الكناية

أ.د.سعد التميمي

الكناية:
لغــة :كنى عن كذا كناية  :تكلم بما يستدل به عليه ولم يصرح ،وقد كنى عن كذا بكذا  ،فهو كان  ،وكنى كنية
()1

أي سمى الرجل بأبي فالن  ،وأكناه وكناه بكذا واكتنى بكذا تسمى به .

اصطالحا ً  :هي لفظ أريد به الزم معناه مع جواز إرادة المعنى األصلي لعدم وجود قرينة مانعة من إرادته ،
و"هي عند أهل البيان أن يريد المتكلم اثبات معنى من المعاني ،ال يذكره باللفظ الموضوع له في اللغة
،ولكن يجيء المعنى هو ردفه في الوجود فيومئ إليه ويجعله دليال عليه" 2مثل قولهم (طويل النجاد)
كناية عن الطول ،فالنجاد هو حمالة السيف ،ولما كانت طويلة  ،فإن ذلك يعني طول من يحملها  ،فعبر
عن صفة الطول في الرجل بشكل غير مباشرة من خالل معنى مجاور للمعنى المقصود ،علما ان
المعنى الحقيقي متحقق لعدم وجود قرينة مانعة.
ويعد أبو عبيدة من أوائل العلماء الذين تعرضووووا لهذا الفن البالغي ،لكن الكناية عنده تمثل ما يفهم من
سَََا مُْم َح ْ ٌَُ َ
ل لُكم َح) ( )4وهو
الكالم من خالل السووويا  ،دون أن يذكر أسووومه صوووراحة ( )3كما في قوله تعالى( :نِ ُ
سَََََا ُ )()6كناية عن
كناية وتشوووووبيه ( ، )5وهذا يعني أن المفهوم لم يكن واضوووووحا ،وقوله تعالى( :أ ُ َو َُل ُم َ
سَََََت م مح النءِ ُ
الغشووويان( ، )7ويسوووتعمل أبو عبيدة الكناية اسوووتعمال اللغويين مثل سووويبويه والفراء بمعنى اللووومير فيمثل الكناية
ب) 9وقوله تعالىُْ (:الَّ ِإذُا بُلُ ُغتَ الت َّ ٌُاقِ ُي
بقوله تعالى ( :مْ ُّل ُم َن ُ
علُ َي هُا ُفان) 8وقوله تعالىُْ (:تَّى ت ُ ُو ُ
ارتَ ِبا َل ِحجُ ا ِ
) 10ثم يقول أن هللا عز وجل كني باللوووومير في ااية األولى عن األري وفي الثانية عن الشوووومث وفي الثالثة
عن الروح( )11و قد وردت الك نا ية ع ند ال جاحظ بمع نا ها ال عام وهو التعبير عن المعنى تلمي حا ً ال تصوووووووري حا ً
وإفصووواحا ً كلما اقتلوووى األمر ،وقال أن الكناية والتعري ال يعمالن في العقول عمل اإلفصووواح والكشوووف

()12

وهو يجعل الكناية أحد األسوووووواليغ البالغية التي يقتلوووووويها الحال أحيانا ً إذ يقول " ولكل ضوووووور من الحدي
ضوووور من اللفظ ولكل نوع من المعاني نوع من األسووووماء  ،فالسووووايف للسووووايف والافيف للافيف والجزل
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للجزل واإلفصووواح في موضوووا اإلفصووواح والكناية في موضوووع الكناية"( )13وإذا ما دققنا في كالم الجاحظ عن
الكناية والشوووووووواهد التي أوردها في ذلك ،فإننا نالحظ أنه ال يفر بينها وبين المجاز والتشوووووووبيه واالسوووووووتعارة
والتعريض  ،وقد ذكر ابن المعتز فنا ً من محاسوون الكالم سووماه بـوووووووو (التعريض والكناية ) إال أنه لم يعرضووهما
وأدخل فيها ما سمي لغزا ً وذكر قول بعلهم:14
أبوك أب ما زال للناس موجعا ً ألعناقهح نقٌا ً ْما ينقٌ الصقٌ
إذا عوج الكتاب يوما ً سطورهح

فليس بمعوج له أبدا سطٌ

والكناية عند المبرد تأتي على ثالثة أوجه أحدهما التعمية والتغطية كقول النابغة الجعدي:15
أْني بغيٌ اسمها وقد علح

هللا خفيـــــات ْل مكتتح

وقول ذي الرمة:16
أْب المكان القفٌ من أجل أنني

به أتغنى باسمها غيٌ معجح

أما الوجه الثاني :فهو الرغبة عن اللفظ الاسيث المفحش ،إلى ما يدل على معناه من غيـــره كقولــــــــه تعالى
في المسيا وأمه عليهما السالم (ُْانُا يُأَْ ُمال ِن ال َّ
طعُا ُم)()17وهو كناية عن قلاء الحاجة.
وثالثهما  :التفايم والتعظيم ،ومنه اشووووتقت الكنية وهي أن يعظم الرجل أن يدعى باسوووومه ،وقد وقعت في الكالم
على ضووووربين  :في الصووووبي على جهة التفاكل بأن يكون له ولد ويدعى بولده كناية عن اسوووومه ،وفي الكبير أن
ينادي باسم ولده صيانة السمه(. )18
ويذكر قدامة بن جعفر فنا ً بالغيا ً يسووميه اإلشووارة ،وهو أن يكون اللفظ القليل مشووتمالً على معان كثيرة
بإيماء إليها أو لمحة تدل عليها وقد وصووفت البالغة بأنها لمحة دالة ( )19ويذكر فنا ً آخر يسووميه (األردا ) وهو
قريغ من الكناية بمفهومها األ خير فاإلردا

عند قدامة ؛هو أن يريد الشووووووواعر الداللة على معنى من المعاني،

فال يأتي باللفظ الدال على ذلك المعنى بل بلفظ يدل على معنى  ،هو ردفه وتابع له  ،فإذا دل على التابع أبان
عن المتبوع مثل قول عمر بن أبي ربيعة:20
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بعيدة مهوى القٌط إما لنوفل أبوها وإما عبد شمس وهاشح
فالشوووووواعر أراد في هذا البيت أن يصووووووف طول الجيد فلم يذكره بلفظه الااع ،بل أتى بمعنى هو تابع
لطول الجيد ،وهو بعد مهوى القرط ( )21فهذا الشووواهد من شوووواهد الكناية ،ومفهوم فن ( اإلردا

) الذي يذكره

قدامة يتطابق إلى حد ما مع مفهوم الكناية  ،فعلى الرغم من عدم تصريحة بمصطلا الكناية إال أنه كان األقر
إلى مفهومها الذي ثبتت عليه فيما بعد.
وال يارج ابن فارس عما ذكره المبرد عن الكناية وقد يكون في حديثه عنها متأثرا ً به  ،فبعد أن عقد
بابا ً لها في كتابه الصووواحبي في فقه اللغة تكلم عن صوووورتين من صوووورها  ،أحدهما كناية التغطية  ،وذلك بأن
يكني عن الشوووويء فيذكره بغير اسوووومه تحسووووينا ً للفظ ،وإكراما ً للمذكور ،والثانية كناية التبجيل أي التعظيم مثل
قولهم ( أبو فالن ) صيانة السمه عن االبتذال ،وقد تكلم عن كناية اللمير وذكر قول حاتم:22
أماوي َل يغني الثٌا عن الفتى إذا ْشٌجت يوما ً وضاق بها الصدر
فاللووومير المسوووتتر في الفعل (حشووورجت) يعود على الروح( )23وتحدث ابن سووونان عن حسووون الكناية
وعما يجغ أن يكنى عنه في الموا ضع التي ال يح سن الت صريا فيها  ،وعد الكناية أ صالً من أ صول الف صاحة
وشوووورطا ً من شووووروط البالغة ()24وتحدث عن اإلردا

فقال" :ومن نعوت البالغة والفصوووواحة أن تراد الداللة

على المعنى فال يسووووووتعمل اللفظ الااع بالموضوووووووع له في اللغة بل يعتى بلفظ يتبع ذلك المعنى ضوووووورورة ،
فيكون في ذكر التووابع داللووة على المتبوع  ،ويسووووووومى اإلردا

والتتبيع ألنووه يعتى فيووه بلفظ هو رد

اللفظ

الماصوع بذلك المعنى وتابعة"(.)25
ويالط العسوووكري بين الكناية والتعري إذ يعدهما أمرا ً واحدا ً فيعرفهما بقوله " :الكناية والتعري أن
يكنى عن الشوويء ويعري به وال يصوورح  ،على حسووغ ما عملوا بالتورية عن الشوويء"( )26ثم يورد أمثلة لهما
ومن ذلك قول أبي العيناء عندما قيل له  :ما تقول في ابن وهغ ؟ قال "وما يسوووووووتوي البحران هذا عذ فرات
سائغ شرابه وهذا ملا أجاج"سليمان أفلل قيل  :وكيف قال  " :أفمن يمشي مكبا ً على وجهه أهدى أمن يمشي
سووويا ً على صووراط مسووتقيم" ( )27وتحدث أيلوا ً عن اإلردا

والتوابع وقال "إن يريد المتكلم الداللة على معنى

فيترك اللفظ الدال عليه الااع به ،ويأتي بلفظ هو ردفة تابع له فيجعله عبارة عن المعنى الذي أراده وذلك
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اص ٌُاتم ال َّ
ف)( )28وقصور الطر
ط ٌَ ِ
يهنَّ قُ ِ
مثل قوله تعالى( :فِ ِ
واإلردا
رد

في األصل موضوعة للعفا

 ،وذلك أن المرأة إذا عفت قصرت طرفها على زوجها فكان قصور الطر

وتابع لقصور الطر

على جهة التوابع

ردفا ً للعفا

 ،والعفا

"( )29وذكر المماثلة التي يقصد بها التمثيل  ،لكنه استشهد عليها بشواهد تدخل في

با الكناية إذ يقول عنها  :أن يريد المتكلم العبارة عن معنى فيأتي بلفظة تكون موضوووووووعة لمعنى آخر إال أنه
ال ينبئ إذا أورده عن المعنى الذي أراده كقولهم (فالن نقى الثو ) يريدون أنه ال عيغ فيه وليث موضووووووووع
نقاء الثو البراءة من العيو وإنما استعمل فيه تمثيالً(.)30
وياصص ابن رشيق القيرواني فصالً خاصا ً في كتابه العمدة لإلشارة  ،وبعد أن يبين فللها وأثرها
في الكالم يتكلم عن أنواعها ويجعل الكناية أحد هذه األنواع  ،إذ يقول أن اإلشارة من غرائغ الشعر وبالغتها
عجيبة تدل على بعد المرمى وليث يأتي بها إال الشاعر المبرز والحاذر الماهـر  ،وهي في كل نوع من الكالم
لمحة دالة واختصار وتلويا يعر

مجمالً  ،ومعناه بعيد من ظاهر لفظه ،ومن أنواعها التفايم واإليحاء

والتعريض والتلويا والكناية والتمثيل والرمز ،وإشارة إلى أن العر

يكنون عن المرأة بالشجرة والنالة

والسرحة والبيلة والناقة والشاة والنعجة ثم أورد أمثلة على ذلك مثل قول حميد بن ثور عندما حظر عمر بن
الاطا رضي هللا عنه على الشعراء ذكر المرأة:31
تجٌم أهلوها ألن ْنت مشـــعٌا ً
ء
ومالي من ذنب إليهح علمـــته

جنــــونا ً بهــــا يا طـــــول هذا التجٌم
سوى أنني قد قلت يا سٌْة اسلمي

وقول امرئ القيث: 32
وبيضة خدر َل يٌام خباُها تمتعت من لهو بها غيٌ معجل
وقول عنترة :33
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علي وليتها لح تحٌم
يا شاة ما قنص لمن ْلَّت له ٌْمت ء
فالسرحة في قول حميد وهي الشجرة كناية عن المرأة و البيلة في قول امرئ القيث أيلا ً كناية عن
سَََعمونُ نُ َع ُج ًة
سَََ َع ُوتِ َ
المرأة وكذلك الشووواة في قول عنترة وعلى غرار ذلك يذكر قوله تعالى( :نَّ َٰ ُهذُا أ ُ ِخي لُهم تِ َ
اْ ُدةَ)( )34فالنعجة كناية عن المرآة.
ُو ِل ُي نُ َعجُةَ ُو ِ
وقد أخذ فن الكناية بالثبات من حي المفهوم عند الجرجاني الذي قال عنه "الكناية أن يريد المتكلم
إثبات معنى من المعاني فال يذكره باللفظ الموضووووووووع له في اللغة  ،ولكن يجيء إلى معنى هو تاليه وردفه في
الوجود فيومئ به إليه ويجعله دليالً عليه" ()35وقد ضووووووور

مثالً على ذلك بقولهم (هو طويل النجاد) يريدون

طو يل القا مة وقولهم كثير الر ماد يعنون كثير القرى  ،وقولهم (نعوم اللوووووووحى) كناية عن المرأة المتر فة
المادومة التي لها منهم يكف يها أمرها  .وقد أرادوا من هذه كما ترى معنى ثم لم يذكروه بلفظه الااع به
ولكنهم توصووولوا إليه بذكر معنى آخر من شوووأنه أن يردفه في الوجود  ،وأن يكون إذا كان  ،فال ترى أن القامة
إذا طالت طال النجاد  ،وإذا كثر القرى كثر الرماد  ،وإذا كانت المرأة مترفة لها من يكفيها أمرها رد

ذلك

أن تنام إلى اللحى.
ويشوووووووير الجرجوواني إلى أن الجميع أجمع على أن الكنووايووة أبلغ من اإلفصوووووووواح والتعريض أوقع من
التصريا ،ويعلل ذلك بقوله "اعلم أن سبيلك أوالً أن تعلم أن ليست المزية التي تثبتها لهذه األجناس على الكالم
المتروك على ظاهره والمبالغة التي تدعي لها في أنفث المعاني التي يقصووووووود المتكلم إليها بغيره ولكنها في
طريق إثباته لها وتقريره إياها وتفسوووووير ذلك أن ليث المعنى إذا قلنا ( أن الكناية أبلغ من التصوووووريا ) أنك لما
كنيت عن المعنى زدت في ذاته  ،بل المعنى أنك زدت في إثباته فجعلته أبلغ وأوكد واشوود  ،فليسووت المزية في
قولهم (جم الرماد) .أنه دل على قرى أكثر بل أثبت له القرى الكثير من وجه هو أبلغ واوجبته إيجابا ً هو أشوود ،
وأدعيته دعوى أنت بها أنطق وبصوووحتها أوثق  ،فإذا جعلوا الكناية مزية على التصوووريا لم يجعلوا تلك المزية
في المعني المكني عنه ولكن في إثباته للذي ثبت له  ،وذلك أنا نعلم أن المعاني التي يقصووووود الابر بها ال تتغير
في أنفسوووها بأن يكنى عنها بمعان سوووواها ،ويترك أن تذكر األلفاظ التي هي لها في اللغة  ،ومن هذا الذي يشوووك
أن معنى طول القامة وكثرة القرى ال يتغيران بأن يكنى عنها بطول النجاد وكثرة الرماد وتقدير التغيير فيها
يعدي إلى أن ال تكون الكناية عنهما ولكن عن غيرهما ويشوووووووير الجرجاني إلى إن لإلثبات عن طريق الكناية
مزية ال تكون إذا كان عن طريق التصووريا أنك إذا كنيت عن كثرة القرى بكثرة رماد القدر كنت قد أثبت كثرة

- 34سورة ص 23
 - 35دَلئل اإلعجاز ص 52

القرى بإثبات شووواهدها ودليلها وما هو على وجودها ،وذلك ال محالة يكون أبلغ من إثباتها بنفسوووها  ،وذلك ألنه
يكون سبيلها حينئذ سبيل الدعوى تكون مع شاهد(.)36
ويصف الجرجاني هذا الفن من القول بأنه دقيق المسلك لطيف المأخذ وهو أنا نراهم كما يصنعون في
نفث الصوووووووفة بأن يذهبوا بها مذهغ الكناية والتعريض كذلك يذهبون في إثبات الصوووووووفة في هذا المذهغ ،وإذا
فعلوا ذلك بدت هناك محاسن تمأل الطر

ودقائق تعجز الوصف  ،ورأيت هناك شعرا شاعر وسحرا ساحراً

وبالغة ال يكمل لها إال الشوواعر المفلق والاطيغ المصووقع ،وكما أن الصووفة لم تأتك مصوورحا بها مكشوووفا عن
وجهها ولكن مدلوالً عليها بغيرها وكان ذك أفام لشأنها وألطف لمكانها  ،وكذلك إثباتك الصفة للشيء تثبيتا ال
إذا لم تلقه إلى السوووامع صوووريحا وجئت إليه من جانغ التعريض والكناية والرمز واإلشوووارة كان له من الفلووول
والمزية ومن الحسووووون والرونق ما ال يقل قليله وال يجهل موضوووووع الفلووووويلة فيه( )37والجرجاني في كالمه هذا
يتكلم عن قسم م ن أقسام الكناية وهو ما سماه المتأخرون كناية عن النسبة أي نسبة الصفة إلى الموصو .
ويرى الرازي أن اللفظة إذا أطلقت وكان الغري األصووولي غير معناها فال يالوا إما أن يكون معناها
()38

مقصووووورا أيلووووا ليكون داال على ذلك الغري األصوووولي  ،وإما أال يكون فاألول الكناية وفي الثاني المجاز

ويرى السوووكاكي أن ترك التصوووريا بذكر الشووويء إلى ذكر ما هو ملزومه لينتقل من المذكور إلى المتروك هو
من قبيل الكناية ( )39وبعد ذكره لعدة تعريفات يرجا ابن األثير أن تكون الكناية هي كل لفظة دلت على معنى
يجوز حمله على جانبي الحقيقة والمجاز بوصوووووووف جامع بين الحقيقة والمجاز ( )40ويرى القزويني أن الكناية
لفظ أريد به الزم معناه مع جواز أرادة معناه حينئذ(.)41
ويرى ابن أبي اإلصووبع ؛أن الكناية هي أن يعبر المتكلم عن المعنى القبيا باللفظ الحسوون وعن الفاحش
بالظواهر

()42

ويذكر العلوي عدة تعريفوات للكنواية منهوا قو له " إنهوا اللفظ ا لدال على معنيين ماتلفين حقيقوة

ومجازا ً من غير واسطة ال على جهة التصريا"(.)43

 - 36ينظٌ دَلئل اإلعجاز 343 ، 56 -55
 - 37دَلئل اإلعجاز ص 237-236
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 - 42تحٌيٌ التحبيٌ 143
 - 43الطٌاز ج 1ص 373

ويرى الزركشي أن الكناية عن الشيء هي الداللة عليه من غير التصريا باسمه وهي عند أهل البيان
أن يريد المتكلم إثبات معنى من المعاني فال يذكره باللفظ الموضوووع له في اللغة ولكن يجئ إلى معنى هو تاليه
وردفه في الوجود ويجعله دليال عليه فيدل على المراد من طريق أولى(.)44
و قد فر الحموي بين الكناية واإلردا
البديع أفردوا اإلردا

فقال "الكناية هي اإلردا

عند عل ماء البيان وإن ما عل ماء

عنها ،والكناية هي أن يريد المتكلم إثبات معنى من المعاني فال يذكره باللفظ الموضووووع

له في اللغة ولكن يجئ إلى معنى هو ردفه في الوجود فيومئ إليه ويجعله دليال  ،أمام األردا

فهو أن يريد

المتكلم معنى فال يعبر عنه بلفظه الموضوع له بعينه بل يعبر عنه بلفظ هو ردفه وتابعه(.)45
الكناية بين الحقيقة والمجاز
لقد اختلف البالغيون الذين جاءوا بعد الجرجاني في الكناية هل هي حقيقة أم مجاز فبعلوووووهم أنكر أن
تكون مجازا فهي حقيقة ومنهم الرازي ( )46وعز الدين بن عبد السوووالم الذي قال "الظاهر أن الكناية ليسوووت من
المجاز ألنك اسووووتعملت اللفظ فيما وضووووع له وأردت به الداللة على غيره ولم تارجه على أن يكون مسووووتعمال
فيموا وضوووووووع لوه"

()47

وعلى الرغم من أنوه لم يقف عنود طبيعوة الكنوايوة من حيو

كونهوا مجوازا وحقيقوة فوإن

الجرجاني يميل إلى أن الكناية ليسوووووووت من المجاز وهذا ما نفهمه عندما تحدث عن الكناية وحددها بأن تترك
اللفظ المو ضووووووووع للمعنى الذي تريد التعبير عنه وتأتي إلى معنى هو ردفه وتاليه فيعبر به وانتقل بالكالم عن
المجاز فقال (أما المجاز فقد عول الناس في حده على حدي النقل وأن كل لفظ نقل عن موضوووووووعه فهو مجاز
( )48وكالم الجرجاني هذا ال يمثل إخراج الكناية من المجاز فقط بل يشوووووووير الى الفر بينها وبين المجاز ومع
هذا فان الجرجاني لم يشووووووور إلى أن الكناية من الحقيقة وقد يكون عري الجرجاني هذا هو ما جعل القزويني
ياتار مذهغ التوسط بين الحقيقة والمجاز(  )49ويعلل الدسوقي رأي القزويني بقوله "الكناية اخراجها بناء على
أنها واسوووطة ال حقيقة وال مجاز  ،أما أنها ليسوووت حقيقة فألنها اللفظ المسوووتعمل فيما وضوووع له  .والكناية ليسوووت
كذلك وأما إنها ليسوووووت مجازا فألنه اشوووووترط فيه القرينة المانعة عن إرادة الحقيقة والكناية ليسوووووت كذلك ولذلك
أخرجها من تعريف المجاز"(.)50
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وذهغ آخرون إلى أنها من المجاز ومنهم العلوي الذي يقول" :وهكذا اسووووم المجاز فأنه شووووامل ألنواع
من اال ستعارة والكناية والتمثيل"( ، )51ويرى ال سكاكي أنها نازلة من المجاز منزلة المركغ من المفرد ( )52أما
ابن األثير فقد عد الكناية من االسوووتعارة وقال كل كناية اسوووتعارة وليسوووت كل اسوووتعارة كناية ( )53ليجعل الكناية
أخص واالستعارة أعم وأشمل.
ويرى السووويوطي أن هنالك أربعة أراء في هذه القلوووية فإضوووافة ل راء التي ذكرناها يذكر رأيا ً رابعا ً
وهو من اختيار الشوويت تقي الدين السووبكي ويتلاص في أن الكناية تقسووم إلى حقيقة ومجاز  ،فإن اسووتعمل اللفظ
في معناه من الزم المعنى أيلوووووووا فهو حقيقة وإن لم يرد المعنى بل عبر بالملزوم من الالزم فهو مجاز فيما
وضع له(.)54
في األخير إذا قصد المتكلم الداللة الحقيقية في كالمه  ،فان الكناية ال تتحقق  ،ولما كان المقصــــــود
هـــو الداللة المجــــــازية فان الكناية داخلـــة في المجاز  ،أما جواز إيراد المعنى الحقيقي ال يدخلها في
الحقيقة  ،وهذا الجوار هو معيار للفريق بينها وبين المجاز واالستعارة.
أقسام الكناية
في المرحلة األولى من التأليف البالغي لم يكن للكناية تقسوووويم واضووووا على الرغم من أن بعض البالغيين
قد ذكروا شووواهد تدل على هذه األقسووام وقد قسوومها ابن األثير إلى قسوومين  :ما يحسوون اسووتعماله وماال يحسوون
اسوووتعماله هو عيغ في الكالم فاحش ()55وقد قسوووم السوووكاكي الكناية إلى ثالثة أقسوووام وهي الكناية المطلوبة بها
نفث الموصو

والكناية المطلو بها نفث الصفة والكناية التي يطلغ بها تاصيص الصفة بالموصو

وقد

تبعه في هذا التقسوويم القزويني ومن جاء بعده من شووراح التلايص()56وقد اسووتند هعالء في تقسوويمهم إلى طبيعة
المكنى عنه .
الكناية عن الصفة :
وهي الكناية المطلو بها الصفة نفسها والمراد بالصفة المعنى القائم المطلق كالشجاعة والشهامة والجمال
والنور وغير ذلك ال الصفة ذات الداللة النحوية ( النعت ) وتتحقق هذه الكناية من خالل التصريا بالموصو
والنسووووبة إليه من خالل صووووفة أخرى تعدي أو تعكث الصووووفة المطلوبة لكونها مجاورة لها أو ردفها مثل قوله
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تعالى ( فأصوووووبا يقلغ كفيه ) فهذا التعبير كناية عن الندم فتقليغ الكف من لوازم الندم ومن شوووووواهد هذا النوع
من الكناية قول الانساء:57
طويل النجاد رفيع العماد

ساد عشيٌته أمٌدا

فقد كنت الشووووواعرة عن طول صوووووار أخيها بقولها طويل النجاد فطول النجاد أي حمالة السووووويف يعني
طول القامة وكنت عن سووووووويادته وشووووووورفه بقولها رفيع العماد وكنت عن شوووووووجاعته ورجاحة عقله وحكمته
بقولها(سََاد عشََيٌته أمٌدا) فالانسوواء في هذا البيت لم تذكر صووفاته صووراحة ،بل ذكرت صووفات أخرى كانت
الدليل على الصوفات الحقيقية التي أرادت الشواعرة إثباتها الخيها صوار  ،فهذه الكنايات دليل السوامع للوصوول
إلى المقصود ومن الشواهد األخرى على الكناية قول طرفة بن العبد-:58
أنا الٌجل الضٌب الذي تعٌفونه

خشاش ٌْأس الحية المتوقد

ففي هذا البيت يكني الشوووواعر عن صووووفات الصووووالبة في الجسووووم وخفة اللحم والذكاء ومن األمثلة األخرى قول
الحصين بن حمام الفزاري:59
ب تُدمى ْملو ممنا
فُلُسنا عُلى األُعقا ِ

قدامنا تُقطم مٌ الدِما
ُولُ ِكن عُلى أ ُ ِ

فالشاعر في هذا البيت يكنى عن الشجاعة وذلك من خالل ذكر معان رد

لها وهي تـوووووقطر الدم على

األقدام ومن الكنايات األخرى التي ال تسوووووووتلزم االنتقال عبر عدة معاني للوصوووووووول إلى المعنى المطلو قول
نصيغ

60

لعبد العزيز على قومه
فبابك الــــين أبوابهح
وْلبك أرأف بالزائٌين

وغيٌهــــح نعح ظاهٌه
ودارك مأهولة عامٌه
من األم بابنتها الزائٌه

فالكناية تتحقق في االنتقال من وصووووووف الكلغ الذي ألف الزائرين بعد أن أصووووووبحوا معروفين عنده ،
وهذا يعني أنهم يأتون مرارا ً وكثرة الزوار وتكرار مجيئهم دليل كرمة وإحسووووانه وهي الصووووفة التي كنى عنها
الشاعر في البيت الثال ومن ذلك قول عمر بن أبي ربيعة(:)61
 57ديوان الخنسا ،شٌح ْ:مدو طناس ،دار المعٌفة ،بيٌوت،ط، 2004، 2ص31
 58ديوان طٌفة بن العبد ،شٌح مهدي محمد ناصٌ،دار الكتب العلمية ،بيٌوت،ط، 2002، 3ص27
 59شٌح ديوان الحماسة ،المٌزوقي،ت غٌيد الشيخ،دار الكتب العلمية،بيٌوت،ط، 2003 ،1ج،1ص146
 60شعٌ نصيب بن رباح،جمع د .داوود سلوم ،مطبعة الٌشاد،بغداد، 1967.ص99
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نظٌت إليها بالمحصب من منى

ولي نظــــــــــٌ لــ ـوَل التحٌج عارم

فقلت أشمس أم مصابيح بيعــة بدت لك تحت السجف أم أنت ْالح
بعيدة مهوى القٌط إما لنوفــل

أبوهــا وإما عبد شمس وهاشح

فالكناية في البيت الثال في قوله (بعيدة مهوى القرط) ومهوى القرط هو المسافة من األذن إلى الكتف
والشاعر يصر

جبينه بأنها بعيد مهوى القرط ،وهو يقصد طويلة الجيد أو الرقبة وهي صفة حسنة وقد عدل

عن التصووريا واختار الكناية عن هذه الصووفة لكي يثبتها ومن الشووواهد األخرى على هذا النوع من الكناية قول
المتنبي:62
ساهمح و بسطهح ٌْيٌ
فم َّ

مٌاب
وصبَّحهح وبسطمهح ت م

وقوله أيلا (: )63
تشتكي ما اشتكيتم من ألح الشو

ق ْيث النُّحول
ق إليها والشو م

فالمتنبي في البيت األول يصووف الذين أوقع بهم سوويف الدولة بأن بسووطهم في المسوواء وقبل اإليقاع بهم
كانت من الحرير ثم صووووارت في الصووووباح من الترا  ،ففي البيت كنايتان األولى عن صووووفة العزة والسوووويادة
وعبر عنها من خالل قوله(بسووووووطهم حرير) فعندما تكون البسووووووط من حرير ال بد أن يكون أصووووووحابها أعزاء
وسووادة أما الكناية الثانية فقد كانت عن الذي في قوله ( بسووطهم ترا ) فعندما تكون البسووط الترا نفسووه ال بد
ان يكون أصوووووحابها فقراء أذال ء وفي البيت الثاني تتحقق الكناية في كلمة النحول وهي كناية عن صوووووفة وهي
العشووق فالعشووق يتطلغ ويسووتلزم النحول فهو من عالمات العشووق وقد عبر الشوواعر عن صووفة العشووق بصووورة
عير مباشرة من خالل معنى مراد

له ومن شواهد الكناية قول الشاعر :
سود تعض بنات النادم الحصٌ

وأقبلت يوم جد البين في ْلل
64
ورا)
َسََََََ َطهُا ْم َّل ا َل ُب َ
سََََََ ِ فُت ُ َقعم ُد ُملمو ًما َّم م
وقوله تعالى (:وَلُ تُجَ ُع َل ُيدُكُ ُم َغلمولُ ًة ِإلُى عمنم ِقكُ ُوَلُ تُب م
حَسََََََ ً
فالكناية في البيت الشعري (تعض بنات النادم) وهي كناية عن صفة الندم وقد عبر الشاعر عن هذه الصفة من
خالل التعبير عن معنى مراد

له وهو العض على البنان أما في ااية الكريمة فهناك كنايتان األولى في قوله

(ال تجعل يدك مغلولة) وهي كناية عن صووفة البال التي لم يصوورح بها ،واختار أن يثبتها من خالل معنى آخر
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وهو (غل اليد) أما الكناية الثانية فهي قوله تعالى ( ال تبسوطها كل البسوط) وهي كناية عن صوفة التبذير التي لم
يصرح بها  ،واختار معنى آخر أثبت الصفة المقصود من خالله ومن الشواهد األخرى قول الشاعر(: )65
بيض المطابخ َل تشكوا أماُهح

طبخ القدور وَل غسل المناديل

وقول ابي نعاس:66
رأيت قدور الناس سودا من الصلى

وقدر الٌقاشبين بيضا ْالبدر

وقول الشاعر:
فتى مختصٌ المأْول

والمشٌوب والعطٌ

نقي الكأس والقصعـ

ة والمنديل والقدر

وقول أعرابية لبعض الوالة (أشكو إليك قلة الجرذان).
وقول خالد بن يزيد بن معاوية :67
تجول خال خيل النسا وَل أرى
أْب بني العوام طٌا لحبها

لٌمله خلخاَل يجول وَل قلبا

ومن اجلها أْببَت أخوالُها ُْ َلبا

ففي الشاهد األول هناك كناية تتحقق في أكثر من تركيغ وهي كناية عن صفة البال وقد عبر عن هذه
الصوووفة من خالل إيراده معان أخرى تثبتها وتعكدها مثل بيض المطابت أي أنها نظيفة والنظافة دليل على عدم
الطبت الذي هو بالتالي دليل على البال  ،أيلوا عدم شوكوى إماكهم طبت القدور وغسول المناديل تعد كناية عن
البال ألن ذلك دليل على عدم الطبت الذي هو دليل على البال  ،أما في الشوووووواهد الثاني فهناك كناية عن البال
أيلووووووا وقد عبر عنها الشوووووواعر من خالل معنى آخر وهو اختصووووووار األكل والشوووووور والعطر  ،ونقاء الكأس
والمنديل والقدر وكل هذه كنايات عن صوووووووفة واحدة هي البال  ،أما قول األعرابية فقيه كناية عن الفقر وقد
عبرت عن هذه الصووووفة من خالل معنى آخر وهو ( قلة الجرذان ) فقلة الجرذان تسووووتلزم قلة األكل وقلة األكل
تستلزم الفقر ففي هذا األسلو بالغة عالية وتأثير كبير في السامع وفي الشاهد األخير يكني الشاعر عن صفة
السووووومنة لدى حبيبته بصوووووورة غير مباشووووورة عن طريق إثباتها من خالل معنى آخر وهو عدم تجول أو حركة
الالاال والسواد في يديها ورجليها وذلك يستلزم السمنة وهي الصفة التي قصدها الشاعر.
ثانيا الكناية عن موصوف :

 - 65رسائل الثعالبي،الثعالبي،مطبعة الجوائب،قصطنطينة،ط 1301، 1ه ،ج،1ص. 71
 66ديوان أبي نؤاس ،ت ايفالد فاغنٌ ،دار فٌانز شتاينٌ،ج، 2ص62
 67األغاني ،اَلصفهاني،ج17ص511

نفسوووووه()68وفي هذا النوع يصووووورح بالصوووووفة وينسوووووبها إلى

وهي الكناية التي يطلغ فيها الموصوووووو
الموصوو

من دون التصوريا به  ،إذ يذكر عنه صوفة أو صوفات تاتص به وتدل عليه ومن شوواهد هذا النوع

قول المتنبي

()69

فمساهح وبسطهح ٌْيـٌ

وصبحهح وبسطهح تٌاب

ومن في ْفة منه قنــاة

ْمن في ْفة منهح خضاب

ففي البيت األول كنايتان عن صفتين كما مر من قبل أما في البيت الثاني فهناك كنايتان عن موصوفين
والموصو وفان هما الرجل والمرأة اللذان لم يعبر عنهم مباشوورة بل اختار معنى أخر ،عبر من خالله عنهما ففي
قوله (ومن في كفه عنهم قناة) كنى عن الرجل ممسوووك القناة أي الرما يسوووتلزم الرجل وفي قوله (كمن في كفه
منهم خلا ) كناية عن المرآة فالالا يستلزم المرآة ومن الشواهد األخرى قول عمرو بن معد يكر :70
الضاربين بكل أبيض مخذم

والطاعنين مجامع األضغان

والماذم السوويف القاطع والكناية في قوله (مجامع األضووغان) فالشوواعر كنى بهذا التعبير عن القلغ فهو
مجمع األضغان (األحقاد) وهي كناية عن موصو

وهو القلغ ومن الشواهد األخرى قول أبي العال المعري:
ْأن أباه أورثه السالءَل

سليل النار دق ورق ْتى

فالكناية في قوله ( سليل النار) الذي ق صد به (ال سيف) الذي ت سله النار وهي كناية عن موصو

ومن

ذلك أيلا قول البحتري يصف قتله الذئغ:71
فاتبعتها أخٌى فأضللت نصلها

بحيث يكون اللب والٌعب والحقد

وقول آخر :
مشغوفة بمواطن الكتمان

قوم تٌى أرماْهح يوم الوغى

فالكناية في بيت البحتري تت حقق في قوله (بحي يكون اللغ الرعغ والحقد )وهنا إشارة إلى موصو
لم يصرح به الشاعر على سبيل الكناية عن الموصو

وهو القلغ  ،فاللغ هو القلغ والرعغ والحقد مركزهما

القلغ  ،أما في البيت الثاني فالكناية في قوله ( موطن الكتمان ) وهي كناية عن موصوووووووو

وهو القلغ الذي

يم ثل موطن كتمان األسرار ومن الشواهد األخرى على هذا النوع من الكناية قول أبي نواس (:)72
 - 68معجح المصطلحات البالغية . 572
 - 69ديوان المتنبي ج،1ص95
 70سٌ الفصاْة ابن سنان الخفاجي ،دار الكتب العلمية ،بيٌوت ،ط، 1ص81
 71ديوان البحتٌي،ج، 2ص744
 - 72ديوان أبي نواس  ،ص .227

إلى موطن األسٌار قلت لها قفي

ولما شٌبناها ودب دبيبها
وقول ااخر في رثاء من مات بعلة في صدره :

لها الصالل الٌقش شٌ دبيب

ودب له في موطن الحلح علة
وقول الشاعر:

وإن ْلفت َل ينقض الشي عهدها

فليس لمخضوب البنان يمين

وقول الشاعر :73
علي وْح باك بأجفان ضيغح
ء

رْلت فكح باك بأجفان شادن
وقول الشاعر :74
أفاضل الناس أغٌاض لذا الزمن

يخلو من الهح أخالهح من الفطن

ففي الشووواهد األول يكني الشووواعر أبو نواس عن موصوووو
واخت يار معنى آخر وهو تابع له أو رد

وهو (القلغ)من خالل ترك التصوووريا به

له ليثبت من خال له الموصوووووووو

و هذا المعنى هو قو له (مواطن

األسوووورار) فمواطن األسوووورار هي القلو التي لم يصوووورح بها وعكسووووها التركيغ المذكور  ،وفي البيت الثاني
تتحقق الكناية في قول الشوواعر (موطن الحلم) ومن عادة العر أن تنسووغ الحلم إلى الصوودر  ،فالكناية هنا عن
الصودر وهو موصوو

وقد اختار الشواعر التعبير عنه من خالل الكناية لما لها من تأثير كبير في نفث السوامع

فلوووال عن التعبير الذي اختاره الشووواعر هو مما يوصوووف به الصووودر ،وفي البيت الثال تتحقق الكناية في قول
الشاعر (مالو البنان) وهي كناية عن موصو

وهذا الموصو

هو المرأة وذلك ألنها هي التي تالغ

وذكر صووفة بدال عنه وهي (تالوويغ البنان) وقد لجأ الشوواعر الى عدم التصووريا بالموصووو
كالمه أكثر تأثيرا في السووامع وفي البيت الرابع هناك كنايتان موصووو

وذلك كي يكون

وكلمة شووادن مما توصووف به األولى

في قول الشووووواعر (فكم باك بأجفان شوووووادن) وهي كناية عن المرأة وهي الدليل على الموصوووووو
الكناية الثانية فهي في قول الشوووواعر ( باك بأجفان ضوووويغم) وهي كناية عن موصووووو
الشاعر عدم التصريا بالموصو

المرأة ،أما

وهو الرجل وقد اختار

 ،واختيار صفة تدل عليه وهي كلمة ضيغم وهي مما يوصف بها الرجل.

في البيت الاامث تتحقق الكناية في قول الشووواعر (أخالهم من الفطن) وهي كناية عن موصوووو
(الجهال) إذ ترك الشووووواعر الموصوووووو

وهو

ولم يصووووورح به ،وذكر صوووووفة تدل عليه وهي خلوهم من الفطن ومن

الشواهد األخرى على الكناية عن الموصو
 73ديوان المتنبي،ج، 2ص482
 74ديوان المتنبي،ج، 2ص549
 75الشوقيات ،أْمد شوقي،دار العودة  ،بيٌوت ج، 2ص123

قول أحمد شوقي:75

إن الذي مأل اللغات محاسنا

جعل الجمال وسٌه في الضاد

فقد كنى الشوووووواعر بالذي مأل اللغات محاسوووووون عن هللا عز وجل وكنى باللوووووواد عن اللغة العربية ففي
الكنايتين كنى الشاعر عن موصو .
ثالثا  :الكناية عن إثبات الصفة للموصوف:
وهي الكناية التي يطلغ بها تاصووويص الصوووفة بالموصوووو
ألمر أو نفيه عنه وتتحقق بالتصووريا بالصووفة والموصووو

وهي كناية عن نسوووبة( )76ويراد بها إثبات أمر

دون التصووريا بالنسووبة بينهما وتذكر نسووبة أخرى

تستلزم النسبة المكنى عنها ومن ذلك قول زياد بن األعجم يمدح عبد هللا بن الحشرج أمير نيسابور:77
إن السماْة والمٌو ة والندى

في قبة ضٌبت على ابن الحشٌج

ج ذو نائل
ملك
متو َ
أغــــــــٌ َّ
ُّ
للمـمـ َعت ُفـــــينُ يـــــمينمه لــــح تُشـَــــنُجِ
فالشاعر أراد أن يثبت السماحة والمروءة والندى خالال للممدوح فترك التصريا المباشر في أن يقول
إن السووماحة والمروءة والندى مجموعة في ابن الحشوورج أو مقصووورة عليه  ،وعدل إلى ما هو عليه في البيت
من الكناية فجعل كونها في القبة الملووووروبة عليه عبارة عن كونها فيه وإشووووارة إليه فارج كالمه بذلك إلى ما
خرج إليه من الجزالة والفاامة ويقول الجرجاني في معري حديثه عن هذا الشوواهد لو أن الشوواعر أسووقط هذه
الواسطة من البيت لما كان إال غفال وحديثا ساذجا()78ومما يعد نظيرا لبيت زياد في هذا النوع من الكناية ،قول
يزيد بن الحكم يمدح يزيد بن المهلغ وهو في جيش الحجاج(:)79
د وفضل الصالح والحسب

أصبح في قيدك السماْة والمجـ

فالشوواعر أراد أن يثبت صووفات السووماحة والمجد ،وفلوول الصووالح والحسووغ للممدوح فترك التصووريا
المباشر واختار أسلو الكناية عن نسبه الصفة إلى الموصو

 ،فجعل كل تلك الصفات في القيد الذي ضر

عليه،ليقصد الشاعر المعنى المجازي ال الحقيقي ،ومن الشواهد األخرى قول أبي نواس(: )80
فما جاوره جود وَل ْل دونه

ولكن يسيٌ الجود ْيث يسيٌ

فالشاعر هنا يريد أن ينسغ الكرم إلى ممدوحه وبدال من أن ينسغ له هذه الصفة بشكل مباشر فيقول
(هو كريم ) كنى عنه بمالزمة الجود إياه ومن شواهد هذه الكناية قول الشنفرى(:)81

- 76معجح المصطلحات البالغية وتطورها ص572
 77شعٌ زياد بن األعجح ،جمع وتحقيق ،يوسف ْسين بكار،دار المسيٌة،ط، 1983، 1ص49
 - 78دَلئل اإلعجاز ص 237
 - 79دَلئل اإلعجاز ص . 238
- 80ديوان أبي نواس . 258
 - 81ديوان الشنفٌى ،تقديح طالل ٌْب ،دار صادر ،بيٌوت ،ط1996، 1ص36

إذا ما بيوتَ بالمذم ِة ْلت

اللوم بيتها
تح ُّل بمنجاة من َ
وقول الشاعر حسان بن ثابت:82
بنى ُّ
فاستقٌت عماده
العز بيتا
َّ

علينا فأعيا الناس أن يتحوَل

وقول المتنبي(: )83
إن في ثوبك الذي المجد منه

لضــــــيا يٌى بكل ضيا

وقول الشاعر :
والمجد يمشي في رْابه

اليمن يتبع ظلــــــــــــه
وقول الشاعر :
يصيٌ إبان قٌين السما
وقول البحتري

ح والمكٌمات معا ْيث صارا

()84

أو ما رأيت المجد ألقى رْله
وقول الشاعر أبي تمام

في آل طلحة ثح لح يتحول

()85

أبين فما يزرن سوى ٌْيح

وْسبك أن يزرن أبا سعيد

ففي البيت األول يقصوود الشوونفرى الصووفة في الممدوح من خالل إثباتها في المكان الذي يكون فيه وإلى
لزومها له بلزومها الموضووع الذي يحله  ،فالشوواعر يثبت صووفة العفة للمرأة  ،من خالل نفي اللعم عنها وأبعدها
عنه بأن نفاه عن بيتها وباعد بينها ،وبينه ومذهغ الشوونفرى ال ياتلف عن مذهغ زياد إال بأنه اسووتادم أسوولو
النفي  ،وفي البيت الثاني يبدع حسوووووووان بن ثابت في إخراج صوووووووورة الكناية التي يثبت فيها المجد لقبيلته فعلى
الرغم من أنه جاء على غرار بيت زياد إال أنه أبلغ وأجمل من خالل االسوووتعارة التي رافقت الكناية فهو جعل
من المجد بيتا تقوم دعائمه على قبيلة الشووووووواعر وأن هذا المجد لم يتحول عنهم وطال اقترانه بهم حتى أعيى
الناس ،وبذلك ترك الشوووواعر التصووووريا بان يقول ان قبيلته شووووهرته بمجدها واختار الكناية عن نسووووبه الصووووفة
للموصو

وفيها يكون التعبير أبلغ وأكثر جمالية وتأثيرا في السامع  ،وفي البيت الثال يلجأ المتنبي أيلا إلى

الكناية التي يثبت فيها الصووووفة للموصووووو

تاركا التصووووريا إذ يذكر الصووووفة وهي المجد وينسووووبها إلى إحدى

متعلقات الممدوح وهو الشوووور فيحقق بذلك نسووووبة الصووووفة للموصووووو
 82ديوان ْسان بن ثابت ،ت،عبد .أ .مهنا ،دار الكتب العلمية ،بيٌوت ،ط1994، 2ص207
 - 83ديوان المتنبي ج، 1ص 51
 - 84ديوان البحتٌي ص . 984
 - 85ديوان ابي تمام ج 1ص . 387

عن طريق الكناية  ،وفي البيت الرابع

يصرح الشاعر بالصفة و هي (المجد)وينسبها إلى الموصو
كناية نسووووبة صووووفة إلى موصووووو

المكنى عنه بصفة من صفاته وهي (ظله) وهي

وهو الممدوح  ،وفي البيت الاامث تتحقق الكناية في قول الشوووواعر (قرين

السووماح والمكرمات معا حي صووار) فهو يثبت الصووفة المتمثلة بـوووووووو ( السووماح والمكرمات) في الممدوح على
سوووووووبيل الكناية عن نسوووووووبة ،وفي البيت السوووووووادس يجعل البحتري يجعل من المجد رجال له رحل نزل به في
الممدوحين (آل طلحة) ولم يتحول عنهم ،فاختار الكناية عن نسووووبة  ،على التصووووريا إذ ذكر الشوووواعر الصووووفة
وهي المجد ،ونسبها إلى مكان الموصو

،وبذلك أثبت الصفة للموصو

وهو الممدوح من خالل جعله المجد

والممدوح في مكان وجعله يكون بحي يكون  ،وفي البيت السووابع وهو من لطيف هذه الكنايات ،ربط الشوواعر
بين الكرم والممدوح بالزيادة أي أنه أثبت الكرم للممدوح من خالل اقتصوووووووار الزيادة على الكرم أوال ،وتحقق
الزيادة للممدوح  ،وبذلك تكون هذه الكناية وهي كناية نسووووووبة صووووووفة إلى موصووووووو  ،بالغة الجمال من خالل
احتياجها إلى بعض التأويل للوصووول إليها فلووال عن جدة أسوولوبها ،وقد وظف هذا النوع من الكناية العديد من
الشعراء نذكر منها قول الشاعر(: )86
ومسلمة بن عمٌة من تميح

متى تخلو تميح من ٌْيح
وقول زهير السكغ التميمي:87
إذا هللا لح يسق إَل الكٌام

فـــــــسقى وجـــــــوه بني ْنبل

وســـــــقى ديارهـــــح بــــاٌْا ً

من الغيث في الزمن ال مم َم ِحل

وقول الشاعر في البرامكة

88

سألت الندى والجود مالي أراْما

تبـــــدلتما ذَل بعــــــــــــز مؤبـــــــــــــد

وما بال رْن المجد أمسى مهدما
فقلت فهـــــــــــال متما عـــــند موتـــه
فقاَل أقمنا ْي نعزي بقصــــــــــده

فقاَل أصبنا بابن يحيى محـــمد
فقد ْنتما عبديه في ْل مشهد
مســـــافة يوم ثـــــــح نتلوه غــــــــــــد

ففي الشاهد األول تتحقق الكناية عن النسبة من خالل نفي خلو تميم من الكرم بوجود مسلمة بن عمرو وبذلك
فقد أثبت صفة الكرم انه الممدوح وفي الشاهد الثاني اثبت الشاعر صفة الكرم أيلا إلى بني حنبل الممدوحين
وذلك من خالل إقراره بأن هللا سوووقى وجوههم وهو ال يسوووقى إال الكرام وبذلك تنسوووغ الصوووفة إلى الموصوووو

 - 86دَلئل اإلعجاز ص  ، 241مفتاح العلوم ،السكاْي،ص.522
 87األغاني ،ج، 22ص451
 88المستطٌف في ْل فن مستظٌف ،اَلبشيهي ،دار مكتبة الحياة ،بيٌوت ، 1992،ج، 1ص241

،وفي الشووووواهد الثال نجد أكثر من كناية يثبت فيها الشووووواعر الصوووووفات إلى الممدوح (الموصوووووو ) ومن هذه
الكنايات قوله (ربط الندى والجود بابن يحيى فانتهت بوفاته )وكذلك المجد الذي تهدم بموت ابن يحيى وتتكرر
الكناية عن النسووووووبة عندما يجعل ا لشوووووواعر من الندى والجود عبدين للمرثي  ،وكل ذلك كناية عن نسووووووبه ترك
الشاعر التصريا يحيى كي يكون التعبير ابلغ وأقوى.
التعٌيض  :هو ان يطلق الكالم ويشار به الى معنى آخر يفهم من السيا ومن ظر

القول،ويرى السكاكي ان

الكناية اذا كانت عرضية كان االنسغ ان يطلق عليها تعريلا،ومن أفلل التعريض قوله تعالى(ذ مقَ إِنَّكُ أ ُ َنتُ
ا َلعُ ِزيـ مز ا َلك ٌُِي مح ) والكالم موجه البي جـهل ألنه كان يقول ما بين جبليها أعز وأكرم مني فهـو تعريـض
صلته ومعروفه (وهللا اني محتاج فليث لدي شيء وانا

لالنكار واالستهزاء،ومن التعريض قولك لمن تعر
بردان وعريان )فان هذا يعد تعريلا .

التلويح  :هي الكناية التي بينها وبين المكنى عنه مسافة متباعدةلكثرة الوسائط مثل قولهم (كثير الرماد)
فالمكنى عنه صفة الكرم ونصل للكناية من خالل كثرة الرماد،كثرة الحطغ ،كثرة الطعام،كثرة الليو )
ومن شواهد التلويا الشعرية قول الشاعر:
ي من عيب فإنى
وما يكم ف ّ

جبانُ الكلغ مهزول الفصيل

الٌمز :وهـو الكناية التي قلت وسـائطها الى المكنى عنـه مـع خفاء مثل قـول العر ( :فالن عريض القفا)
و(عريض الوسادة) كناية عن البالدة والبالهة فالمكنى خفي يصل اليه من عري القفا وعري الوسادة ،الن
العر تعارفت على ان المتصف بهما ليث من االذكياء .
بالغة الكناية :
تقتر الكناية من المجاز من خالل اتااذها األسووولو غير المباشووور في التعبير عن المعاني بغية خلق
األسوولو المعثر الذي يتسووم بجماليات التصوووير فهي تعدي المعنى من خالل إطال الزمة  ،وتتكشووف بالغة
الكناية من خالل التصريا فمثلما نحن ال نصر

اللوء إال من خالل إطال الزمة  ،وتتكشف بالغة الكناية

أنها تعطي الحقيقة مع الدليل الذي ينص علىها كان كما في قول البحتري(: )89
يغضون فضل اللحظ من ْيث ما بدا لهح عن مهيب في الصدور محبب
فالشاعر كنى عن إكبار الناس للممدوح وهيبتهم أياه بغض األبصار والذي هو في الحقيقة برهان على
الهيبة واإلجالل وتظهر هذه الااصية بشكل واضا في الكنايات عن صفة وعنه نسبه(.)90

 - 89ديوان البحتٌي ص . 67
 - 90جواهٌ البالغة ص . 359

ومن خصائص بالغة الكناية األخرى؛ أنها تشكل المعاني في قوالغ حسية ،كي تكون واضحة للمتلقي
،فتحولت كثير من المعاني المعنوية إلى صوووورة حسوووية ملموسوووة مثل الكرم من خالل كثرة ( الرماد ) والمجد
كما في بيت البحتري الذي نيسغ فيه المجد إلى آل طلحة عن طريق الكناية عن نسبه.
ومن خصوووائص الكناية أنها تمكن المتكلم من أن يشوووفى غله من خصووومه من غير أن يجعل إليه سوووبيال
وهذا ما يسمى بالتعري ،وكذلك تسهم الكناية في تفايم المعنى في نفوس السامعين.

