
 

 

 

 

 اهال وسهال بكم معنا .اعزائي الطلبة 

ع قرينة ال تمنع من ايراد تعريف الكناية : هي اللفظ المستعمل لغير ما وضع له لعالقة م

 . المعنى الحقيقي

 اي :هي ان تريد المعنى وتعبر عنه بغير لفظه .

 وهي :   اركان الكنايةمن هذا التعريف تتحدد لنا 

 اي هو سيلة للوصول الى المعنى: وهو اللفظ الظاهر الحسي الموجود في السياق . المكنى به-1

 : وهو المعنى الخفي المقصود من السياق . المكنى عنه-2

 عبر لفظ المكنى به الظاهر .هو المعنى المراد الوصول اليه اي 

من ايراد  وشرطها االساس انها ال تمنع من السياق، ما يذكر من كالم  او ما يفهم  : القرينة-3

 المعنى الحقيقي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ى :تعال قال  ةتوضيحيامثلة  

 وجوه ( وتسودوجوه  تبيض)يوم  -1

 ______  الفرح والسرور            المكنى عنه_تبيض _             المكنى به   

 ______    الحزن       )المعنى الخفي (_تسود _          )اللفظ الظاهر (

)تمنع من ايراد المعنى الحقيقي ( ،,فلو  في المجازاز كون القرينة وهذه مسالة مهمه جدا ، وبهذا تختلف الكناية عن المج

,مع علمنا ان البحر هو مجاز عن الرجل الكريم  ، والقرينة )يمشي في القافلة (  رأيت بحرا يمشي في القافلةقلنا : 

 ندرك ان من االستحالة على وجه الحقيقة ان يمشي البحر في القافلة فال يمكن حمله على الحقيقة مطلقا .

المعنى الحقيقي( اي ان الكنايات يمكن اما في الكناية فانه ممكن حدوث المعنى الحقيقي ، فان القرينة )ال تمنع من ايراد 

ان نحملها على المعنى الحقيقي للفظ  ، ومع ذلك فان هذا ال يدخلها في المجاز ، فمهمة الكناية هي التعبير عن المعنى 

 االمثلة  بغير لفظه  ،وسنوضح ذلك من خالل
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الوجه : فان من عالمات الفرح ان يكون  الحقيقيالقرينة في امكانية حصول المعنى اما 

كانه  ا شاحبا من عالمات الحزن ان الوجه يكون مكبتكانه ابيض ،ومشرقا  بشرا متفتحا تمس

اسود .فمن خالل لون الوجه يمكن ان نشعر بفرح او حزن الشخص . اي ان المعنى الحقيقي 

 .د الحصول وليس مستحيل او ممتنع كما في المجاز روا 

                              

 

 على يديه ( يعض الظالم)ويوم  -2

 ____ الندم            المكنى عنه_ يعض الظالم على يديه _                 المكنى به

 المعنى الخفي ()                                        اللفظ الظاهر ()

اليد هو من االمور الممكنة  حقيقي : اي ان عضتمنع من ايراد المعنى ال  ال:  نةيالقر

 . التي يمكن تحققها وهو امر وارد الحدوث وليس مستحيال

 

 فكرهتموه( يأكل لحم اخيه ميتا)أيحب احدكم ان  -3

 ____  الغيبة              المكنى عنه      _ يأكل لحم اخيه ميتا  _           المكنى به

 )المعنى الخفي (      )اللفظ الظاهر(                               

 على وجه الحقيقة ولو عن طريق غير : امكانية حدوث ذلك االمر الفظيع  لقرينةا 

 . ما يأكلالتعمد ودون معرفة  

 

 كل البسط ( وال تبسطهاالى عنقك  مغلولة)وال تجعل يدك  -4

 مغلولة         _     وال تبسطها       المكنى به

 البخل          _      االسراف    المكنى عنه

 : امكانية سد اليد وغلها وفتحها وبسطها من االمور الممكن فعلها وحدوثها . لقرينةا 

 

 على ما انفق فيها وهي خاوية ( يقلب كفيه)واحيط بثمره فاصبح  -5

 المكنى به  

 =                   يقلب كفيه 

 المكنى عنه 

 =               الحسرة واالسى 

 .فات  واالسى على ما القرينة : ان تقليب الكفين امر وارد عند التحسر

 

  

 

 

 

واخيرا نود ان نذكر مسالة مهمة : وهي ان العالقة في الكناية بين اللفظ الظاهر والمعنى الخفي هي ليست عالقة مشابهه 

ت مرسلة  والمجاز العقلي الذي يكون او جهة جامعة وهي تختلف عم عالقات المجاز المرسل الذي تكون فيه العالقا 

التغيير في عالقة االسناد ، انما العالقة في الكناية هي عالقة :)الزم وملزوم ( فمثال اذا قلنا مدرسة او جامعة ...فالزمه  

 اي نتأكد ونجزم بوجود التالميذ والطالب ، او اذا قلنا اب الزمه االبناء اي نستحضر ونعلم ان له ابناء .

البيض الزمه الفرح ، واالسود الحزن ، والندم والحسرة : عض االنامل او  فا ن ذلك من خالل االمثلة المتقدمةوقد تبي

 تقليب الكفين ... وهكذا .

 وهذا من الفروقات التي تضاف الى الفرق بين الكناية والمجاز الى جانب الفرق في القرينة.

 



 

 انواع الكناية 

في البدء نود التوضيح ان الصفات هي )الكرم ، الشجاعة ، القوة ، االيمان ، البخل ، الكفر ، 

 العظمة ، الندم ، الحزن ، الفرح ..... ( اي ان الصفات تكون معنوية . 

 .اما الموصوفات فهي ) القلم ، البحر ، القلب ، السيف ، العقل ، الشجر ....( فتكون حسية  

كناية الى ثالثة اقسام فقد وجدوا ان المكنى عنه اما يكون صفة او موصوف او قسم البالغيون ال 

 . نسبة  والنسبة هي اثبات شيء لشيء او نفيه

 

 انواع الكناية 

  

 الكناية عن النسبة                  الكناية عن الموصوف                       الكناية عن الصفة

 هو ان تذكر الصفة والنسبة _        ) هو ان تنسب الصفة )هو ان يذكر الموصوف       _   )

 الى شيء اخر(               ذكر الموصوف(وال ي(                  وتنسب اليه الصفة

  الواردة .جميع االمثلة القرآنية  السابقة 

 .من باب الكناية عن صفةهي 

 

 المحاضرة القادمة انشاء هللا انواع الكناية , وامثلة تطبيقية عنها  ، والفرق بينها 

 والسؤال عن اي استفسار  ارجو قراءة المحاضرات . -

 

 

 

 


