
 

 

  .بالغة: النشاط 
  .الكناية و بالغتها: الموضوع 

  
  
  : تعريف الكناية -1

الكناية لغة لفظ ُأِريَد به غَيُر معناُه الذي ُوِضَع لُه، مع جواز إرادة المعنى األصلي، ِلَعَدِم ُوجُوِد قرينٍة 
  :َمانعٍة من إرادته، و هي ثالثة أنواع  

  : الدَّولة بأعدائه كناية عن صفة، كقول المتنبي في إيقاع سيف   - أ
  فََمسَّاُهْم َو ُبْسطُُهْم َحِريٌر          َوَصبََّحُهْم َو ُبْسطُُهْم تَُراُب 

  :أراد الشاعر أن يقول 
إنَّ سيف الدولة هاجم أعداَءُه الذين قضوا ليلتهم و هم في عزِّ و لمَّا أصبح عليهم الصَّباح ماتوا جميعاً، 

هم كانوا في المساء سادةً أعزاَء، ثمَّ صاروا في الصَّباح بعد اإليقاع بهم فأصبحتْ ُبسطهم تراباً، أو أنَّ
كنايتان عن صفتي الغنى و الفقر، ) ُبسطهم تُراب(َو ) ُبسطهم حرير(فالتعبير بـ. فقراء أذالَء أو قتلى

  .كما يجوز في الوقت نفسه إرادة المعنى األصلي لَبْسِط الحرير، و بسط التراب 
  :صوف  كناية عن مو-ب

  :كقول أبي نواس في وصف الخمر 
  ِقِفي: فلمَّا شَِرْبنَاَها َو َدبَّ َدِبْيُبَها ِإلَى َمْوِطِن اَألْسَراِر قلْتُ لَها 

  :أبو نواس يريد أن يقول ) موطن األسرار(الكناية في البيت هي 
قفي، و لكنّه انصرف : خمرة        لمَّا شربنا الخمرة، و َسرى مفعولُها إلى القلب أو الدِّماغ، قُلْتُ لل

عن التعبير بالقلب أو الدِّماغ هذا التعبير الحقيقي الصَّريح إلى ما هو أوقُع و أحسُن في النفس و هو 
من القلب ) موطن األسرار(ألنَّ القلب أو الدِّماغ يفهم منه أنَّه مكان السِّر، فالكناية بـ ) موطن األسراِر(

  . كليهما يوصف بأنه موطن األسرارأو الدماغ كناية عن موصوف ألنَّ
إسناد الّدبيب إلى موطن (و صرَّح بالنسبة و هي ) رموطن األسرا(لقد صّرح الشاعر بالصفة و هي 

بل ذكر مكانه وصفا خاصا به و هو كونه موطن ) القلب(، و لم يصرح بالموصوف الذي هو )األسرار
  .األسرار

  :بالصِّفة منسوبة لشيء يتعلَّق بالموصوف كقولك  كناية عن نسبة هي التي ُيصرَّح فيها -ج
  الكرُم في ثوِب محمٍد

فتذكُر الصفةَ و هي الكرُم، و تذكُر الموصوف و هو محمٌد، و ال تذكر أنّه كريم، بل تنسب الكرم إلى 
  .ما في ثوبه، و هذه تستلزم أنَّ محمداً هو الكريم ألنَّ الذي في الثوب هو محمد ال غيرُه



 

 

  . في وصف امرأة بالعفة و الطهارة 1نفريو كقول الش
  .يبيتُ ِبَمنَْجاٍة عن اللَّوِم بيتُها     إذاَ َما ُبُيوتٌ باْلَمالَمِة َحلَِّت 

  :بالغة الكناية 
الكناية مظهٌر من مظاهر البالغة، و أسلوب من أساليب البيان و غاية ال يقوى على الوصول إليها إالَّ 

  .ْبُعُه، َو َصفَتْ قريحتُُهكّل بليغ متمرِّس، لَطُفَ طَ
إنها تؤدي المعنى الكبير في قليل من اللَّفظ، فتضفي على اإلبداع ُحسناً و بهاًء و تزيد الصورة وضوحاً 

  . و جماالً 
  :فلو قرأت قوله تعالى 

   .2" َملُوًما َمْحُسوًراَو لَا تَْجَعْل َيَدَك َمغْلُولَةً ِإلَى ُعنُِقَك َو لَا تَْبُسطَْها كُلَّ الَْبْسِط فَتَقُْعَد"
أال ترى أنَّ التعبير عن البخل باليد المغولة إلى العنق، فيه تصوير لهذه الصِّفة المذمومة في صورة 

  بغيضة؟
   فهذه اليد المغلولة إلى العنق ال تستطيع أن تمتد، و هذا التعبير التصويري مثَّل لك صورة البخيل 

نفاق و ال عطية مجسَّمة ُمحسَّة، كأنَّك تراها و تلمسها أرأيتَ إلى الكناية، الذي ال تستطيع َيُدُه َأن تمتد بإ
  .و روعة استعمالها؟ أال تحس بجمال تصويرها و حسن أدائها؟

  :و انظر إلى قوله تعالى 
  3 "َمثَُل الَِّذيَن اتَّخَذُوا ِمْن ُدوِن اللَِّه َأْوِلَياَء كََمثَِل الَْعنْكَُبوِت اتَّخَذَتْ َبْيتًا" 

 لو فكَّْرتَ في نفسك، و بالغت في فاهللا تعالى ضربه مثاالً لضعِف األْمِر و هوِنِه في كلِّ شيء، فأنتَ
  :نظرك لوصف الّضعف، لقُلْتَ 
هو كالهواء، أو غير ذلك من التقدير و التصوير، لكان دون ما ذكَرُه اهللا : كأضعف ما يكون، أو تقول 

  .تعالى في هذا المثال
فالٌن َيكُدُّ نفَسُه في قراءة الكتب، و يتعب نفسه بجمعها، و يتحمَُّل في  التعلّم المتاعب : لْتَ و هكذا لو قُ

كمثَِل : " و الشدائد كلِّها، و ال يفهم شيئا فإنك تجد فرقا بين أن تذكر هذا، و بين أن تتلو اآلية، و تقول 
    4"الِحَماِر َيْحِمُل أسفاراً

       
  
  
  

                                                 
  .من آثاره أشعار متفرقة في الفخر والحماسة.شاعر جاهلي من الصعاليك يمني األصل : الشنفري - 1

  29سورة اإلسراء،اآلية  2-
  .41سورة العنكبوت ، من اآلية  3
  05سورة الجمعة، من اآلية - 4



 

 

  الخالصة
الكناية أن يريد المتكلم إثبات معنى من المعاني فال يذكره بالّلَفظ الموضوع له في اللغة و لكن يجيء 

هو طويل : "إلى المعنى هو تاليه وردفه في الوجود، فيومئ إليه ويجعله دليال عليه، مثال ذلك قولهم 
  .يريدون طول القامة" النّجاد

 أدقها، فهي أبلغ من الحقيقة و التصريح و تعتبر من      و الكناية من ألطف أساليب البالغة و
  . البيانية التي ال يقوى عليها إالَّ كل بليغ متمّرس بفّن الكالم باألسالي

  
  :أسئلة التصحيح الذاتي 

  :بين الكنايات فيمايلي   - أ
  :قال أبو الطيب المتنبي  -1

  جَّدا تَضلُّ ملوُك األرِض خاشعةً لُه      تفارقُُه َهلكى ، وتلْقاُه ُس
 :قال جرير -2

      ووجٍد قد طويتُ يكاُد منُه       ضميُر القلِب يلتِهُب الِتهاَبا
  :قال أبو قاسم الشابي -3

  َو َمْن ال ُيِحبُّ ُصُعوَد الجَبال      َيِعشْ َأَبَد الدَّهِر بين الُحفَْر
  :اشرح األبيات اآلتية -ب

  :قال الشاعر الفلسطيني هارون هاشم من قصيدة عنوانها 
  .بيتي هناك، و أهدادها إلى كلِّ ضائع بغير بيت
  هناَك فوقَ رْبـوٍة         َمنِْسيٍَّة َمْهُجـوَره
  في مْسَرِح اَألحالِم        في قََرَيِتنَا الَمْأُسوَره

  بقيةٌ لمنــــِزٍل        قَد َبْعثَروا سطـوَره  
  

  :أجوبة التصحيح الذاتي 
  :قال المتنبي / 1

  ألرِض خاشعةً لُه        تفارقُُه َهلكى، و تلْقاُه ُسجَّدا تَضلُّ ملوُك ا
  .كناية عن قّوة بطشِه و هيبِتِه: تظلُّ خاشفةً له 

  :قال جرير ./2
  ووجٍد قد طويتُ يكاُد منُه       ضميُر القلِب يلتِهُب الِتهاَبا

  .كناية على شدِّة العذاب: ضمير القلب يلتهب التهاًبا 
  :شابي قال أبو قاسم ال./ 3



 

 

  َو َمْن ال ُيِحبُّ ُصُعوَد الجَبال      َيِعشْ َأَبَد الدَّهِر بين الُحفَْر
  .صعود الجبال كناية عن العلى، و الُحفر كناية عن الذّل

  :قال الشاعر الفلسطيني هارون هاشم ./ ب
  هناَك فوقَ رْبـوٍة         َمنِْسيٍَّة َمْهُجـوَره

  قََرَيِتنَا الَمْأُسوَرهفي مْسَرِح اَألحالِم        في 
  بقيةٌ لمنــــِزٍل        قَد َبْعثَروا سطـوَره  

  :شرح األبيات 
هذه األبيات ُأِخذَت من قصيدة طويلة تحّدث فيها الشاعر عن بيته الذي احتله جيش الصهاينة، فهّدموُه و 

  .َبْعثروا كّل ما فيه، ثم جعلوٌه خراًبا
  .ن بيته، بل يكني به عن فلسطين كلّهاو الحقيقة أّن الشاعر ال يتحّدث ع

  .و لو تأملت هذه األبيات، و اإلهداء الذي عالها لََوجْدتَها تشتمل على عبارات مجازية
و هذه العبارات ليست مفردات، بل هي جمل و تراكيب، لم يقصد بها عالقة المشابهة، أو غير 

  . أن يقصد بها المعنى الواضح القريب المشابهة، بل قصد بها المعنى الخِفيَّ البعيد، و كان يمكن
تأّمل البيت األول، تجد أّن الشاعر يقصد به وطنه فلسطين، مع أنّه كان بإمكانه أن يقصد بيته الكائن في 

  .أحد أحياء مدينة غّزة
  .و مسرح األحالم في البيت الثاني ليس مسرًحا عادًيا، بل هو الوطن كلّه من أدناه إلى أقصاه

سورة في البيت الثاني قد ُيراُد بها قرية حقيقية مأسورة، و قد ُيراد بها وطنًا كامالً تحت و القرية المأ
  .نير االحتالل

  .و ال شك أّن الشاعر يقصد المعنى الثاني 
، أصحيٌح أّن سطوَر المنزل كانت مرتبة، ثم جاء المبعثرون )َبْعثُروا ُسطُوَره(و في البيت الثالث 

 أّن األعداء أزالوا َمعالَم البلد أو الوطن أو البيت فهدموُه؟ و ال شكَّ أّن الشاعر َأْم المراُد. فبعثروها
 .يقصد المعنى األخير

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


