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 اعداد الدكتور مرتضى عبد النبي الشاوي 

 .كنى يكني  تدل على العدول عن لفظ الى لفظ آخر دال عليه  : الكناية لغة 

 .كنى فالن عن الكلمة الفاحشة يكني اذا تكلم مما يستدل عليها ، نحو الرفث والغائط ونحوه 

اذا تكلمات بغياره ممااا يساتدل عليهاا  فالكناياة ان تاتكلم بشايه وترياد بااه : يقاال كنيات عان كاذا بكاذا 
 غيره 

لمعناااى االالااالي لعااادم وجاااود لفاااظ قطلاااد وقريااد باااه الزم معنااااه مااا  جااواز ارادة ا: وفااي االالاااطال  
 . نعة من ارادته قرينة ما

ئال السايو وطاول النجااد يساتلزم طااول طويال النجااد  الماراد طويال القامااة فالنجااد حما فاالن :نحاو 
 القامة 

 وفالن كثير الرماد   كناية عن الكرم 

 فالن طويل الحزام 

 او فالن طويل النطاد  كناية عن عظم بطن فالن واضحة 

والكنايات تعبير عن الحياة االجتماعية بأحاديث يومية راقية معبرة عان ثقافاة المجتما  وذوقاه مثاال 
 :على ذلك 

 كنية عن االقامة وترك الترحل  –قلقى عالاه 

 كناية عن دعوته للسالم  –يحمل غالن الزيتون 

 كناية عن الندم  –عّض قالابعه 

 كناية عن البطه والتثاقل في المشي  –يمشي على بيض 



 كناية عن الحنكة ووفرة التجارب  –قل  قسنانه 

 كناية عن حسن االستقبال والكرم ودماثة الخلد  –بابه مفتو  

باحته للمحرمات واكل الرزد الحرام  –واسعة ذمته   كناية عن تعطيل ضميه وا 

 كناية عن الهدوه والالمت واإلالغاه بدقة  –كأّن على رؤوسهم الطير 

 قنواع الكناية 

 : لقد قسم البالغيون الكناية بحسب المعنى الذي تشير اليه ثالثة قنواع 

 ال النعت وقمثالهاوالمراد هنا الالفة المعنوية كالجود والكرم والشجاعة : كناية عن الفة  -1
 نها هي المقالودة قوفي هذه الكناية يذكر الموالوو وتستر الالفة م  

 في مالر يقولون هو ربيب قبي الهول   كناية عن شدة الكتمان 
 : كقول المتنبي في وقيعة سيو الدولة ببني كالب 

 فمّساهم وبسُطُهًم حرير        والّبحهم وبسطهم تراب 
 القوم الذين لهم يسط الحرير : فالموالوو 

 السيادة والعزة : الالفة الالزمة عن بسط الحرير هي 
 القوم الذين بسطهم التراب : الموالوو 

 الالفة الالزمة عن بسط التراب هي الحاجة والذل 
 والكناية في التركيبيين عن الالفة 

 : ال آخر قول احد الشعراه ومث
 دامي المفاالل حتى ما لشفرته          غمد ، كثير رماد القدر من كرم 

 دامي المفاالل  ، ما لشفرته غمد  ، كثير رماد القدر    : ) توجد ثالث كنايات 
 

وهاااي التاااي يطلاااب بهاااا نفاااط الموالاااوو والشااارط هناااا قن تكاااون : الكناياااة عااان موالاااوو  -2
عنااه ال تتعاداه وفااي هاذه الكنايااة تاذكر الالاافة ويساتر الموالااوو  الكناياة مختالااة باالمكني

 .م  انه هو المقالود 
 مدينة الشمط كناية عن بعلبك : نقول في لبنان 



ونقول مخاطبين ابناه مالر يا ابنااه النيال  ونقاول عان العارب هام ابنااه الضااد كناياة عان 
 اللغة العربية 

ينشاأ فاي الحلياة (   قو من ينّشأ في الحلية وهو في الخالاام غيار مباين ) او كقوله تعالى 
 في الزينة كناية عن موالوو هو النبات 

 : كقول المتنبي مفتخرا 
 سيعلم الجم  ممن ضّم مجلسنا    بأنني خير من تسعى به قدم 

 الناط كناية عن موالوو هو االنسان اراد انه خير (   من تسعى به قدم ) 
 :قول جرير 

 قلستم خير من ركب المطايا         وقندى العالمين بطون را  
 كناية عن موالوو هو الناط (    من ركب المطايا ) 

 :كقول ابي نؤاط في والو الخمر 
 ولّما شربناها ودّب دبيبها      الى موطن األسرار قلت لها قفي 

نالاارو عاان التعبياار بالقلااب او الاادما  مااوطن االساارار يقالااد بااه القلااب او الاادما  لكنااه ا
  فهنا كناية عن موالوو 

 الكناية عن نسبة  -3
وبها يذكر الموالوو ويذكر معه شيه مالزم له وتاذكر الالافة ثام نساب هاذه الالافة الاى 
الشاايه المااالزم للموالااوو  وهااي تخالاايل الالاافة بالموالااوو او اثبااات قماار الماار او 

 .نفيه عنه 
هااذا بياات شاارو نساابنا الشاارو الااى االااحاب البياات ماان طريااد اسااناد الشاارو الااى : كقااول 

 البيت نفسه 
 : كقول 

 اّن السماحة والمرؤة والندى          في قبة ضربت على ابن الحشر 

 

 
 



 : وتقسم الكناية بحسب الوسائط المتاللة بها الى اربعة انواع 
 :التعريض  -1

 معنى آخر يفهم من السياد وهو خالو التالريح هو ان يطلد الكالم ويشار به الى 
تعريضًا بنفي االساالم عان ( المسلم من سلم المسمون من لسانه ويده ) قولك للمؤذي 

 ؤذي مال
 معّرضا به ! ما ققبح البخل : امام البخيل : مثال قولك 

 معرضا به ! ما اجمل التواض  : وكقولك امام المتكبر   
 :وكقول المتنبي 

 اذ الجود لم يرزد خالالًا  من االذى      فال الحمد مكسوبًا وال المال باقيا 
 اذا جودك فاسد ألنه رفيد االذى المعنى المفهوم عام 

 لغة هو قن تشير الى غيرك من بعد "  التلويح  -2

 : واالطالحا هو الذي كثرت وسائطه بال تعريض نحو 

 الفطيم وما يك فّي من عيب فإّني   جبان الكلب مهزول 

كناااى عااان الكااارم بكوناااه جباااان الكلاااب مهااازول الفالااايل  فاااالكالب اعتاااادت علاااى الضااايوو 
 وتذبح النود الكبار وتبقى الفالائل بال مرضعة تحن فتهزل 

 وهو كناية قليلة الوسائط  خفية اللوازم بال تعريض : الرمز  -3
 :كقول احدهم 

 ل يزورها         شوقًا وال شحرورهبال بل
 رمز الى االنسان الحر السيد : البلبل 

 رمز الى الفتاة اللطيفة الهانئ في عيشها المتمتعة بحريتها في وطنها : الشحرورة 
 كناية قليلة الوسائط واضحة اللوزم بال تعريض : االيماه او االشارة   -4

 : كقول المتنبي 
 تعّود بسط الكّو حتى لو قنه          ثناها لقبض لم تطعه قنامله 

 ولو لك يكن في كو غير روحه   لجاد بها ، فليتد اهلل سائله 



 
 

 

 


