اللفظ فإنه يصح محل اللفظ على املعىن األصل وال خيتل كما صح عند
محلنا إايه على املعىن الكنائي وكما جيوز الكناية على املعنيني فإن اجملاز ال جيوز محل لفظه على معىن
احلقيقة بل يف جمرى اجملاز واللفظ فيها صريح ابجملاز.
وقد قسم علماء البالغة الكناية إىل أقسام عدة خمتلفة ،فقسموها ابعتبار القرب أو البعد والذي
سوف أسري عليه التقسيم ابعتبار املكىن عنه وهو حمل االهتمام واملدارسة لكثري من البالغيني .4
القسم األول :كناية عن الصفة
وهي اليت يكون فيها اللفظ املكىن به داال على صفة مقصورة يف اللفظ املكىن به ،ومن مثلها قوله (صلى

هللا عليه وسلم)" :أان آخذ حبجزكم عن النار" ،5فاحلجز مقعد لإلزار ،وهو املعىن القريب الظاهر ،وهو
غري مراد .واملعىن البعيد املراد هو املنع والصد ،فهو كناية عن الصفة.
القسم الثاين :كناية عن املوصوف
وهي اليت يكون اللفظ املكىن به داال على موصوف معني ويشتط أن تكون الكناية خمتصة ابملكىن عنه
ال تتعداه حىت حيصل االنتقال منه إليه ،ومن شواهده قول الرسول هللا (صلى هللا عليه وسلم)" :إذا
 1سورة البقرة ،آية.187 :
 2اجلرجاين .عبد القاهر1398( .ه) .دالئل اإلعجاز .الرايض :طبعة دار املعارف .ص .52
 3اخلطيب القزوين .) 1998( .اإليضاح يف علوم البالغة .ت :الشيخ هبيج غزاوي .الناشر دار إحياء العلوم .ص.33/
 4القزويين .اخلطيب .اإليضاح يف علوم البالغة .ص .330
5

النيسابوري .مسلم بن احلجاج أبو احلسني القشريي .صحيح مسلم .بريوت :حتقيق :حممد فؤاد عبد الباقي .الناشر :دار إحياء التاث
العريب .رقم احلديث .2284 :ج .3ص .1789
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استيقظ أحدكم من نومه فال يغمسن يده يف اإلانء حىت يغسلها ثالاث فإنه ال يدري أين ابتت يده".1
ففي هذا احلديث املعىن القريب الظاهر وغري املراد النهي عن إدخال اليد يف اإلانء بعد النوم حىت يغسلها
ثالاث وعلق السبب على املعىن البعيد اخلفي وهو الكناية مث قال ال يدري أين ابتت يده كناية عن (وجود
مكان النجاسة) وال يستباح ذكر هذا املوصوف الذي كىن به النيب (عليه الصالة السالم) جتنبا للفحش
واختصار للقول.
القسم الثالث :كناية عن نسبة
ويقصد به إثبات حق ملوصوف معني أو نفيه عنه بطريق غري مباشر وإمنا بشيء يتعلق به ومن شواهدها:
قول الرسول (صلى هللا عليه وسلم)" :من يضمن يل ما بني حلييه وما بني رجليه أضمن له اجلنة" .2أراد
النيب (صلى هللا عليه وسلم) أن يؤكد للمسلم أن حفظه للسانه وفرجه سببان مهمان للدخول يف اجلنة
وهو بذلك عمد إىل التلميح بدال عن التصريح ،واملعىن البليغ هنا ترك كل ما خيرج من اللسان من
الكذب والغيبة والنميمة والكالم الفاحش كىن عنه بلحييه وما قد يقع يف من اآلاثم والفجور كىن عنه
بفخذيه واملالحظ هنا أنه أثبت الصفة ملا هو له مرتني ونسبها إىل ما يتصل به ويرتط به وملا فيه من
العدول عما يستقبح ذكره صرحيا.
القسم الرابع :كناية التمثيل
وهي أن ترد الكناية مبعان مماثلة ومشاهبة للمكىن عنه ويطلقها عليه وفيه يصور املتكلم املعقول بصورة
حمسوسة وقبل أن توضع ألفاظ تدل على معىن آخر وتكون تلك األلفاظ ،وذلك املعىن مثاال للمعىن
الذي قصدت اإلشارة إليه والعبارة عنه .ومثل كناية ابلتمثيل قوله (صلى هللا عليه وسلم) "ال يلدغ املؤمن
من جحر مرتني" ،3وجبانب البالغة يف هذا احلديث وإجياز عباراته وكثرة دالالته فحمل معناه على
الظاهر وارد إذ إن املؤمن ال يدخل يده يف جحر سبق أن آذاه وهذا هو املعىن القريب وهو معىن غري
مراد .واملعىن البعيد واخلفي فهو أن املؤمن املمدوح هو الكيس احلازم الذي ال يستغفل بل هو فطن أريب
ال خيدع وال يراد من اللفظ اخلفي واجلحر وال يراد العدد وال يراد اللدغ بل أبعد قصدا من ذلك.

 1النيسابوري .مسلم بن احلجاج أبو احلسني القشريي .صحيح مسلم .رقم احلديث ،278 :ج .1ص .233
 2البخاري .حممد بن إمساعيل أبو عبد هللا اجلعفي .صحيح البخاري .بريوت :ت :د .مصطفى ديب البغا أستاذ احلديث وعلومه يف كلية
الشريعة ،جامعة دمشق .الناشر :دار ابن كثري ،اليمامة ،الطبعة الثالثة ،1987-1407 ،رقم احلديث ،6106 :ج .5ص.2376 :
 3متفق عليه ( .البخاري ومسلم) خ ،5782:م.2998 :
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اثلثاً :االستعارة والكناية يف األحاديث النبوية من "األربعني" للنووي
كما أشران يف املقدمة أننا سنتناول األحاديث النبوية املختارة على سبيل األمثلة والشواهد وليس على
سبيل احلصر ،فهي كما يلي :1
احلديث األول :النية ،لفظ احلديث" :فمن كانت هجرته إىل هللا ورسوله" ويف هذا احلديث شاهدان فن
الكناية أي قصدا ونية متجردا فيها هلل سبحانه وتعاىل فهو كناية عن اإلخالص وكناية عن الصفة.
وشاهد آخر لقوله" :فهجرته إىل هللا ورسوله" أي ثوااب وخري منزلة فاملعىن الذي يقصد وهو
املعىن البعيد :شرف اهلجرة وكوهنا مبكانة عند هللا تعاىل وكوهنا مرضية النتائج واملعىن القريب غري املقصود
أن يهاجر املرء إىل بالد فيه شعائر هللا وااللتحاف بركب الرسول (صلى هللا عليه وسلم) يف
املدينة.2والشاهد اآلخر يف هذا احلديث قوله (صلى هللا عليه وسلم)" :فمن كانت هجرته إىل الدنيا
يصيبها" حيث شبه حتصيل الدنيا إبصابة اهلدف ابهلم جبميع السرعة يف الوصول إىل املقصود ،ففيه
إستعارة مكنية حيث حذف مشبه به ورمز إليه بشيء من لوازمه الذي هو اإلصابة .أي" :يصيبها"
مستعار منه وهو اصابة الغرض أو اهلدف ابلسهم للرامي ،واملستعار له هو حتصيل الشيء ونيله،
فتحصيل أي غرض من اغراض الدنيا هو كإصابة اهلدف ابلسهم ،واجلامع بينهما حصول املقصود.
وشاهد آخر يف هذا احلديث قوله (صلى هللا عليه وسلم)" :فهجرته إىل ما هاجر إليه".
واملالحظ أنه مل حيدد ماله اهلجرة بل أتى هبذا اللفظ املكىن عنه ويقصد به حقيقة اهلجرة ومل يصرح
ابللفظ كما قال( :فهجرته إىل هللا ورسوله) يف أول احلديث ولعل السر يف ذلك حتقري لشأن املكىن عنه
واملعىن البعيد الكنائي الذي يطلبه العقل :الدنيا واملرأة فهي كناية عن موصوف ,وهو الرجل الذي ادعى
اهلجرة مع الرسول صلى هللا عليه وسلم وهو يف األصل كان مهاجرا إىل حمبوبته حىت أنه مسىي مهاجر أم
القيس .ومن روعة التلقي الكناية يف هذا احلديث الذي يتوقف عليه أساس العمل إن النية أساس الدين
وضرب مثال ذلك ملن يصلي جهرا أمام الناس ولكنه ال يصلي يقينا هبا ,وهذا يعترب الرايء" .فهجرته إىل
ما هاجر إليه " من الدنيا واملرأة وإن كان صورهتا صورة اهلجرة هلل ولرسوله .وأورد الظاهر يف اجلملة
األوىل تربكا بذكر احلق هللا ورسوله عليه السالم تعظيما هلما ابلتكرار وتركه هنا حثا على اإلعراض عن
الدنيا والنساء وذكرمها أبلغ يف الزجر عن قصدمها.
احلديث الثاين :حوار جربيل مع النيب (صلى هللا عليه وسلم) عن اإلسالم واإلميان واإلحسان وعالمات
الساعة .ولفظ احلديث النبوي هو كما قال الراوي" :إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب".
 1أخد األحاديث من كتاب األربعني النووية ،النووي ،أبو زكراي حيىي بن شرف النووي ،مصر-القاهرة :دار السالم.الطبعة الرابعة1428 :ه 2007 -م.

 2الصديقي .العالمة حممد بن عالن 1405( .ه) .دليل الفاحلني لطرق الصاحلني .بريوت :دار العريب .ج .1ص 42
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ففي قوله( :إذ طلع) استعارة تصرحيية ،حيث ُشبِّهَ ظهور الرجل بطلوع الشمس ،إشعار بتعظيمه ورفعة
قدره مث اشتق من الطلوع الفعل طلع على سبيل االستعارة التبعية.
وشاهد آخر قوله( :رجل شديد بياض الثياب) فاملعىن الظاهر من هذا السياق رجل يرتدي ثيااب
بياضا انصعا واملعىن اخلفي املقصود والذي تطلبه األفهام أنه كناية عن التجمل وحسن املنظر ومجال
الطلعة فهو كناية عن نسبة.
وشاهد آخر قوله( :شديد سواد الشعر) إذ املعىن الظاهر ذو شعر أسود فحسب ،ولكن اللفظ
املكىن عنه وهو ما يقصد وهو املعىن غري الظاهر واملقصود أنه كناية عن الرجل شاب ليس يطرق رأسه
املشيب وهو كناية عن نسبة .إبضافة شديد إىل ما بعده إضافة لفظية مقيدة للتخفيف فقط صفة رجل.
وشاهد آخر قوله( :اي حممد أخربين عن اإلسالم فقال رسول هللا (صلى هللا عليه وسلم):
اإلسالم أن تشهد أن ال إله إال هللا وأن حممدا رسول هللا وتقيم الصالة )...حيث شبه إقامة الصالة
ابقامة العود على سبيل االستعارة التصرحيية إذ املقصود من هذه الصورة املداومة عليها والقيام بكل ما هلا
من أركان وواجبة وشروط.
وشاهد آخر قوله( :أن تلد األمة ربتها وان ترى احلفاة العراة العالة رعاء الشاه يتطولون يف
البنيان) وعمىن هذه العالمات هم إخبار عن كثرة السراري ،وأوالدهن ،ويتباهون يف البنيان ،ويتفاضلون
يف ارتفاعه وكثرته وتزيينه وهذه كلها معان ظاهر ،ولكن املعىن والقصد الكنائي وما حيتاج إلعمال التفكري
أن املقصود فساد أحوال الناس وتبدل املوازين والرخاء يف العيش والذي به تفسه عالقة الناس خبالقهم
والتطلع ملا عنده .وهذه كناية عن موصوف.
احلديث الثالث :لفظ احلديث( :بين اإلسالم على مخس) استعارة مكنية حيث شبه اإلسالم ببناء له
دعائم فذكر املشبه وحذف املشبه به ورمز إليه بشيء من لوازمه الذي هو البناء.
احلديث الرابع :خلق اإلنسان ومسريه األخري .لفظ احلديث( :إن أحدكم ليعمل بعمل أهل اجلنة حىت

ما يكون بينه وبينها إال ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها) الشاهد قوله( :بينه
وبينها إال ذراع) واللفظ املكىن به يشري اىل ساقة معروفة ومعلومة وهو معىن ظاهر واملعىن املكىن عنه
واخلفي وهو املرا د تصوير القرب من الوقوع وقرب األجل ،وليس املعىن حىت ما يكون بينه وبينها اال ذراع
يف مرتبة العمل ألن عمله الذي عمله ليس عمال صاحلا كما جاء يف احلديث.وهذه كناية التمثيلية.
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احلديث السادس :لفظ احلديث( :وإن يف اجلسد مضغة إذا صلحت صلح اجلسد كله وإذا فسدت
فسد اجل سد كله أال وهي القلب) ويف هذا احلديث شبه القلب ابملضغة أي قطعة من اللحم مث استعري
لفظها للقلب على سبيل اإلستعارة التصرحيية.
وشاهد آخر :داللته املتأثر يصور لنا احلديث ملك األعضاء وخيصه مبزيد العناية واالهتمام
فقول الرسول (عليه الصالة والسالم)" :إذا صلحت" يفهم معه أن تلك املضغة صاحلة ال يعتيها مرض
أو سقم واملعىن املكىن عنه كناية عن سالمة القلب وحسن اإلميان فهو كناية عن املوصوف.
وشاهد آخر عن قوله عليه الصالة والسالم( :صلح اجلسد) معناها الظاهر واملكىن به أن اجلسد
سليم معاىف من األمراض واألسقام ولكن املعىن املراد والذي يكىن عنه واملعىن اخلفي كناية عن مالزمة
صاحبه للطاعة فهي كناية عن املوصوف.
شاهد آخر عن قوله عليه الصالة والسالم( :فسدت) فامعىن أن هذا العضو أصاب العطب
والضرر وحسب واملكىن عنه هو الذي تفكر يف الذهن كناية عن اجلحود والكفر ابهلل عز وجل فهي
كناية عن موصوف.
شاهد آخر عن قوله عليه الصالة والسالم ( :فسد اجلسد كله) فاملعىن القريب وغري املقصود أن
اجلسد كله مريض ولكن املعىن املراد والذي له عقدت الكناية عن مالزمة صاحب للمعصية والفجور
فهي كناية عن املوصوف.
احلديث السابع :لفظ احلديث( :الدين النصيحة) وهذا مأخوذ من النصح وهو اخلياطة فشبه عمل
الناصح فيما يراه من إصالح حال املنصوح له مث استعريت كلمة النصح ملعىن إصالح حال الرجل مث
اشتق من النصح النصيحة على سبيل االستعارة التصرحيية.1
احلديث العاشر :لفظ احلديث( :مث ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغرب ميد يديه إىل السماء) وقوله
(أشعث أغرب) فاملعىن أنه ذو شعر متفرق أغرب من التاب والرحال وقطع املسافات يف األسفار وهو معىن
ظاهر ،واملعىن الذي يراد منه الكناية أنه غري مبال بشعره بل تدل احلال على زهده وبساطة أمره وهوما
جيعله قريب من هللا لتواضعه.

 1الفريوز آابدي .القاموس احمليط( .معىن النصح) ،دار البيان .الطبعة الثانية1407 .ه  .ص .312
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احلديث الثامن عشر :لفظ احلديث( :وأتبع السيئة احلسنة متحها) وهذا استعارة مكنية حيث شبهت
احلسنة ابنسان له خاصية احملو واإلزالة مث حذف املشبه به الذي هو اإلنسان وبقي شيء من لوازمه أال
وهو احملو واإلزالة على سبيل االستعارة املكنية.
احلديث التاسع عشر :لفظ احلديث( :احفظ هللا حيفظك) واملراد حفظ شرائع هللا وأحكام دينه وعلى
هذا فيه استعارة املكنية حيث شبهت الشرائع واألحكام ابلشيء الذي يصان وحيفظ من الضياع واألذى
مث حذف املشبه به ورمز له بشيء من لوازمه وهو احلفظ على سبيل االستعارة املكنية.
وشاهد آخر( :رفعت األقالم وجفت الصحف) املعىن املتبادر يف الذهن التوقف عن الكتابة
وأن ما كتب مل ميح واملعىن الذي ختفيه الكناية أن ما كتبه هللا عز وجل قد انتهى فاألقالم رفعت
والصحف جفت وال تبديل لكلمات هللا وهو معىن أتكيد عدم تغيري .فهي كناية عن صفة.
احلديث الثالث والعشرون :لفظ احلديث( :واحلمد هلل متأل امليزان) هذه استعارة مكنية حيث شبه
احلمد هلل جبسم له حجم وحيز ،وحذف املشبه به وأبقى له شيء من لوازمه الذي هو متأل على سبيل
االستعارة املكنية.
وشاهد آخر( :كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها) حيث شبه اإلنسان يف هذه
الدنيا ابلتاجر الذي يبكر لتجارته عند الصباح وذلك ألن اإلنسان تبدأ من حني يستيقظ فإما أن يقوم
ابلطاعة أو املعصية وحذف املشبه به وذكر ما يدل عليه وهو الغدو على سبيل االستعارة املكنية.
احلديث اخلامس والعشرون :لفظ احلديث( :ويف بضع أحدكم صدقة) فاللفظ املكىن به البضع واملعىن
الظاهر أن البضع يطلق على عقد النكاح وقيل اجلماع .1واملعىن اخلفي واملقصود كما هو دال عليه سياق
احلديث أنه يريد الفرج ،ولكنه يكره التصريح هبذا اللفظ فعمد إىل الكناية وهي كناية عن موصوف.

احلديث الثامن والعشرون :لفظ احلديث" :وعظنا رسول هللا (صلى هللا عليه وآله وسلم) موعظة وجلت
منها القلوب وذرفت منها العيون )"..والشاهد قوله وجلت منها القلوب ،فاملعىن القريب الظاهر أهنا
خافت منها القلوب كما جاء على النفس املعىن قول هللا عز وجل( :الذين إذا ذكر هللا وجلت قلوهبم).2
ولكن املعىن املكىن عنه هو شدة التأثر وبلوغ االنقياد واالستجابة مما مسع ،وهذا املعىن اخلفي الذي يستت
خلف املعىن الظاهر وهي كما تالحظ كناية موصوف.

 1ابن األثري .ضياء الدين .)1979( .النهاية يف غريب احلديث واألثر .بريوت :املكتبة العلمية .ج .1ص .345
 2سورة األنفال :أية.2 :
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شاهد آخر :قوله (وذرفت منها العيون) أي ذرفت الدموع وهو معىن ظاهر واملعىن اخلفي
املقصود أي حصول البكاء من املوعظة وهي كناية عن صفة البكاء والرقة.
شاهد آخر :قوله (عضو عليها ابلنواجذ) فهذا فيه استعارة مكنية ومتثيلية حيث شبه التمسك
ابلدين على هنج األنبياء والصاحلني وعدم التفريط والتعلم به بشيء يؤكل.
احلديث السادس والثالثون :لفظ احلديث( :ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل هللا له به طريقا
إىل اجلنة) كلمة (يلتمس فيه علما) أي يطلب العلم حيثشبه طلب العلم يف إدراكه وحتصيله بشسء
يلتمس لقصد العناية لتحصيله وطلبه وحذف املشبه به وأبقى ما يدل عليه وهو الفعل يلتمس على
سبيل االستعارة املكنية.
احلديث الثامن والثالثون :لفظ احلديث (من عادى يل وليا فقد آذنته ابحلرب) فاملعىن الذي يفهم من
اللفظ املكىن به أن هنالك حراب تدار جيوشا تساق وألوية تقعد وهو املعىن غري املقصود ولكنا ان هنالك
من بني ذلك اللفظ وهو املقصود إذ املعىن أن هللا يعاديه وميقته وخيزيه ورمبا فهم منم لفظ احلرب الشناعة
يف حماربة هللا ألوليائه وان هللا اصطفاهم فهو وليهم فهو وليهم والذي توالهم حبفظه وقوته.
احلديث األربعون :لفظ احلديث (إذا أمسيت فال تنتظر الصباح وإذا أصبحت فال تنتظر املساء) فاملعىن
الظاهر من هذا احلديث أن الرجل هو يف ترقب حلركة الليل مع النهار وأنه قد اليدرك الليل إذ أصبح
وقد ال يدرك الصباح إذا أمسى ولكن املعىن املكىن عنه وهو املقصود وغري الظاهر اإلستعداد للموت
والرحيل وهذا املعىن غري ظاهر يف اللفظ ولكنه أخفاه عن طريق أسلوب الكناية ملزيد التأمل فيه وهي
كناية عن املوصوف.
احلديث الثاين واألربعون :لفظ احلديث" :اي ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء" .1إذ املعىن املفهوم
الظاهر أن الذنوب إذا ارتكبها صاحبها وتزايدت وسجلت واملعىن اخلفي أهنا كناية عن كثرهتا وتعاظمها
املوىل جل وعلى وهي كناية عن موصوف.
وشاهد آخر :قوله ( :لو أتيتين بقراب األرض خطااي مث لقيتين ال تشرك يب شيئا ألتيتك بقراهبا
مغفرة) واملعىن لو جئتين مبا يقارب أو ميأل األرض خطااي واملعىن غري الظاهر واملكىن عنه الكثرة يف اقتاف
املعاصي والسيئات فهي كناية عن صفة.

 1عنان :السحاب بفتح العني ،وقيل ما اعتلى من السماء .ينظر :النهاية يف غريب احلديث واألاثر .ج .3ص .313
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وشاهد آخر :قوله( :بقراهبا مغفرة) أي يقابل هللا تلك الرزااي واملنكرات ابملغفرة والصفح وهذا
املعىن وهو املعىن الظاهر ولكن الكناية تتوشح هذا اللفظ إذ املعىن اخلفي التعبري عن سعة رمحة هللا وعظيم
غفرانه مهما بلغت ذنوبك أيها العبد وهي كناية عن صفة وهو مكىن عنه.
اخلامتة
إذن نقول يف النهاية إن االستعارة والكناية من الفنون البالغية هلما مكانتهما البالغية اخلاصة ،حيث أهنا
تعد من مظاهر اجلمال الفين يف األعمال األدبيه .ومن معطيات البالغة فيها أهنا تذكر احلقيقة مصحوبة
ابلدليل والربهان فتقصى الكالم قوة وعمقا يف التأثري .وسر آخر يف هذا الفن البالغي أنه ال يتك
التصريح ابلشيء إىل الكناية عنه يف بليغ الكالم إال لتوخي نكتة كاإليضاح أو بيان حال املوصوف،
واملسلم به أن التلميح أمجل من التصريح يف بعض املواطن من الكالم ويف اجململ تتشوق الصورة التعبريية
اإلحائية على الصورة الوصفية املباشرة.
واالستعارة أبنواعها تعطى قيمة يف الكالم ،مثال االستعارة التصرحيية جتسيد املعنوايت يف صور
حسية يعرب هبا عن املعىن الذهين أو احلالة النفسية مما يكون له األثر البالغ يف نفس املتلقي .وملا كانت
االستعارة التصرحيية حتتاج إىل التأمل والتخيل فاالستعارة املكنية تكون حاجتها إىل هذه األمور أكرب.
وامتازت اإلستعارة املكنية يف احلديث النبوي بوظيفيت التجسيم والتشخيص ،فجسمت األمور املعنوية إىل
زايدة التأمل أبوصافها ومعرفة أسرارها .والتشخيص يف احلديث النبوي ذو غاية واضحة يهدف إىل
حتقيقها ويرمي إليها وهي حتقيق اهلدف الديين ابلدرجة االساس ،وكذلك اإلستعارة التمثيلية.
وتبني من خالل هذا البحث أن الرسول (صلى هللا عليه وسلم) استخدم أسلوب االستعارة
والكناية يف خماطبة الناس يف كل األمور املتعلقة ابحلياة الدنيا وما بعد احلياة الدنيا ،حيث أن األمور
املعنوية قد ال تفهم على حقيقتها اليت وجدت عليها أو قد يكون فهمها انقصا ،ولكن من خالل
املتشاهبات ومقارنتها تكون تُقرب فهمها أكرب وأوسع .وهذا يدل على أن الرسول (صلى هللا عليه
وسلم) كان يؤثر التعبري ال تصويري على املعىن اجملرد ملا فيه من حيوية وأتثري يف املخاطب .وعلى سبيل
قدمت على وجه شواهد يف كتاب احلديث املسمى( :األربعون النووي).
املثال
ُ
املصادر واملراجع
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