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:
 بـذلك  ونعني ،الكناية في الثقافي النسق إشكالية حول ريتمحو انجازه دنو الذي البحث  
ـ  دراسة آخر بمعنى ،الكناية داللة تغير على الواسع الغربي بمفهومها الثقافة تأثير داللـة  رتغي 
 وهذه داللتها على اللّغة عن خارجة عناصر تأثير نتيجة المختلفة، واألمكنة األزمنة عبر الكناية

 للكنايـة  اجديد اتصور تقدم راسةالد فهذه  والمجتمع، اإلنسانية والبيئة بالثقافة مرتبطة العناصر
  كظـاهرة  الكناية بين المتينة العالقة بإبراز تقوم فهي .لها الثقافي التحليل روحاتط من انطالقاً
     األفكـار  في تتمثل التي المعنوية و يئة،الب في تتمثل التي المادية الثقافة طرق و بالغية لغوية

  . التقاليد و العادات و المعتقدات و

 الكنايـة  به متسلّ كما البالغي الخطاب في الفاالخت من بيانية صورة متسلّ لم هأنّ ورغم     
 فـي  كبير دور من لها لما األخرى، البالغة فنون من غيرها دون الكناية على االختيار وقع فقد

 اإلنسـان  بيئة من صورتها الستمداد خاصة بصفة والعربي عامة اإلنساني الوجدان على رالتعبي
 هائلـة  قدرة يحمل الكنائي األسلوب وألن. غوياللّ بمعناها الكناية ثراء وكذا وأعرافه، وسلوكه
 يخفيه ما كل في أيدينا بين فتنشال يحملها التي األسرار من هائلة طاقات يفتح فهو اإليحاء، على
  . ذاتها الحروف تركيب إلى فيه تصل حتى

   بنظـرة  الكنايـة  على الضوء تسلط ألنّها البالغية، الدراسات في جديدة البحث إشكالية وألن  
 دراسات وجود لعدم اإلشكالية بهذه التقيد في كبيرة صعوبة وجدت فقد ،أكثر منها بالغية ثقافية
 في جديدا البحث هذا يعتبر لهذا منها، تقترب أو اإلشكالية نفس في البحث هذا مع تشترك سابقة

 بـه  تناولت الذي التقليدي المنهج عن الخروج الدراسة هذه في حاولنا وعليه البالغية، الدراسات
 وينفق القدماء قاله ما بتحميل نفسه الباحث يشغل حيث للكناية،  دراستها  الحديثة  البحوث جّل
 األخرى البالغية بالفنون عالقتها أو الكناية تعريفات يخص فيما قالوه ما إلعادة كبيرا جهدا فيه
  .نادرا إال تفسير أو  تحليل أو مناقشة دون
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ـ " بالغتـه -تطوره-نشأته" الكنائي األسلوب: بعنوان دراسة في ورد ما ذلك ومثال    : لـ
 حيصـب  للباحث  ،اإلسالم صور نثر في الكناية -أيضا ذلك ومثال ،1978 شيخون، محمود.د

  .اإلسكندرية جامعة -1990 مخطوط ماجستير -السطوحي إسماعيل محمد

 أسلوب: بعنوان دراسة تقليديا تناوالّ الكناية موضوع تناولت التي الحديثة الدراسات ومن

 ماجستير رسالة-فلمبان الغني عبد بن حسين محمد بنت حسناء إعداد ،الكريم القرآن في الكناية
 تحليل عن حديثها في الباحثة فاكتفت السعودية، العربية المملكة -المكرمة مكة-1988 مخطوط
 الشواهد عن البالغيين أو والنحاة،  واللغويين المفسرين آراء بعرض القرآن، في الكناية أسلوب
  .بينها ربط أو نتائج إلى التوصل دون القرآنية

 فـي  تقليـدي ال المنهج عن فيها الخروج أصحابها حاول الدراسات بعض هناك أن غير
  .)1(علوية لنعيم )القواعد ومفاتيح الكناية أمير(: مقال في ذلك وظهر الكناية دراسة

            ذاتها الكناية من ينبع بمسمى كناية كل وصف وهي فيه تجديدية بمحاولة الباحث قام وقد
ـ  فـي  المعاني بحلول الكناية"  منها ذلك نتيجة لها حصر ال أسماء الباحث ذكر وقد  عـن  انمك

 ومنهـا " االنتماء كنايات" ومنها" الممنوع ووجوب المانع بطالن كناية" و" جاورت ما في حلولها
 فانّه الدراسة، لهذه ووفقا" وتبعيته الشخص في حلوله عن الشخص محل المعنى باحتالل" كنايات
  .مسمى كناية لكل يكون أن يصح

قاسـم  لنائلـة " الرمـزي  التفكيـر  ضـوء  في الكناية"  بعنوان فهي الثانية الدراسة اأم                
 تسليط الباحثة حاولت وقد.  مكة– القرى أم جامعة م،1984مخطوط، ماجستير، رسالة -لمفوف
 اللغـة  رمزيـة  وعـن  الرمـز  عن ثم فيها، والتقريرية المعيارية القيود و الكناية على الضوء

  عـن  الحـديث  الباحثة وتحاول مز،الر مفهوم تطور وعن والعالمة، الرمز وعن وأسطوريتها
  .الكنائي األسلوب في  الرمزية الرؤيا

                                                            

 ،46العدد ،1987 جويلية والبالغيون، العربية البالغة اإلنسانية، للعلوم نماءاإل ومجلة العربي، الفكر مجلة: انظر - 1
 .162ص الثامنة، السنة
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 سـليمان  لجاسـم ) الدالليـة  العالقات شبكة في دراسة: الكناية(: هي الثالثة والدراسة 
 التعبير بين تربط التي الداللية العالقات شبكة مكونات تصنيف ثم رصد فيها حاول وقد. )1(الفهيد
 التـي  المعرفية الركائز على التعرف بغرض وذلك). المدلول(المقصود والمعنى) الدال(الكنائي
 االنتقـال  صـور  يـرد  مقترح بديل تصور تقديم إلى البحث سعى كما الكناية، بنية إليها تستند
  .المنطقي اللزوم عالقة بعد أخرى عالقات خمس إلى الداللي

 – كحيـل  بشـير  للدكتور " العربية البالغة في الكناية:" بعنوان فهي رابعةال لدراسةل بالنسبة  
 بـابين  في الكناية تناول فقد. 2004-الجزائر -عنابة-مختار باجي برج جامعة-دكتوراه رسالة
 الوجهـة  من الكناية فيه تناول فقد الثاني الباب أما ،تاريخياً تناوالً الكناية فيه تناول األول الباب
  .السياق داخل عنصراً باعتبارها كذلكو وجماليتها، الخلقية بالقيم صلتها وكذا الفنية
، و قد ساعدتني كثيرا في من الجدية و الجديد في التحليل أما الدراسة التي الحظنا فيها نوعا    
: للـدكتورة  " دراسة في القيمة البالغية و الجمالية: الكناية:" هذه الرسالة فهي بعنوان  انجاز

وقد تناولت الباحثـة  .  1992 -مصر -إلسكندريةجامعة ا -رسالة دكتوراه –وداد نوفل محمد 
ـ وقد . طلح و الحدودالكناية المص:  ـباألول معنون الفصل . الكناية في خمسة فصول ت حاول
كناية في البالغـة  ثم البحت عن مقابل العريفات المختلفة للكناية العربية، في هذا الباب جمع الت

   ة وعالقتها ببعض الفنون البالغية األخرى كالمجـاز الفصل الثاني فتناول الكناي األوروبية، أما
و الفصل الثالث معنـون بالكنايـة و ذات    .اإلردافو االستعارة و التمثيل و التتبع و  الرمزو 

ويسلط الفصل الرابع علـى  . التجربة الكنائية إثراءالمبدع و يناقش هذا الفصل دور المبدع في 
قول في الكناية، أما الفصل الخامس و األخيـر فيـولي   ا من مصادر الالمجتمع باعتباره مصدر

ي و المتمثلـة فـي الموقـف الكنـائي           ا خاصاً ببيان األوجه الجمالية في األسلوب الكنائاهتمام 
   .ح ، و القيمة الجمالية لما في الكناية من إيجاز و إشارة ورمزو الكناية أبلغ من التصري

 التي المقولة من انطالقاًو ،الكناية في للنسق الثقافية والتالمحم راءةبق تقوم هذه فدراستنا
 ثالثـة  فـي  ستنتظم دراستنا فإن الكنايات من معينة أنواع بين وفاعليته النسق قيمة على تركز
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 ثالـث  فصل يليهما ، والثاني األول الفصلين في التحليلي النظري العنصر فيه اعتمدنا فصول،
  .تطبيقيي

 نتناول األول المبحث مبحثين على"والكناية الثقافة بين" ـب لموسوما األول الفصل يتوزع
 النسـق  مفهـوم  ثـم  النسـق  ومفهـوم   يالعرب الغربي والمنظور بالمنظور الثقافة مفهوم فيه

 والبالغـة  العربية البالغة بين الكناية الثاني المبحث في نتناول ثم باللغة الثقافة وعالقة الثقافي
  العربيـة  البالغة في سواء والكناية الثقافة بين نظرية عالقة إيجاد خالصةال في ونحاول الغربية

  .الغربية البالغة في أو
 على فيه نركزو "للكناية الثقافي التحليل" ـب بعنوان فهو البحث من الثاني الفصلو
 نتناول األول المبحث في:  مباحث أربعة على الفصل ويتوزع الكناية دراسة في الثقافي الجانب
 المبحث في ونتطرق الكناية، داللة في المؤثرة الثقافية العوامل أي للكناية، الثقافية الدالالت
 نجري الثالث المبحث وفي الكنائية، التصورات تشكيل في اإلنسانية التجربة مساهمة إلى الثاني
 الثقافة فنتناول الرابع المبحث اأم الجماعية، والكناية الفردية الكناية هو الكناية على آخر تقسيم
  .العامية اللّغة كنايات في

والثقافية واالجتماعية السياسية العوامل تأثير" بـ معنون واألخير الثالث الفصل اأم 

 نسق على والثقافية واالجتماعية السياسية الثقافة عواملال تأثير نتناول وفيه " الكناية نسق  على
ونعني هنا  .الحديث العصر إلى الجاهلي العصر من انطالقاً متعددة زمنية مراحل في الكناية

  .الثقافة بالمفهوم العربي
 بوجمعـة  الـدكتور  المشرف لألستاذ الجزيل بالشكر أتقدم أن إالّ يسعني ال األخير وفي  
  .احرفً علمني من لكل اوشكر البحث، هذا انجاز على ساعدني الذي شتوان

  

  

 



 
 

  

والكناية الثقافة بني  
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  :الثقافة حدود -1
  :الثقافة مفهوم- 1-1

من كبير عدد أمام أنفسنا نجد الغربي، بالمنظور للثقافة عام مفهوم تحديد محاولتنا إن 
 عقد وليدة ليست فهي ومستمرة، تراكمية طبيعة وذ هبأنّ يتميز الثقافة فمفهوم المختلفة التعريفات

 وجهة يعكس للثقافة تعريف وكل. البشرية منجزات لكافة اجتماعي ميراث هي لب عقود عدة أو
 فأصل خرىأ مفاهيم مع الثقافة مفهوم يتداخل كما إليها، ينتمي التي النظرية أو صاحبه نظر
  الالتيني الفعل من مشتق) (Culture ثقافة كلمة (Colère)الكلمة وأصبحت الزراعة وتعني 

  .موالقي كاراألف زراعة عن لتعبر تستخدم

 االنجليزي تعريف: الثقافة فتعري في الصدارة مكان لها كان التي التعريفات أهم ومن
  «primitive culture»"البدائية الثقافة" كتابه في قرن من أكثر منذ به قام الذي تايلور ردإدوا
 واألخالق نوالفنو والمعتقدات المعارف يضم الذي المركب الكل ذلك«: بأنّها الثقافة عرف حيث

 مجتمع في اإلنسان يكتسبها التي األخرى والعادات المقدسات وكل والعرف والقانون
  .)1(»....معين

 Social) االجتماعية الحقائق مجموع يعني الثقافة مفهوم أن نجد التعريف خالل من

Fact.( محددين وزمان مكان في مباشرة بطريقة تالحظ أن يمكن التي.  

 والشعور التفكير بطرق تتعلق التي العناصر من مجموعة الثقافة أن أيضا نالحظ كما
 غيرهم عن تميزهم رمزية بصورة األفراد يمارسها ومعايير قواعد في صيغت التي والسلوك
 ليست هاأنّ  أي المجتمع أفراد جميع فيها يشترك التي االجتماعية بتسميتها  ذلكك تتميز وهي
 مجتمعال داخل عرقية جماعات ثقافة أو معينة اجتماعية طبقة عن الحديث يكون وبهذا فردية
  :هما أساسيتين نقطتين نستخلص بذلك فيمكن. الواحد

                                                            
 والفنون للثقافة الوطني المجلس المعرفة، عالم الصاوي، سيد علي: ترجمة ،الثقافة نظرية الكتاب، من مجموعة  -1

 .9ص ،1997 يوليو الكويت، واآلداب،
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  .مجتمعه في اعضو بوصفه الثقافة يكتسب اإلنسان -

 .معنوية هي بل فحسب مادية ليست الثقافة -

 على الثقافة تحتوي لذلك اووفقً االجتماعي التفاعل من الشامل المركب هي فالثقافة
             بالواقع اتصاله خالل من الفرد يتعلمها التي والمتوقعة المقبولة العامة واالتجاهات األفكار

 االجتماعي محيطه في فعالية أكثر يكونل إعداده في امهم ادور تلعب فإنها لذلك االجتماعي،
 المجتمع أعضاء كل ويكون حوله، ممن يستفيد ولكنه فراغ، من يبدأ ال جديد جيل كل فان كذلك

 إلى بأنفسهم أضافوه وما الماضي من تعلموه وما القادمة األجيال إلى التراث ينقلوا بأن مطالبون
  .الثقافي الكل هذا

 البيولوجية اإلنسان بحاجات مباشر اتصال لها والمعنوية المادية الثقافية الطرق أن كما
 هذه على ويطلق واألمن اآلخرين مع والصداقة والشراب، للطعام حاجته: مثل واالجتماعية
 يحاول إذ فقط البيولوجية بحاجته يعيش ال واإلنسان ،"الثقافية األساسية االلتزامات" الحاجات

يطور أن والى والترفيه، والفن واللغة الدين في نفسه يجد أن اأيض النظر وجهة من انوع 
  .العالم هذا في مكانه عن والفلسفية التأملية

 العشرين القرن بداية منذ افةالثق بموضوع اهتم من أشهر من ليوتإ عرالشا كان وقد
  : وهي )1(الثقافة تحقيق بها تم تحققت، ما إذا ثالثة شروطاً إليوت وضع الثقافة إدراك جلأ ومن

 ومجتمع ثقافة داخل للثقافة الوراثي االنتقال على يساعد هنّأ ويرى :العضوي البناء  .1
نمعي.  

 قابلة الجغرافية النظر وجهة من الثقافة تكون أن وجوب ويرى :للتحليل القابلية .2
  )للثقافة اإلقليمي البعد( محلية ثقافات إلى للتحليل

                                                            
 العامة المصرية الهيئة ،1ط عياد، شكري: وتحقيق ترجمة ،الثقافة التعريف نحو مالحظات إليوت، س.ت: أنظر  -1

 50ص ،2001 القاهرة، للكتاب،
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 من الكثير في هألنٌ مهم الشرط هذا أن ويرى: الدين في والتنوع الوحدة بين لتوازنا .3
 إلى آخرين أضاف السياق هذا وفي الدين، عامل تهميش أو إغفال يمكن ال الثقافات

وتربية سياسة الثقافة أن.  

 والمصادر واألرض المناخ تشمل التي البيئة في يتمثل الذي المادي الجانب يساهمو
 تشكيل في والتقاليد والعادات واألفكار المعتقدات في يتمثل الذي المعنوي الجانب مع الطبيعية
 أن نرى نافإنّ ذلك من غموبالر مجتمع، لكل والمميزة الخاصة الثقافية والمالمح السمات ورسم
 بالكليات يسمى ما أو للثقافة، العامة المالمح في كتشتر اإلنسانية المجتمعات كل

 على الثقافية األنماط من كثير في تشترك المختلفة فالشعوب ، «cultural universal» الثقافية
  .بينهما فيما والزمان المكان تباعد من الرغم

  :هي للثقافة أساسية مقومات ةثالث دتحدي ويمكن
 القرابة وعالقة والدين اللغة وتتضمن والمشاعر األفكار جميع وتشمل: العموميات -1

  .للتغيير مقاومة ةيالثقاف الجوانب أكثر من وهي االجتماعية، والقيم والمعتقدات

 اجتماعية مجموعة من أفراد سوى فيها يشارك ال التي الظواهر لكت وهي: الخصوصيات -2
 الدين ورجال والمعلمين والمحامين كاألطباء المهارة، ذات والمهن ناعاتالص مثل معينة
 .العموميات من للتغيير مقاومة أقل وهي

 وتتمثل الخصوصيات أو العموميات تحت تندرج ال التي الظواهر تلك وهي: البديالت -3
 أكثر بديالت وتعد والتقاليد كالمودات باستمرار تتغير التي واألذواق االهتمامات في

 .للتغيير عرضة جوانبها

 األخرى التعريفات من مجموعة جمع إلى ارتأينا فقد لهذا الثقافة تعريفات كثرت وقد هذا
 العالم فيعر حيث للثقافة، العامة الخصائص وتحديد المفهوم هذا على أكثر الضوء لتسليط

: هابأنّ الثقافة" الحديث العالم وأزمة روبولوجياألنث" كتابه في لنتون رالف روبولوجيثناأل
 فيها يشترك التي والمواقف واألفكار العادات من المنظمة المجموعة لتعيين مالئم مصطلح«
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 هذه في يبحث أن روبولوجيثنأ عالم أي على المعتذر من يكون يكاد ولذا مجتمع أي أعضاء
 األدوات أهم من لنتون رالف حسب الثقافة مفهوم فيعد ،)1(»المصطلح هذا استعمال دون األمور
 اللغة تشمل ثالثية منظومة ضمن تدخل عندهم فهي روبولوجيثناأل الباحث بها يتعامل التي

  تمثل اللغة مثل الثقافة ألن اإلنسانية، المجتمعات هوية تحدد التي المقومات أهم وتمثل والجنس،
  .ما مجتمع بها يأخذ التي والمعايير القواعد من مجموعة

 يشتركون الذي المحاكاة أو التوجيه خالل من المجموع ذلك«: هابأنّ كذلك ويعرفها
 بين المحاكاة أو التوجيه طريق عن سواء المجتمع أفراد فيه يشترك شيء كل حسبه فهي) 2(»فيه

  .الواحد المجتمع أفراد

 اللغة مثل معانيها أوسع في االجتماعية األنشطة كل«: هابأنٌ الثقافة ويسلر ويعرف
 التي االجتماعية باألنشطة مرتبطة عنده فالثقافة .)3(»والفن واالتيكيت يةالملك ونسق والزواج
 الجماعة تتبعه حياة أسلوب هي الثقافة«: فيقول أخرى مرة فهاويعر حياته في اإلنسان يمارسها

 أو القبيلة تتبعه التي الحياة طريقة هي فالثقافة. )4(»المعتقدات مجموعة تتضمن القبيلة أو
 أفراد بها يؤمن التي المختلفة واألفكار المعتقدات من مجموعة الطريقة هذه نوتتضم الجماعة

  .القبيلة هذه

 التي العادات يشمل الذي المركب الكل ذلك«: هابأنّ الثقافة فتعرف بندكت روت أما
 التي العادات مجموع هي بندكت روث حسب فالثقافة .)5(»المجتمع في كعضو اإلنسان يكتسبها
  .المجتمع أفراد من فرد باعتباره المجتمع في اناإلنس يكتسبها

                                                            

 بيروت العصرية، المكتبة ،1ط ، الناشف المالك عبد: ترجمة ،الحديث العالم وأزمة االنتروبولوجيا رالف، لينتون، -1
 .27ص ،1967

 .90ص نفسه، المرجع  -2
3 -   CLARK Wissler. D.C. Duvall, Mythology of the blackfoot Indians, Biblio Bazer, 2009, p22. 

 . 100ص نفسه، المرجع -4

 لجنة جوهر، محمد حسن: مراجعة وآخرون، الدسوقي عمر: ترجمة الشعوب، ثقافات من ألوان روث، بندكت -5
 .130ص ،1959 القاهرة، العربي، البيان
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ما جماعة في االجتماعية العادات يشمل الذي المركب الكل ذلك«: هابأنّ الثقافة بواز فويعر 
 األنشطة منتجات وكل فيها يعيش التي المجموعة بعادات المتأثرة الفرد أفعال دودر وكل

 حيث بندكت روث تعريف من يقترب بواز فتعريف ).1(»العادات بتلك تتحدد التي اإلنسانية
  .المختلفة العادات بتلك يتعلق ما وكل االجتماعية بالعادات عندهم الثقافة ترتبط

الذي المتكامل الكل ذلك هي الثقافة«: بقوله الثقافة اليفوفسكيم فويعر من نيتكو 
 واألعراف المعتقداتو اإلنسانية األفكار من االجتماعية المجموعات لمختلف البنائية الخصائص
 والمعتقدات اإلنسانية األفكار من مزيج هي اليفوفسكيم حسب فالثقافة ،)2(»واألدوات والحرف
  .واألدوات والحرف واألعراف

 مجتمع في الناس حياة طريقة هي الثقافة«: يقول للثقافة تعريفه في يرسكوفيتسه ونجد
  .معينة قبيلة أو مجتمع داخل حياةال بنمط مرتبطة يرسكوفيتسه حسب فالثقافة .)3(»معين

 تنتقل التي العملية وهي الثقافية التقاليد اكتساب هي«: الثقافة أن براون كليف راد ويرى
 مجموعة في واالستخدامات والمهارات والمعرفة والذوق واألفكار والمعتقدات اللغة بها

 هي براون كليف راد حسب فالثقافة )4(»آخر إلى جيل من اجتماعية طبقة أو نةمعي اجتماعية
  .آخر إلى جيل من وغيرها واألفكار والمعتقدات كاللغة الثقافية التقاليد مجموعة انتقال عملية

 كما اجتماعهم في البشر أنتجه ما مجموع هي الثقافة«: الثقافة تعريف في كروبير ويقول
 )5(»واالجتماعي الفردي المستوى على وجماعات اأفراد جمعاء البشرية في تؤثر هائلة قوة هاأنٌ

  .اجتماعهم في األفعال أو األفكار سواء البشر ينتجه ما كل هي كروبير حسب فالثقافة

                                                            
1 ‐ Franz Bouaz, Gestion fundamentales de antropologia   cultural, Ed. Solar, Buenos. Aires 
1964, p158.   
2‐  Bronislaw  Malinowski   . A.  scietific  thiory  of  culture,  chapel  hill:  university  of  north 
carolina press, 1944, p75.   
3 -   Malwille Jean  Herskovits, cultural anropology knopf, 1965, p339. 
4 -  A. R.. Radcliffe Brown, fonctionalism: A protest american antropologist, 1949, p321.  
5‐ Alfred Louis Kraober, types of  indian culture  in california, Ed. kesniger publishing, 2010, 
p15.   
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التي اجتماعيا المتوارثة والمعتقدات الممارسات مجموع«: هابأنّ الثقافة سابير فويعر 
 جيل من ثةالمتوار والممارسات المعتقدات كل هي سابير حسب فالثقافة )1(»حياتنا جوهر تحدد
   .خرآ إلى

يقول الذي لبارسونز فهو تعريف آخر اأم :»المتصلة النماذج تلك من تتكون الثقافة إن 
 جيل إلى جيل من تنتقل أن بمعنى تورث أن يمكن التي اإلنساني الفعل وبمنتجات بالسلوك
 بالسلوك مرتبطة هي بارسونز حسب فالثقافة )2(»البيولوجية الجينات عن النظر بصرف
  .الواحد المجتمع داخل آخر إلى جيل من ينتقل أن يمكن الذي اإلنساني

  :السابقة التعريفات من اانطالقً للثقافة العامة الخصائص بعض استخالص يمكن وبهذا
  .المجتمع ذلك أعضاء سلوك في اجلي هذا ويظهر معين مجتمع في الثقافة تنشأ -

 الذي الوحيد الكائن بوصفه اإلنسان على تختصر التناقل وعملية للتناقل، قابلة الثقافة -
 اللغة تعد وقد ألقرانه، عادات من اكتسبه ما ينقل أن على كبيرة بدرجة اقادر يبدو
 بل فقط، والمعرفة اإلجراءات التناقل عملية تتضمن وال المجال هذا في اأساسي عامالً
 .اإلنسان عمر من األولى السنوات خالل الغريزية الدوافع تهذيب ا،أيض تشمل

 وعلى نفسها، تخليد على قدرتها بسبب الزمن، عبر واالستمرار بالدوام الثقافة تتميز -
 نطاق عن اتمام تخرج الثقافة أن ومع فيها، تسهم التي الشخصيات انقراض بعد البقاء

 .شخصيته من اجزء نموه مراحل خالل تصبح هاأنّ إالّ للفرد الطبيعي التركيب

 كما الزمن عبر وتستمر تنتقل ثقافي بنظام الخاصة فالعادات اعياجتم ميراث الثقافة -
 تحرص جماعات أو المنظمة، تجمعاتال داخل يعيشون الذين األفراد كل فيها يشارك
 .االجتماعية غوطضال وطأة تحت العادات لتلك االمتثال على

                                                            
1 -  Eduard Spir, Anthropologie: culture et personnalité, traduction de: Christien Boudelot 
et Pierre Clinquart, Ed. Minuit, 1967, p126.   
2‐ Talcott  Parsons, the structure of sociale action, New York, free press, 1937, p75  
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 المحيطة وبالشع ومع للمجتمع الجغرافية البيئة مع تتوافق فهي التوافق، وظيفة للثقافة -
 .البشري للكائن والبيولوجية النفسية المطالب مع تتوافق كما بها

 واللغة والفنون والعقائد المعرفة على يشتمل الذي المعقد، المركب الكل ذلك هي الثقافة -
 ذلك ويشمل المجتمع، في كعضو اإلنسان يكتسبها التي والعادات والقانون والقيم

 .والمعنوي المادي الجانبين

 عن اإلنسان عنها يعبر التي والمشاعر، واألفكار االنفعال مظاهر يشمل تنظيم قافةالث -
 .بها يتعامل التي اللغة بفضل الرموز طريق

 عند الثقافة فجوهر المتعلم، المكتسب للسلوك االجتماعي المصطلح فهي مكتسبة الثقافة -
 .التعلم على اإلنسان رةلقد اوتأكيد الموروثة، الصفات عن لها اتميز التعلم هو اإلنسان

 المجتمع أفراد لدى المكتسب والفكر المكتسب السلوك من تتكون فهي عقلية الثقافة -
 .والمعتقدات واألنظمة والمثل المعاني في الفكر هذا ويتمثل

 هؤالء سلوك توجيه ووظيفتها األفراد بين االجتماعي التفاعل على يقوم تنظيم الثقافة -
 .األفراد

 من هنّأ الناس يعتقد التي الطرق على شملت المثالية فالثقافة وواقعية مثالية الثقافة -
 من هأنّ يعتقدون التي أو إنتاجها، في يرغبون قد التي أو وفقها، السلوك عليهم الواجب
 الفعلي سلوكهم من تشكل هافإنّ الواقعية، الثقافة اأم اها،ضبمقت السلوك عليهم الواجب
 الواقعية والثقافة المثالية قافةالث بين الفاصل فان ا،سريع ييرتغ تجتاز التي ثقافاتال وفي
 .الثقافي التخلف إلى الفجوة هذه وتؤدي االتساع في بالتأكيد خذأ

- التغيير هذا مقدار في اإلنسانية المجتمعات وتختلف التغيير، على قابلية لها الثقافة إن 
 المخترعات ووجود قتصادية،اال الظروف تغير بفعل المجتمع مستوى على يحدث الذي

 نسمع ولهذا المرئية واإلذاعة والهاتف السيارة مثل وانتشارها الجديدة واالكتشافات
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 Shock) الحضارية أو الثقافية كالصدمة التعبيرات بعض culture) الثقافية الثورة 
)Revolution culturelle (الثقافي التخلف )Arriération culturelle .(ةالثقاف وتتميز 

 .آخر ثقافي وسط الى ثقافي وسط من واالنتقال االنتشار على بقابليتها كذلك

 )*(موسى سالمة فان العربي للمنظور بالنسبة أما الغربي، بالمنظور الثقافة لمفهوم بالنسبة هذا
 هذا وكان العربية اللغة في) culture( للفظ كمقابل األوروبي بمعناها ثقافة لفظ أطلق من أول
 من أول كنت« :ذلك في يقول وهو م،1922 سنة المنصرم القرن من العشرينيات ايةبد في

 ابن من انتحلتها فانّي بنفسه سكّها الذي أنا أكن ولم الحديث، العربي األدب في الثقافة لفظة أفشى
 هي الثقافة. األوروبي األدب في كلتور بلفظ شبيه معنى في يستعملها وجدته إذ خلدون،
 ومع الكتب تحتويه وقد بها يتثقفون و الناس يتعلمها التي الفنون و اآلداب و لعلوما و المعارف

 الثقافة ربط في األلمانية بالمدرسة تأثر قد موسى سالمة ويكون.  )1(»بالذهن خاصة هي ذلك
 والحضارة الذهنية باألمور المتعلقة)culture(الثقافة بين ميز حيث الذهنية الثقافية باألمور

)civilization( والمجتمع الفرد إدراك هي المنظور هذا وفق فالثقافة. المادية باألمور تتعلق التي 
 في الخبرة واكتسابه مطالعته و الفرد نشاط زاد فكلما ، الحياة مجاالت شتى في المعرفةو  للعلوم
  .المجتمع في بنّاءا عنصر وأصبح لديه الثقافي الوعي معدل زاد الحياة

  :سقالن مفهوم 1-2

 اوظيفي ومتكافئة احركي ومتكاملة اارتباطٌ متماسكة تكون األجزاء من مجموعة هو النسق
 أجزائه وظائف تكامل خالل من ووظيفياً وجودياً ويحي يتنفس فالنسق اإيقاعي ومتناغمة
 تتحدد مفتعلين أفراد على ينطوي نظام«: هبأنّ النسق بارسونز تالكوت فعر وقد المترابطة
 هذا إطار في اثقافي والمقررة المشتركة الرموز من تتبع التي وأدوارهم بعواطفهم عالقتهم

                                                            

م، عرف باهتمامه الواسع 1887مصلح وأديب من طالئع النهضة المصرية، هو رائد االشتراكية المصرية ولد سنة  ‐ *
: مؤلفاته أهمم، من 1958سفة الغربيين، توفي سنة فرنسا وبريطانيا حيث تعرف على الفكر والفل إلىثقافة، سافر الب

  ).1956(، األدب والحياة )1946(ي ذاتالتثقيف ال، )م1913(االشتراكية 
  52، ص1927، مجلة الهالل، القاهرة ، ديسمبر ،الثقافة و الحضارةسالمة موسى،  - 1
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 أشار كما .)1(»االجتماعي البناء مفهوم من أوسع النسق مفهوم معه يغدو نحو وعلى النسق،
 مع تشكل موقي معايير على يرتكز النسق« أن إلى" االجتماعي الفعل بنية" كتابه في بارسونز
  .)2(»الفاعلين بيئة من جزءاً خريناآل الفاعلين

 وحدات وعةمجم تؤثر وحينما التساند، أو االرتباط أو العالئقية معانيه بسطأ في يعني فالنسق
 من مجموعة من النسق ويتكون انسقً تؤلف هاأنّ القول يمكن هنّفإ بعض في بعضها وظيفية
 عنصر كل بين مميزات أو زمتمي وجود مع ببعض بعضها يرتبط التي األجزاء من أو العناصر
  : )3( للنسق خصائص عدة ستخالصا يمكن التحديد هذا على واعتماداً وآخر

-  نسق فهو ومختلفة مشتركة عناصر من مكون شيء كل أن.  

 .ظاهرة داخلية بنية له  -

 .الباحثون عليها يتعرف االستقرار بعض مستقرة حدود له  -

 .آخر نسق يهايؤد ال وظيفة يؤدي هألنّ المجتمع من قبوله  -

 يمكننا هنّأ أهمها ولعل الوظيفي، التحليل اتمتطلب من بكثير الوفاء النسق مفهوم فيستطيع
. ككل للمجتمع المتميزة والخصائص المختلفة النشاطات على التعرف من التجريد مستوى على

 دياقتصا ونسق ثقافي ونسق سياسي، نسق عنه يتولد عام اجتماعي نسق هبأنّ يوصف فالمجتمع
 فكرة وتتضمن. المسافة ومتساوية مستقلة البعض يبعضها عالقتها في األنساق وهذه علمي
 والتداخل التفاعل درجات أقصى على البيئة هذه وتنطوي به، المحيطة البيئة إلى اإلشارة النسق
 هي والحدود النسق، حدود ومشكلة البيئة مسالة تثير كذلك النسق، ومكونات عناصر مختلف بين
  .والتأثر التأثير معه ويتبادل النسق به يحيط الذي طاراإل

                                                            
 411ص ،1993 الكويت، ،الصباح سعاد دار ،1ط عصفور، جابر: ترجمة ،البنيوية عصر كويزيل، ايديث -  1

 .نفسها الصفحة نفسه، المرجع  -2
 .156ص ،1996 لبنان، -بيروت العربي، الثقافي المركز ،1ط ،واالختالف التشابه مفتاح، محمد :ينظر -3
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 العالقات من انظام يؤسس اللغة، -  الثقافة مكون على انفتاحه ضوء في والنسق
 والمدلول الدال بين العالقة تضحي حيث الالنهائية االنتشارية واالحتماالت الخاصة المرجعية
  .لها حد ال اعتباطية

 اللغة يجعل والثقافة اللغة محددات على وفعاليته سيرورته في النسق اتكاء نإف وهكذا
           إحالالً يوصفه التاريخ للتاريخ، صيغة التقاء على تدل الفردية األفعال مث ومن والثقافة

 التاريخ وباختصار للمعنى شاملة دوامة بوصفه والتاريخ اتطبيقً أو اإبداع  أو اتصحيح وأ
 الهوية إلى فتؤدي المفارقة طريق تتبع الهويات هذه من هوية وكل نصية وسمة نص بوصفه
 مفهوم بهما يتحدد والذي التاريخ مميزات من ميزتان هما والثقافة فاللغة .)1( وتلغيها األخرى
 حينما إال منتظمة وبطريقة عالية ةءبكفا يعمل ال النسق مفهوم أن إليه اإلشارة يمكن وما النسق
  .تطبيقال إلى النظرية من تنزله

  : الثقافي النسق مفهوم 1-3
 تلك هبأنّ الثقافي النسق مفهوم تحديد يمكن والثقافة للنسق السابقة التعاريف ضوء في
 واألخالق والفنون والمعتقدات المعارف تخص التي والمتمايزة والمتفاعلة المترابطة العناصر
 النسق فمفهوم معين مجتمع في اإلنسان يكتسبها التي األخرى والعادات المقدسات وكل والقانون
  .الثقافة و النسق يلمفهوم تركيب هو الثقافي

 ضوء في يتحدد أو يقترب الثقافي النسق مفهوم أن التعريف هذا من مالحظته يمكن ما
 إلدارة السلطة في حقها تبرير تحاول معينة اجتماعية فئة خطاب«: هو الذي اإليديولوجيا مفهوم
 أن يمكن فااليديولوجيا) 2(»محددة وبرامج المحددة التصورات وفق والمجتمع الدولة عالقات
 ومتوارث متواصل نظام هي الثقافية فاألنساق. أخرى وضد معينة ثقافية نساقأ لصالح تشتغل
 في كما شعوري ال بشكل الممارسة أو التكرار أو المحاكاة طريق عن خرآ إلى جيل من تنتقل

                                                            
 للترجمة المأمون ،1ط ز،عزي يوسف: ترجمة ،التفكيكية إلى يةتالظاهرا من ،األدبي المعني اي،ر وليم: نظري -1

 197- 196 ص ،1987 داد،بغ والنشر،
 .63ص ،1992 بيروت، العربي، الثقافي المركز تكاملية، نظرة نحو يولوجيا،االيد سبيال، محمد  -2
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 تعرف وال حياته طوال معه وتستمر والدته، لحظة منذ اإلنسان مع تبدأ فهي للغة، األفراد تعلم
يتنفسه الذي كالهواء باإلنسان تحيط فالثقافة بالموت، إالّ لنهايتها احد أفعاله في تؤثر فهي 

 فحتى محددة، ثقافية أنماط خالل من ويموت ويعيش يولد فهو وعاداته، وسلوكه وتفكيره،
 رد كانت نإو األكل فعملية األنساق، هذه خالل من اإلنسان سهايمار الطبيعية والحاالت الغرائز
 النسق وفق يتم وإشباعه الدافع هذا تلبية أن إالّ الجوع هو بيولوجي غريزي لدافع واستجابة فعل

 الطعام فنجد الفرد، إليه ينتمي الذي المجتمع في ائدةالم وآداب الطعام بتناول الخاص الثقافي
 الوجبات وعدد تناوله وطريقة له، تستعمل التي واألواني طهوه، ريقةوط نوعه حيث من يختلف
  .)1( له يقدم الذي الشراب ونوع

). L'intégration culturelle( الثقافي التكامل هو آخر مفهوم المفهوم هذا على ويدخل   
 أن نستطيع فال أخر، ثقافي بنسق مرتبط نمعي ثقافي نسق على خالله من نقف أن يمكن والذي
 يستطيع ال فمثال  األخرى، الثقافية النظم أو قانساأل من غيره عن بمعزل ثقافي نسق أي نفهم
). 2(الجماعة لهذه الديني النظام على نقف أن دون ما جماعة في السائد القرابة نظام من نفهم أن

 للزواج اإلسالم تحريم ويتصور يفهم أن اإلسالمية الثقافة على اطالع لديه ليس فرد يستطيع فال
 مختلفة متنوعة الثقافية واألنساق. اإلسالمي الدين نظام درس إذا إالّ ةبالرضاع األقارب من

 نسق يقابله والظلم التسلط فنسق والموت للحياة وقابلة ومتطورة ومتغيرة ومتناقضة ومتعارضة
 العبودية ونسق والبحث، والتفكير المعرفة نسق يقابله والتجهيل الجهل ونسق والعدل، التشارك

  .األنوثة نسق يقابله الفحولة أو  الذكورة ونسق الحرية نسق قابلهي

  :باللغة الثقافة عالقة 1-4

الثقافة إن عن ونمت أنشئت والتي اإلنسان تعلمها التي التصرف نماذج من مجموعة هي 
 أن بعدو الترميز على اقادر اإلنسان أصبح أن منذ منها وجودها وتستمد الرموز استخدام طريق
 األحمر فاللون به، تحيط التي المادية للظواهر معينة ودالالت معان إعطاء على اقادر أصبح

                                                            
 .65ص ،2001 القاهرة، والتوزيع، النشر و للطباعة غريب دار ،والثقافة غةاللّ الدين، حسام زكي كريم :ينظر -1
 . 117-116ص ،1968 بيروت، ،1ط انالعرف مكتبة اإلنسان، علم سعفان، سنح. ينظر -2
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 الحزب رمز يكون وقد الطرق، تقاطع عند للوقوف عالمة يكون وقد الخطر، معنى يأخذ
 المختلفة األبنية أشكال بين التمييز على الفرد مقدرة الرموز ستخداما أمثلة ومن الخ....سياسي
 يشتكون المجتمع أفراد جميع أن ونالحظ والمستشفى، والمصنع والكنيسة والمسجد البيت مثل
 بها ويحقق داللتها ويحدد اللغة رموز يمتلك الذي هو وحده فاإلنسان الرموز هذه دالالت فهم في

  .)1(اإلنساني التواصل

 اللغة ألن منهما، كل لطبيعة امنافي عمالً يعد والثقافة اللغة بين الفصل فمحاولة ولهذا
 التي الطريقة بنفس الثقافة نصف أن يمكن ولهذا مجتمع، أي ثقافة مظاهر من امظهر تعتبر
 معينة دالالت تحمل أصوات من مكونة كلمات أو عالمات بشكل تظهر فاللغة غةاللّ بها نصف
  .عاتالجما قبل من استجابية أو داللية قيمة لها مادية صورة شكل في تظهر والثانية

من أكثر شيئاً تعني ال الثقافي والمحتوى اللغة بين الواضحة العالقة إن أساسا للغة أن 
 ظاهرة  أي مثل االجتماعي السلوك من نوع هاأنّ كما المجتمع، أفراد به يلتزم نظام هاوأنّ ثقافيا

  تحديدا وداللتها لغةال مفردات تحديد يمكن فال ما، ثقافة إطار ضمن تتكون أخرى اجتماعية
 اللغة ألفاظ فتكون ،اللغوية جماعةال ثقافة وبدراسة ،بها للناطقين الثقافية البنية بمعرفة إالّ دقيقا
 وأنماط اللغة نظام بين الوثيقة العالقة على للتعرف تحتاج فدراستها المعاجم في تجده ما كبرأ

 في يعيش إنسان كل نأل ةللثقاف العام ومالمفه لتشكيل افرةمتض ثقافية ظواهر وهناك الثقافة
 في يولد فالفرد وسياسية، واقتصادية دينية دوائر، ثالث خالل من حياته ويمارس مجتمعه
 عقله إلى تصل التي المعنوية والمعتقدات والقيم المادية، السلوكيات من مجموعة يكتسب مجتمع
 اإللمام تقتضي اللغة دراسة فان لذا الثقافة، لهذه وعاء تعتبر التي اللغة خالل من ووجدانه
 االجتماعية وممارستها الفردي، النفسي واكتسابها المنطوق، المادي نظامها: ثالثة بجوانب
  .الجمعية

أصوات من بها يتصل وما فاللغة عديدة ثقافية انساق بين من ثقافي نسق هي اللغة إن  
 Signaux( الجسمية اإلشارات مثل استعمالها يصاحب وما ودالالت وتراكيب physiques .(

                                                            
 .115ص ،1978 القاهرة، المعارف، دار ،1ط ،االجتماعية نتروبولوجياال لطفي، الحميد عبد: ينظر -1



 אא:אא
 

18 
 

 بها يتصل وما والقرابة الحروف ورسم الكتابة ونظام) Phonologicale valus( الصوتية والقيم
 الدين وشعائر والعبادات، المعتقدات من عليه يشتمل وما والدين األقارب تعيين كيفية من

  .وأشكالها

 وغير لمالبس،وا األزياء ونظام والمشرب، المأكل نظام مثل أخرى ثقافية أنماط وهناك
 ووسائل والنحت والرسم والغناء، والموسيقى واألثاث، المسكن كنظام الثقافية األنساق من ذلك

  .والنقل االتصال

 الثقافية األنماط جميع يحتوي الذي الوعاء تعتبر هاألنّ الثقافية األنساق أهم من هي فاللغة
 خالل من ووجدانه عقله يصل ألنماطا هذه من ويتعلمه الفرد يكتسبه ما فكل ناحية، من وسماتها
 ظهور أن أي والعالقات األشياء إلى يشير كيف عرف عندما إالّ الثقافة يعرف لم فاإلنسان اللغة،
 بين الوسيط تمثل ذلك على واللغة. الثقافة نظام نتكو التي العالمات بظهور ارتبط قد الثقافة
 يقتصر لم المجتمع في اللغة فدور الدور، بهذا القيام من يمكنها ما تمتلك وهي والثقافة، األفراد
 من اهام اعنصر أو اجزء تمثل أصبحت هاأنّ بل فقط أفراده بين لالتصال أداة اعتبارها على

 فدراسة المجتمع، في السائدة الثقافة أنماط فهم على يتوقف اجيد افهم فهمها نوأ الثقافة عناصر
 ثقافي أساس لها اللغة أن من أكثر اشيًئ يعني ال الثقافي والمحتوى اللغة بين الواضحة العالقة

 مفرداتال لهذه الثقافية البنية بمعرفة إال ادقيقً اتحديد وداللتها اللغة مفردات تحديد يمكن ال هنّأو
 اللغوية الروابط على التعرف إلى تحتاج عميقة دراسة اللغة دراسة نوأ بها الناطقين لهؤالء أو
  .)1(الثقافة وأنماط غةالل أنماط بين

 ومن اللغوية للجماعة والشعورية الفكرية البنية صادقا تمثيال تمثل خاصة بنية لغة ولكل
 فاللغة الثقافية وبيئتهم ونظمهم المتكلمين، بعقلية وثيقة عالقة ذات اللغوية ةنيالب ههذ أن الثابت
 التي الدوائر لهم ترسم كما ابه يحيون التي والسلوكيات العادات من أنماط للمتكلمين تحدد

 الموقف أو الشيء في ال التعبير كيفية في يكون ما اكثير الثقافات بين واالختالف فيها، يدورون
 رئيسي بشكل تستخدم التي المباشر غير الخطاب طريقة هذا ومن عنه التعبير يجري الذي

                                                            
 25ص ،1971 القاهرة، األول، العدد الثالث، المجلد الفكر، عالم مجلة اللغة، حضارة زيد، أبو أحمد :ينظر-1
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 بها يتخاطب التي الخطاب ألساليب ضوابط تضع الثقافات بعض فنجد ب،التأد طرق كإحدى
 ناحية من المتخاطبين بين العالقة باختالف تختلف والتي بينهم، فيما الواحد المجتمع أفراد
 الكريم القرآن في ونرى االجتماعي، المركز أو القرابة صلة أو السن، أو أنثى أم ذكر الجنس
  .اإلسالمية العربية الثقافة من الجانب هذا

 ومفرداتها اللغة نفهم أن نستطيع ال ناأنّ لنا يوضح الثقافةو اللغة بين الوثيق فاالرتباط
  .غويةاللّ الجماعة وتجارب معتقدات تمثل التي الثقافة عن بمعزل اصحيح فهما

  :  الغربية البالغة و العربية البالغة بين الكناية  -2

  :العربية البالغة في الكناية  2-1

بما األدبية التغييرات تلك في نصيبب تشارك البيان علم تحت باندراجها الكناية إن 
 ذلك كشف فيها يتأرجح متعددة وجوه وراء الحقيقي المعنى فيها يستتر تعبيرات من به تختص
 كما والكناية فيها األكبر الدور عنه المكنى إلى التوصل يؤدي مختلفة آراء وراء الحقيقي المعنى
 إذا: يعني كناية بغيره األمر عن نىوك غيره، وتريد شيء في تتكلم أن« العرب، لسان في جاء
 فالكناية. )1(»الكنية من أو: ىور إذا عنه كنى من تستر: ىوتكن عليه، يستدل مما بغير تكلم

  .والخفاء الستر وهو اللغوي بمعناها مرتبطة

 عرضوا الذين أقدم من )*()هـ 210( سنة المتوفي المثنى بن معمر عبيدة أبو ويعد
 في اصريح اسمه يذكر أن غير من السياق، ومن الكالم من فهم ما كل عنده وهي ةللكناي
 وذلك الكناية داللة لفهم السبيل هما العقل وإعمال الروية أن عبيدة أبو أوضح وقد. )1(العبارة

                                                            
  . 86، ص1988التراث العربي، بيروت ، لبنان،  إحياء، دار 1ي شري، طعل: تعليق  ،العرب لسانابن منظور،  -1
 ،1981مؤسسة الرسالة ، بيروت، لبنان،  ،2ط سزكين، فؤاد محمد :عليه وعلق حققه ،القرآن مجاز عبيدة، أبو - 2

 136ص

 سنـة ـاتم حتـى يصنف يزل ولم) هـ110( سنة ولد بالوالء، النحوي التميمي النحوي البصري العالمة هو - *
 .القرآن مجاز منها تقريبا مصنف مائتي يقارب ما كتبه عدد ويبلغ) هـ 210(
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 هذا على للداللة اللغة أصحاب عند األصل في يوضع لم العبارة في اللفظ وهذا«: قال حين
  .)1(»العقل وأعمال يةالرو من بشيء لةالدال تلك فهمت وإنّما المعنى

 التي األسماء من غيره عن يختلف عاما مفهوما عبيدة أبي ندع الكناية مفهوم كان وقد
 في كُنْتُم إذَا حتَّى﴿ :تعالى قوله قرآنية شواهد من أورده ما أمثلة ومن ذلك بعد عليها اصطلح

  .)22اآلية: يونس سورة( ﴾طَيبة بريح بهم وجرين الفُلُك

 ذلك بعد عرف ما وهذا ذلك تفعل والعرب الكناية، إلى المخاطبة عن رجوع هأنّ عنه قال
  .االلتفات باسم البالغيين عند

 إلى امشير الكناية، عن عبيدة أبي بعد )*()هـ 255( سنة المتوفي الجاحظ تحدث ثم
 وإن )2(والكشف اإلفصاح عمل العقول في يعمالن ال هماأنّ اوذاكر مجتمعين، والتعريض الكناية
 رسائله في ذكر قد هألنّ والتعريض الكناية إلى حاجة هناك تكون ال حينما ذلك يرى الجاحظ كان
 .)3(»والشرح اإلفصاح من التقديم إلى وأدعى التعظيم في أبلغ الكناية كانت وربما«: قوله

  .اإلفصاح من أبلغ الجاحظ عند فالكناية

 تقع حيث الكامل كتابه في الكناية )**()هـ285( سنة المتوفي المبرد ذكر الجاحظ وبعد

                                                            

 بدون بيروت، صادر دار عباس، إحسان. د: تحقيق الزمان، أبناء وأخبار األعيان وفيات خلكان، ابن بكر أبو: ينظر
 .76ص تاريخ،

 البخالء، بين،بوالت البيان مؤلفاته، نم) هــ 255(سنة توفي الجاحظ عثمان أبو محبوب بحرين بن عمرو هو - *
 .76ص ،الزمان أبناء وأخبار األعيان وفيات خلكان، ابن بكر أبو: ينظر الحيوان،

 

طبعة السيد محمد فاتح الداية، بيروت  هارون، السالم عبد: تحقيق ،2ط ،1،جنيوالتبي البيان الجاحظ، :بنظر-2
 .117ص ،لبنان،ب ت 

 تاريخ، بدون بالقاهرة، الخانجي مكتبة ،1هارون،ج السالم عبد تحقيق التشبيه، نفي رسالة ،الجاحظ رسائل الجاحظ،  -3
 .307ص

  زمانه في البصرة نحاة رأس على كان هـ210 سنة بالبصرة ولد التمالي األزدي يزيد بن محمد العباس أبو هو - **
 94ص ،الزمان أبناء وأخبار اناألعي وفيات خلكان، ابن بكر أبو ينظر، والمقتضب، الكامل: مؤلفاته من
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  )1(:أضرب ثالثة على عنده
 باسمه يدعى أن الرجل يعظم أن وهو الكنية، اشتقت ومنها والتعظيم، للتفخيم كان ما .1

 ويدعى ولد، له يكون بأن التفاؤل جهة على الصبي في: ضربين على الكالم في ووقعت
  .السمه صيانة ولده باسم ينادى نبأ الكبير وفي اسمه عن كناية هبولد

 )*(: الجعدي النابغة يقول والتعمية للتغطية كان ما .2

  .)2(»مكْتَتم كُل خفْيات اهللا علم وقَد اسمها بغَير ُأكَنى«  

 عن تعالى كقوله غيره، من معناه على يدل ما إلى المفحش الخسيس اللفظ عن الرغبة .3
قضاء  عن كناية ،)75اآلية: المائدة سورة( ﴾الطّعام يْأكَُالن كَانَا﴿: وأمه مريم بن المسيح
 التقسيم ذلك في الكناية استخدام لمجاالت المبرد تفهم من بالرغم هأنّ ونلحظ الحاجة،
 .لها تعريفا يترك لم هأنّ إالّ أورده الذي الثالثي
 األمر ذلك في بالمبرد البديع كتابه في )**()هـ297 سنة( المتوفي المعتز بنا لحق وقد

 )3(»والتعريض الكناية« هي الكالم محاسن من اًفن بوصفها المعتز ابن أوردها حين وذلك أيضا
 أمثلة فذكر عليها، تعليقات من الخالية الشعرية الشواهد من كثيرَا لها أورد نوا فهايعر لم ولكنه
  :الشاعر قول فذكر البالغيين من سبقه من مذهب فيها يذهب هأنّ منها تلمح

وكَأب اَل َأبازا للنّاس مَوجعم    نَاقهما َألعا نَقْركَم نْقُري قْـرالص.    
  .سطْر َأبــدا لَه بـمعوج فَلَيس   سطُورهم يوما الكُتّاب عَوج إذَا

                                                            

 ،1985 مصر، بالفجالة، مصر نهضة إبراهيم، الفضل أبو محمد: تعليق ،واألدب اللغة في الكامل المبرد،: ينظر -  1
 .100ص
 المخضرمين والشعراء المعمرين القدماء أحد العامري الجعدي اهللا عبد بن حسان ليلى أبو هو: الجعدي النابغة - *

 .سنة وثمانين مائة عمر أن بعد هـ85 سنة مات شهورينالم الخيل ووصاف
  

 150صإبراهيم، دار المعارف، مصر، محمد أبو الفضل: تحقيق ،النابغة ديوان النابغة، -2

 الشعراء وطبقات البديع، مؤلفاته من الرشيد هارون بن المعتصم المتوكل ابن المعتز ابن اهللا عبد العباس أبو هو -  **
 .76ص األعيان، وفيات هـ،296 - هـ246: بين وتوفي

، دار المسيرة، بيروت، لبنان 3ط كراتشوفوفسكي، أغاطيوس :عليه وعلق نشره:  البديع كتاب المعتز ابن اهللا عبد -3
 .276ص ،1982
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  .وقد كنى عن الحجام بهذين البيتين

 الشواهد من أكثر نّهأ سوى سابقيه إلى جديدا يضف لم المعتز ابن أن لنا يتضح هذا ومن
ائتالف" اسم تحت الكناية عن تحدث الذي )*()هـ337: (سنة يالمتوف جعفر ابن قدامة كان ثم 

 عن الداللة الشاعر يريد أن: عنده وهو" اإلرداف" أسماه فنّا ذلك في ذكر حيث« والمعنى اللفظ
 ردفه هو معنى على يدل بلفظ بل المعنى، ذلك على الدال باللفظ يأتي فال المعاني، من معنى
  .)1(»المتبوع على أبان التابع على دل فإذا له، وتابع

  : ربيعة أبي ابن عمر قول لذلك  عرض وقد
   )2(»وهاشم شَمس عبُد وإما َأبوها            لنَوفَل إما القُرط مهوى بعيدةٌ«

 هو بمعنى أتى بل الخاص، بلفظه يذكره فلم الجهد طول يصف أن أراد ماإنّ هأنّ« :وذكر
 حصر في تضيق من قدامة تعريف في ما ومع ،)3(»القرط مهوى بعد وهو الجهد لطول تابع
 كما ،الغربيين المحدثين عند الكناية مفهوم من اقريب اأيض تعريفه أن إال الرديف على اللفظ داللة
من أول جعفر ابن قدامة يعد وبذلك لها، جيد فهم عن مين ربيعة أبي بن عمر بيت على تعليقه أن 

  .للكناية محددا تعريفا وضع

 في الكناية تناول الذي )**()هـ395( سنة المتوفي العسكري هالل أبو ذلك بعد وجاء
 أن وهي«: بقوله عرفها حيث بينهما اخالطً" والتعريض الكناية" اسم تحت" الصناعتين" كتابه

                                                            

 في بوضوح وظهرت العربية بالثقافة امتزجت التي األجنبية بالروافد تأثروا الذين األعالم والنقاد األدباء أحد كان - *
 ..هـ337 عام توفي الشعر، ونقد الخراج كتاب مؤلفاته ومن كتاباتهم،

 1979، مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر، 3كمال مصطفى، ط: وتعليق تحقيق ،الشعر نقد: جعفر ابن قدامة - 1
 89- 88ص

 ،1994 يروت،ب-دمشق ،1ط والنشر، للطباعة اإلسالمية المكتبة ،ربيعة أبي ابن عمر ديوان ربيعة، أبي بن عمر -2
 .186ص
 89ص ،نقد الشعرقدامة ابن جعفر،   -3

" التلخيص" كتاب اللغة في له العسكري، هالل أبو مهران بن يحي بن سعيد ابن سهل بن اهللا عبد ابن الحسن هو - **
 .121ص األعيان، وفيات خلكان، ابن بن بكر أبو: أنظر ،"الصناعتين" وكتاب
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 )1(»الشيء عن والتورية باللحن عملوا ما حسب على يصرح وال به، ويعرض الشيء عن يكنى
 ﴾النساء المستُم َأو الغَائط من منْكُم َأحد جاء َأو﴿: تعالى بقوله الكريم القرآن من لها استشهد ثم

  .الجماع عن كناية النساء ومالمسة الحاجة قضاء عن كناية فالغائط. )43: اآلية النساء، سورة(

 اسم تحت والتعريض الكناية جمعه في المعتز ابن تسمية بين خليط هالل أبي ريففتع
 واللحن الكناية من كل في والخفاء الستر لوجود وتنبهه جعفر، بن قدامة تعريف وبين واحد

  .بينهم عالقة إيجاد محاولة إلى البالغيين نظر لتوجيه ذلك بعد اسبب كان والتورية

 تحت الكناية تناول الذي )*()هـ443( سنة المتوفي القيرواني رشيق ابن ذلك بعد كان ثم
 وفرط المرمى بعد على تدل عجيبة بالغة وفيها الشعر، غرائب من عنده وهي اإلشارة باب

 دالة لمحة نوع كل في وهي الماهر، والحاذق زالمبر الشاعر إالّ بها يأتي وليس المقدرة
 والحذف التفخيم أنواعها ومن لفظه ظاهر نع بعيد ومعناه مجمال يعرف وتلويح واختصار
  .والتتبيع والتورية

 يسمونها لذلك الظباء، ائنةظ عندهم ألنها شاةً المهاة تجعل والعرب«: الكناية عن وقال
 عليه داوود خصم عن إخباره في تعالى اهللا قول جاء الكناية في المتعارف هذا وعلى نعجة،
) 24:اآلية ،ص سورة( ﴾واحدةٌ نَعجةٌ ولي نَعجةٌ وتسعون عتس لَه َأخي هذَا إن﴿:     السالم
  .)2(»المرأة عن بالنعجة كناية

  :القيس امرؤ وقال
  .)3(معجل غَير بها لَهو من تَمتَّعتُ        خباُؤها يرام الَ خدر وبيضةَ     

                                                            

   1981، دار إحياء الكتب العلمية، بيروت، لبنان1د مفيد قميحة، ط: تحقيق لصناعتين،ا العسكري، هالل أبو -1
 .  368ص

 المؤلفات من وله هـ390 عام ولد البلغاء، األفاضل أحد بالقيرواني، المعروف رشيق ابن الحسن علي أبو هو - *
 .85ص األعيان، وفيات :ينظر ".األنموذج" و" "عيوبه ونقد الشعر صناعة معرفة في العمدة"
 .312ص ،1981، دار الجيل، بيروت ، لبنان، 5محمد محي الدين عبد الحميد، ط: تحقيق  ،العمدة رشيق، ابن -  2
 .32ص ،1972 بيروت، ،2ط والنشر، للطباعة بيروت دار ،القيس امرؤ ديوان القيس، امرؤ -3
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  .)1(المرأة عن بالبيضة كناية

 ولكنه بأسلوبها، إعجابه مع للكناية محددا تعريفا يترك لم هأنّ قرشي ابن عند حظهنال وما
 التي البالغية الفنون تلك تجميع في الممتعة الشمولية النظرة تلك لديه كانت ذاته الوقت في

  .اإلشارة باب تحت اهاإي امجمع والمباشرة التصريح عن البعد نسبة فيها تختلف والتي ذكرها،

" الفصاحة سر" كتابه في الكناية  )*()هـ466( سنة المتوفي يالخفاج سنان ابن تناول
 الجنس هذا ومن«: قال حيث الصحيح العربي العرف على وجريانه الكالم تأليف تحت وذلك
  .)2(»التصريح فيه يحسن ال الذي الموضع في عنه يكنى أن يجب ما الكناية حسن

 والبعض لذلك تعليل دون نبالحس بعضها نعت مختلفة، شواهد سنان ابن لها أورد وقد
 تعليقاته أن إالّ للكناية اتعريفٌ يترك لم سنان ابن أن من وبالرغم السبب، اذاكر بالقبح اآلخر
 أبي قول ذلك ومن التعبيرية، الفنية الكناية لقيمة فهم عن مين الكناية من حسن ما على النقدية
  :المتنبي الطيب

  النُّحوُل حيثُ والشَّوقُ إلَيها ق         والشّ َألَم من ادعيتَ ما تَدَعي
  .)3(»كناية بأحسن بشوقها ادعته فيما كذبها عن كنى هألنّ«: بقوله عليه علق حيث

 والمراد«: عنها فقال الكناية عن )**()هـ471( سنة المتوفي الجرجاني القاهر عبد تحدث
 اللغة في له الموضوع باللفظ يذكره فال عانيالم من معنى إثبات المتكلم يريد أن هاهنا بالكناية

                                                            

 .312ص ،1ج ،العمدة رشيق، ابن: ينظر -1
 له هـ،466 سنة وتوفي هـ422 سنة ولد األديب، الشاعر، الخفاجي، سنان بن سعيد بن محمد اهللا عبيدة أبو هو - *

 233ص األعيان، وفيات خلكان، ابن بكر أبو: انظر الفصاحة، سر كتاب

عبد المتعال الصعيدي، مكتبة محمد علي صبيح و أوالده : شرح وتصحيح ،الفصاحة سر الخفاجي، سنان ابن -  2
 .192ص ،1969مصر، 

 .150ص ،1979 بيروت، العربي، الكتاب دار ، البرغوثي الرحمن عبد: تحقيق المتنبي، ديوان شرح -  3
 أسرار: منها مصنفات عدة له والبيان، العربية أئمة كبار من النحوي، الجرجاني الرحمن عبد بن القاهر عبد هو - **

 ".اإلعجاز ودالئل القران، إعجاز"و البالغة،



 אא:אא
 

25 
 

 هو: كقولهم عليه دليال ويجعله إليه به فيوصي الوجود، في وردفه تاليه هو معنى إلى يجئ ولكن
  .)1(»القرى كثير يعنون الرماد وكثير القامة، طول يريدون النجاد، طويل

 مواضع في أوضح كما المراد المعنى على التدليل في اإليماء قيمه الجرجاني نبي وقد
 المعنى إثبات في لها تعريفه في ذكر كما جعلها التي للكناية، الجمالية القيمة دالئله من متفرقة
 األسلوب لهذا الصائبة الجمالية نظراته فيها تظهر تحليلية بشواهد ذلك على الجرجاني برهن وقد

   .)2(الكنائي

 معرفاً فقال الكناية عن. العلوم فتاحم كتابه في )*()هـ626( المتوفي السكاكي تحدث وقد
إلى المذكور من لينتقل ملزومه، هو ما ذكر إلى الشيء بذكر التصريح ترك هي«: اهاإي 

  .)3(»القامة طول وهو ملزومه هو ما إلى به فينتقل النجاد طويل زيد: تقول كما المتروك

 إال البالغية مصطلحاتلل الفلسفية قرابته من البالغيين عند السكاكي به يتهم ما وبرغم
 فتح حيث هذا بتعريفه الكناية لمعنى تحديده محاولة في اكبير اإسهام أسهم قد أنه نرى ناأنّ

 وبين بينه قويفر يميزه، بما دهقي ولكنه). الصريح غير التعبير(  الكناية أمام المجال السكاكي
 أطر وضع إلى تسعى السكاكي قبل الكناية تعريفات كانت وكما. الملزوم ذكر وهو المجاز،
 وبيان والتوضيح التحديد هو خر،آ مسارا اتخذت قد السكاكي من ابتداء تعريفاتها فان لها، عامة
  .المجاز وبين بينها ما

 الكناية حد«: قال حيث )**()هـ638سنة( المتوفي األثير ابن تعريف في ذلك ظهر وقد
 بوصف والمجاز الحقيقة جانبي على حمله وزيج معنى على دلت لفظة كل هاأنّ هو لها الجامع

                                                            

 ،1978 بيروت، المعرفة، دار رضا، رشيد محمد السيد: وتعليق تحقيق عجاز،اإل دالئل الجرجاني، القاهر عبد -1
 54- 53ص

 .57-55ص اإلعجاز، دالئل الجرجاني، القاهر عبد: ينظر -2
 .العلوم مفتاح مؤلفاته أهم من هـ626 عام توفي السكاكي يوسف يعقوب أبو هو -  *
 17ص ،1987 لبنان،-بيروت العلمية، الكتب دار ،2ط زروز، نعيم: وتعليق ضبط ،العلوم مفتاح السكاكي، -  3

 له النبوية األحاديث من والكثير القرآن حفظ الجزري، األثير بابن المعروف الكرم أبي اهللا نصر الفتح أبو هو - **
        األعيان وفيات: انظر والشاعر، الكاتب أدب في السائر المثل: منها ونبله فضله غزارة على تدل عديدة تصانيف

 .389ص و أخبار أبناء زمان،
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 اشرطً والمجاز الحقيقة بين الجامع الوصف حد األثير ابن وعند) 1(»والمجاز الحقيقة بين جامع
 لَه َأخي هذَا إن ﴿: :تعالى قوله فذكر منها، ليس ما بالكناية يلحق لئال عنه االستغناء يمكن ال

عتس ونعتسةٌ وجلي نَعو جة ةٌنَعاحدالنساء عن بالنعجة كنى هأنّ). 24: اآلية ،ص سورة( ﴾و 
 تأول من تأويل إلى يلتفت ال هأنّ األثير ابن رأى ذلك وعلى التأنيث هو بينهما الجامع والوصف

 الكناية، حكم على القلب بالثياب أراد هأنّ) 5:اآلية المدثر سورة( ﴾فطهر وثيابك﴿: تعالى قوله
  .التأويل لصح جامع وصف بينهما كان ولو جامع، وصف والقلب لثيابا بين ليس هألنّ

 عن الكناية«: أن فذكر الكناية عن )*()هـ794( سنة المتوفي الزركشي تحدث وقد
 معنى إثبات المتكلم يريد أن البيان أهل عند وهي باسمه، تصريح غير من عليه الداللة: الشيء
 في ورديفه تاليه هو معنى إلى يجئ ولكن اللغة من هل الموضوع باللفظ هيذكر فال المعاني من

 شواهد الزركشي أورد وقد )2(»أولى طريق عن المراد على فيدل عليه، دليال يجعله الوجود
 تأثره مع الجرجاني القاهر عبد تعريف هو لها وتعريفه األدبي األسلوب لطائف فيها نبي كثيرة
  .أيضاً به األدبية الشواهد تلك تحليل في

 جواز مع معناه الزم به أريد لفظ«: )**()هـ 739( سنة المتوفي القزويني عند الكناية أما  
 مرهفة أي الضحى نؤوم وفالنة القامة، طويل أي النجاد طويل فالن كقولك ئذنحي معناه إرادة

 نب المجاز، وبين بينها وفرق )3(»المهمات إصالح في بنفسها السعي إلى محتاجة غير مخدومة
 الملزوم من االنتقال على المجاز ومبنى الملزوم، إلى الالزم من االنتقال على الكناية نىمب جعل

                                                            

 ،1962 القاهرة، ،3ج مصر، مطبعة ،1ط طبانه، بدوي الحوفي، أحمد: وتحقيق تقديم ،السائر المثل األثير، ابن  -1
 . 53ص

 البرهان: مؤلفاته أهم من هـ،794 عام رمضان شهر في توفي الشافعي الزركشي علي بن يوسف بن محمد هو -  *
 .القرآن علوم في
 ،1957مصر، الحلبي، البابي عيسى العربية الكتب إحياء دار ،1ط ،1ج ،القرآن علوم في البرهان شي،الزرك - 2

 .201ص
: مؤلفاته من القضاء، تولوا وممن الفقهاء األدباء من القزويني، الدين جالل عمر بن الرحمن عبد بن محمد هو - **

 50ص األعيان، وفيات خلكان، ابن بكر أبو: أنظر. والبديع والبيان المعاني البالغة، علوم في اإليضاح المفتاح، تلخيص

 160ص ،1996 القاهرة، ،بدااآل مكتبة حسين، القادر عبد: تحقيق البالغة، علوم في اإليضاح القزويني، الخطيب -  3
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 .)1(ذلك ينافي فالمجاز الزمه، إرادة مع المعنى إرادة جهة من أيضا بينهما والفرق الالزم إلى
  .)2(:أقسام ثالثة المطلوب بحسب الكناية أقسام وجعل
  .موصوف به يطلب قسم -
 .صفة به يطلب قسم -
 .نسبة به يطلب  قسم -

 وألقسامها لها دراسته في السكاكي خطى تتبع هأنّ للكناية القزويني دراسة من فيالحظ
  .المجاز وبين بينها تفريقال في الفضل إليه يعزو  ماوإنّ

 أصحاب من وهو ،)*()هـ837( سنة المتوفي الحموي حجة ابن بتعريف ونختتم
 حتى شعرية منظومات في البالغية الصور صوغ البديعيات أصحاب هدف كان وقد البديعيات
  .البديع ألوان من لونا البديعيات هذه من بيت كل تضمين مع حفظهما يسهل

  )3( :الكناية عن حجة ابن ويقول
  الكَرم عن تُكَنَّى َألْسنَةُ أنَاره           وكَم: قلْنَا السيف نَجاد طَويل قَالُوا

 البديع علماء ماوإنّ البيان، علماء عند بعينه اإلرداف هي لكنايةا«: قائال ذلك بعد ويعلق
 فال المعاني من معنى إثبات المتكلم يريد أن الكناية«: بقوله عرفها ثم )4(»عنها اإلرداف أفردوا
 إليه فيومئ الوجود في ردفه هو معنى إلى يجئ ولكن اللغة، في له الموضوع باللفظ يذكره
 تعريفه في تأثر قد هوأنّ كالمه في بجديد يأتي لم حجة بنا أن ونلحظ )5(»عليه دليال ويجعله
  .الجرجاني القاهر عبد بتعريف

                                                            

 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها -1
 .نفسها الصفحة نفسه، المرجع  -2
 عام توفي وغيرها، واالستخدام التورية وجه عن اللئام كشف: منها دةعدي مؤلفات له حجة بن الدين تقي هو - *

 .األرب ةيوغا األدب خزانة مؤلفاته مؤخرة سوريا، بحماة ودفن هـ،837
 .440ص ت،.د بيروت، الحديث، القاموس دار ،و غاية األرب األدب خزانة الحموي، حجة ابن -  3
 .445ص خزانة األرب ،ابن حجة الحموي -  4
 .نفسها الصفحة در نفسه،المص -5
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  :)1(هي مجموعات ثالث إلى للكناية السابقة التعريفات تصنيف ويمكن
 والذي جعفر ابن قدامة يد على للكناية وضع الذي األول التعريف هو :األولى المجموعة .1

 المعاني من معنى إثبات المتكلم يريد أن هنا ها بالكناية المراد«: فكان الجرجاني، أكمله
 الوجود في وردفه تاليه هو معنى إلى يجئ ولكن اللغة في له الموضوع باللفظ يذكره فال

 وكثير القامة، طول يريدون النجاد، طويل هو كقولهم عليه، دليال ويجعله إليه به فيومئ
  .)2(»القرى كثير بمعنى الرماد،

 قال حيث القزويني وأكمله السكاكي وضعه الذي التعريف ذلك هي :الثانية جموعةالم .2
 المذكور من لينتقل ملزومه هو ما ذكر إلى الشيء بذكر التصريح ترك هي«: السكاكي

 طول وهو ملزومه هو ما إلى فينتقل النجاد، طويل زيد: نقول كما المتروك إلى
 إرادة جواز مع معناه، الزم به أريد لفظ الكناية«: قال حيث القزوني أكمله وقد )3(»القامة
  .)4(»حينئذ معناه

 شئنا إذا«: الكناية أن يرى الذي األثير ابن تعريف في تنحصر فهي: الثالثة المجموعة .3
 من البد هأنّ إالّ الحقيقة، جانب على حملناها شئنا وإن المجاز، جانب على حملناها
  .)5(»منها ليس ما نايةبالك يلحق لئال بينهما الجامع الوصف

 مما أكثر يوحي هأنّ إالّ التعبير انسيابية من فيه ما بالرغم األولى المجموعة فتعريف
 الفترة تلك التعريف هذا توافق وقد والتداخالت، التأويالت من الكثير تقبل خطوطا ويرسم يحدد

 ما أكثر العموم من فيها نظرة البالغية األساليب إلى النظرة كانت حينما فيها قيل التي الزمنية

                                                            

، جامعة االسكندرية ، مصر ، رسالة دكتوراهدراسة في القية البالغية و الجمالية: ، الكنايةوداد نوفل محمد: ينظر -1
 22، ص 1992

 .150ص ،اإلعجاز دالئل ، الجرجاني - 5
 .120ص ،العلوم مفتاح السكاكي، -3
 .231ص ،اإليضاح كتاب القزويني، -4
 . 52ص ،3ج ،السائر المثل األثير، ابن -5



 אא:אא
 

29 
 

 واضطربت وتشابكت األمور تداخلت أن لوال اومطلوب نافعا، ذلك يكون وقد الخصوص من فيها
  .بينهما الموجود للتداخل البالغية األلوان من غيرها وبين الكناية بين العالقة

 جازالم وبين الكناية بين العالقة نحدد أن مثال الجرجاني تعريف خالل من نستطيع وال
 فان وتوضيحها تحديدها يريد لمن امأ لها، مدرك بالكناية، ملم هو لمن مفهوما تعريفه فان ولذا
  .المساعدة كل يساعده ال التعريف ذلك

 الكناية أن تعريفه في نبي قد كان نإو األثير ابن نفإ الثانية المجموعة لتعريف بالنسبة
 هألنّ مفهومها في تضييقا يعد الجامع لوصف اشتراطه أن إالّ والمجاز، الحقيقة جانبي على تعمل
  .الوصف ذلك عليه ينطبق ال ما كل منها يستبعد سوف

أشمل من يعد فهو القزويني بعده ومن السكاكي تعريف وهو الثالثة المجموعة تعريف اأم 
 راتتعبي ليست الكناية أن تعريفه في السكاكي بين فقد الكناية، عن قيلت التي التعريفات
 وبين المجاز عن يحددها ذلك في وهو الشيء، ملزوم بذكر تكون الكناية أن حدد كما صريحة،

 ما أكمل فقد القزويني أما المتروك، إلى المذكور من االنتقال يكون فيها الغرض أن اأيض فيها
 ناهامع إرادة جواز مع معناها الزم بها يراد قد الكناية نبأ مرونة أكثر وجعله السكاكي حدد

 في كبرأ وعي على السكاكي كان فقد اللفظ، في الكناية حصر في قهضي قد كان وإن حينئذ،
 في يحصرها لم حيث" الشيء بذكر التصريح ترك هاأنّ: "عنها بقوله  التعريف لذلك وضعه
  .سبقه ومن القزويني عند جاء كما فقط األلفاظ

  :الغربية البالغة في الكناية  2-2

 Gero: "قال فقد (Métonymie)اسم تحت الباحثين عند الكناية لحمصط ترجمة وردت

Von Wilpert "أصالً االسم لذلك أن« )1(:ذلك عن فيلبرت فان جيرو تبديل وهو ايوناني 
 واقعية عالقة لها ثانية بكلمة فيه األصلية الكلمة لتبد بالغي شكل وهو االسم، تغيير أو األسماء،

                                                            
28، صدراسة في القيمة البالغية و الجمالية: الكناية : وداد نوفل محمد : وردت ترجمة هذه التعاريف في رسالة  -1  
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 وكما الخبرة خالل من أو المنطقي،...السببي...المكاني...الزمني  المحيط في األصلية بالكلمة
  :يمكن هنّإف Quintilan "كونتليان" يرى

  :أوالً
  .المنتوج من بدالً المنتج يصير أن -
 .االختراع من بدالً المخترع -
 .شيلر في اقرأ مثل المؤلّف من بدالً المؤلَّف -
 .حبال من بدالً أفرودويت مثل مجالها، من بدالً آلهة -
  .النتيجة من بدالً السبب -
  :ثانيا

 .السهام من بدالً جراح إطالق مثال المنتج بدل المنتَج -
  الخنجر من بدالً الحديد. المصنع من بدالً الصناعة مادة -
 .احترق بيته معناه احترق جارنا.  الُملك من بدالً مالك -
     »الكتيبة من بدل ضابط. شيء من بدل شخص -

 ليست وهي المرسل المجاز عالقات من محددة عالقات هو تعريفه في جاء كما فالميتونيمي
 بينها عالقة لها نأب نظي قد التي البالغية المصطلحات بعض أيضا وتوجد شيء في الكناية من
  ) Kiningو  Périphraseو  (Synecdoche.: هي المصطلحات وهذه الكناية وبين

Synecdoche :مصطلح يبتعد لم Synecdoche األول طلحالمص عن Métonymie إذ 
 )1(»دقيق بشكل بينهما اليوم يفرق يعد لم أنّه«"  Wolfgang Kayser" كايزر جانج فولف: يقول
: مجموعتين إلى الشعرية التعبيرات تقسم التقليدية البالغة«: أنNicolas Ruwet »    » يذكر كما

  .)2(»ألخرىا الجهة في" السينكدوكات"و" الميتونيمات"و في جهة المجازات

  الكناية؟ مفهوم مع يتقابل وهل" السينكدوك" مفهوم فما -

                                                            
29،  صالبالغية و الجمالية القيمةدراسة في : ، الكناية وداد نوفل محمد   -1  
30المرجع نفسه ، ص  -2  
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 وهو آخر معنى خالل من األصلي المعنى: "نّهإف األلماني األدبي المعجم في جاء وكما
  .بالعكس أو األوسع، من بدالً األضيق التعبير أخذ وهو "الميتونيمي" هيشب وهو بالغي شكل

 بل التعبير مضمون في ليس" السنكدوكي" التعبير نوبي أصالً المقصود بين الفرق ويكون
 الفردية العالقة العام التصوير من بدالً يوضع وهكذا .التعبير اتساع في المجال نفس في هإنٌ

 الكبير العدد من بدالً وعدد السابق، من بدالً والالحق الفصيلة من بدالً والفرق جزءال الكل وبدل
 عن بالتعبير البالغي الشكل ذلك يكون كما). اجد اكثير اعدد تعني 600 المثال سبيل على(

  . )1( »األضيق من بدالً األوسع عن بالتعبير أي اأيض العكس

 حين الكنائي التعبير بعض خصائص له السنكدوكي التعبير من بعضا أن القول ونستطيع
 العموم أو عداداأل يخص فيما ذلك ويتمثل األصلي، المعنى غير أخر معنى منه المراد يكون

 والفرد الكل من بدالً والقسم الفردية، العالقة من بدالً العام التصوير وضعه أما والخصوص،
  .المرسل المجاز في والكلية الجزئية العالقات من فهذه الفصيلة، من بدال

  .ما نقطة في التقائها من بالرغم الكناية هي السينكدوك أن نقول أن نستطيع ال ولهذا

Périphrase :إذ الكناية مصطلح مع يتفق ما المصطلح هذا تعريف في نجد لن أن 
 معنى لها كلمة أي لخطاب أو لقول، إضافة ومعناه يوناني أصل من أنّه«: له المعجمي المعنى
: مثالٌ مفهما، ا،شارح موسع بشكل مؤلف أو جملة أو كلمة وصف يعني آخر بكالم يوصف
  .)2(»وأسهل احدث بلغة النص وصف ويلتح أو نثري بكالم شعري بيت وصف

 (Périphrase) المصطلح ذلك معاني من أن األدبي المعجم ذلك في جاء قد هأنّ على
 باسم االسم ذلك ترجمة اللغوية المعاجم في جاء وقد. «Umschreibing» يسمى أخر مصطلح
  .الكناية

Umschreibing  :أل الحقيقة عن بعيدة الترجمة وهذهحمصطل معنى ن 

                                                            
 30، صراسة في القيمة البالغية و الجماليةد: الكنايةوداد نوفل محمد ،  - 1

 .31المرجع نفسه، ص  - 2
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(Umschreibing)  ّيجب بل مباشر، بشكل األساسي الحدث أو األساسية، المادة تلفظ ال: "هأن 
 بالسهم أصيبت ذلك معنى "آمور بيد أحست رأته لما"  ذلك مثال و التحويل طريق عن استنتاجها

  .)1(»حب حالة في صارت أنها أي آمور يد عليها أطلقه الذي

 وهي منها، جزئية في إالّ الكناية مع يتقابل ال طلحالمص هذا معنى أن القول ويمكننا
 عنه ورد الذي المثال في أو تعريفه، في ليس إذ فقط المجازي المعنى على الكناية تحمل حينما
 هو  (Umschreibing) المصطلح هذا أن أيضا القول يمكننا فال ولهذا ذلك، غير عن يبين ما

 .الكناية لمصطلح المقابل

Kenning :اراعي مثال عادية يومية ألسماء تصوير شرح«: أنٌه فتعريفه المصطلح ذاه أم 
 عن نيابة بكلمتين يكون فيه التعبير أن أي )2(»النبيذ عن العنب بدم التعبير أو....الملك يعني القلعة
  .محددة غير المرسل المجاز من حاالت أيضا أنّه أي عنه، المعبر الشيء باختالف واحدة كلمة

Euphemismus :وجود األلمانية البالغة على االطالع خالل من لنا اتضح وقد 
 مع أهدافه في منه جزء في المصطلح هذا ويشترك) Euphemismus( يسمى بالغي مصطلح
 الشيء عن وكذلك أفضل بطريقة القبيح الشيء عن«: البالغي الفن هذا يعبر حيث الكناية أهداف
 المعنى نفإ«: األدبي المعجم في الفن ذلك ريفتع جاء وكما  )3(»المحرج أو المريح غير

 غير كالم طريقة: العام والمعنى ،)4(»للشؤم معاكسة كلمات استخدام هو باليوناني األصلي
 خجال مخفف أو مجامل، بتعبير الشؤم أو قبيح، مريح، غير لشيء مغطى ساتر وصف مباشر،

  .الشؤم تثير كلمات استخدام كتجنب خرافةً أو اديني اتحرج أو ا،دبتأ أو

 من هدف مع Euphemismus أهداف من هدف يلتقي هأنّ وهي بنتيجة نخرج وهكذا
 على الكناية عمل يقتصر ال ولكن الكلمات، من المنفر أو القبح عن كليهما بعد في الكناية أهداف
 عن يختلف هفانّ هذا وعلى بالكناية يقارن أن يمكن ا،محدد اشكلي تعريفا لألول ليس هنّأ كما ذلك

 .الكناية
                                                            

 31،  ص دراسة في القيمة البالغية  و الجمالية: الكناية وداد نوفل محمد ،  -  1

 المرجع نفسه ، الصفحة نفسها -  2

 32المرجع نفسه،  ص-  3

 المرجع نفسه ، الصفحة نفسها - 4
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  :المبحث خاتمة

 حد على - البالغة في يوجد ال هأنّ وهي إليها، نطمئن لنتيجة نخلص أن يمكننا لعلنا
 العربية البالغة في للكناية قابالم نعده أن يمكننا ما - اإلطالق

 تمثلت القدماء جهود أن العربية، للكناية المختلفة الدراسات ضوء وفي القول يمكننا حيث
 اللّغوي المفهوم على ترتكز والتي البحث، مراحل أولى في للكناية عام مفهوم إعطاء محاولة في
 ورغم المبرد، بجهود مرورا المعتز ابن إلى عبيدة أبي من انطالقًا والخفاء، الستر معنى وهو
 النص دراستهم في معين أهم وكان االصطالحية، المالحظات يعني ما دراساتهم تخل لم ذلك
  .العرب وكالم المبين لقرآنيا

 المصطلح حيث من النضج مرحلة مثلت والتي جعفر ابن قدامة دراسة جاءت أن إلى  
 المفهوم تحديد حيث من ناضجة تعتبر أنّها كما النصوص في الكناية مواضع وبيان البالغي
 مسار في كبيرة نقلة دراسته تعد ولهذا اللّغوي، المفهوم وبين بينه الفصل وعدم للكناية البالغي
  .بعده جاءت التي الدراسات لجميع النظري األساس وكانت الكناية

 ومنها العربي، البيان مسائل على كبير فضل صاحب الجرجاني القاهر عبد وكان
 وبين األقسام لها ووضع للكناية، مفهوما يصوغ اإلطالق على بالغي أهم يعتبر لكونه الكناية،
  .هذا يومنا إلى القديم منذ الباحثون بها يقتدي جهوده ظلت حيث بها، التعبير فائدة

 للبالغة والفلسفي المنطقي الفكر اقتحام مع كبيرا تحوالً الكنائية الدراسات شهدت وقد  
 السكاكي يد على باألخص ذلك وكان العديدة، والتقسيمات التصنيفات في ذلك وتجلى العربية
 تبعه ومن الجرجاني القاهر عبد مدرسة تقابل تيال الكالمية بالمدرسة عرفت والتي وأتباعه
              بين المزج فيها حاول الذي األثير ابن جهود برزت أن إلى األدبية، بالمدرسة تعرف والتي
  .والكالمي األدبي الطابع
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 والتعريض بالكناية فسميت البالغيين، باختالف واختلفت الكناية، أسماء تعددت وقد  
 كان الكناية مفهوم أن على تدل التي التسميات من ذلك إلى وما والتجاوز، والتتبع واإلرداف

  .والصياغة التشكيل إلى طريقة في نذاكآ

 آلخر عالم من وتناقلها والشواهد األمثلة إعادة في جليا الكنائي البحث في التقليد ويظهر  
  .الممٌل التكرار من نوع في دخلت حتى

) Synecdoche(و (Métonymie) مثل مصطلحات فان الغربية الكناية يخص فيما أما
 قريبة تعتبر التي و Euphemismus)(  و) Kenning (و  (Umschreibing) و (Périphrase)و
          بالمفهوم المحددة العربية الكناية أهداف من هدف في تشترك فهي العربية، الكناية من
  الموافقة تمام معها تتوافق ال لكنّها سلفًا، المذكورة الثالثة المجموعات في  البالغي المصطلح و
 بكثير أكثر ويعمقوها بحوثهم يثروا أن استطاعوا قد العرب البالغيين ألن  ذلك يرجع ربما و
ذلك يكن ولم األوروبيون فعل امم بل فراغ، من اآتي فنون واتساع العربية، اللغة طبيعة أن 

 االستعارة و كالكناية كثيرة بالغية  أنواع لظهور الفرصة أتاحت قد لتعبيرا وضروب فيها القول
 كان ثم  فيها جهودهم إبراز إلى البالغيين دفعت الجاهلي العصر منذ العربي األدب بها زخر قد

 مجال التساع اتأكيد إعجازه إلظهار والتحليل بالدرس البالغيين هتناول الذي الكريم القرآن
 في اختلفت التي الغربية البالغة عكس ،األداء في العربية اللغة لعبقرية وإثباتًا وفنونه التعبير
 من به يتصف بما فيها الكنائي األسلوب يقابل ما نجد لم ثم ومن بها الخاصة والفلسفة األهداف
  .اللزوم داللة من أيضاً به يتصف وبما والمجاز الحقيقة جانبي على المعنى حمل جواز
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 :خالصة

إلى بنا تدفع بالثقافة وربطها الغربية والبالغة العربية البالغة في الكناية بين المقارنة إن 
  طرح خالل من الثقافة ومفهوم العربية و الغربية الكناية مفهومي بين نظرية عالقة إيجاد
 البالغة في سواء للكناية المختلفة التعاريف هذه في أكثر الثقافة عنصر يظهر أين :التالي السؤال
   الغربية؟ البالغة في أو العربية

 العربية للكناية األقرب المفهوم تبارهباع) Motsnymie( للـ الغربية البالغة تعريف ففي
 في األصلية بالكلمة واقعية عالقة لها ثانية بكلمة فيه األصلية الكلمة تبدل بالغي شكل« هابأنّ

 يظهر الثقافة فعنصر ،)1(»الخبرة خالل من أو المنطقي السببي،... المكاني... الزمني المحيط
 الزمان خالل من بالثقافة ترتبط العالقة وهذه دلة،المستب بالكلمة األصلية الكلمة عالقة خالل من
  الثقافة تكوين ضمن تدخل عناصر هاوكل  الخبرة، السبب، انـالمك

 آخر معنى خالل من األصلي المعنى" :هو الذي) Synecdoche( في الثقافة عنصر أما 
  .بالعكس أو ع،األوس من بدالً األضيق التعبير أخذ وهو "الميتونيمي" هيشب وهو بالغي شكل وهو

 بل التعبير مضمون في ليس" السنكدوكي" التعبير نوبي أصالً المقصود بين الفرق ويكون
 الفردية العالقة العام التصوير من بدالً يوضع وهكذا .التعبير اتساع في المجال نفس في هإنّ

 الكبير العدد من بدالً وعدد السابق، من بدالً والالحق الفصيلة من بدالً والفرق جزءال الكل وبدل
 عن بالتعبير البالغي الشكل ذلك يكون كما). اجد اكثير اعدد تعني 600 المثال سبيل على(

  عبارات تصنيف خالل من فيظهر .)2 »األضيق من بدالً األوسع عن بالتعبير أي اأيض العكس
 تدخل صنيفالت فعملية المجال، نفس عبارات بين االستبدال ويكون مجاالتها، داخل  معينة
 ظاهر خالل من يظهر أن يمكن الثقافة فعنصر المتلقي و للمبدع  اللغوي الثقافي التكوين ضمن

  التعريف

                                                            
28، صفي القيمة البالغية و الجمالية دراسة : ، الكناية وداد نوفل محمد  -1  
29المرجع نفسه ، الصفحة  -2  
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فنجد للكناية، ربيةالع البالغة في المختلفة للتعاريف بالنسبة اأم ال الثقافة عنصر أن 
 معنى إثبات لمتكلما يرد أن« هابأنّ للكناية األولى المجموعة فتعريف وواضح، جلي بشكل يظهر
 في وردفه تاليه هو معنى إلى يجئ ولكن الوجود في له الموضوع باللفظ يذكره فال المعاني من

 من التعريف هذا في يظهر ال الثقافة فعنصر ،)1(»عليه دليال ويجعله إليه له فيومئ الوجود،
 األول عنىالم ارتباط أساس خالل من التعريف هذا تأويل في يظهر أن يمكن ولكن ظاهره
 االرتباط عالقة نأل ثقافية، تعتبر العالقة فهذه د،الوجو في وردفه تاليه هو الذي الثاني بالمعنى
  .المتكلم ثقافة ضمن تدخل

 هو ما ذكر إلى الشيء بذكر التصريح ترك«: هابأنّ للكناية الثانية المجموعة وتعريف
 تأويل في كذلك هنا يظهر أن يمكن قافةالث فعنصر ،)2(»المتروك إلى المذكور من لينتقل ملزومه

 يمكن والتي المعنى، هذا ملزوم إلى المذكور المعنى من االنتقال طريقة خالل من التعريف هذا
  .المتكلم ثقافة حسب يكون فاالنتقال الثقافية، العالقات ضمن تصنيفها
شئنا وإن المجاز بجان على حملناها شئنا اإذ«: هابأنّ للكناية الثالثة المجموعة تعريف اأم 
 يمكن ولكن اللفظ ظاهر خالل من كذلك يظهر ال الثقافة فعنصر )3(»الحقيقة جانب على حملناها

 على الكناية حمل يمكن متى: سؤال عن اإلجابة خالل من يف،التعر هذا تأويل في يظهر أن
 الذي لثقافيا السياق خالل من يكون والذي الحقيقة؟ جانب على حملها يمكن ومتى المجاز جانب
 هو والذي فيه ترد الذي والسياق الكناية، لهذه العام اإلطار خالل من أي الكناية، هذه فيه ترد

  . الثقافة عناصر ضمن عنصر
 للكناية الغربية البالغة تحديد في اوضوح أكثر يظهر الثقافة عنصر أن القول ويمكن

  .اواضح فةالثقا عنصر فيها يظهر ال التي العربية البالغة عكس على

                                                            
 .150ص ،اإلعجاز دالئل الجرجاني، -1
 .120ص ،العلوم مفتاح السكاكي، -2
 .231ص ،اإليضاح كتاب القزويني، -3



  

 التحليل الثقافي للكناية
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 :الكناية والداللة الثقافية-1

  ي الذي يحمل جميع ية بصفة خاصة تمثل بمثابة الصبغئاالظواهر اللغوية والكن إن
 اا تتمثل  فيه، كمائص النفس اإلنسانيةتتمثل فيها مزايا وخص الوراثية للكائن الحي، إذالصفات 

مه مزايا المجتمع وقيالتي ترمز  ية هي الدالالتم االجتماعالمختلفة، وما يؤكد صلة الكناية بالقي
ئات هو الذي يحدد الكثير ير البييالعرف االجتماعي وتغ ، وأنلطبيعة الوسط الذي صيغت فيه

والكناية تعبير وجداني يختلف من بيئة إلى أخرى  « :التراكيب الكنائية، فقال بعضهم من دالالت
فالن يعرف من أين :" ال التغيير عن الخبرة بالحياة نجد البيئة الصحراوية تقولفمثال في مج
وفي " فالن يعرف كيف ترمى الشباك: "يقولون والساحليةوفي البيئة الشاطئية " تؤكل الكتف

هزول م"أو " فالن جبان الكلب: "تعبير عن الكرم نجد البيئة  الصحراوية تكنى عنه وتقولال
الهزال فيعتريه  - ابنها الصغير- ه ويترك فصيلهاـيفر ناقته لضبي كان ينحالعر ألن" الفصيل

فالن حجرة استقباله «:  ون عن الكرم  بقولهمن األم، وفي البيئة الصحراوية يكنعن لب نقطاعهال
  .)1(»" ...بابه مفتوح...ال تغلق

  فقد تعارف العرب على أن صاحبه  د الكلب على الضيوف نتيجة لترددهم على بيتتعو
ا، وهزال حيث يفد عليه الزائرون كثير ،م صاحبهالنباح، ويعنى هذا كرعن جبن ويكف يجعله ي

 تذبح الفصيل يعني حرمانه من لبن أمه الذي يقدم للضيوف، أو حرمانه من األم نفسها حيث
للزائرين اإكرام:  

  

  

  

  

                                                            

  .182، ص1973، دار المعارف، مصر، 1طنظريات تطبيقية في علم البيان، عبد الفتاح سالمة،  - 1
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  :مهزول الفصيل    :                                                   جبان الكلب

  ).ضعن ولد الناقة الصغير مثال(هزال الفصيل).  باح في وجه الزائرين الغرباءأي عدم الن(جبن الكلب

  .فقد أمه التي أرضعته نتيجة ذبحها.                 زائرين الغرباءكثرة مشاهدة هؤالء ال

  . تلد داعي إلى ذبحها على الرغم من أنهاقوة ال.                     والداني أن سيده مقصد القاضي

  .    الطبائخ صرف هذه النوق إلى.                          شهرة سيده بالضيافة والكرم

  .الذي يذبحها رجل كريم أن.                                      رجل كريم      

     ر عن الحياة االجتماعية منهاوهناك أمثلة كثيرة الستغالل األسلوب الكنائي في التعبي  
  .كناية عن الطائرة  "لبخارا سليل"  و ،التشاؤمكناية عن " أسود نظرا إلى الدنيا بمنظر" 

 :)1(ومن ذلك

 .كناية عن الفقر افترس الغبار          

  .كناية عن اإلقامة  ألقى عصاه           

  .كناية عن الفقر سفر اليدين            

  كناية عن الكبر  للناس هيصعر خدي

  كناية عن الشهرة  بالبنان إليهيشار 

  كناية عن القوة  يستخدم لغة المدفع

  كناية عن السالم  يحمل غصن الزيتون

                                                            

، األهلية للنشر والتوزيع، عمـان 1، األبعاد المعرفية والجمالية، طالمجاز المرسل والكنايةبو العدوس، يوسف أ - 1
  218-216، ص1998األردن، 
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  كناية عن التشاؤم   الدنيا بمنظار أسود إلىينظر 

  كناية عن الترف و النعمة  ولد في فمه ملعقة من ذهب

  ترف والداللكناية عن ال    ناعمة الكفين

ناية عن العفةك    ة الثوبنقي  

  كناية عن الفقر    هجر الفأر بيته

  البطءكناية عن      بيض يمشي على

  كناية عن السرعة   ركب جناحي النعامة

  كناية عن الكبر    ال يرى غيره

  اإلنفاقناية عن كثرة ك        منحرف الجيب 

    كناية عن الحلم  واسع الصدر

  كناية عن السأم      مهورتثاءب الج

كناية عن عدم التحمل  عظمه طري  

  كناية عن الرقة والترف  خطرات النسيم تجرح خديها

  كناية عن الندم  عض على يديه

  الندم عن كناية     قرع سنه

  كناية عن التجربة والحنكة  قلع أسنانه

  اإلنفاقكناية عن كثرة   الجيب منحرف

  عةكناية عن الشجا   رابط الجأش
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  كناية عن الكرم  بيته عامر

  كناية عن حسن المعاملة   بابه مفتوح

  كناية عن الكبر    أنفه في السماء

  كناية عن الفقر                   يده في التراب    

  كناية عن سوء األدب  لسانه طويل

  كناية عن القسوة  غليظ القلب

  كناية عن الخوف أو المرض  أصفر الوجه

  كناية عن انعدام الضمير  ذمته واسعة 

  كناية عن الذكاء  يفهمها وهي طائرة

ما تؤكده  وهذا ،الجتماعي أي من بيئة وثقافة المبدعللكناية داللة تستمد من الوسط اف  
ية من أجل تعميق يحائشاعر هو صياغة المعاني، صياغة إالدالالت االجتماعية، ويبقى دور ال

 اللتها منوإذا كانت الكناية تستمد د« :الكناية وبين الرمزهو الفرق بين فهم الواقع، وكان هذا 
نفسه  ودهاليزالرمز يقتطع روحه من روح الشاعر  ته، فإنارروح العصر وتقاليده، وقيمه ومقد

 .)1(»المعقدةالملتوية وتجاربه المظلة 

له معنى حقيقي يقصد به معنى أخر هو ملزوم للمعنى األول فالكناية تتشكل من لفظ   
  :مكن تمثيل ذلك بالترسيمة اآلتيةيو

  

 

                                                            

، المنشأة الشعبية للنشر التجربة الشعرية وأدوات رسم الصور الشعريةعدنان حسين، التصوير الشعري،  - 1
  146، ص1980اإلعالن، ليبيا، و  والتوزيع
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  .لفظ 

  .معنى مجازي   لي         معنى أص 

خالل بيت الخنساء يدية المساهمة في إنتاج الداللة الكنائية من وللنظر إلى العناصر التول  
  :خراالذي تمجد فيه ص

  .)1( .شتا ما كثير الرماد إذا       يع العماد، رفطويل النجاد
  :ثالث كنايات هي تييوجد في هذا الب

 لم يدرك إالّ ، ولكن ذلك)القوة(اد بهذه الكناية، وصف صخر بصفة والمر :طويل النجاد  
 :ترسيمة اآلتيةزم المقصود ويمكن توضيح ذلك بالي إلى المن خالل وسائط عدة تنته

 بيئة/ثقافة         تركيب                    

  .)2(ةوــالقامة                            الق         فالسي          دطويل النجا
 

  
  

  يلي اال والمدلول في الكناية كمويمكن اختصار العالقة بين الد:  
  .دال

 .مدلول حرفي يحتمل معنى على سبيل الحقيقة) طويلة ة السيفحمال( - 1مدلول -
  .1مدلول استلزمه المدلول ) قوي( - 2مدلول -

 :الداللة والوصول إلى معنى المقصود وهي إنتاجاهمة في هناك عناصر مس الحظ أنوي
األول بالمدلول الثاني  المدلول والت والمعاني التي تربطوهي المدل :)ماللواز (الوسائط -1

 .طول السيف وطول القامةوهي 
                                                            

  146، ص1898دار الكتاب العربي ، بيروت،   ،3محمد فايز، ط :، قدمه وشرحه ديوان الخنساءالخنساء،  - 1
  .228، ، صالمجاز المرسل والكنايةيوسف أبو العدوس،  - 2

  المدلول                        اللّفظ الدال             الوسائط، اللوازم       

  مدلول حرفي 
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كانت تستعمل السيف في  بالعر تحيل إلى أن فطول نجاد السيف في البيئة :البيئة  -2
حيل إلى طول القامة وطول القامة والعبارة ت ،ع والمسدس حالياالمدف من بدالًالحرب 

 .حيل إلى القوة والعظمةت
قوة والبسالة والعظمة بالممدوح وهي من الن قصد المتكلم إلى به يبي و :االنتماء الثقافي  -3

م االجتماعية التي يفتخر بها الرجال، فيمدح بها الشعراء ويفتخرون بهاالقي. 

يدل على طول السيف وطول السيف يدل " دطويل النجا"  قول بأنويمكن على ذلك ال
 .على طول القامة وطول القامة تدل على القامة

المكانة في قومه، ولكن ذلك لم يدرك  والمراد بهذه الكناية وصف صخر بعلو :رفيع العماد
 والعلو االتساعوبيته واسع وعال،  دل على أنعماد يالل المدلوالت اآلتية،  فرفيع المن خ إالّ

هم يدل على أنّلدخول الضيوف على الخيول ، ودخول الضيوف على الخيول  هيدل على صالح
يمكن توضيح من كبار القوم ودخول كبار القوم عليه يلزم أن يكون عالي المكانة في قومه، و

  :ذلك بالترسيمة اآلتية

  بيئة/ثقافة            تركيب       

  .)1(صاحبه عالي المكانة في قومه      ته واسعة     يدخله كبار القومبي      رفيع العماد
  اللّفظ الدال            الوسائط، اللزوم                            المدلول

  مدلول حرفي

يلي افي الكناية كمو المدلول ال ويمكن اختصار العالقة بين الد:  

  

  

  

                                                            

  .229، األبعاد والجمالية، ص المجاز المرسل والكنايةيوسف أبو العدوس،  - 1
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  دال

  .لى سبيل الحقيقةمدلول حرفي ع) رفيع العماد( - 1مدلول -

  .1ستلزمه المدلولمدلول ا) عالي المكانة( - 2مدلول -

معنى المقصود وهياج الداللة والوصول إلى الهناك عناصر مساهمة في إنت ويالحظ أن:  

بط األول بالمدلول الثاني وهي ني التي تراهي المدلوالت أو المعو ):اللوازم( الوسائط -1
كل البيوت كانت في البيئة العربية  ن جهة إلى أنم واسع ويدخله كبار القوم تحيل تهبي

 .تبني باألعمدة عكس الفترة الحالية
لبيئة العربية يحيل إلى البيت الواسع والبيت الواسع يحيل في افرفيع العماد في  :البيئة -2

 .كبار القوم يدخلونه لبيئة العربية يحيل إلى أنا
عالية في قومه، وهي  مكانة الممدوح له أن ن قصد المتكلم إلىبه يبي و :االنتماء الثقافي -3

من القيم االجتماعية التي يفتخر بها المجتمع العربي، فيمدح بها الشعراء أو يفتخرون 
 .بها

، ولكن صفة "كثير الرماد: "ف أخاها بالكرم فقالتدت الخنساء أن تصاأر :كثير الرماد
الفكر إلى المعنى األخير الذي  ت، تقودالكناية بوسائط أو مدلوال عبر مرور الكرم ال تدرك إالّ

، والنار الرماد ناتج عن اشتعال النار في مادة الخشب مثالً إذ ،وهو المعنى المقصودإليه  انتهت
 .منها التدفئة ومنها االستعمال الصناعي كالطهي مثالً أشياء تصلح لعدة

حراق وكثرة إ إحراق الحطب يدل على كثرة" كثير الرماد" نالقول أويمكن على ذلك 
يدل  للهدايةاستعمال النار الحطب تدل على كثرة استعمال النار لهداية الضيوف و الطبخ و كثرة 

 :والرغبة في الضيوف تدل على الكرم، ويمكن القول كذلك ،للطبخ ي الضيوف على الرغبة ف
الضيوف رةاستعمال النار للطبخ تدل على كثرة اآلكلين، وكثرة اآلكلين تدل على كث كثرة إن   

  :ويمكن تمثيل ذلك بالترسيمة اآلتية .دل على اتصافه بصفة الكرمو كثرة الضيوف ت
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  بيئة/ثقافة      تركيب     

  التدفئة                
 .)1(الكرم       النار      الطهي          اآلكلون         الضيوف     كثير الرماد 

  الوسائط، اللوازم                       المدلولاللفظ الدال                          

  مدلول حرفي

ويالحظ أن هناك عناصر في إنتاج الداللة والوصول إلى المعنى المقصود وهي:  
 ر وهيـل بالمدلول األخيوهي المدلوالت التي تربط المدلول األو :)اللوازم (الوسائط -1

  .يوفوجود النار وكثرة الطهي وكثرة اآلكلون وكثرة الض
ا في الشعر ا هامال يمثل إيقاد النار قصد التدفئة في الجزيرة العربية عنصر :البيئة -2

 .العربي القديم ومن هنا يمكن استبعاد هذا المعنى من حلقة التوليد الذهني
ف للضيو هن قصد المتكلم إلى الكرم المرتبط باألكل وتوفيروبه يبي :االنتماء الثقافي -3

ح بها الشعراءعليها المجتمع العربي آنذاك، فيمد قوماعية التي يم االجتموهي من القي   
الستعمال او ـةأو يفتخرون بها، وبتوسط الثقافة ومعنى الكثرة تنتفي إمكانية التدفئ

 .أخرى في سلسلة التوليدي ويكون العبور إلى حلقة الصناعي وترسخ إمكانية الطه

من القارئ أن تكون له ملكة االستدالل و هو ى الثاني يحتاج و من أجل التوصل إلى المعن  
لم  فإذاس على مرجعية مشتركة بين المتكلم و المخاطب، وليس استدالالً آخرا، ساستدالل يَؤ

ف، أو يعرف من قوله عن ه مضياأنّ »فالن كثير الرماد «: يعرف المخاطب من قول القائل
  االستدالل  يتيسر لهلن . الخ .......ها تعيش عيشة مترفةأنّ »نؤوم الضحى «: ها امرأة بأنّ

      الوقوف على المعاني األوائل التي  إلىعندئذ  على تلك المعاني الثواني، وينتهي به األمر
يتطلب  »كثير رماد القدر«: معنى المعنى في عبارة مثل إلىتتعلق بمطلب المتكلم، والتوصل  ال
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اللغوية بالعالقات غير اللغوية التي يتوقف فهم جانب العالقات  إلىمن المتلقي أن يكون محيطًا 
  .المتلقي على معرفتها، ومرجعية هذه العالقات ماثلة في أوضاع البيئة العربية البدوية

إلى الوضع  لة كثير من الكنايات ويعود هذايحددان دال البيئة واالنتماء الثقافي  اعنصر إن
 ع اجتماعي قديم قد يفقدها الجانب اإليحائي، ألنة أو بوضماعي، ولكن ارتباط الكناية بواقعاالجت

التطور «: .التطور الحضاري يجعل الوضع القديم ال يصلح للوضع الذي يعيشه الناس اليوم
ر كثيرا من الكنايات، فأصبحت غير مستساغة في عصرنا فمثالًالحضاري الذي نعيشه قد غي 

رة الرماد كثرة اإلحراق، ومن كثرة اإلحراق ه يلزم من كثألنّ" كثرة الرماد" كان يكني عن الكرم
فالن  كثير " :ا اليوم فيقال في التعبير عن الكرم كثرة الطبخ، ومن كثرة الطبخ كثرة اآلكلين، أم

 إن" :ا اليوم يقالأم "ء الكواكبليل بطي" :ون عن طول الليل بقولهمنكلعرب يوكان ا" االستهالك
الكناية تختلف من عصر إلى عصر ومن بيئة  داللة أنرى هذا نلو" عقارب الساعة ال تتحرك

داللة الكناية و .)1(»ب وترجمة لروح عصرهيها في الحقيقة  تعبر عن إحساس األدإلى بيئة ألنّ
التعبير الداللي في  ول بعض البالغين تأكيده باستقراءباختالف الزمن وهذا ما حا تختلف قد

تختلف الكناية باختالف الزمن، فقد كان العربي  « :ة فقالمقابلة الصور القديمة بالحديثبالكناية 
 عد ذلك مظهر للكسلونحن اآلن ن" ؤوم الضحىهي ن: "فها بقولهمرأة ويكني عن تريمدح ال

ا كناية عن الكرم كانت لها بالغتها في العصور القديمة، أم" هو كثير الرماد" والخمول والكناية
الذوق يختلف في  تقدير الكناية باختالف العصور شأنه في  ننكاد نشعر لها بجمال ألاآلن فال 

  .)2(»ذلك شأنه في التشبيه واالستعارة

تدنيهة ووتحيل الدالالت الكنائية إلى طبيعة المجتمع الذي تداولت فيه من حيث درجة رقي 
ائية أو عصريةكانت بد ويظهر الفرق بين أساليب العيش المختلفة إن "ّطهو ومن الواضح أن 

راسة البيوت، واقتناء اإلبل والنياق ترتبط جميعها بتقاليد لطعام بالحطب، وقيام الكالب على حا
الحياة العربية في الصحراء منذ عهد بعيد، وهي تعد غريبة على حياتنا اليوم، ومن ثم          

                                                            

  .183ص ، نظرية تطبيقية في البيانعبد الفتاح سالمة، -  1
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اية ما هو أساليب الكنمن لذلك نجد النابعة منه  الكنايات يستسيغ، الذوق المعاصر مثل هذهال 
ينظر " :مستحدث يستمد داللته من روح العصر الحديث وتقاليده، كقولنا في الكناية عن التشاؤم

 لغة المدفع" :في نحو قولنا" فعلغة المد" هاوفي الكناية عن القوة بأنّ" إلى الدنيا بمنظار أسود
  .)1(»ل لبخارسلي« :هاعن الطائرة بأنّ وفي الكناية" أنسب اللغات لتحرير األرض المحتلة

شه فالوضع االجتماعي متفاوت في درجة التحضر، أحدها تغلب عليه البداوة في نمط عي
رحاله ذا تراه يطهو على الحطب، وتحرس بيته الكالب ويقوم توالعالقات التي تربط أفراده، ل

مدفع الف المجتمع الحديث في وسائل عيشه، وأنماط سلوكه، أين تقع الكناية فيه بالعلى اإلبل بخ
  ر األسود؟اظالمنووالطائرة 

وتالزم المعنيين في الكناية يرجع إلى العرف السائد في المجتمع، الشيء الذي يجعل من 
ن في يالتالزم القائم بين المعني إن«الكنايات أكبر معبر عن ذلك المجتمع وعن التقاليد المتبعة فيه 

وهذا العرف نفسه هو الذي ... األحيانمنبعه العرف والعادة في األعم األغلب من ... الكناية
على بالتراب  االلتصاقعلى حين يدل وحياة التنعم والسيادة،  الحرير دام بسطيربط بين استخ

مل جالمرأة هي التي تت وأن يفـالرجل هو الذي يحمل الس وكذلك استقر العرف على أن ،الذل
لدى  ان العرف يختلفا كولم .نها صبغ يديها بالخصابزيوتتزين، ومن مظاهر تجملها وت

  .)2(»كان كثير من أساليب الكناية لصيقا بعصره الذي ظهر فيهمن عصر إلى عصر،  حدثين الم

هذا ما جعل بعض الكنايات تفقد دالالتها في العصور التالية عليها، وهذا ما جعل بعض 
دراسة أخرى الدارسين يرى إمكانية دراسة دالالتها على المعايير االجتماعية عوض أي:  
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ا، كان أجدى من محاولة وربما لو اكتفى بدراسة دالالتها على معايير اجتماعية في فترة م« 
ادعاء األدب  ، وهو ما يحقق)1(»ماليات ال تتسق مع التطور الزمني والحضاريالبحث عن ج
  .مرآة المجتمع

    ه، والموقف الذي نشأ الذي نشأ فيالتعبير الكنائي يحمل دالالت أخرى تحيل على الم إن
، والقرآن الكريم لم يخل من تلك الدالالت ذات البعد األخالقي )السياق(التعبير فيه عنه  تم

 ظاهرة التواضع االجتماعي ألن إلىبعيد  حد إلىواالجتماعي، فداللة التراكيب الكنائية تستند 
  :قوله تعالىبعضها ال يفهم من خالل تجزئ مفرداتها، ولنأخذ على سبيل المثال في ذلك 

﴿ كُاُؤنسم حتُْأم فَكُلَ ثٌروا حتُى شْئم أنّثكُر223 سورة البقرة، اآلية(  ﴾م  .(الكناية  داللة فان
كما ال  »فأتوا حرثكم  « و  »حرث لكم «و  »نساؤكم «  على معنى الجماع ال تفهم من خالل

وكذلك كناية القرآن . »شئتم « ـب »فأتوا «أو تعلق  »حرث لكم « ـب »نساؤكم «فهم من ربط ت
عن الجماع باللمس و المالمسة و الرفث و الدخول و النكاح بالسر هي داللة سيكولوجية ترمز 

له، أو من  اآلخرينبتفطن  إحساسهمن خوف أو توجس من جراء  اإلنسانما يعتري  إلى
   .)2(في حد ذاتهابها المجتمع للعملية من الموانع التي يحيط الخوف 
كنايات متولدة من كثرة االستعمال، والذي يعد من أهم العوامل المساهمة في  وهناك    

تغيير داللة الكناية، من ذلك كناية القرآن عن مكان قضاء الحاجة بالغائط، والغائط هو المكان 
كثر في كالمهم حتى سموا الحدث يأتونه تسترا وانتباذًا، ثم  المطمئن من األرض، وكانوا

ية فشيوع االستعمال وخموله  كالهما يسهمان في عمل«. منه الفعل تغوط باسمه، واشتقوا
هما يتوقفان على العوامل االجتماعية والنفسية التي تحدد مدى قبول التغيير الداللي للفظ، كما أنّ

د داللة جديدة هي وقد تولّد عن ذلك الشيوع تول .)3(»الجماعة اللغوية لتداول اللفظ في استعمالها
                                        ".غوطت"الفعل 

                                                            

  .4440، ص1988، منشأ المعارف اإلسكندرية، مصر، 1، طفلسفة البالغة بين التقنية والتطوررجاء عيد،  - 1
    75،ص1973العثمانية، القاهرة،  ،2ط، التصوير البيانيحنفي محمد شرف، : ينظر - 2
لنشر والتوزيع باعة وا، دار قباء للط1عائشة حسين فريد، ط :، تحقيق، الكناية و التعريضأبو منصور الثعالبي ،  -  3
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  :تجربانية التصورات الكنائية

اإلنسان ال يمكن فصله عن العالم الذي يحيا وسطه، فهو جزء من الموضوعات  إن
واألوضاع واألحداث والعالقات الموجودة في العالم، فهو يعمل على احتواء المحيط بواسطة 

تتكفل بتشكيل المعرفة ها إلى معرفة، والتجربة هي التي ليحوتحويله إلى معلومات يتمثلها، و
 Experiential)ة التجريبانيةيبها، وهو التصور الذي تتبناه النظروترت theory)  ، ويذهب

إلى ) Rosch (وروس) Johnson(وجونسون ،(Lakoff) اليكوفأصحاب هذه النظرية أمثال 
لة في اآلن نفسه، فهي سانية والنماذج الذهنية المؤمثإلنأنساقنا التصويرية تقوم على التجربة ا أن

عن طريق نماذج ذهنية وبناءا التصورات ينتج من جهة، حاصل التفاعل بين هذين المكونين، 
كاالستعارة والكناية واألطر، ومن جهة أخرى ينتج عن تجربة الجسم في العالم كالحركة 

  .)1(واإلدراك والمعيش المادي واالجتماعي

، الحوادث الخاصة التي التجريبانيينالتجربة ال تعني في نظر  إلشارة إلى أنجدر اوت
ا، وإذا كان التي تراكمها البشرية عبر تاريخه على الفرد في حياته بل األنساق االجتماعية أتطر

هنية وجه نشاط القدرات الذ ما ذكرناه يشكل وجه نشاط التجربة في التصور التجريباني، فإن
 idealized cogntive(يكوف مصطلح النماذج المعرفية المؤمثلةذي أطلق عليه اليتجلى في ال

Models(يكوف إلستعارية والكنائية التي بني ال، ويقصد بهذه النماذج التعميمات ا
  .استعارات الحياة اليومية) 1980(وجونسون

  :به لقولناوالكناية بالنسبة لهم هي استعمال كيانا معينا لإلحالة على كيان آخر مرتبط 
 ).أي كتابات الماركيز دوساد( ،يجب قراءة الماركيز دوساد -

 ).أي فعل امتالك الحذاء الجديد( ،سيفرحه الحذاء الجديد -

                                                            

 ، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء1ط ،بنايات المشابهة في اللغة العربية مقارنة معرفيةسليم،  إللهعبد ا: ينظر -  1
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ا المجاز المرسل فهو حالة كنائية خاصة وهي صورة بالغية يعبر فيها الجزء عن كل كما أم
  :يتضح فيما يلي

 .)أي عدة كلمات وجمل(ألقى الوزير كلمة ترحيب -
 ).أي أشخاص جدد(نحتاج إلى دم جديد -

ا فتها األولى الفهم أميخر ووظسيلة لتصوير شيء ما من خالل شيء آساسا وفاالستعارة أ
ها ن مقام كيان آخر، إال أنّستعمال كيان معيا تسمح باهإنّ  فتها إحالية قبل كل شيءيالكناية فوظ

 لإلحالة "ممتازة أدمغة"، فعندما نستعملالفهم أيضا أداة إحالية فحسب بل وضيفتها تيسيرليست 
واألمر ال " في هذا المشروع ممتازة إننا في حاجة إلى أدمغة" :على أشخاص أذكياء عندما نقول

بل يتعلق األمر  ،)الشخص (أي فقط إلحالله محل الكل) الدماغ(وهو  يتعلق باالستعمال جزء
دماغ وهذا صادق بالنسبة ألنواع باألحرى، بانتقاء خاصية محددة وهي الذكاء نربطها بال

الحاجات التي تخدمها االستعارة  والكناية تخدم ولو في جزء منها نفس، )1(الكنايات األخرى
ه ـ، ولكن الكناية تسمح لنا بالتركيز بدقة على بعض مظاهر ما نحيل إليبنفس الطريقة تقريباً
ظاهرة لغوية صرف  ضاًو ليست أيليست مجرد أداة شعرية أو بالغية وهي كاالستعارة، 
تشكل جزء من الطريقة العادية التي نمارس بها تفكيرنا ) مثل الجزء للكل(وتصورات كنائية 
  .)2(وسلوكنا وكالمنا

  .كل هي الوجه للشخصلكناية الجزء لي حالة خاصة من في نسقنا التصور اولدين
 .ا ليست سوى وجه جميل وكفىإنه -
 .هذه الوجوه الجديدة تبعث األمل -
 .أحب هذه الوجوهال  -

كناية الوجه للشخص ليست إذن مسألة لغة اخل ثقافتنا، فال دتشتغل هذه الكنايات بشكل فع
ن فكرة فحسب ففي ثقافتنا ننظر إلى وجه الشخص، عوض وضعه الجسمي أو حركاته، ولنكو

                                                            

   .55، صاالستعارات التي نحيا بهاجورج ال يكوف ومارك جونسون، : ينظر - 1
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نا ندرك العالم بواسطة الكناية عندما نجدد هوية الشخص من خالل وجهه، وعندما عنه، إنّ
نتصرف وفق هذا اإلدراك فالكنايات شأنها شأن االستعارات ليست حاالت عشوائية واعتباطية 

ما ذلك و ة فريدة، فالتصورات الكنائية هي بدورها نسقيةويجب أال نتعامل معها باعتبارها أمثل
  .)1(تبينه الجمل التمثيلية التالية الموجودة في ثقافتنا

  :الجزء للكل

 .ت القصيرةنا ال نشغل القاماإنّ  -1
 .في كل شيء أنفه يحشر  -2
 .يحتاج كالمي إلى آذان صاغية -3

  :لمنتوجلالمنتج 

 .اشتريت فورد -1
 .يدغرأكره قراءة ها  -2
 .يعلق زيد بيكاسو في غرفة نومه -3

  :الشيء المستعمل للمستعمل

 .دخلت الحافالت في إضراب  -1
 .شجية كان العود يرسل أنغاماً  -2
  .ال توجد أقالم جادة  -3

  :ذمنفّالمسؤول لل

 .قنبل نيكسون هانوي  -1
 .انهزم نابليون في واترلو  -2
 .بني خوفو الهرم األعظم  -3
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  :المؤسسة لألشخاص المسئولين

 .عت فيلبس أثمنتها من جديدرف .1
 .صل إلى إقناع الجامعة بذلكتولن ن .2
3. اإلجهاض عمل ال أخالقي يعتقد البرلمان أن. 

  :المكان للمؤسسة

 .ةالبيت األبيض ببنت شفبس لم ين .1
 .لمحادثاتمن بوضع حد لرلالك دهد .2
 .اهتزت وول ستريت هذه األيام .3

  :المكان للحدث

1.  ترغيت سياسة أمريكارت واغي. 
 .يتناما آخرد تصير فلن نجعل التايالن  .2
 .كر دائما لبنانلنتذ  .3

الجمل  و ـةالتي نجدها في التصورات اإلستعاري كهاته لها نفس النسقيةتصورات كناية  إن
ها أمثلة لتصورات كنائية عامة، تنظم بواسطتها أفكارنا وسلوكنا صدفة، إنّ الواردة أعاله ال تنتج

  .)1(بشيء آخر هابتصوير شيء من خالل ارتباط افالتصورات الكنائية تسمح لن

ن لغتنا فحسب بل أيضا أفكارنا وموقفنا ين، ال تباتفالتصورات الكنائية شأنها شأن االستعار
 في الواقعستعارية قائمة على تجربتنا االا مثل التصورات وأنشطتنا والتصورات الكنائية أيض
ا أكثر مباشرة من التصورات االستعارية لكونها تعقد عادة فأساس هذه التصورات يكون عموم

بخصوص الكيفية  للكل مثال تنبثق عن تجاربنا كناية الجزءو سببية مباشرة فعالقات فيزيائية أ
) فيزيائيةوال(السببية  المنتج للمنتوج على العالقة مة، وكنايةالتي ترتبط بها األجزاء في الكل عا

                                                            

  .58ص االستعارات التي نحيا بها،جورج الكوف ومارك جونسون، : ينظر - 1
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ع فيزيائيا ا كناية المكان للحدث فأساسها موجود في تجربتنا حيث نموقّأمبين المنتج والمنتوج، 
  .)1(األحداث

  : الكناية بين الفردية والجماعية  -3

      ماعية يجعلنا نتأمل فيما أورده دراستنا للكناية من خالل وظيفتها اإلنسانية واالجت إن
  :نفسنا من أمام قسمين من الكنايةلقدماء من نماذج الكناية، فنجد أا

   ):الذاتية(الكناية الفردية  -3-1
التي يخترعها الفرد في المقامات االجتماعية  غويةونعني بالكناية الفردية  تلك الصور اللّ

عاطفة أو يخفيها وهذا النوع من الكناية يعتمد ر بها عن موقف أو يبدي والحاالت النفسية ليعب
على قدرة الفرد اللغوية، وملكاته الفردية ونباهته، وهو نوع متجدد ومتنوع، وال يمكن حصره 

ج صمعي، تزوقال األ«: واألمثلة موجودة في كتب القدامى، ومن أمثلته ما أورده الجاحظ قال 
وبعث بزق خمر، فعمد الرسول  عث إليها رسوالًرجل بامرأة فساق إليها مهرها ثالثين شاة، وب

فذبح شاة في الطريق، فأكلها، وشرب بعض الزق فلما أتى المرأة نظرت إلى تسع وعشرين 
بثالثين، وزقً الرجل ال يبعث إالّ ورأت الزق ناقصا فعلمت أنقل : ا فقالت للرسولا مملوء

لصاحبك إن رسولك جاءنا في المحاق سحيما قد رثم، وأن، ا أتاه الرسول بالرسالة قال يا فلم
   .)2(»أكلت من الثالثين شاة وشربت من رأس الزق فاعترف: عدو اهللا

مرض زياد فدخل عليه شـريح القاضـي   «: ما أورده الحمودي قال ومن النماذج أيضاً
تركتـه يـأمر   : األمير؟ قال كيف تركت: ن األجدع يسألهعث إليه مسروق با خرج بيعوده فلم

                                                            

  .58ص االستعارات التي نحيا بها،جورج الكوف ومارك جونسون، : ينظر -1
والبيان والتبيين، . 405، ص 1992روت، لبنان، عبد السالم هارون، دار الجيل، بي: تحقيق الحيوان،الجاحظ،  -2

، 5، ج1م عيون االخبار،وابن قتيبة، . 210، ص1975، مكتبة الخانجي، مصر، 4، ط 3عد السالم هارون، ج: تحقيق 
  .200ت، ص.دار الكتاب العربي، مصر، ب
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تركته يـأمر  : ا صاحب تعريض عويص فاسألوه ، فسألوه فقالشريح إن: فقال مسروق. وينهي
  .)1(»بالوصية وينهي عن البكاء

وهذا القسم من الكناية يصدر عن العامة وعن الخاصة، عن الرجال والنساء ويشترك فيه 
قتصد من شخص إلى آخر، فهناك من ي االستعمالكل أفراد المجتمع، ولكنه يختلف في نسبة 

ه ـا وهو يختلف من حيث سهولة وصعوبة فهمكثير إليهبطبعه في هذا التعبير، وهناك من يلجأ 
إذ هناك من يفضل التعمية العادية ليبلغ بها حاجته، أو يبلغ فكرته، أو يدفع عنه حرجا، وهناك 

ير هنا  البراعة أو من باب الدعابة ونش إلظهارما المتحان السامع أو من يفضل الصعب منها رب
افي والعلمي والمعيشي فهي تعكسه الكناية كما تتأثر بالجانب النفسي، والمستوى الثق إلى أن

شأن التشبيه واالستعارة الذين ال يخرجان عن المجال الثقافي والبيئي لمستعملها فشأنها في ذلك 
جار ليست ككناية و كناية النّاعر عن الحرب ليس ككناية الحداد ا فكناية الشأديبا كان أو عادي

و كناية المدني ليست ككناية أهل القرى والكناية الفردية مظهر لغوي غير عادي، فهي الخباز 
  : ألسباب كثيرة نذكر منها اإلنسانلغة خاصة يلجأ إليها 

 إذ من طبيعة اإلنسـان أن يمتلـك مجـاالً    :عالم خاص وحمايته إنشاءالرغبة في  -1
بول على إشـراك  جم اجتماعيه، ومن جهة أخرى فهو إنسان ا به، ال يسمح لغيره بولوجخاص

ليحافظ على عذرية ميدانه وفي الوقت التعريض  إلىغيره في همومه وأحالمه وعليه فهو يلجأ 
  .األمل وأنفسه يخفف عن قلبه تقل الهم 

  :قالت أم البنين لعزة صاحبة كثير، أخبريني عن قول كثير
          ن فَويى كُّل ذي داقَضهغني غَريممطُول مة معزه      وفي غَريم  

ـ أنجزيهـا  : قالت أم البنـين . ين؟ وعدته قبلة فتحرجت منهاأخبريني ما ذلك الد  يوعل
   .)2(إثمها

                                                            

 .199ص، 1991يروت، ، دار الهالل، ب2عصام شعيتو، ط: شرحخزانة األدب وغاية األرب، ابن حجة الحموي،  -1
  92، صعيون األخبارابن قتيبة،   -  2
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بل على اإلنسان ج الكناية عن العورة وما يتعلق بها من فعل، ألن :غةالهروب من اللّ-2
غة واإلنسان بمنطق ح ويصدق ذلك على كلمات اللّحب الجميل من كل شيء، والنفور من كل قبي

لنفور من كل قبيح ويصدق ذلك على ابالحياء والحشمة يميل إلى التعبير عن كل شيء، و اتصافه
بالحياء والحشمة، يميل إلى التعبير عن العورات وما دار  اتصافهكلمات اللغة واإلنسان بمنطق 

اول بذلك تغطية القبح والفحش والكناية في أصل في فلكها بالتعريض واإلشارة دون التصريح يح
كشف علينا متاعـه  «عن انكشاف العورة  يقولون مثالً افكانو ، )1(وظيفتها جعلت لتحسين القبيح

مطفأة السراج وعن المرأة الفاسدة برقيقة الحـافر   ابنويقولون لولد الزنى  )2(»وعورته وشوراه
وبيت الخالء ويندرج تحت هذا السبب ما يسـميه  وعن مكان قضاء الحاجة بالمتوضأ والبستان 

   .)3()غويالتحسين اللّ(ومقابلة ) المحرم اللغوي(أو ) المحظور اللغوي (المحدثون 

ويتعلق بالكناية المرتبطة بالمحرمـات كالزنـا    :تقاء الرقابة االجتماعية والدينيـة ا -3
حرمات هو مقتنع بحرمتها، وقبل والخمر والعالقات المحرمة، فاإلنسان حينما تستهويه ملذات وم

ر من أسماء تلك األعمال حتى تصبح مقبولة على مستوى غييحاول أن ي ضررهاوذلك بشناعتها 
حتى يتحايل علـى   ذلك ا منه أن ذلك يبيض من سوادها ويخفي بشاعتها، وهو يفعلالتعبير ظنً

بة الهـوى وضـعف   ا جراء قناعة الفطرة التي ترفض ذلك وبين غلالتي تعيش صراع و نفسه
ا، ولذلك كنوا عن المعاشقة ومعاودة المواصلة بعد وقـوع  النفس الذي يدفعه إلى ذّلك الخلق دفع

  :الفترة وحدوث السلوة بتسخين األرز كما كتب بعضهم إلى عشيقة له
ـْت قَدما َأتَّقيه                 خَلوت بذكْركُم إذْ غَاب عني    رقيـب كُن

              قيَلودتُ المنَفسي- بر تْكفيه   -فَد طيبز ياألر تَسخين4(و(.  

                                                            

 .163صالكناية والتعريض، أبو منصور الثعالبي، : ينظر -1
  .184صالحيوان، الجاحظ،  -2
ة داللية للقرآن دراسة تأصيليغوي والمحسن اللفظي، المحظور  اللّعصام الدين عبد السالم أبو زالل، : ينظر -3

 .37، ص2004ء لدنيا الطباعة والنشر، اإلسكندرية، ، دار الوفا1الكريم، ط
 .51صالكناية والتعريض، أبو منصور الثعالبي،  : ينظر-4
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تسمى الخمر باسمها وال الزنى وال الرشوة إذ يكنون عن الرشوة بصب الزيت  وعليه ال
  .)1(في القنديل

قد يقع فيه  إلى رفع الحرج الذي تكون الكناية سبيالً: تفادي الحرج أو عقدة النفس -4
ما، دون أن يضطره ذلك إلى  الكذب أو فضح النفس كما كان يفعـل   اجتماعياإلنسان في مقام 

سئل حجام عن صناعته فقـال  «يتحرجون من ذكر صنعتهم في مقام ما  اأهل الضائع الذين كانو
  .)2(»أنا أكتب بالحديد وأختم بالزجاج

لـى  دخـل ع «بدر الغداني  ابنقتيبة من أن حارثة  ابنومن نماذج دفع الحرج ما أورده 
: ما هذا األثر بوجهك فقال حارثـة : زياد وكان حارثة صاحب شراب وبوجهه أثر، قال له زياد

ـ : ا لي أشقر فحملني حتى صدم  بي الحائط فقال زيادأصلح اهللا األمير ركبت فرس ك لـو  أما إنّ
  .)3(»ركبت األشهب لم يصبك مكروه، عنى زياد اللّبن، وعنى حارثة النبيذ

ا حفاظًا ما يتوسل بهوكثيرعمر ابن ا على ماء الوجه، وصونا لكرامة النفس، يروى أن 

  :ة في الطواف تقولأمراالخطاب سمع 
  ترـقَ لكذَ دم عنْكُتلْاخٍ فَـنقَ    بـردذبٍ ممن تُسقى بع هنمنْفَ             
            منْوهن خْى بَأسقَن تُمضُأ      آجن  رـجلَاجٍ ونتز هللاية اخشْ الَو  

فعلم ما تشكو، فبعث إلى زوجها فوجده متغير الفم، وخيره بين خمسمائة درهم أو جارية 
  .)4(قهاعلى أن يطلقها فاختار خمسمائة فأعطاه وطلٌ الفيءمن 

ـ المؤمنينيا أمير «: وقال نصيب ابن عبد العزيز ات ، كبر سني ورقّ عظمي، وبليت ببن
مـا  «: المنصور لرجـل وقال  .)5(»عمر ووصله فرق له. نفضت عليهن من لوني فكسدن علي

                                                            

 .155صالكناية والتعريض، أبو منصور الثعالبي،  : ينظر -1
 .129المصدر نفسه، ص  -2
  .201ص عيون األخبار،  ابن قتيبة، -3
  .203صالمصدر نفسه، : ينظر -4
  .126نفسه، ص -5
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، )1(»فقد تلطفت للسـؤال ووصـله  : الصديق ، فقال ما يكف وجهي ويعجز عن بر: مالك؟ قال
ما أحسن هذه الكناية، : أشكوا إليك قلة الجرذان، قال«: ووقفت عجوز على قيس بن سعد فقالت

املئوا بيتها خبزا وسمنًا ولحم2(»اا وتمر(.  

وقد يكون سبب لجوء الفرد إلى التعريض والكناية حب الدعاية  :والمداعبةالمزاح -5
هذا النوع من الدعابة يحتاج إلى متلق فطن، يدرك أبعاد  والمزاح، وهي طريقة راقية خاصة أن

ما أنت يا أبا فارس : ما يقال له، ومن نماذج ذلك قول خالد بن صفوان للفرزدق وكان يمازحه
﴿يا  :وال أنت يا أبا صفوان بالذي قالت فيه الفتات ألبيها: وقطعن أيديهن قالبالذي رأينه أكبرنه 

﴾اَألمين تَ القَويرتْأجن اسم رخَي إن هتْأجر3()26 اآلية :سورة القصص(أبتي اس(.  

للكناية شكل إبداعي ينشئه المتكلم ليخدم به نفسه في مقام معين وهذا اإلبداع  وكما أن
ليس باألمر السهل ألن صاحبه لم يوب وانتقص، ومن ثميوع َّوجب عليه الحرص  فق فيه ذم

يأتي من هذا النوع من هذا الكالم إال بما يقع الموقع الحسن من المتلقي، ويبلغ الهدف  على أالّ
  :دالالت كثيرة منها و ، وعليه فتوفر الفرد على اإلبداع في هذا الجانب له أبعادالمنشود
الذكاء والفطنة هما في الحقيقة من متطلبات هذا  إن: الداللة على الذكاء والفطنة- أ  

هاذين األمرين مطلوبان حتى  الميدان فبدونهما تأتي الكناية ساذجة وما تجدر اإلشارة إليه أن
  . غيابهما عنده يجعل جهد المتكلم الفطن بال معنى ألنعند المتلقي 

 ومدح رجل رجالً. )4(»ألقعد فواله«: قال .!قمت لم :قام رجل على رأس ملك فقال له
ه ال ك قد مدحته وإنّفقيل له إنّ. وفضل يسير في البالد يسير: في مدحه: فقال) يسير(يقال له 

     .)5(ه يسيريدي هكذا، وضم أصابعه يعني أنّلم يعطني شيئا قلت ب نإ: يعطيك شيئا، فقال

                                                            

 127صعيون األخبار،  ابن قتيبة،  -1

  .129نفسه، صالمصدر   -2
 .316نفسه، ص -3
، دار الكتاب،  2محمد عبد الرحمن عرض، ط: دراسة وتحقيق كتاب األذكياء،أبو الفرح عبد الرحمن ابن الجوزي،  -4

 .172، ص1988بيروت، 
 183المرجع نفسه، ص -5
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قال ابن المبارك ابن : ومما فيه من داللة على الذكاء والفطنة والثقافة ما حكى ابن الجوزي قال
سبيل الفرجة فقعد على الجسر فأقبلت امرأة على جانب الرصافة إلى خرج رجل على : "أحمد

رحم : فقالت المرأة في الحال ، اهللا علي بن الجهم رحم: الجانب الغربي فاستقبلها الشاب فقال لها
ا فتبعت المرأة وقلت لها إن لم تقولي ما مشرقة ومغرب ،ومرأ ،اهللا أبا العالء المعري، وما وقفا

  :قال لي الشاب رحم اهللا على بن الجهم أراد به قوله: فقالت.... قلتما وإال فضحتك
  جلَبن الهوى من حيثُ َأدري وال َأدري    عيون المها بين الرصافَة والجِسرِ

  :وأردت أنا بترحمي على المعري قوله
  )1(والـــأه لكذَ ونلكن دو ريبقَ       اــارهيف إن مزا بالخَارها ديَأ

دخل دعوة، وبه جوع شديد فسأله  رجالً أن: ومن األمثلة على فطانة السامع وأهميتها
  :من الغناء فاقترح هذا البيت المطرب عن المقترح

  .ــاـــــرا      فَمـن ذَا يداوي باطنًـــــخَليلي داويتُهاَ ظاه

  .)2(أطعم الرجل فإنه جائع: ففطنت لمراده جارية صاحبة المنزل وقالت لموالها

ال  غوية العاديةالتعابير اللّ اإلنسان حين يرى أن ألن :غةالداللة على التمكن من اللّ - ب
يلجأ إلى لغة خاصة تحمل خصائص اإلبداع، لغة لم يكن ها تفوت عنه حاجة، تفي بغرضه، أو أنّ

السامع ينتظرها لغة ليست بالسهلة يؤخذ منها المعنى على الظاهر وال هي صعبة يستحيل 
ه لنافذ الطعنة ركين القعدة أنّ: سئل الشعبي عن رجل فقال «تفكيكها واستخراج المراد منها 

  .)3(»ه لكما وصفتما فعلت، وأنّ: غررتنا، فقال: ه خياط فأتوه فقالواأنّ يعني

                                                            

 .249ص ب األذكياء،كتاأبو الفرح عبد الرحمن ابن الجوزي،  -1
  .201صعيون االخبار، ابن قتيبة،  -2
  .المصدر نفسه، الصفحة نفسها -3
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أنا من علي ومن : ما أفارقك أو تبرأ من علي، فقال«: ولقي شيطان الطاقي خارجي فقال
  .)1(»يريد أنه من علي وبريء من عثمان. عثمان بريء

قه بالتعريض الفرد يحاول أن يحمل منط ألن :دبأمظهر من مظاهر التحضر والت -ج
كنايات لتعبير عن المعنى، ويشهد عن ذلك والكناية، لينطق بما هو أخف وألطف وأبهى في ا

  .اس بمختلف طبقاتهم في مجالس الخلفاء والوجهاء والعلماءالنٌ

وهذا أمر ظاهر في كل ما أورده علماءنا القدماء، وقد مرت  :المعرفة وسعة الثقافة -د
ا ها إلى أبيات بعينها، وقد يشيرون بكلمة إلى قصيدة أو واقعة وكثيربنا كنايات أشار فيها أصحاب

الكريم وعن أيام العرب ووقائعها وعاداتها كل ذلك يدل  ما كانوا يكنون عن آيات من القران
  .على ثقافة الفرد العربي ونوعها وعمقها

 : ماعيةالكناية الج-3-2

مجتمع، يأخذونها ويتعلمونها كما يتعلمون ونعني بها تلك الكنايات المتداولة بين أفراد ال
الكلمة والحرف، وهذا النوع من الكناية يعود أصله إلى األول، إذ هو في حقيقته كناية فردية 
نطق بها شخص ووافق الصواب، وعبر يحق عن المعنى المقصود بقالب لغوي رائع، فأعجب 

يكو بها المجتمع فتبناها فأصبحت من اللغة العامة، ومن ثما وأسهل ن هذا القسم أكثر وضوح
الدراسة والجمع عند القدامى تأويالً من القسم األول بفعل التداول، وقد كان حظه من حيث 

كثيرة ومتنوعة ونحن نجدها في كل موضع          تهفأمثل .لمن حظ القسم األوأفضل 
العرب تكني عن « :ومن أمثلة ما جاء عند أبي منصور الثعالبي) والعرب تكني بكذا عن كذا(

تقول ال  العربو« )2(»والحرث، والقارورة والقوصرة والنعل.....المرأة بالنعجة والشاة والقلوس
وكذلك  )3(»أرى الحاقن والحاقب، فالحاقن كناية عن البول، والحاقب كناية عن أحتاج إلى الخالء

                                                            

  .203صعيون األخبار، ابن قتيبة،  -1
 .7، صالكناية والتعريضأبو منصور الثعالبي،  -2
  .86المصدر نفسه، ص -3
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ومن . )1(»قي القدريكني عن البخيل بالمقتصد، ويقال فالن نظيف المطبخ وفالن ن«إذا قيل 
  .)2(»فالن يلطم عين مهران، ومهران رجل يضرب به المثل في الكذب: "كناياتهم عن الكذب

في كنايتهم عن  ما جاء فردياً هذا القسم من الكناية كان في أصله إبداعاً ومما يدل على أن
إلى أبي الرجل الوقح بالدرقة والحدقة، ووجنة مطرقة وهذه اللفظة للصاحب من كتاب له 

الفاختة عنده أبو ذر «: اكان كذوبا قالو فإذا... العباس الضبي في ذكر أبي الحسن الجوهري 
ها تتأثر بثقافة وحالة وكما قلنا عن الكناية الفردية أنّ )3(»وهذه اللفظة عذبة من ملح الصاحب

ع ومستوى معيشته بعادات المجتم تتأثرالكناية االجتماعية هي كذلك  اإلنسان الذي يستعملها، فإن
تصور أحوال الناس االجتماعية من غنى وفقر، ففي : حيث ينعكس كل ذلك فيها، فهي مثال

كنايات العرب نقرأ طبقات المجتمع وأحوال المرأة، شهد لها كناياتهم فالنة نؤوم الضحى فهي 
قول وكذلك  )4(ها من طبقة خاصةوهذا يلزم أنّ... ها مرفهة مخدومةتحمل الداللة على أنّ

أشكوا إليك قلة الفأر في بيتي، كما نتبين فيها عادات المجتمع ومستواه : بية تستجديااألعر
والسارق «. أخذ يد القميص، أي الكم: هالخلقي والفكري، حيث يكنون عن السارق الماهر بأنّ

فالن مكتوب القميص «: كما يكنون عن المجنون )5(»يقصر كمه ويخففه، ليكون أقدر على عمله
هم يذكرون فيها أنواع كما أنّ ،)6(»المجنون مكتوب على قميصه، ال يباع وال يوهب نأل

  .المراكب والمجالس، والمشارب، وآالت الحرب والحرث، والتجارة

هذا النوع من الكنايات يكشف ثقافة العصر، وفكر المجتمع، والنماذج اآلتية دالة  كما أن
  :على ذلك

                                                            

  .103ص، الكناية والتعريضأبو منصور الثعالبي،  -1
  .109صالمرجع نفسه،  -2
  .108نفسه، ص -3
، 1998، المكتبة العصرية، بيروت، 1، طغة وانعكاساتها االجتماعيةعلل اللسان، أمراض اللّمحمد كشاس، : ينظر -4

  .172ص
 .113ص الكناية والتعريض،أبو منصور الثعالبي،  -5
  .115صالمرجع نفسه،  -6
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حد  قد استكمل فالن حد اإلنسان، ألن: ة عن موت صديق لهقول بعض الحكماء في الكناي  -
  .ه حي ناطق ميتاإلنسان أنّ

وذكر الجاحظ أن ا شيخا من األعراب تزوج جارية من رهطة، وطمع أن تلد له غالم
بخبائها بعد حول إذا هي  فولدت له جارية، فهجرها وهجر منزلها، وعاد إلى غير بيتها، فمر

  :تها وهي تقولترقص بن
           »ا َألمبى حمة الَز اأتينَي         ّلظَي في البياـلينَت الذي ي  

  اـَدينيفي َأ كـلا ذَـاهللا مـَت      ا بنينَالَ لدـنَ الّان َأبضغَ           

  .ــما نأخـذ ما أعطينــاوإنّ                        

تها وقالليهما الخباء، وقبل بنا حتى ولج عفلما سمع األبيات مر الشيخ نحوهما حضر: 
  .)1(»ظلمتكما ورب الكعبة

هذا القسم من الكناية يبرز المستوى الحضاري للمجتمع خاصة من حيث التعامل  كما أن
وإعطاء المقامات واألشخاص ما يستحقون، ومن نماذج ذلك من تاريخ المجتمع العربي كناية 

  :ويهنئه بختان ولديهالدولة  استي في القصيدة مدح بها فخرالعامري الش إسماعيل إبراهيمأبي 

  َأمسستَ شبليك في حقّ الهدى َألمـا      لَوالَ التَقي لَسفَكنَـا فيه َألْـف دم «       

ـًا لينَمي قََامة النّسم          .جـلَوتُ سيفًا ليرتاح الشُّجــاع وقَد     شَدَبـتُ غُصن

 )2(»ا في معناه وبأحسن وأبدع منها خاطب ملكًوما أظن أن أحد: "عالبي بقوله على ذلكوعلق الث
 اعادة، وكانو اإلنسانفيما يتحرج منه  وقد التزم المجتمع اإلسالمي بالكناية والتعريض خاصةً

ا قال المرأة عبد اهللا يكرهون المصارحة في ذلك ويعيبونها كما عيب به عبد اهللا بن الزبير لم

                                                            

  .47ص البيان والتبيين،الجاحظ،  -1
  .54صكناية والتعريض، الأبو منصور الثعالبي،  -2
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أحدا يلي شيئا من أمور  ما ظننت أن: ستك فقالتأَأخرجي المال الذي تحت «: بن حازم
  .)1(»يتكلم بهذاالمسلمين 

وتجدر اإلشارة أن ا يندرج تحت هذا القسم هو الكنايات التي تختص بها طبقة هناك نوع
لها جميع الطبقات دون طبقة وفئة دون فئة، فباإلضافة إلى الكناية االجتماعية العامة التي تتداو

هناك كنايات فيئية اختصت فيه فئة معينة يستعملها أفرادها فيما بينهم، وهي شبيه باللغة 
الخاصة، ومن ثم كنايات الصناع وكنايات األطباء، وكنايات أهل التصوف، وما إلى ذلك وقد 

  : جاء عند الثعالبي

  .)2(»اجأنا اكتب بالحديد، وأختم بالزج«: سئل حجام عن صناعته فقال -

بالطبيعة، والبراز وعن سيالن الطبيعة «: ومن لطائف األطباء كناياتهم عن حشو األمعاء   -
وقد يكني األطباء البول بالماء والدليل، والتعسرة وعن ... ختالفالبالخلفة، وعن القيام لها، با

 .)3(»بالتعالج القيء

أنه لحسن صورته يشعر : فيه شاهد، ومعناهم«: ومن كنايات الصوفية قولهم للغالم الصبيح   -
وللصوفية كنايات عن األطعمة استظرفت منها قولهم . )4(»اسمه على ما يشاء بقدرة اهللا عز

: خاتمة الخير، ولألرز بالسكر«: قبور الشهداء وللفالوج: الشهيد بن الشهيد وللقطائف: للحمل
 .)5(»الشيخ الطبري بالطيلسان العسكري وللوزينج، أصابع الحور

ا ما يكنى ابن العميد، والصاحب والصابي، وعبد العزيز بن يوسف، وهم بلغاء ثيروك  
العصر وأفراد الدهر، وعن البنت بالكريمة، وعن الصغيرة بالريحانة وعن األم بالحرة والبرة 

                                                            

 20صالكناية والتعريض، أبو منصور الثعالبي،   -1

  .129صالمرجع نفسه،  -2
 .83نفسه، ص  -3
  .59نفسه، ص -4
  .145نفسه، ص -5
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وعن األخت بالشقيقة، وعن الزوجة بكبيرة البيت، وعن الحرم بمن وراء السر، وعن الزفاف 
 .)1(ال الحبلبتآلف الشمل واتص

ها تختلف من عصر إلى آخر، فلكل عصر مذهبه في ومما تتميز به ظاهرة الكناية هي أنّ  
ذلك يتحكم فيه أمور كثيرة أشرنا  ألن) درجة الحضور(الكناية من حيث النوع ومن حيث النسبة 

يفسر ما  ااألقاليم والمدن في العصر الواحد تتمايز في طرق التكنية، وهذا م إلى بعضها، بل إن
والعامة تكنى عن كذا بكذا، أو أهل بغداد يكنون بكذا عن : نجده عند القدماء في مؤلفاتهم في قولهم

 .)2(كذا، أو أهل العراق أو أهل المدينة وما إلى ذلك

انتشـار  لمعرفة األسـباب والـدوافع وراء    وكل ذلك يحتاج إلى دراسة نفسية اجتماعية
من الكنايات في مجتمع ما علـى  ن مع آخر، أو انتشار نوع معيمجت الكناية  في مجتمع أكثر من

حساب أنواع أخرى من الكنايات، وذلك يبدأ بجمع الكنايات وتصنيفها تاريخيا وجغرافيا حتـى  
يتسنى للدارس توفير مدونة من الكنايات تمكنه من دراسة المجتمع العربي من خاللها وهو أمر 

العلماء القـدامى كـانوا    من الصعوبة بمكان، ألن -ارافيا وجغبطها تاريخيأي أن جمعها وض–
صحابها وال يمكن للدارس ال يذكرون زمانها وعصرها وال أ –في الغالب  –حين ذكر الكنايات 

أن يستعين بما ورد من أسماء األعالم واألماكن والحوادث وآالت الحرب أو الطـبخ أو نـوع   
  .في إطارها الزماني والجغرافي الثياب، أو عصر المؤلف ذاته ليضع الكناية

األسباب التي  إلى ويرتبط هذا النوع من الكناية في نسبة وجوده ، ونوعيته بأسباب تعود
من الفرد إلى المجموع ومن لغة الفرد إلى  االنتقالذكرناها في النوع األول مع فارق يفرضه 

سه بالنسبة للدالالت لغة الجماعة ومن اإلبداع الشخصي إلى التواطؤ الجماعي واألمر نف
  .واألبعاد

ها تتأثر بالعوامل التي تؤثر في اللغة الكناية والتعريض جزء من اللغة فهذا يعني أنّ وبما أن
  :بصورة عامة وهذه

                                                            

  .17صالكناية والتعريض، أبو منصور الثعالبي، : ينظر  -1
  .112-111نفسه، ص المرجع -2
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خالصة تتمثل في حضارة األمة ونظمها، وعاداتها وتقاليدها  اجتماعيةعوامل  -
  .لعامة واتجاهاتها الفكريةوعقائدها، ومظاهر نشاطها العملي، والعقلي، وثقافتها ا

ك ظاهر في اقتراض بعض الكنايات من األمم األجنبية وذل(غة باللغات األخرى تأثر اللّ -
 ).مثال w .cالمرحاض بــ عصرنا الحالي كالكنية عن 

غة، وما تبلغه معاهد التعليم عوامل أدبية تتمثل في ما تنتجه قرائح الناطقين باللّ -
 .هاغوية وما إليوالمجامع اللّ

الواحد تختلف من جيل  الشيءوطرق الكناية عن (انتقال اللغة من السلف إلى الخلف  -
وقد ) .... الهدية(أو ) القهوة(نحن اآلن أصبحنا نكني عن الرشوة  بـ : لجيل فمثال

 ).صب الزيت في القنديل(يكنون عليها في القديم بـ  اكانو

 .)1(وما إليها..... يولوجية عوامل طبيعية تتمثل في الظواهر الجغرافية والفيز -

هذا النوع من الكناية وأغراضه فقد صرح بها غير واحد من القدماء  استعمالا دواعي أم
المعنى بألين  ايريدون أن يظهرو" الناس يستعملون الكناية  بشكل مجمل فهذا الجاحظ يرى أن

وا المعزول عن واليته مصروفا، لفظ إموالمنهزم عن عدوه ا تنزها، وإما تفضال كما سم
منحازا، حتى سمي بعضهم البخيل مقتصدا، وسمي عامل الخراج المعتدي بحق ا ومصلح

ه كما تستعملها في أوقات العرب تلجا للكناية لوجو كما ذكر ابن وهب أن )2("السلطان مستعصيا
ا واإلنصاف والبقي واالستحياءالتعظيم والتخفيف : ل لهامحددة ومن تلك الوجوه التي ذكرها ومثّ

  .)3(واالحتراس

                                                            

وما  8ص، 1986شركات مكتبات عكاظ، المملكة العربية السعودية،، لجتمعاللغة واعبد الوحد وافي،  علي: ينظر  -1
 .بعدها

، 2000، دار الكتب العلمية، بيروت، 1باسل عيون السود، ط محمد: شرح وتعليق رسائل الجاحظ،الجاحظ،  -2
 .106ص
  .109تاريخ، صجفني محمد شريف، مكتبة الشباب، بدون : تحقيق البرهان في وجوه البيان،ابن وهب، : ينظر -3
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  هذه األغراض بسيطة من حيث عرضها، والتمثيل لها عند القدماء وهي  وكما نالحظ أن
تحتاج منّا إلى دراسة وتتبع، ألن ظاهرة الكناية تنحصر فيما يسمى بالمحظور اللغوي، كما أن 

مع السياسية، والثقافية حياة المجتوهي ظاهرة تسللت إلى كل مناحي  وظيفتها تتعدى تحسين القبيح
 ائف معينة فمثالًواألمية، وهي في كل مجال تؤدي وظ والعسكرية، في كل طبقاته المثقفة والعادية

ليل، أو االستفزاز، أو اإليقاع بالخصم وما د تستعمل الكناية للسخرية أو التظفي الجانب السياسي ق
ة أو التشاؤم، أو التفاؤل، أو السخرية، أو ها في الجانب االجتماعي تستعمل للدعابإلى ذلك، كما أنٌ
واإليقاع  ية المعلومة، والتمويه على العدوسرائف كظالجانب العسكري و في لها التضليل، كما أن

  .بالعدو، وما إلى ذلك

  وكما أن للكناية االجتماعية من حيث نوعها ونسبة  للكناية الفردية أبعاد ودالالت، فإن
ا من كل مجال من المجاالت السالفة الذكر ومن هذه اد ودالالت، انطالقًحضورها في المجتمع أبع

  : الدالالت ما يلي
  .تحضر المجتمع  ورقيه -
الكنايات السياسية، والكنايات االجتماعية خاصة المتعلقة بالمهن (صراع الطبقات  -

 ).وظروف المعيشة

كبر شريحة تستعمل كما يحدث في عالم النساء، وهن أ(اضطراب العالقات االجتماعية  -
 ).هذه التقنية للتعامل بل يكاد يكون كالم بعضهن كله إيماء وتعريض

 ).المجامالت(طغيان التعامل البروتوكولي  -

الحرج األخالقي والديني، وذلك يظهر عندما يعمد المجتمع إلى الكناية عن األمور  -
ه لو أبقاها بألفاظها ألنّة دينيا واجتماعيا بألفاظ وعبارات لطيفة قصد استباحتها، نالمستهج

تسمية الزانيات باألمهات العازبات : األولى لوجد صعوبة في انتهاكها ومن أمثلة ذلك
 .وتسمية العالقات المحرمة بالصداقة وما إلى ذلك
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  :غة العاميةاللّ الثقافة في كنايات -4

ال« هأنّ المؤكد ومن ، الفرد يهف ينشأ الذي االجتماعي و الثقافي بالوجود ترتبط الكناية إن 
 الوحدة أن في أحد يشك وال )1(»البعض بعضهما عن معزولين والثقافة المجتمع مالحظة يمكن
. شاسعا فضاء ليست الثقافة« ألن )2(آخر أو نحو على ثنائية تكون أن يجب والثقافة المجتمع بين
 التي القيم من ومنظومة. هأصحاب إلى ينتمي وتراث وعادات لتقاليد منتمية مكونات من هي ماوإنّ

 –بعيد حد إلى وتوضح البشرية، الجماعات من ...)أمة ،شعب(  جماعة ةأي حياة تحكم
 مالمح/جغرافية....). ( األفكار/التقاليد العادات،(  الثقافية العناصر بقية مع باالشتراك
 إمكانية حةإتا مع والجمعي، الفردي المستويين على الجماعة هذه وثقافة هوية –) وشخصية
 في أساسيا مكونا باعتباره الثقافي، العنصر بيان هي الدراسة فأهداف. )3(»االختالف أو التشابه
        معارفه تطوير من اإلنسان يمكن ثقافيا وسيطا أصبحت إذ اليومية، الحياة لغة في الكناية تشكيل
  :الكناية تشكيل في هدور وما الثقافي بالعنصر المقصود ما توضيح فوجب تصوراته، واتساع

 منها نذكر تعريفات، عدة له العلماء وذكر الثقافة، ناتمكو أصغر هو  :الثقافي العنصر-
 لتلك المادي النتاج أو السلوكية األنماط وحدات من وحدة«: هبأنّ فهعر حيث "هوبل" تعريف
  :قافيةالث العناصر من ولدينا )4(»يءللتجز قابليتها بعدم تعرف المتعلمة، األنماط

  : ويشمل :العادات عنصر – أ
 .)الوفاة -الزواج -الميالد. ( الحياة دورة عادات -

 .......) الحصاد -القومية  -الدينية األعياد(  المناسبات و األعياد  -

                                                            

 المعارف دار ،2ط الشامي، وحسن الجوهري محمد: ترجمة ،ولوجياتاألن مصطلحات قاموس هولتكراس، أيكة-1
   .298ص ،1973 القاهرة،

  .291ص السابق، المرجع-2
 غرب إلقليم الرابع المؤتمر، )والتحوالت الهوية بين األدب في بحوث ضمن بحث، "العولمةو الثقافة" ،فراح أحمد -3

   .الثقافة لقصور العامة الهيئة، الثقافة وزارة، 2003جوان  2ماي إلى  31من  الدلتا ووسط
  .241ص ،"ولوجياتاألن مصطلحات قاموس"، سهولتكرا أيكة -4
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 اللياقة األسرية، العالقات العسكرية، – االجتماعية المراسيم. ( المجتمع في الفرد  -
 ....).والمشرب المأكل التعامالت،

 أن نعلم أن علينا ويجب وثقافات وتبادل وتعامل حوار من يتخللها وما اليومية الحياة -
 باختالف تختلف كما والشعوب، واألديان باختالف المجتمعات تختلف والتقاليد العادات
  )1(...والمهنة واالنتماء والنوع العمر

 ويرى واحدة، كوحدة أخرى عناصر مع يعمل ثقافي عنصر هو: مساهم عنصر - ب
 مرتبط ثقافية عناصر من مركب إالّ  هو ما الثقافي بالعنصر عادة يدعى ما أن  Wisler ويسلر
 االتصال قنوات من قناة أي عبر نشاهده الذي اإلعالن: فمثالً ، )2(اتكويني اارتباطً ببعض بعضها
 في متعاونةوال المتواشجة الثقافية العناصر من كبير عدد وإخراجه وتشكيله تكوينه في يشترك
 شخصية( :العناصر هذه ومن الهدف، لتحقيق عرضها في التفنن و تشكيلها، و الصورة إبراز
 الذي الخط نوع الالفتة، العبارات اإلعالن، نص ،وناللّ اإلضاءة، الصورة، اإلعالن، مؤدي
 ودوره الثقافي العنصر أهمية تأتي هنا ومن).  الخ...واإلشارات الحركات الصوت، به، كتبت
              .الكناية تشكيل في

 ما وأفضل وتنميطه التاريخ تشكيل على تعين هاأنّ حقيقة من تأتي الثقافة أهمية أن كما
  .)3(واستهالكها وتوزيعها الثقافة إنتاج عمليات على وقوفها هو الثقافية الدراسات تفعله

 تبرز هنا من البشري سلوكلل جهةوالمو المحركة القوى هي والدينية االجتماعية مالقي نإ
 صناعة عصر العالم دخول مع ومتسارع منفرد بشكل التزايد في أخذت التي الثقافة أهمية

 يتأثر أن بد ال ما مجتمع في اإلنسان وجود أن شك وال .)4(الثقافة صناعة عصر ثم المعلوماتية
 دينامية طبيعة ذات الثقافة نأ والسيما، المجتمع تسود التي االجتماعية القيم و الثقافية باألنماط

                                                            

  .155-148ص ،حمايته ومنهجية األدنى الشرق في الشفوي التراث سالمة، نبيل: ينظر  -1
  .261ص ،لوجيااألثنو مصطلحات قاموس هولكترانس، ايكه  -2
   .18-17ص ،الثقاقي النقد الغذامي، اهللا عبد: ينظر -3
 غرب إلقليم الرابع المؤتمر، )والتحوالت الهوية بين األدب في بحوث ضمن بحث، "العولمةو الثقافة" ،فراح أحمد  - 4

   .الثقافة لقصور العامة الهيئة، الثقافة وزارة، 2003جوان  2ماي إلى  31من  الدلتا ووسط
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 اإلنسان ليس و متعددة، و مختلفة ثقافات عبر واالنتقال االنتشار سريعة هاأنّ بمعنى ،)1(وتراكمية
 مباشر غير بطريق فيها تؤثر التي الظروف جميع ومع معها، يتفاعل أن بد فال عنها، بمعزل
 هنا ومن والمعارف، الخبرات فيكسب لثقافيا النشاط ونتاج الثقافية ةئالبي و الطبيعية البيئة: مثل

  .                    اومبدع امعبر الناس مع بواسطتها يتعايش التي الفرد ثقافة تتشكل

الثقافات يجعل ما وهذا لنا، بالنسبة شيء أهم هي الواقع من القريبة البشرية المظاهر إن 
 بيئات في أيضا توجد والثقافات مختلفة صوريةت أنساقا المختلفة للثقافات أن إذ ابينه فيما تختلف
 والجبال والجزر والصحاري، األدغال، لدينا إذ بينها فيما جذريا تختلف البيئات وهذه فيزيائية
 وأكثر أقل بشكل معها تتفاعل ثقافية بيئة هناك الحاالت هاته من حالة كل ففي. الخ... والمدن
فيها تترعرع التي الفيزيائية البيئات على تتوقف وعةالمتن للثقافات التصورية واألنساق انجاح.  

 تلك بتبنيها سواء بيئتها، مع التعامل في نجاحا أكثر أو أقل طريقة تتخذ أن ثقافةال وعلى
 الذين الناس عند ااجتماعي اواقع تحدد أن ثقافة كل على كله هذا وفوق بتغيرها، أو الطريقة
 أن المفاجئ من وليس ا،اجتماعي التفاعل من بمقتضاها نويتمكنو معنى، تعطيهم بأدوار يقومون
 واقعي هو فما الفيزيائي، لواقعها تصورها في معينة ثقافة حددي الذي االجتماعي الواقع يؤثر
 العالم مع تجسد التي وللطريقة االجتماعي لواقعه انتاج يعتبر ما ثقافة إلى ينتمي شخص لدى

 تلعب هافإن الفرد فيه ينشأ الذي واالجتماعي الثقافي بالوجود طترتب الكناية أن وبما الفيزيائي،
مفهوم على البالغي التصور سيطروقد . عندنا وحقيقي واقعي هو ما تحديد في داالً ادور 

 يحسن ما أن غير جمالية بالغية قيمة الكناية اعتبرت حيث خاصة، الكناية وعلى عامة المجاز
 قبل فظاللّ أن إلى تشير مبكرة مقولة هناك أن وبما ثقافية، مةقي الكناية أن هو عليه التأكيد

 هأنّ أي فرديا فعالً وليس جمعي عموم فعل االستعمال أن الشك و مجاز وال حقيقة ليس استعماله
 هناك أن بمعنى ا،ومفهوماتي انظري أصالً االستعمال نجعل أن امنٌ يتطلب وهذا الثقافة أفعال أحد

 تسود للقول نماذج تنشأ والتفاعل التحرك هذا وعبر وتتفاعل تتحرك ةيثقاف سلوكية أنماطا
 يعمل تجعله بأن وظيفته، في الخطاب وضع يعني الذي االستعمال يأتي ثم ومن ابـالخط

                                                            

  115ص ، يااالنثولوج مصطلحات قاموس هولترانس، اكه: ينظر -1
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نسميها التي الثقافية األنساق لشروط تخضع ثقافية والدة الكنائي التعبير يولد وهذا به عملوي 
  .الجمعي العمومي الطابع ذي للفعل اإلجرائي المسمى سوى مالاالستع وما باالستعمال

 يمكن ولهذا للكنايات، الممكنة األسس من العديد الفيزيائي بعدها في الثقافية التجربة وتقدم
 الكنايات افيه تشترك مبادئ هناك أن بمعنى أخرى، إلى ثقافة من نسبيا اختيارها يختلف أن

 بها يتم التي الكيفية وفي توجيهها، يتم التي التصورات في منكا الثقافات بين االختالف ولكن
   .)1(آخر على اتجاه أهمية وفي ذلك

 وفي وأفكارهم حديثهم في متضمنة فهي اليومية، التخاطب لغة في الكناية انتشرت لقد
 ذلك كل)  الخ...إعالنات مسلسالت، أفالم،( اإلعالم وسائل من يشاهدونه فيما و العامية أمثالهم

  : والتواصل  التفاهم لغة العامية اللهجة صارت حيث بالعامية نقله يتم
 للتسامح كدعوة تقال أبيض قلبك ومثله النفس، وصفاء الطيبة عن كناية :أبيض قلبه -

  .الخطأ ونسيان
  .بسهولة الصفاء وعدم الشر وإضمار قسوة، عن كناية :أسود قلبه -
  .للحزن لهتحم وعدم للسرور ميله عن كناية : خضراء نفسه -

 بـالشع هذا وأفكار سلوك في الحادثة بالتغيرات ترتبط شعب أي ثقافة أن المعروف من و  
 ال الثقافي التواصل أن كما الحياة، في لخبرته نتيجة واعتنقها ابتدعها ثقافية مفاهيم عنها نشأتف

 وبين احدةالو الحضارة داخل العصور بين التداخل يعني بل التراكمية االستمرارية يعني
 كرشه : اآلتية المستحدثة البنيات مثل في ذلك تجد الزمان حقب مر على األخرى الحضارات

 إنكار إلى نجنح أالّ علينا .ةخضر إشارتك – وخذ هات – دماغك كبر -طويلة  يده – واسع
 ترميزيةوال الكنائية، بالطاقات مكتنزة هاأنّ ذإ بها االستهانة أو التعبيرية، األنماط هذه أدبية

 فيها ينافسها ال التي الهائلة التأثيرية طاقتها بذلك يشهد وخطيرة، عميقة أنساق ضمن وتتحرك
له الترويج بلغ مهما رسمي  خطاب أي.  

                                                            
  .67-65ص ،بها نحيا التي االستعارات جونسون، و ايكوف: ينظر -1
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 تشكيل في والحضاري الثقافي اإلنتاج عناصر عم والحضارية الثقافية العناصر تتعاون
 بمساعدة شيئا تستكشف أن الصورة مهمة نإ« الداللة واضح اإبراز وإبرازها الكنائية الصورة
 من المزيد ال المعروف، غير معرفة: أي ذاته، االستكشاف ذلك هو فيها المهم و آخر، شيء
   .)1(»المعروف معرفة

وسيط هي الكناية إن هـوثقافت ومعارفه التصويرية أنساقه وتطوير اإلنسان بين الفع 
 عناصر فتتعاون الجديد، على المشهور وإسقاط المجهول على المعلوم تعميم بواسطة وذلك
 وكل ويتعاملون الناس بها يتواصل التي لغوية وغير لغوية من الكناية، تشكيل في عديدة ثقافية
 من بمقتضاها ويتمكنون معنى تعطيهم بأدوار يقومون الذين الناس عند ااجتماعي اواقع تحدد ثقافة

 أن وبما استعارية، بطريقة يفهم االجتماعي واقعنا من مهما اجزء أن وبما اجتماعيا، التفاعل
 واقعي هو ما تحديد في داالً ادور تلعب االستعارة فان جزئي استعاري الفيزيائي للعالم تصورنا
  .)2(عندنا وحقيقي

 

                                                            

  .70ص ،1963 القاهرة، المعارف، دار ،1ط ،لألدب النفسي التفسير ،إسماعيل الدين عز - 1

  .151ص ،بها نحيا التي االستعارات وجونسون، اليكوف: ينظر - 2

 



   والثقافية واالجتماعية السياسية العوامل تأثير
  الكناية نسق على
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 وفنون اللغة على اكبير يظهر الثقافة مصادر من مصدرا باعتباره لمجتمعا تأثير نإ
 التي االنطباعات من اكثير تركي فيه النشاط ألوان بشتى فالمجتمع «: عامة األدب وعلى القول،
 الرأي هذا على األدبي المجال في الباحثون يتفق وقد. )1(»كذلك  الفني النشاط في لهاتمثي يمكن
 عرضها كما األحوال أغلب في فتعرض األدبية للشواهد مقاربتهم عند حينها يختلفون لكنهم

 الشاهد على مقصورة البالغية أو النقدية تعليقاتهم ترد حينما للقدماء العذر يلتمس وقد األقدمون،
 ننظر أن يمكننا ال هفإنّ اآلخر من علم كل واستفادة واتساعها العلوم تطور مع اأم فقط، دبياأل

 سياسية تغييرات من به يموج وما المجتمع عن بمعزل الكنائية التجربة ومنها األدبية للتجربة
 هاذات في جوهرية مقي وهي ،ميالق من نوعين من يتألف «: المجتمع فإن وثقافية، واجتماعية

 لها عالقة ال التي وهي الموضوعية، مالقي نالحظ ناحية فمن األثر، مجموع في متفرقة ولكنها
 البحتة الذاتية مالقي نجد أخرى ناحية ومن الحياة والتزامات العصر بمقتضيات بل الفنان، بإرادة
  .)2(»نفسه بالفرد اتصال أوثق تتصل التي وهي

 تتأثر كيف لنبين متغيرات من المجتمع في يدور ما نحصي أن الحال بطبيعة يمكننا وال
 الثقافة عوامل لبعض عرض هو هدفنا ولكن ء،اإلحصا هو هدفنا فليس بذلك، الكنائية التجربة
العوامل هذه تأثير وإبراز مختلفة عصور في ،وثقافياً واجتماعياً سياسياً المجتمع في رةالمتغي 
  .الكناية نسق على

  :يةكناال نسق على يالسياس العامل تأثير -1

 عـالمجتم لذلك القبلي التقسيم في الكبير الدور الجاهلي المجتمع في البيئة طبيعة لعبت
 العربية: أقسام ثالثة هاأنّ« :العربية الجزيرة صفة عن والرومان اليونان جغرافيو قال وقد

 مناخ صافات كان وقد. )3(»السعيدة والعربية الحجرية، أو الصخرية والعربية الصحراوية،
                                                            

 ،1968 القاهرة، والنشر، للطبع العربي الفكر دار ،2ط ،العربي النقد في الجمالية األسس ،إسماعيل الدين عز -1
 .354ص
 ،1948 فريلأ 31 عدد ،8مجلد المصري، الكاتب مجلة  الفني، والتعبير االجتماعي البناء زالوشر، هيلديه -2

 402ص

 .18-17ص ،1977 مصر، المعارف، دار ،2ط ،الجاهلي العصر ضيف، شوقي -3
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 الترحال دواعي من اداعي األعم، األغلب في األمطار وقلة الشديدة بالحرارة العربية الجزيرة
 الزرع وهلك األرض، أجدبت بعدما فيه الحياة إقامة من يمكّن خصب جديد مكان عن ابحثً

 يالت السياسية قوانينه له مستقر مجتمع إقامة على الظروف هذه تساعد ولم االنتقال، فوجب
 أدب الجاهلية ففي« ذلك وبرغم )1(»نظامهم عليها أنبنى التي هي القبيلة كانت ثم ومن«  تحكمه
  .)2(»العربي المجتمع وحدة ةليالقب كانت إذ قبلية، بصبغة مصبوغ لكنه كثير سياسي

 بعينها مقي ارتفاع فكان آنذاك، الجاهلي العربي حياة في المناخية الظروف تلك أثرت ولقد
 وأ الفردية للشجاعة كان فقد عنها، والدفاع خصومها على والرد القبيلة ومصالح تتناسب
 القاسية الحروب بينهما وقامت قبائله، تناحرت الذي المجتمع ذلك في اكبير ادور ةالقبلي الشجاعة
تقوم كانت التي المعارك تلك عن صورة األبيات هذه في (*)النوي مقزوم بن ربيعة لنا رويصو 
  )3(:فيقول النزال في شجاعته عن امكني القبائل بين

ـَِل القوائم أوظفَة بسليم            رادهاـــط يوم الخيَل شهدتُ ولقد          هيكـ
  وعالم َأركَبه إذا لم َأنْـــزِِل           ازٍِلـــــفَدعوا نَزاِل فَكُنْتُ َأوَل ن      
      ّعلـي نَقذي ح َّـّكَأن وَألَد   تَغلي عداوةُ صدره في مرجِلما               ــــ
  وكويته فوقَ النَّواظرِ من عِل                دهـــــأزجيته عني فأبصر قص      

 نودي حينما هنّأ الحرب، في وإقدامه شجاعته، عن" نازل أول فكنت" قوله في الشاعر ويكنى
 الطريقة أيضاً الكناية تلك وتعكس الموت، راهب وال خاش يرغ النازلين لأو كان فيها للنزال
 ومن المتحاربين، بين الثنائي  التالحم على تعتمد كانت حيث الحروب بها تتم كانت التي الفردية

                                                            

 .4ص ،1955 القاهرة، والنشر، والترجمة التأليف لجنة ،7ط ،اإلسالم فجر أمين، أحمد -1
 .68ص ت،.ب القاهرة، المعدومين، مقر شعراء دار ،5ط ،األموي العصر في السياسة أدب الحوفي، محمد أحمد -2
  .المعدودين مضر راءشع من وهو الخطاب بن عمر أيام وجلوالء القادسية شهد إسالمي، جاهلي ضبة، من هو -*
 دار ،1ج التبريزي، العالمة: شرح ،العرب أشعار من الطائي أوس بن حبيب اختاره وما الحماسة ديوان تمام، أبو -3

  .14ص تاريخ، بدون لبنان، -بيروت القلم،
  .العظيم والهيكل األرجل، وقوائم وغيرها، الخيل من والساق الذراع مستدق وهو وظيف جمع :األوظفة
  .انزل بمعنى فعل اسم :نزال
  .القاف بكسر القدر: المرجل     .الشديد الغليظ :الخنق.   لد والجمع الخصومة، الشديد: األلد

 .والنواظر الجبين بين: النواظر فوق   .وصرفتــــه أخرته :أرجيته
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واالستهانة التخاذل عدم يعني إذ الجاهلي، العصر في كبير معنى الحرب في لالنتصار كان ثم 
 وكويته: "قوله في التصويرية الكناية تلك أيضا كانت ثم عنها، فاعوالد القبيلة سبيل في بالموت
 من الهدف إصابة على الفائقة للمقدرة ولكن للشجاعة، فقط ليس اتأكيد" عل من النواظر فوق
 القتال يتطلبه ما وذلك والنواظر، الجبين بين لها مرد ال ودقيقةً نافذةً إصابةً عدوه أصاب حيث
  .)1(إليها وما والسيوف الرماح استخدام انك حيث آنذاك مهارة من

 الممتدة الكنائية الصورة تلك في بينه فيما المتناحر القبلي المجتمع صورة ظهرت وقد
 وديمومتها شجاعتهم أصالة عن امكني وقومه األعرج الحارث بن عمر النابغة فيها يمدح التي
   )2(:فيقول النسور حتى عليها تعودت التي

  بِــبعصائ تَهتَدي طَيرٍ عصائب     مــفَوقَــه حلّق بالجيشِ غَزوا ما إذا
منَهبصاححتى ي نرغه يغــــارمـم    نم ارياتم الضـبالدوارِبِـال اءد  

مِ خلفَ تـــراهنراً القوونُه خُزياـع    لوسثيابِ في الشّيوخِ ج بِـالمران  

                                                            

  .110، صدراسة في القيمة البالغية و الجمالية: الكناية وداد نوفل محمد،  :ينظر -1
 من اكسيه وقيل النسور، أثواب تشبه المرنبانية لها يقال سود ثياب: المرانب .أعينها خير بما تنظر أي :اعيونه خزرا
  .األرانب جلود
  .المعركة في القتلى على للوقوع مائالت أي :جوانج
   للطعن، واعد نصب إذا :الخطى اعرض إذا بالبحرين، موضع وهو الخط إلى تنسب الرماح، :الخطى
 إلى الفتق أصل نم هي: وقيل الكواثب والجمع الفارس يد عليه تقع حيث المنسج، مقدم هو: وقيل :لمنسجا من الكاثبة

 .الكتفين بين ما
    ،1977ر، مص المعارف، دار إبراهيم، الفضل أبو محمد تحقيق ،الذبياني  النابغة ديوان الذبياني، النابغة -2

  .43- 42ص
 من اكسيه وقيل النسور، أثواب تشبه المرنبانية لها يقال سود ثياب: المرانب .أعينها خير بما تنظر أي :عيونها خزرا
  .األرانب جلود
  .المعركة في القتلى على للوقوع مائالت أي :جوانج
   للطعن، واعد نصب إذا :الخطى اعرض إذا بالبحرين، موضع وهو الخط إلى تنسب الرماح، :الخطى
 إلى الفتق أصل نم هي: وقيل الكواثب والجمع الفارس يد عليه تقع حيث ج،المنس مقدم هو: وقيل :المنسج من الكاثبة

  .الكتفين بين ما
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ــحانقد جو قَـــنأ أيـَ ن   بِــغال أوُل الجمعانِ التَقَى ما إذا    هـقَبيلــ
 لُهـن فْنَـه قد عــادةٌ علَيهِــمرإذا    اـع ضـرع الكواثـبِ فوقَ الخَطِّي  

 النابغة فإن النزال في الفردية شجاعته عن ىتكنّ الضبي مقزوم من ربيعة أبيات كانت وإذا
 من لنا ويظهر الحارث، بن عمر قوم شجاعة على تدليلية تصويرية بطريقة أبياته في يكنى
 الكناية هذه أيضا تدلنا اكم القبلية، حروبه في الجاهلي المجتمع ذلك صورة الكناية تلك خالل
 روبـللح االستعداد دائمة لرؤيتها عليها النسور اعتياد لنا تظهر التي الحروب كثرة على

 شجاعة عن أخرى جهة من األبيات تكنى كما جهة، من هذا للطعن إعدادها في  الرماح ونصب
 على تحصل حتى دائما تتبعهم النسور أن حتى أعدائهم على الدائم وفوزهم وقوتهم، القوم هؤالء
 كنائية صورة جميعها واألبيات لتأكلها، وقومه الحارث عليهم يقضي الذين القتلى من مرادها
 كان كيف الكناية تلك لنا تظهر كما القوم ءهؤال شجاعة أصالة هو اواحد معنى تؤكد مستمدة
 ااهتمام آنذاك ويهتم للتنقل، دائما تدعو التي البيئية وبظروفه القبلية، بتقسيماته الجاهلي المجتمع
اإلغارة عدم وضمان نسائها، وحماية القبيلة حماية دائما يمكن حيث والشجاعة القوة بصفة اكبير 
 الحارث قوم شجاعة تصوير عن فيها يتحدث ذلك بعد بيتا عشر ستة النابغة استغرق وقد عليها،
  .آنذاك والقبلية الفردية الشجاعة معنى ألهمية تأكيدا وذلك معركتهم، في

الجاهلي القبلي المجتمع في العرب اهتمام أمر (*)عادياء بن السموأل كناية لنا تفسر ثم 
 األخرى القبائل على السيادة قبيلة كل مطلب هو وذلك السيادة، تتبعها القوة أن حيث وذلك بالقوة
  )1(:السموأل يقول

نُنْكرو لَى شْئنَا إنم النَّاس علَهالَ            قَوو وننْكرَل يالقَّو نَقُوُل حين   

 ال هم ذاته اآلن وفي ترد، ال العليا الكلمة لهم تجعل التي بأسهم شدة عن يكنى فالبيت
 أصحاب هم همأنّ بل غيرهم من عليهم ضغط أو مشورة أو تأثير دون نهيريدو ما إالّ يفعلون

                                                            

 أرواع في أمانته يخن ولم ابنه اسلم ألنه الوفاء في المثل به يضرب والسموأل عادياء، بن عريض بن السموأل هو -*
 انظر السموأل، فرفض ظالم بن الحارث أخدها أراد وقد قيصر، يريد الشام إلى صار لما القيس امرؤ عنده أودعها
  .28-27ص ،1ج الحماسة، ديوان

 .30ص ،1ج الحماسة، ديوان تمام، أبو -1
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 بدون تتحقق ال السيادة ألن والسيادة القوة أصحاب همأنّ عن كناية وذلك والمهيمن النافذ الرأي
 التي النماذج مثل في القبلية الجاهلية للحياة مالئما عنه المكنى صورة بزوغ كان وهكذا قوة

 أوجد الذي التقسيم ذلك القبلي، التقسيم بذلك عنه المكنى صورة تأثر ةكيفي نال فيبين لها، عرضنا
ومن السيادة، من تكمن التي للشجاعة التمجيد فكان متصلة قبلية احروب الشعراء تأثر كان ثم 
 الشجاعة عن الكناية من له عرضنا فيما بعضها تمثل والتي مجتمعهم في تسود التي المثل بتلك

  .)1(السيادة من يتبعها وما لقبليةوا الفردية
 االيدولوجيا مفهوم من يقترب ثقافي نسق باعتبارها والقبلية الفردية الشجاعة فصفة 
 النوي مقزوم بن ربيعة فكناية متغيرة، سياسية عوامل تأثير تحت مختلفة كنايات عدة في ظهرت
 هو واحد مدلول في صبت لكنّها الدال حيث من السموأل، وكناية النابغة كناية عن تختلف

  .  الشجاعة

 فإن بعينها ملقي تمجيده على مباشرة غير بطريقة أثرت قد القبلية العربي حياة كانت وإذا
 عاش وقد اس،النّ بين المساواة على وسلم عليه اهللا صلى الرسول سعى إذ ذلك بعد رتغي األمر

  ،)2(النادر القليل في إالّ يةبصعال عن شغل في وسلم عليه اهللا صلى النبي عهد في المسلمون
 اهللا صلى الرسول وفاة بعد وخاصةً السياسية لألحداث اهام امحركً العصبية تلك بقيت ولكن

 واحتدم للخالفة، منهما كل استحقاق حول واألنصار المهاجرين بين الصراع دب إذ وسلم عليه
 على القضاء من عنهما هللا رضي وعمر بكر أبو تمكن وبرغم منهما، كل شعراء بين اللجاج
 شهد إذ الحد ذلك عند ينته لم األمر أن إالّ قريش في الخالفة بأن األنصار وإقناع الفتنة تلك

 حكم اتسم فقد الكبير الدور فيها العصبية لعبت جسيمة سياسية اأحداثً والعباسي األموي العصر
 بني على أمية لبني وعصبية والموالي، العجم ضد عامة للعرب عصبية« بالعصبية أمية بني

 وقد ،)3(»قبس على وتغلب لكلب كعصبيتهم المناوئة على لهم الموالية للقبائل وعصبية هاشم،
 الفاتح العربي الجنس باعتبارهم وذلك شأنهم من مهينين باستعالء« الموالي األمويون عامل

                                                            

 .112، صدراسة في القيمة البالغية و الجمالية: ، الكناية وداد نوفل محمد : ينظر -1
 .11ص ،األموي العصر في السياسة أدب الحوفي، محمد أحمد: ينظر -2
 .25ص نفسه، المرجع -3
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 الفاتح الجنس هموأنّ عرب همأنّ ينسهم لم الفتوح عهد من وقربهم األمر، وتدبير الحكم، آل واليهم
 شاعرهم يقول الموالي أحوال سوء وعن )1(»أمرها من مغلوبة أجناس الموالي نوأ المنتصر،

  )2(:حرة أبو
  العـربا ذَلك وَأبـلغْ الزبير وابن            لَها عرضتَ إن عنّي ُأميةَ َأبلغ         

        الي َأنوالم حتَأض هيةٌ واتبلى           عوع تَشْكُو الخَليفَة عا الجربوالح)*(  

 من تظهر والتي الموالي، أحوال سوء عن" والحربا الجوع تشكو" :قوله في الشاعر ويكنى
 .المال وقلة الجوع شكواهم

 انضمامهم أكثر وكان األمويين ضد قامت التي تقريبا الثورات كل إلى الموالي انظم وقد
 إلى حبيبة كوفةال كانت وقد « الكوفة في وتمركزهم الحسين، مقتل بعد وخاصة الشيعة لىإ

   .)3(»قتل أن إلى ملكه عاصمة جعلها طالب أبي بن علي اإلمام نأل المتشيعين نفوس

 جعال الحزبين هذين ألن اشديد إقباالً والشيعة الخوارج حزبي على الموالي أقبل وقد
  )4(السياسة هذه في كبرأ انجاح صادفوا قد الشيعة أن إالّ العرب، مع ساواةالم قدم على الموالي

 عام بدأت التي العباسية الدعوة كانت حيث والعراق الشام بين تتسع الشقاق هوة أخذت ثم
  .)5(هـ100

 ماإنّ خالفة طالب همأنّ للناس يذكرون ال« بينهم فيما دعوتهم العباسيون رتب وقد
 وطالما بظلمها أرهقتهم طالما التي ائرةالج األموية الدولة إسقاط يطلبون مهأنّّ لهم يذكرون

                                                            

 .54ص ،1963 مصر، المعارف، دار ،الهجري الثاني القرن في العربي الشعر اتجاهات هدارة، مصطفى محمد -1
 .نفسها ةحالصف نفسه، المرجع -2
* - برماله خذأ إذا: يحربه حربه،   .ماله الرجل يسلب أن: بالتحريك :الح. 
 . 172ص ،1926 صر،م الهالل مطبعة ،2ج ،اإلسالمي التمدن تاريخ ،زيدان جرجي -3

 األلمانية، من نقله ،األموية الدولة نهاية الى اإلسالم ظهور من ،العربية الدولة تاريخ قلهوزن، يوليوس: ينظر -4
 .67ص ،1967 القاهرة، والنشر، والترجمة التأليف لجنة -ريد أبو الهادي عبد محمد

 .28ص ت،.ب بمصر، سينيةالح المطبعة ،1ط ،8ج ،واألمم الملوك تاريخ الطبري،: ينظر -5
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 من األمويون فيه يعيش ما ومع واستبعاده، بالشعب االستبداد مع وشهواتها لمآربها احتكرتهم
  .)1(»امحو بمحوهم إالّ بعده صالح ال اإفساد الحكم أداة فسدأ بالغ طرف

 األمويين جور من تشتكي التي األحزاب من كبير ددع العباسيين لواء تحت انضم وهكذا
 ال كانوا« خطتهم العباسيون يحكم وحتى الموالي، من كبير عدد ومعهم الشيعة، من وخاصةً
  .النبوي البيت آل من وهو. )2(»رضا إلمام يأخذونها ماإنّ بالخالفة، ألنفسهم البيعة يأخذون

 للشهداء يثأروا كي األمر لهذا نهضوا همأنّ« المعلن دعوتهم وجه العباسيين جعل وقد 
  .لهم تأييدهم ويضمنوا ضدهم األمويين يثيروا ال حتى وذلك )3(»الزهراء فاطمة أبناء من

 في العباسيين رغبة لألمويين امعلنً وبات العباسيين أيدي في الخالفة استقرت أن وبعد
 المعارك أما آلخر ينح من بثورات ضدهم الشيعة وخاصة األمويون قام بالحكم استئثارهم
  .أوزارها يخمد فلم بينهما الشعرية

 أعمام هم العباسيين أن مؤداها دينية فكرة على للخالفة دعوتهم العباسيون قام وقد
 وجهه اهللا كرم طالب أبي بن علي صهره من هم األمويون نوأ وسلم عليه اهللا صلى الرسول

 تلك األحداث تلك لنا تصور التي لكناياتا تلك ومن اإلرث، في الصهر على أولى العم نوأ
     )4(:السمط أبو الجنوب أبي ابن لمروان األبيات

لْكم والدنيــا للدينِ    جعفرٍ الخليفـــــة سالمــه    
تُراثُ لكـم ِلكم    محمـــــددـَى وبِع     الظُّالمـه تُنفـ

    قُالمـه فيهـا لهم ما و ت    البنا بنو التراثَ يرجـــو
هـــرترِثُ ال والبنتُ    بوارث ليس والص اإلمـامـه    

    عالمـــه لومكـم فعالم    أهلُها الـــــوِراثةَ أخَذَ

                                                            

 .13- 12ص ،1982 مصر، ، المعارف دار ،4ط ،األول العباسي العصر ضيف، شوقي -1
 .89-28ص ،6،جاألمم و الملوك تاريخ الطبري، -2
 .13ص ،األول العباسي العصر ضيف، شوقي -3
 .385ص ،1971 مصر، المعارف، دار ،4ط ،الثاني العباسي العصر ،ضيف شوقي -4
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 حق عن كناية" اإلمامة ترث ال والبنت" ،"بوارث ليس الصهر" الشاعر قول ففي
 أقام الذي يالشرع الدليل هنا ويتضح ذلك في األمويين حق وسقوط الخالفة في شرعا العباسيين
" بوارث ليس والصهر" :بقوله الوراثة في البنت أوالد على مقدم العم أن وهو عليه دليله الشاعر
 وجهه اهللا كرم طالب أبي ابن على مصاهرة أن هنا به يقصد الشاعر ولكن عام شرعي حكم

 شرعي محك" اإلمامة ترث ال البنت" وقوله وراثته، له توجب ال وسلم عليه اهللا صلى للرسول
بنت هاأنّ عن ويكنى وسلم عليه اهللا صلى الرسول بنت فاطمة السيدة إلى به يشير ولكنه اأيض 
 الخالفة فإن ثم ومن اإلمامة، لها يحق وال المسلمين على الوالية أو الخالفة ترث ال البنت نوأ
  )1(موسل عليه اهللا صلى الرسول من المسلمين على ارث هي المسلمين على الوالية أو
 مفهوم من يقترب ثقافي نسق هي للعباسيين التعصب هي التي السياسية الدينية فالفكرة 

  . أبوالسمط كنايتي على جليًا تأثيرها ويظهر االيدولوجيا،

 مديحهم في السائدة هي النعمة تلك تكون أن على شعراءهم العباسيون الخلفاء شجع وقد
 عن البعد مدحهم في الشعراء من يريدون كانوا راشدينال الخلفاء أن إلى األصفهاني أشار وقد

 من لها بوراثتهم للخالفة أحقيتهم على والتأكيد والحسي منها المعنوي المدح في التقليدية المعاني
  .)2(العلويين دون وسلم عليه اهللا صلى الرسول

 دعمم مذهبي سياسي شعر إلى تحول قد« الشعر هذا وإن بالسياسة اختلط المديح فشعر
  .)3(»والفقهية الدينية والحجج باألسانيد

 الرشيد هارون منهم كان الذين لخلفائهم إرضائهم في فادحة مغاالة الشعراء غالى وقد
  )5(:النمري قول الكنايات تلك ومن ،)4(»األنبياء به تمدح بما يمدح أن في ابأس يرى ال« الذي

  
                                                            

 114، صدراسة في القيمة البالغية و الجمالية: الكناية اد نوفل محمد، ود: ينظر - 1

 .75ص ت،.ب القاهرة، والنشر، والترجمة للتأليف العامة المصرية المؤسسة ،25ج ،األغاني ،األصفهاني -2
 .405-404ص ،الهجري الثاني القرن في العربي الشعر اتجاهات هدارة، مصطفى محمد -3
 .147ص ،13ج ،ياألغان صفاني،ألا -4
 .144ص ،13ج نفسه، المصدر -5
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رئ َأياتَ امب ون منارخَط في هس             سلَوات فَلَيس بالصالخَم نْتَفعي  
إن كَـارموف المـرعالَمـَـةٌ و   تَتَّسـع حيث منْها اهللا َأحــلَك           َأودي
  .متضع اَألقْوام من وضعت ومن          يرفَعـــه فاهللا امــرءا رفَعت إذَا

 المكانة تلك عن الشاعر فيها يكنى التي مقوتةالم المغاالة تلك األول البيت من ويتضح
 سبحانه اهللا بسخط الرشيد طلسخ بمساواته الكناية تلك يؤكد وهو الرشيد يتبوؤها التي المقدسة
 فمدح .)1(الثالث بالبيت المقدسة المنزلة تلك تثبيت في ويزيد المعنى ذلك يكمل وهو وتعالى
 حيث. النمري الشاعر كنايات تحته وردت وجيإيديول ثقافي نسق هو معينة ألغراض الخلفاء
  .وتعالى سبحانه اللٌه بسخط الرشيد هارون لسخط بمساواته الرشيد هارون الخليفة مدح

  :يةكناال نسق على االجتماعي العامل تأثير -2

األخرى المجتمع أحوال بقية فيها ينصهر التي الوثيقة هي للفرد االجتماعية الحالة إن 
 زمنية لفترات الممثل الشعب على ثم ومن المجتمع، في األولى النواة تلك لىع أثرها كسلينع

 ذلك أفراد لسلوك اوفهم اقرب منه ازددنا االجتماعية، المجتمع بحالة معرفةً زدنا افكلم مختلفة،
 حيث وتصويرها الجاهلي العربي حياة تسجيل إلى ضرورة يكن لم هنٌأ من الرغم فعلى. المجتمع

الخبرات مجموعة إلى أضافه الذي الجديد على الشاعر ليحاسب يقف لم العربي لمجتمعا «: أن 
 من فيه ما ومدى الروحية الجماعة لحياة بالنسبة هأضاف الذي هذا أهمية وعن السابقة، النفسية
 بالمتعة ادائم يكتفي كان هولكنّ أخالقية، غير أو أخالقية نفعية غاية أي عن يسأله ولم عمق،
 ينظر كان ولكنه تصورية، نظرة أي الشعر في نظر حين العربي للمجتمع ينظر فلم لصة،الخا
  .)2(»فنية نظرة األعم األغلب في

                                                            

 .115، ص دراسة في القيمة البالغية و الجمالية: الكناية وداد نوفل محمد، : ينظر -1
 ،1967 القاهرة، والنشر، للطبع العربي الفكر دار ،1ط العربي، النقد في الجمالية األسس إسماعيل، الدين عز -2

 .307ص
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 ظروفه على الجاهلي العربي فيها عاش التي البيئة ثرأ ظهر ذلك من الرغم فعلى
 فكان القبلي المجتمع ذلك أفراد سلوك على المستقرة غير الجدية الحياة تلك فأثرت االجتماعية،

  .)1(»الكرم صفة« شأن من اإلعالء

 لألموال مهينين ا،كرام اأجواد العرب لنا يمثل الجاهلي الشعر إن«: حسين طه قال فكما
 كان فقد الطمع، ذم في اوإلحاح البخيل ذم في اإلحاح القرآن في ولكن ازدرائها، في مسرفين
 العرب أن نظن ال ولكن ،)2(»الجاهلية في جتماعيةواال االقتصادية الحياة آفات من والطمع البخل
 إنّنا بل .شابهه ومن الطائي حاتم اشتهر ما وإالّ الطائي حاتما جميعا يكونوا بأن مطالبين كانوا
 العربي عند الكرم صفة ىعل التأكيد في البيئية المجتمع ظروف مساعدة جانب إلى أنّه نرى

 ذلك قيمة أدركوا حيث الشعراء لدن من الصفة تلك على التأكيد في قصد هناك كان الجاهلي،
نفوسهم يمأل بما ممدوحيهم، على انفسي ازهو معه فيزدادون ا،وفخر حرص وقد وعطاء، اكرم 

 السموأل ويجمع الناس، بين ذكر لهم يخمد ال حتى كرمهم مواصلة على جانبهم من الممدوحون
  )3(:فيقول حدوا شعري بيت في جميعها المعاني تلك عادياء بن

  نَزيُل النّازلين في ذمنَا والَ         طَارق دون لَنَا نَار َأخمدت وما          

 يخمدونها ال التي الضيافة نار بإيقادهم وذلك قومه، في الكرم صفة عن يكنى فالشاعر
يؤكد حيث ذكرناه، ما فيها يتضح عملية بطريقة الكناية تلك يؤكد ثم ليل، طارق دون اأبد 

 هم بينما القوم، بين عنهم ذلك ليعلم أو فقط، والشهرة لإلعالم موقدة ليست النار هذه أن الشاعر
 إكرامهم بعد عندهم من النازلين قبل من يذموا لم همأنّ ذلك ودليل كرم بأهل ليسوا حقيقتهم في

 ثقافي نسق باعتبارها الكرم فصفة .الضيافة كرم من لديهم وجدوه اعم إرضائهم عن كناية
  .السموأل كناية بينها من عديدة، كنايات تحتها وردت

                                                            

 .10ص ،7ط ،اإلسالم فجر أمين، أحمد -1
 للماليين، العلم دار األول، المجلد ،1ط ،اإلسالمي والعصر الجاهلي العصر العربي، األدب تاريخ من حسين، طه -2

 .13ص ،1970 بيروت،
 .30ص ،1ج الحماسة، ديوان تمام، أبو  -3
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 التي الكناية تلك الجاهلي المجتمع في تماعيةاالج الحالة بها تتمثل التي الكنايات ومن
 العربي المجتمع في مميز وضع الحرائر للنساء كان حيث االجتماعية المرأة مكانة فيها تتضح
من فلهن يخدمهن نطاقهن يشددن وال والتطيب النوم على عملهن ويقتصر اتممتهن غير وهن 
 اونموذج مثاالً بوصفه العربية المرأة تلك صورة واحد شعري بيت في القيس امرؤ جمع وقد
1(فقال والسيادة والرفاهية للعز(:  

  لتَفَض عن َتنْتطق لَم الضّحى نَؤوم         فراشها فَوقَ المسك فَتيتُ ويضحى       

 ذلك في اشتهر وقد المسك فإن اجتماعيا، المرأة هذه مكانة علو عن يكنى البيت فهذا
 أوالً ،مهمين شيئين على يدل وهذا طويلة، فترة فراشها في ويبقى باستخدامه، خاصة العصر
 وهي القوم، من الميسورون إالً كسبه يستطيع ال بما قيمته وارتفاع المستخدم، المسك ذلك جودة
 في المسك رائحة بقاء هو الثاني األمر إن أو  قومها شأن وعلو ثرائها عن كناية فيكون منهم

 تهتم ال بما المسك لذلك استخدامها كثرة عن كناية ذلك وفي الطويلة الزمنية الفترة تلك فراشها
: بقوله الشاعر يكون قد أو. العالية ومكانتها المرأة تلك رفاهية عن كناية اأيض وذلك هبنفاذ معه

 رائحتها طيب وعن المرأة تلك تنعم عن الكناية أراد وقد"  فراشها فوق المسك فتيت يضحى"
  .)2(به طويلة فترة فتبقى بفراشها منها تعلق التي

 مبالقي الجاهلية للمرأة عنها المكنى المثالية الصورة ارتباط الكناية تلك لنا وتظهر
 ورفاهيتها قبيلتها مكانة علو من المرأة مكانة فعلو العصر، ذلك في سادت التي االجتماعية
 .امتنانها وعدم القبيلة تلك أصالة على دليل يخدمها من ووجود قبيلتها، سيادة ومن وتنعمها
  . القيس امرؤ كناية بينها من عديدة كنايات تحتها وردت ثقافي نسق باعتبارها فالمرأة

 تأثر إذ اإلسالمي الفتح بعد خاصة وللمرأة للحياة العرب نظرة رتتغي فشيئا وشيئا
 الخليفة خشي وقد بهم، الموالي أيضا تأثر كما فتحوها، التي البالد تلك أهل بحضارات العرب

                                                            

 مصر المعارف، دار ،2ط هارون، محمد السالم عبد :وتعليق تحقيق ،الجاهليات السبع القصائد شرح األنباري، ابن -1
 .65ص م،1969

 .120، ص دراسة في القيمة البالغية و الجمالية: الكناية وداد نوفل محمد ، : ينظر -2
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 يمتلكوا أن العرب على فحرم« المؤثرات تلك من العرب على عنه اهللا رضي الخطاب ابن عمر
 المدن عن معزل في جعلهم كما ا،ومقام اوطنً يتخذوها نأ أو الجديدة، األقاليم في الضياع
  .)1(»المفتوحة البلدان في الكبيرة

 األجناس من وغيره العربي الجنس بين التفاعل ذلك وجود من مانع هناك يكن لم ولكن
 البالد أهل بحياة اكبير اتأثر العرب تأثر وقد العربيات، غير من العرب زيجات فكانت الموالية
 ويشربون خرسان، أهل يلبسها كما السراويل يلبسون كانوا همأنّ« حتى فيها واندمجوا المفتوحة

 يجعلونه الخراسانيون كان مظهر كل في ويشاركون والمهرجان النيروز بعيد ويحتفلون النبيذ
 قريب يعد وهو والمجون اللهو من تيار األموي المجتمع في انتشر ثم ومن )2(»لمجتمعهم سمة
 هاتان به تتميز لما التقليد فكان والفارسية البيزنطية بالحضارتين اتأثر "ص" بالنبي عهد

 واالستمتاع اللهو أفانين والمشارب والمأكل والدور الثياب في وأبهة فخامة« من الحضارتان
   .)3(»بالملذات

 طرب صاحب يزيد« فكان أخالقه وبسوء للخمر شربه بكثرة معاوية بن يزيد فعر وقد
 والمدينة بمكة الغناء ظهر أيامه وفي الشراب على ةوغارم وفهود وقرود وكالب وجوارح
 قول من اشتهر ما الحال ذلك على ويصدق ،)4(»الشراب شرب الناس ظهروأ المالهي واستقلت
  : الشاعر

  الرقْص كُلّهم الدار َأهُل فَشيمة        ضاربا بالدف الدار رب كَان إذَا

 في الخليفة انغماس توضح كما آنذاك، المجتمع حال مةالقاد الكنائية األبيات لنا وتعكس
 بعض سخرية فكانت خراسان ولي من وطنابير برابط يزيد بن الوليد طلب حينما الحياة ملذات

  )5(:يقول حيث منها الشعراء
                                                            

 .283ص ،1ج ،واألمم الملوك تاريخ الطبري، -1
 .59ص ،العربي الشعر اتجاهات هدارة، مصطفى محمد -2
 .60ص ،نفسه المرجع -3
 .74ص هـ،1946 المصرية، البهية المطبعة لتزم،الم دار ،3ج الذهب، مروج المسعودي، -4
 .297ص ،7ج ،واألمم الملوك تاريخ الطبري، -5
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                  شرَأبا وي اهللا َأمين    ـــبتَباشيـ َأبشرر  
  رــكَاَألنَابيـ علَيها    اُلـلما يحمل بإبل                  
  رــطَنابيـ حقائبها    الخَمر تَحمُل بغَاٌل                  
ـَ ودّل                     دـوالزب اليم بصوت    اتـالبربري
                 عقَرف وانًا الدنَـفْخ    َأحيزاميـ وـبالمر   
                 ا في لَك ذافَـهنيفي    الدنّـة وبي الجـتَحر   

 الوليد إليها يسعى التي المفاسد تلك عن كناية النعيم يعني" فهذا" األخير البيت في الشاعر وقول
 بالتحبير عنه مكنيا اآلخرة في النعيم يكون ثم الشراب، على تنفق التي الطائلة األموال تلك من
        اللهو فظاهرة .اآلخرة نعيم يحجب أن البد الدنيا يمنع ألن الشاعر من مرة سخرية وهي

  . منها تسخر وكنايات  تشجعها كنايات تحتها وردت ثقافي نسق باعتبارها والمجون
 مضادة حركة المجتمع في تقوم أن الطبيعي من كان الماجن الالهي التيار انتشار ومع

 اللهو لتيار مضادة حركة تعتبر والتصوف لزهدا كناية فإن ولهذا الدين، برجال ممثلة التيار لهذا
 في الفقيرة الطبقة حال بلسان يتكلم وهو الزاهدة بأشعاره العتاهية أبو ويشتهر آنذاك والفجور
 كان فإنّه ماضيه، على نفسه ثورة تمسكه كان إذا «: هأنّ العتاهية أبي عن قيل وقد المجتمع،

 وربما والفجور، الخالعة ضد المجتمع من تدينالم الجانب من منبعثة أوسع لثورة صدى كذلك
 فهي الغنية، الطبقات على المحرومة الفقيرة الطبقات لغضب فعل رد فيها يقرأ أن الباحث حاول
 عنها وعبر الجماعة وضمير الفرد ضمير بها أوحى اقتصادية اجتماعية دينية ثورة الفهم هذا في
   .)1(»تعبير اصدق الشعبي الشاعر بيان

  )2(:العتاهية بوأ يقول
          لَقَدتُ وررلَى مور عا القُبتُ         فَمزيم نيد ببلَى العوالمو   

                                                            

 .94ص ،1974 القاهرة، والنشر، والترجمة التأليف لجنة مطبعة ،اإلسالمي األدب في دراسات اهللا، خلف محمد -1
 .22ص  ،2006 بيروت، والنشر، للطباعة معرفةال دار المصطاوي، الرحمن عبد: تحقيق العتاهية، أبو ديوان العتاهية، أبو -2
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 فال الموت، عند جميعا الناس تساوي عن كناية" والمولى العبد بين ميزت فما" قوله وفي
 الموت وعند ت،المو هو اختالفهم على جميعا للناس محتوم فالمصير ومولى، عربي بين فرق

  .)1(الجميع يتساوى

 والتوكل بالجبرية اإليمان نوتبي آنذاك، المجتمع في الزهد تيار تعكس التي الكنايات ومن
  )2(:يقول حين الوارق الحسن بن محمود قول المتصوفة عند

  
                 ركَب الكَبير ب نـعاَألد             بالكَبير َأد ب مـنالتَّع   
   اللّعب في التَّمادي هـذَا           متَى وإلَى مـتَى حـتَّى                 
  كَثَب من عفْـوا َألتَـاك           تَْأته لَـم لَـو والـرزقُ                 
                 ـتَ إننْـه نمع لَم نَـمـتّى          يح ـركْهحب يـبالس   

 اإلنسان تدخل وعدم وتعالى، سبحانه اهللا بيد األمور تصريف عن كناية والرابع الثالث فالبيتان
 والزهد الزهد، تيار تعكس الكنايات فهذه .يكون الذي هو فقط اهللا يشاؤه وما مجبور هألنٌ ذلك في

  . االيدولوجيا مفهوم من كذلك يقترب ثقافي نسق باعتباره

 اعموم القديم األدب كان فإذا الحديث، العصر أدب في جتماعياال التيار قوة وتزداد   
 األدب فإن ،)3(والجاه الثورة أرباب من بهم يتصل من أو واألمراء، الملوك كنف في يعيش
 يصور األديب فأخذ وثيقًا، ارتباطًا بالمجتمع األدب وارتبط العامة، بالحياة اتصل قد الحديث
 ستقيي الذي عالمنب هي العامة الحياة وأصبحت مشاكله، و ههموم إلى ويتعرض المجتمع، حالة
 المشكالت من لكثير اانعكاس الحديث العصر أدب في نجد ثم ومن تجاربه، األديب منه

  .العرب منها عانى التي االجتماعية

                                                            

 .123ص ،القيمة البالغية و الجماليةدراسة في : ، الكنايةوداد نوفل محمد   :ينظر -1

 .88ص ،1931 بمصر، السعادة ومطبعة ببغداد، العربية والمكتبة الخانجي مكتبة ،1ط ،13،جبغداد تاريخ البغدادي، -2
 .201ص الحديث، العربي العالم في يةاألدب االتجاهات المقدس، أنيس -3
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 مجتمع كل في هناك كان فقد الفقر، مشكلة اكنائي نتمثلها التي االجتماعية المشكالت ومن
 الذي الفتات على الطبقات تلك عاشت وقد وغيرهم، والفالحين العمال من معدومة طبقة عربي
 وعن المعدومة الطبقات لهذه يثور األدب، أخذ ثم ومن المجتمع، في األغنياء طبقة من يتلقونه
 اوقدر قضاء يجعله فلم الفقر إلى نظرنا رغي االقتصادية باألحوال والعلم«: أمين أحمد يقول ذلك
 ومواردها ميزانيتها ونظام وخرجها دخلها ووجوه األمة لحالة طبيعية نتيجة جعله بل فقط

 ونظامها لألمة دخل وال محتومة نتيجة بالفقر الرضا على يبعث الذي العربي فاألدب ومصادرها
  .)1(»يستبعد أن يجب فيه

 جوانب يف مشكلته عن له فعبر اكبير ااهتمام الفالح بمشكلة العراقي الشاعر اهتم وقد
 نهر فاض عندما حاله سوء عن امكني ومالبسه الفالح كوخ أثاث عن الشرقي تحدث وقد كثيرة
  :)2(فقال الفرات

  باَألخْشَاب البيتُ وعام غَرقَى            الـ خصاص فَوقَ الكُوخْ حنَايا طَافَتْ
لَقَدتُ ونَظَر الطَّافـي َأثَــاثَه ُأ          فََلَــمصرى بر سوصح درجاب وثي  

 من شيئا كوخه في يملك ال فهو الفالح، يعيشها التي البؤس حياة تلك عن كناية الثاني فالبيت
 من بيته تجرد عن كناية الحصر وتلك ونومه ومشربه مأكله عليها الحصر، تلك إالٌ األثاث
 شر أو البرد شر من يقيه مما فالحال امتالك عدم عن  كناية الجرد الثياب تلك أن كما األثاث،
 نسق باعتباره فالفقر .الفالح يعنيها التي الشديد الفقر حالة عن كناية مجمله في والبيت الحر،
  .مختلفة و عديدة كنايات ضمنه جاءت ثقافي

 عانت وقد المرأة، مشكلة الحديث العصر في كنائيا نمثلها التي االجتماعية الظروف ومن
 في األول الجنس هو الرجل أن يرى مجمله في كان متأخر وضع من العربي العالم في المرأة

 للرجل تحق كثيرة أشياء لها يحق فال ثم ومن المرتبة، في الثاني الجنس هي والمرأة المجتمع،
 تعليم إلى بالدعوة مصر في صوته ارتفع من لأو م،1867 المتوفي الطهطاوي رفاعة لعل«و

                                                            

 . 148ص تاريخ، بدون المصرية، النهضة مكتبة 4ط ،3ج ،الخاطر فيض أمين، حمدأ -1

 ،1977 مصر، المعارف، دار ،واالجتماعية السياسية والتيارات الحديث العراقي الشعر الدين، عز يوسف -2
 . 232ص
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 لأو هو المحيط محيط صاحب البستاني بطرس عن فالمعروف بنانول سوريا في اأم المرأة
 قد الرصافي أن حتى المرأة بقضية والزهاوي الرصافي اهتم وقد )1(»األمر بهذا اهتم وطني
 كانت التي االجتماعية المشكالت من الكثير في عالج" النسائيات" باسم ديوانه في اباب لها أفرد
 التـالمشك من غيره أو الرأي إبداء حتى أو الحجاب أو لتعليما في سواء المرأة منها تعاني
 )2(:فيقول التعليم من حقهن ويمنع النساء، على الرجال يفضل من على الرصافي ويرد

   اللَّواتـي علَى الذين بتَفْضيل       تَقْضي اإلسـالَم شرعةَ وقَاَل            

            وا لَقَدلَى كَذبالَماإل عا سوُل       كَـذبتَز الشُـم الَت منْهلْـززم  

 النساء من  أفضل") الذين" بـ عنهم يكني وهو( الرجال بأن يقول من رأي يدحض فالرصافي
 كذبو افتراء به الرأي هذا وأن بذلك يجيء لم اإلسالم أن ويرى) باللواتي عنهن يكني وهو(

 .المرأة نسق تحت لحديثا الشعر في وردت أخرى كنايات فهذه

  :يةكناال نسق على الثقافي العامل تأثير  -3 

فإذا نظرنا  ،)3(األول الفصل في إليها أشرنا كما العربي المنظور وفق بالثقافة هنا ونعني
 فيه الثقافي الوضع ظاهرة واضحة بصورة تعكس هاأنّ فوقإلى العصر الجاهلي نجد أن كناياته 

 قرب وهو إطالقها، على الكنايات به تتصف فيه هام شيء على نستدل نأ خاللها من يمكن فهي
 عناء أو مشقة الجاهلي الشعر كنايات في نجد فال إليه والتوصل فهمه وسهولة عنه المكنى معنى
 في أم معناها في سواء التعقيد عن بعيدة واضحة، فالكنايات عنه، المكنى إلى التوصل في

  .غوياللّ تركيبها

 الجاهلية في العرب معارف عن يتحدث حيث لذلك اتفسير ضيف شوقي مكال في ولعّل
 بأسبابها المسببات ربط يحسنون ال كانوا هموأنّ ضعيفا، كان عندهم العقلي التسبيب أن«: فيقول

                                                            

 .150ص ،الحديث عربيال العالم في األدبية االتجاهات المقدس، أنيس -1
  .232ص واالجتماعية، السياسية والتيارات الحديث العراقي الشعر الدين، عز يوسف -2
 13ص ،الثقافة مفهوم األول، الفصل انظر - 3

 



א:אא  אאאאא
 

 
 

88

 العلة بين االرتباط يفهمون يكونوا فلم البداوة، طور في كانوا فقد طبيعي وهذا امحكم اربطً
 أو عارضا، نظرا إليها ينظرون كانوا ماوإنّ األشياء بحث في يتعمقون ال وكانوا والمعلول،
 يطوف ال ذلك فكل شاملة نظرات أو ةكلي بمدركات يتعلقون وال الجزئيات، عند يقفون خاطفًا،
  .)1(»الساذجة الفطرية الحياة دائرة يحيونها بالدائرة

 وتلك يتناسب الجاهلي عصرال في وسهولته الكنائي المعنى وضوح أن نرى ناأنّ على
 بشرح تمام أبي حماسة في ذلك بعد جمعت والتي أنفسهم الجاهليون بها أخذ التي الفنية التقاليد

 التشبيه في المقاربة في كما فيه واإلغراق الغلو عن البعد تعمد من فيها يتضح وما المرزوقي،
 المستعار صورة قرب وجوبب االستعارة في أو به والمشبه المشبه بين العالقة قرب بوجوب
  .له للمستعار

 السهولة من الجاهلي العصر ذلك كنايات به اتصفت ما اأيض ذلك مع ويتناسب
 عمود على اقياس كناياتهم في اأيض راعوا قد هموكأنّ عنه، المكنى إلى التوصل في والوضوح

 وليكن خالله، من ذلك لنرى اواحد اشعري مثال ولنأخذ عنه المكنى صورة قرب وجوب الشعر
  )2(:قوله في العبد بن طرفه

  َأتَبلَّد ولَم َأكْسل فَلَم عنيتُ       أنني خلْتُ فَتًى من قَالُوا القَوم إذَا           

 وأن بالقوم، حل قد ما أمر هناك كان إذا هألنّ العظام، لألمور الدائم تأهبه عن يكنى هنا فالشاعر
 عن بالدفاع المعني هو دائما نفسه يعتبر هفانّ وأشجعهم، القبيلة فتيان أقوى يستلزم األمر هذا

  .دائما وتأهبا جسارة وأكثرهم وأشجعهم القبيلة فتيان أقوى هنّأ أي عنها، الخطر وذود القبيلة

على الموسيقية وآالته وإيقاعه الفارسي غناءال تأثير سجل فقد األموي العصر في اأم 
 محاولة جاءت هنا ومن«. آنذاك وأذواقهم العرب نفوس على موسيقىال هذه أثرت وقد العرب

                                                            

 . 85ص الجاهلي، العصر ضيف، شوقي -1

 . 82ص ،ت.ب مصر، والنشر، والترجمة للتأليف العامة المصرية المؤسسة ،16ج ،األغاني األصفهاني، -2
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 إلى المعقدة األوزان هجر األقل على أو التقليدية األوزان على الخروج الثاني القرن شعراء
   .)1(»القصيرة الرشيقة البحور

 فيها يتضح التي الداخلية، القوافي تلك و القادمة يزيد بن الوليد أبيات في ذلك ويتضح
  )2(:يقول حيث للغناء وصالحها األبيات ثيرتأ

بُأح ناءالغ  شُربو    ـالءالط         ُأنسو  ساءالن  برـ ورـالسو  
  السحـــر قُبيـَل يمانٍ بِصنجٍ         القيـانِ  وعزفَ الغَواني ودلَّ
  حضــر يـادجِ شَواحٍ وخَيٌل         القـداح فَهمـي الصباح فََأما

  ـرتَنبـهِـ  ِإذا اِإلزارِ وحـلُّ         الجوارِ عراكالنَهارِ ونصفَ
  كَـرذَ  بِعضـبٍ الكَمي وقَتُل         جلـي فََأمـر العشـي فََأما

  القَمـر شَبيـه  نَضيرٍ  ووجه         رخيـمٍ بِـدلِّ البغوم سبتني
رِدفنَبيـٍل و وَأسيـٍل    خَـد           يفقيٍل  كَسص  حيرــر  يصالب                  

 كنايته ومنها بينها يومه يقسم والتي الوليد اهايحي التي والمجون اللهو حياة عن األبيات وتكنى
 وروده عن كنايته ومنها الصباح في بالقداح وبشغفه بشربها شغفه وعن بالطالء الخمر عن

 من تنبعث التي الموسيقية الرشاقة تلك األبيات في ويتضح ،الخ....اإلزار حل بقوله للنساء
  .جلي يظهر الكناية نسق على آالته و الفارسي الغناء فتأثير .الداخلية القافية

 معظم« وكان القديمة الشعر لغة عن افشيًئ اشيًئ العصر ذلك في الشعراء بعد قدو    
 اليومية الحياة لغة شعرهم لغة تكون أن على رصونيح العصر هذا في المجددين اءالشعر
   .)3(»منها قريبة تكون األقل على أو نفسها،

                                                            

 96ص ،الهجري الثاني القرن في العربي الشعر اتجاهات هدارة، مصطفى محمد -1

 بيروت ،1ط والتوزيع، للطباعة الفكر دار الزركلي، رياض زكار، سهيل/د: تحقيق ،األشراف نسابأ البالذري، -2
 .  319ص ،1996

 .587ص الثاني، القرن في العربي الشعر اتجاهات هدارة، مصطفى -3
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 األلفاظ في وليسري السهولة عند فقط يقف ماال العصر ذلك كنايات من نجد ناأنّ على
 والتعبيرات األلفاظ شعبية على يدل ما كناياته من نجد ولكننا والغريب، الوحشي عن مبتعداً
1(:نواس أبو يقول كما اأيض(  

                   لَونَا ولمع كَذَا َأنَّهنَا إذَا كُنَّا       هسا بنَاهحسم  
  )2(بشار ويقول مولد لفظ يبوس باس ولفظ المحبوب غضب عن كناية" هكذا أنّه" فقوله

                   لَى كُنْتُ لَقَدن عنَييْأس      العالرنُـحيتُفَ و   

 المكانة تلك تغيير عن كناية الثاني والشطر حبيبته، عند مكانته ارتفاع عن كناية لاألو فالشطر
  .التعبير شعبية البيت ذلك في ويتضح

 المفتوحة الدول بثقافات اتأثرو ولكنهم فقط، بالفرس فتوحاتهم بعد العرب تأثر يقف ولم
 ومنها الثقافات تلك دراسة من احظً نالوا ينالذ الشعراء لدى التأثر هذا هرظ وقد األخرى
 كتب نقلت وقد«:  األمة تلك ثقافات من العرب استفادة عن الجاحظ ويقول والهندية، اليونانية
 األمم تلك بعلوم أيضا اتعريفً ويقول. )3(»الفرس آداب وحولت اليونانية الحكم وترجمت الهند
 والهندسة والمنطق والطب الحساب كتب نم الناس أيدي في ما وحسبك« العرب نقلها التي

  .)4(»واآلالت والعطر واألطعمة األصباغ وأبواب والتجارة والفالحة اللحون ومعرفة

 حيث المختلفة الثقافات عن ترجمت التي العقلية بالعلوم العباسي العصر شعراء شغل وقد
 العصر اءشعر من يسير بن محمد ويصور مأمون عصر في اكبير نشاطا الترجمة نشطت
  )5(:فيقول األخرى األمم وآداب ثقافات على باالطالع العصر ذلك شعراء شغف مدى العباسي
      مه ونْؤنسُألّافٌ متُ وغَنَي بهم          سلي فَلَي رهم َأنـيس منغَي بَأر   

                                                            

 . 646ص ،نواس أبو ديوان نواس، بوأ -1

الشركة التونسية للتوزيع، الشركة الوطنية  عاشور، ابن اهرطال محمد تحقيق برد، بن بشار ديوان برد، بن بشار -2
 .150ص ،1976للنشر و التوزيع، الجزائر، 

 . 75 ص الحيوان، الجاحظ، -3

 .81ص نفسه، المصدر -4
 . 95ص ،1ج نفسه، -5
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  كَثَب يدي من قَـريب فَهـو إلَيـه          يـدي مددتُ مـنْهم َأدب فََأيّما      
  حقَب دهرهم من دونَهم مضتْ وقَد          عصرهم شَاهدتُ قَد كََأنّي حتَّى      

 إالّ ،اتجاهها بالغربة إحساسه وانعدام اآلداب لتلك إلفه عن كناية الثاني البيت في الثاني والشطر
المترجمة العلوم من االستفادة مع صاحتهاوف للغة أخرى مرة عودة شهد العباسي العصر أن 

 أبو رهمهوأش العصر هذا شعراء بعض نتاج في اأثره ظهر التي والمنطق الفلسفة علوم وخاصة
  )1(:قوله الفلسفية بالعلوم المتنبي تأثر فيها يظهر التي الكنايات وفي. والمتنبي تمام

  وإعالَني اسراري فيك استَوى ثَم        تَكْرمةًًً عنْك حتَّى حبك كَتَمتُ         
        كَأَّنه ادتّى زفَاَض ح ندي عسج      اَرقْمي فَصم في به ساني الجسكتْم  

 الحب ذلك يكتم أن أراد قد هوأنّ وشدته لمحبوته حب من فيه ما زيادة على يكني هنا فالشاعر
 ما عليه فظهر وشدته، قوته عن كناية غلبه قد حبال ذلك ولكن محبوبته، عن وحتى الناس عن
 التي ورةالص المتنبي ويكمل الحب، لذلك واإلعالن األسرار ذلك في استوى وحينئذ إخفائه، أراد
 حيث الشعر من أقرب العقلي المنطقي والتقسيم للفلسفة هو والذي الثاني بالبيت عنها التكنية أراد
 باستتار فيه الحال سقم واستتر الجسم فتغشى جسدي عن فاض الكتمان كأن: معناه فيما يقول

:              قال ولما األحوال، أغلب في العرض استتر فيه الحال جوهر استتر إذا هألنٌ، 2(جسمي
الكتمان يجعل أن أجاز الثوب كاشتمال الجسم على مشتمل الكتمان إن خفي وقد ا،مؤلفً اجسم 

 التعقيد هذا فنلحظ )3(الكتمان جسم في السقم فكان الكتمان، من هعلي فاض ما وظهر جسمه
 على يظهر العقلية العلوم فتأثير .شابهه ومن المتنبي عند تظهر التي الفلسفية واأللفاظ المعنوي،

  . المتنبي كنايات نسق

                                                            

 .26ص ، 1991، دار المعارف، سوسة، تونس، 1عبد الوهاب عزام، ط: تحقيق و تعليق المتنبي، انديو المتنبي، -1
 .133ص، دراسة في القيمة البالغية و الجمالية: ، الكناية وداد نوفل محمد : ينظر-2
 ،1976 ،دمشق للتراث، المأمون دار الدايه، رضوان محمد: تحقيق المتنبي، شعر في مشكلال شرح سيدة، بن علي -3

 .156-155ص
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 سناأنف فسنجد اكنائي ذلك وأثر الثقافية تغيراته ببعض لنعلم الحديث العصر إلى انتقلنا وإذ
 في األثر بعض له كان مما زته،ومي العصر ذلك صاحبت التي المتغيرات تلك من هائل كم أمام
الكناية مفهوم يرتغي تناولها طريقة يروتغي.  

 التغيير أن إالّ الحديث للعصر الزمني التحديد حول الباحثين أراء اختالف من وبرغم
 المؤسسات من واللغة )*(البشرية لمجهوداتا ومن األسباب من مجموعة لتفاعل نتيجة هو دائما

 على المحدثين الشعراء ثورة تمثلت وقد .)1(الفردية بالمبادرات تسمح أن يندر التي االجتماعية
   تعالج التي والمقاالت الكتب من الكثير ذلك في كتب وقد وشكالً اومضمونً فلسفةً القديم، الشعر
 بالتنظير أسهموا الذين )3(المحدثين الشعراء جانب من أم )2(النقاد جانب من سواء النقاط هذه

 إلى الحديث للشعر الجمالية الفلسفة في النظر اختالف  وأدى: الشعري إنتاجهم جانب إلى النقدي
 العمل طبيعة صميم من تنبع« الجمالية الفلسفة تلك أصبحت حيث كثيرة تقليدية مفاهيم تغيير
 الشعر في اكبير احيز يأخذ الصورة مفهوم أخذف )4(»مفروضة خارجية مبادئ وليس الفني

  .)5(»التصوير من فقط وجوهره حياته يأخذ« الشعر فكان الحديث،
  .)6(»للشعر دراسة أنبل تقريبا كاملة صورة اختراع« كان ذلك ةأهمي وعلى

  
  
  

                                                            

 حيث ،1948 سنة يديها على بدايته كانت الحر الشعر أن ترى التي المالئكة نازك الشاعرة رأي إلى بذلك نشير -  *
 .35ص ،1987 بيروت، الماليين، دار ،1ط ،المعاصر الشعر قضايا المالئكة، نازك: أنظر قننته، من أول كانت

: اشراف أيوب، الرحمن عبد: ترجمة اللغة، علم دروس من فصول قا،السيميوطي إلى مدخل سوسير، دي: ينظر - 1
 .159ص 1986، دار قرطبة للطباعة و النشر، الدار البيصاء، 2، ط1، جدسيزا قاسم ، ناصر حامد أبو زي

  بيروت، العودة، دار ،3ط ،والمعنوية الفنية وظواهره وقضاياه المعاصر العربي الشعر إسماعيل، الدين عز: ينظر -2
 .59ص ،1981

 .59ص ،1983 بيروت، ،العودة دار المعاصر، العربي للشعر مقدمة دونيس،أ -3
  14-13ص المعاصر، العربي الشعر إسماعيل، الدين عز -4

5 -  Rhethorik, Gwischen Den Wissenschaften, 1990, p299. 

6‐  Ibid, p229. 
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 شر والسابع عشر، السادس القرن نقاد عند الصورة فكرة مفهوم عن لويس دي رعب وقد
 ثمار مثل وتزويق زينة هاوكأنٌ الصورة عن يتحدثوا ألن معرضين كانوا« همأنّ من عشر والثامن

  .)1(»كعكة على بعناية الموضوعة اللذيذة) الكرز(

الصور تلك أصبحت فقد وسيادته الرمزي المذهب ظهور وبعد الحديث العصر في اأم 
) بالشيء( الرمزية الصورة عن كويلي فتعبير )2((Thing)" شيئا" ويليك رينيه يقول كما الرمزية

 من الشيء لفظ يحمله ما تحمل الرمزية الصورة أصبحت حيث صائب تعبير هذا عصرنا في
 في الجمالية وبالفلسفة الفنية بالتقاليد عنه المكنى صورة ارتبطت فقد التحديد، عن والبعد الهالمية
 صورة تأثرت فقد الحديث عصرال وفي ة،حسي مادية اصور ادائم كانت حيث المتقدمة العصور
 االستعارات من مجموعة الحديث العصر في القصيدة تعد فلم فيه، الثقافية التغيرات بتلك الكناية

 الشعري المعمار وفق ولكنه القصيدة منها لتبنى النهاية في تتآلف الكنايات، أو المجازات، أو
 في القصيدة وأصبحت حولها، ورتد بؤرة له متكامالً كالً كلها القصيدة أصبحت ،)3(الحديث
 الكناية صورة تالشت ثم ومن. الشاعر عنها يعبر رؤيا"  عنها اشتهر كما الحديث العصر
       كلمة في معناها تتم التي الكناية هناك تعد لم حيث عليه المتعارف البالغي بالمعنى القديمة

 ادائم تكون هاولكنّ الحديث، رالشع في ترد كنايات هناك أن شك وال موقف، في أو جملة في أو
 ال حيث لها تشويه الكلية الصورة من اهاإي باستالمنا يكون التي الرمزية، الصورة من قطعة
 قد" كناية" كلمة أن الحظنا وقد فيها أتت التي الرمزية الصورة داخل إالّ جماليا الكناية تلك تفهم
 فيما سواء الرمز كلمة محلها وحلت .)4(يثةالحد النقدية الدراسات في تقريبا استخدامها انعدم
  .الواسع األدبي بمعناه الرمز به  ينفرد فيما أو الكناية، يخص

                                                            

 للنشر، الرشيد دار بيري، مالك إبراهيم، حسن ،الجنابي نصيف أحمد :ترجمة الشعرية، الصورة لويس،. س -1
 .  21ص ،1982 العراق،

2 -  R. Wellok, Piscimination, further consept of cricitisme, London, 1971, p113 

 .238صالمعاصر، العربي الشعر إسماعيل، الدين عز -3
 187ص ،1973 بيروت، والنشر، طباعةلل رشد ابن دار ،1ط ، الشعر نقد في دراسات الخوري، الياس : ينظر-4

 األساليب تلك أن ونرى" القديمة البنى" يسميها وهو" الطباق" أو" الجناس" الستخدامه درويش محمود الشاعر يؤاخذ حيث
 .المركبة قصيدته طموح في تبريرها تجد ال
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 تمثل لنرى" أحد ال" قصيدة من حجازي المعطي عبد أحمد الشاعر أبيات مثالً ولنعرض
  )1(:الشاعر يقول حيث ذلك،

  الجسد عاري الشَّارع، َأعبر نَفْسي رَأيتُ
  يــــعورت من خَجالً طَرفي ضَأغُ
  راـــــعاب إلْتفَاتًا َألستَجدي َأمده ثُم
  دــــَأح نـم علي اقـإشْفَ رةـنَظْ
فَلَم َأجد...  

                       .  .  .  
إذَن.....  
الَ – َأنَّني لَو رتُ – ! اهللا قَدنُون ُأصببالج  

  حياء بالُ رياعا َأبكي وسرتُ
فَلَن درا ياحدو لَىافَ عاء َأطْردالر   
الَ - َأنّني لَو رجنْتُ – ! اهللا قَدس ت ثُمدا عائعج   

  الكبرياء السَؤال من يمنَعني
فَلَن دري ضعوعي بج احدو ُؤالَء منه   

                .   .   .  
  ! َأحدا الَ....  الزحام هذا

 عاري" أن نقول أن البالغية المصطلحات لمفهوم المتوارث الشرح على قياسا يمكننا وال
 تحمل حيث الخ،....  الخجل عن كناية" طرفي أغض" قوله وأن الوحدة، عن كناية مثالً" الجسد
  .والمجازي الحقيقي مستويين على األمثلة

 لما فعلنا لو حتى ننافّإ القصيدة، تلك في الكنايات ةأمثل تلمس من انتهينا قد بذلك ونكون
 الحديث العصر في الكنائية التعبيرات ألن ذلك الكناية، تلك مدلول إلى التوصل في شيئا أفاد
 ومن جهة من هذا ، القصيدة أبيات بقية عن بمعزل تفهم ال الكنايات تلك شاكلة على هي التي

                                                            

 .185ص ت،.ب بيروت، دة،العو دار ،"االعتراف يبق لم" ديوان من" أحد ال" قصيدة حجازي، المعطي عبد أحمد -1
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 القصيدة أبيات ببقية بترابطها إالٌ جماليا معنى تكون ال فهي منفردة، فهمت هافإنّ أخرى جهة
 التي المتشابكة رموزه من الشاعر هدف يكون واحد معنى في وتصب تتمحور ما اغالب هي التي
  .بها يأتي

 مع حتى اإلنسان يعانيه الذي بالضياع واإلحساس النفسية الغربة حول تدور والقصيدة
 الجسد عاري وقوله المعنى، ذلك تكثف األولى الخمسة فالسطور" حوله كثيرين أناس" وجود
 أن يجب فيما ذلك، فعل في يتردد إنسان هناك وهل عورته، عليه يستتر لمن االحتياج لقمة رمز

 بنفسه مهتم فالكل الحال، هذه على وهو يساعده من الشاعر يجد فلم هذا ومع اإلنسان به يتصف
 لحاله يرثي من يجد لم إليه اولفتً واستجداء احثً ناسلل ينظر أن الشاعر حاول حينما وحتى فقط،
 تلك إزاء تلفه التي األسى حالة عن الحديث المتبقية أبياته في الشاعر يكمل ثم عليه يشفق أو

  .)1(أحد ال يعني الذي الزحام ذلك كل من بالرغم يعيشه الذي الضياع وذلك الغربة

 المعنى إلى التوصل للقارئ تتيح حجازي المعطي بن احمد الشاعر قصيدة كانت وإذا
 بذلك اإلمساك فيه القارئ على يصعب الذي الحديث الشعر من اكثير هناك فان فيها الرمزي
 بعد وخاصة المعيارية على القديمة العربية بالغتنا قامت حيث وذلك القصيدة، يربط الذي الخيط

 للمعيارية تماما ومالت قيةوالذو والتقرير قنينبالت تميزت التي مفتاحه وشروح السكاكي
 الكشف أن إالّ األسلوبية الظواهر من للكثير توصلوا قد العرب أن فيه شك ال ومما .)2(المجردة

 بعامة والسيميائية والنفسية الجمالية الدراسات تقدم مع إالٌ ممكنا يصبح لم المجال هذا في
  . وجليا واضحاً يظهر الكناية نسق على الحر الشعر فتأثير .)3(بخاصة غويةواللّ

  

                                                            

 .138، صدراسة في القيمة البالغية و الجمالية : الكناية وداد نوفل محمد ، : ينظر -  1
 ،1984 ،القاهرة ،للطباعة الطويحي شركة ،1ط ،المعيارية القيمة بين العربية البالغة ،الرضاض أبو سعد: ينظر -2

 .167ص
 ،مصر ،للكتاب العامة المصرية الهيئة ،العرب عند اللغوي للفكر يةابستمولوج دراسة األصول ،حسان تمام: ينظر - 3

 .323ص ،1982
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  :  الفصل خاتمة

 من هاما مصدرا باعتباره المجتمع يخص فيما الفصل هذا نقاط عرض بعد لنا يتضح
 وخاطئ قاصر نظر هو المجتمع عن بمعزل الكنائية التجربة إلى النظر أن الثقافة، مصادر
 من كثير تفهم في لالجه و السطحية على يعمل مما بالمجتمع، األدب التصال بتر فيه يكون

  .للكنايات التركيبية و المعنوية األسرار
 منها بعضا رأينا التي المختلفة المجتمع بظروف تأثرت الكناية أن القول يمكن وعليه

 في جاءت التي الكنائية النماذج تلك في آثارها لنا ظهرت والتي وثقافيا واجتماعيا سياسيا
  .سياقها

 وقد الحديث العصر إلى لجاهليا العصر من سياسيا تمعالمج بظروف الكناية تأثرت فقد
 السيادة من نتمكّ التي والشجاعة الشجاعة كانت حيث عنها المكنى الصورة في ذلك ثرأ ظهر
 بما المجتمع أحوال معرفة كانت وقد الجاهلي العصر كنايات في اوضوح المعاني أكثر هي

  .لذلك المفسر هي قبائله بين تنتهي ال مستمرة وحروب استقرار وعدم ةقبلي من يسوده
 ذلك كنايات على الواضح أثره والعباسيين األمويين بين السياسي الخالف اأيض ترك كما

 التي والحجج المهارات كناياته لنا وعكس األحداث توجيه في العصبية دور وضح حيث العصر
 وسلم عليه اهللا صلى رسولال عم بنو همبأنٌ العباسيين من سواء استغاللها منهم فريق كل حاول
  .أحق هم وبذلك صهره من همبأنٌ األمويين أو بإرثه وأولى

 فيها عاش التي البيئة ثرأ فظهر االجتماعية، الناحية من ياكنائ المجتمع أثر أيضا ظهر وقد   
 وكانت عنها، المكنى الصورة في الواضح هو الكرم صفة شأن من اإلعالء فكان العربي
 تلك وفي يخدمها من لها ممتهنة غير حرة هاأنّ المجتمع ذلك في للمرأة نهاع المكنى الصورة
 مكانة علو من هو ماإنّ المرأة تلك مكانة فعلو أيضا، بقبيلتها لإلشادة إشارة المرأة عن الكنايات
  .قبيلتها



א:אא  אאאאא
 

 
 

97

 االجتماعية حياتهم على اإلسالمية الفتوحات أثر األموي العصر كنايات في ظهر وقد
 آخر جانب من ظهرت كما المفتوحة البالد بأهل اوتشبه والفساد اللهو من تيار حياتهم ساد حيث
  .والتصوف الزهد في متمثلة الفاسد التيار لذلك المضاد التيار رتصو كنايات

 فكانت المجتمع ذلك في يدور ما لنا رتصو كثيرة كنايات وجدت الحديث العصر وفي
 ما اأيض الكنايات تلك ومن ةخاص والفالحين العمال طبقة في الفقر مشكلة رتصو التي الكنايات
 ليست هاوأنّ الثانية المرتبة في مخلوق هاأنّ ترى آراء من اسائد كان وما المرأة مشكلة لنا يعكس
 البيت من والخروج التعليم في حقها لنيل بذل الذي الجهد مدى لنا يصور وفيها للرجل مساوية
 به يحيط فيما العصر هذا إنسان معاناة الحديث العصر كنايات لنا تسجل كما الزوج، واختيار

  .والمدينة القرية رموز في ممثالً مقي من
 العصر كنايات لنا نتبي حيث الثقافية الناحية من بالمجتمع الكناية تأثر أيضا ظهر وقد
 بالوضوح موتتس والغموض، التعقيد عن تبعد فكانت. آنذاك للمجتمع الثقافي الوضع الجاهلي
 مع ذلك تناسب وجدنا كما آنذاك للعرب العقلية الحالة عن كتب ما مع ذلك تواءم وقد والسالمة

 ادستور فعدت الشعر عمود في متمثلة أنفسهم الجاهليون الشعراء بها ألزم التي الفنية القيود تلك
  .عنه يحيد من كل يخطئ

 فوضح اإلسالمي الفتح بعد الكنايات على ثقافات من المفتوحة للبالد ما أثر ظهر قد كما
 اتأثر األلفاظ في الشعبية ظهرت كما الفارسي، بالغناء اتأثر الشعري اإليقاع تغيير الكنايات في
 وخاصةً العباسي العصر في المختلفة المترجمة العلوم على االطالع أثر ظهر بينما الثقافات بتلك
  .وصياغتها ألفاظها في ذلك تعكس التي الكنايات فكانت والفلسفة المنطق علوم

 التي الكنايات كانت حيث الحديث العصر في ثقافيا المجتمع ثرأ وضوح اأخير وكان
 عن تنقسم ال واحدة لبنة متكامل، كل القصيدة أن ترى التي الحديثة النقدية المفاهيم أثر تعكس

 الرمزي المذهب أثر أيضا رظه كما كلها، بالقصيدة الكناية ارتباط في ذلك أثر فظهر  أجزائها،
  .المشعة فةثالمك المعاني جانب إلى الغموض إلى الكنايات اتجاه في

 نسقها على ذلك أثرو الكنائية التجربة إثراء في للمجتمع الهامة اآلثار لنا يتضح وهكذا
 . وثقافيا واجتماعيا سياسيا للمجتمع مختلفة مناح في ناهابي وقد العام
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      بحيث الدارسين، بين االختالف مظاهر من مظهر الكنائي التعبير في البحث شكل  

 المحيطة العامة والظروف النشأة تلك عن اللبس يزيل أن شأنه من قاطع رأي إلى فيه توصلي لم
  .به

 لحراك األساسية بالقواعد يعني الذي "الثقافي النقد" طروحات من البحث هذا في استفدنا  
 والموجودات الثوابت بعض لتحو التي والثقافية والسياسية الفكرية التغييرات ولمنافذ مجتمع أي

 تغيرالم وهذا المحرك بذلك الخاص، األفق نحو وتوجهها فتزحزحها الثابتة واألشياء الطبيعية
 المحركات هذه من واحدة خاصة، بصفة والكناية عامة بصفة الشعري اإلبداع أن وبما

 كثير على فيها قيتفو إيجابية بطرق وإنجازها غاياته إلى للوصول يسعفه الفاعلة، والمتغيرات
  .المجتمع في األخرى المحركات كل على مارب بل

 إلى نخلص أن يمكننا الكناية في الثقافية األنساق إبراز في  دراستنا من انتهينا أن وبعد  
  : يلي فيما نجملها عدة نتائج

 الثقافة أن حيث العربي، المفهوم وفق عنها الغربي المنظور وفق الثقافة مفهوم يختلف −
 أو جماعة وفقها تعيش التي التقاليدو القيمو العادات مجموع تعني الغربي نظورمال وفق

  وعمرانه حضارته مستوى أو لديه العلوم تطور مدى عن النظر بغض بشري، مجتمع
ىشتّ في المعرفةو للعلوم المجتمعو الفرد إدراك هيف ربيعال المنظور وفق الثقافة اأم 

 معدل زاد الحياة في الخبرة اكتسابهو مطالعتهو الفرد نشاط  زاد فكلما الحياة مجاالت
 . المجتمع في بناءاً عنصراً صبحأو لديه الثقافي الوعي

 حلصال تشتغل أن يمكن فااليدولوجيا االيدولوجيا، مفهوم من الثقافي النسق مفهوم يقترب −
 .أخرى وضد ثقافية أنساق
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 الحديث القدماء البالغيين وتناول القديمة، العربية البالغية الدراسات في الكناية أصالة −
              .اكبير اإسهام ذلك في السكاكي أسهم حيث أقسامها،و حدودها عن
: ومنها ربيةالغ البالغة في البالغية المصطلحات بعضو الكناية بين التشابه بعض ناكوه

métonymie.  synecdoche.  periphrase.  umschriebung.  kening 

Euphemismus إال للكناية مقابال يكون أن أبدا يمكن وال جزئ، التشابه ذلك أن. 

 في تتمثل التي المادية  الثقافة طرقو بالغية لغوية كظاهرة الكناية بين النظرية العالقة −
 ثابتة عالقة هي التقاليدو العاداتو المعتقداتو األفكار يف تتمثل التي المعنويةو البيئة
 .عندهم الكناية لمقابل الغربيين البالغيين تحديد في أكثر تظهر لكنّهاو متينةو

 الكناية داللة إنتاج في مساهمة عناصر ثالثة هناك أن يظهر للكناية الثقافي التحليل −
 .الثقافي واالنتماء والبيئة) اللوازم( الوسائط هي العربية

− األنساق داخل الحياة في اإلنسان تجربة أساس على تنبني الكنائية التصورات إن 
 .تاريخها عبر البشرية تراكمها التي االجتماعية

 عن وينتج االجتماعي هو جديد لمعيار طبقاً وهذا الكناية على جديد تقسيم إجراء يمكن −
 .الجماعية والكناية الفردية الكناية هي قسمين ذلك

 تحمل العامية غةاللّ ألن كذلك، العامية الكناية في والمعنوية المادية الثقافة طرق تظهر −
 . الحياة في خبرته نتيجة اإلنسان واعتنقها ابتدعها ثقافية مفاهيم

 وأحواله المجتمع عن بمعزل صحيحا فهما وفهمها الكنائية التجربة إلى النظر يمكن ال −
 .المختلفة

   الحديث العصر إلى الجاهلي العصر من سياسيا  المجتمع وفبظر الكناية تأثرت  −
 ذلك ناسب وقد السيادة، من تمكن التي للشجاعة تمجيد هي عنها المكنى الصورة فكانت

 أثر ظهر كما قبائله بين مستمرة وحروب استقرار وعدم قبلية من المجتمع في كان ما
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 في هاما دورا العصبية لعبت حيث الخالفة، على والعباسيين األمويين بين الخالف
 .الكنايات وتشكيل األحداث توجيه

 العصر كنايات في واضحا ذلك ظهر وقد الثقافية، المجتمع بظروف الكناية تأثرت  −
 العقلي للمستوى مناسبا يعد بما التعقيد، عن والبعد بالوضوح، اتسمت حيث الجاهلي
 وظهر اإلسالمي، الفتح بعد المفتوحة دالبال بثقافات الكناية تأثرت كما آنذاك، والفكري

 كذلك وظهر ذلك يناسب بما الشعري، اإليقاع وتغير الفارسي، بالغناء التأثر في ذلك أثر
 األمم ثقافات على باالطالع الشغف مدى في ظهر كما الكناية، في التعبيرات شعبية في

 الفلسفة علوم رانتشا مدى العباسي العصر كنايات في يظهر بينما. وآدابها األخرى
 .صياغتها وطرق ألفاظها في والمنطق

 للثقافة يمكن المقابل وفي فيه، وردت الذي الثقافي النسق عن بمعزل الكناية فهم يمكن ال −
 أنساق شكل على الدالالت هذه تتشكل قد الكنايات، لبعض محددة دالالت تفرض أن

 .  كنائية
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  العربيــة باللغــة -أوال

  :الكتب-1

  الكريم القرآن

  1ط طبانة، بدوي الحوفي، أحمد: وتحقيق تقديم السائر، المثل األثير، ابن .1
 .1962 القاهرة، ،3ج مصر، مطبعة

 وتبير الحديث، القاموس دار ،األرب وغاية األدب خزانة الحموي، حجه ابن .2
 .تاريخ بدون

، دار إحياء التراث العربي 1على شري، ط: ، تعليق لسان العربابن منظور،  .3
 86، ص1988بيروت، لبنان، 

، دار الجيل 5ط: محمد محي الدين عبد الحميد: تحقيق العمدة، رشيق، ابن .4
 .1981بيروت، لبنان،

عبد المتعال الصعيدي : تصحيحشرح و ،الفصاحة سر الخفاجي، سنان ابن .5
 .1969تبة محمد علي صبيح و أوالده، مصر، مك

 مكتبة شريف، محمد جفني: تحقيق البيان، وجود في البرهان وهب، ابن .6
 .ت.ب الشباب،

 عبد محمد: وتحقيق دراسة األذكياء، كتاب الجوزي، بن الرحمان عبد الفرح أبو .7
 .1988 بيروت، العربي، الكتاب دار ،2ط عرض، الرحمان

 إحسان.د: تحقيق الزمان، أبناء وأخبار األعيان اتوفي خلكان، ابن بكر أبو .8
 .تاريخ بدون بيروت، صادر، دار عباس،

 القاهرة، ،1ط سركين، فؤاد محمد: وتعليق تحقيق  القرآن، مجاز عبيدة، أبو .9
1962. 
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 دار ،1ط فريد، حسن عائشة: تحقيق والتعريض، الكناية الثعالبي، منصور أبو .10
 .1998 القاهرة، والتوزيع، والنشر للطباعة قباء

، دار الكتب العلمية 1د مفيد قميحة، ط :تحقيق الصناعتين، العسكري، هالل أبو .11
 .،1ط ،1981بيروت، لبنان، 

 .القاهرة والنشر، والترجمة التأليف لجنة ،1ط اإلسالم، فجر أمين، أحمد .12
 .ت.ب المصرية، النهضة مكتبة ،4ط ،3ج الخاطر، فيض ـــــ، .13
 مقر شعراء دار ،5ط األموي، العصر في لسياسةا أدب الحوفي، محمد أحمد .14

 .ت.ب القاهرة، المعدومين،
 .1983 بيروت، العودة، دار ،4ط المعاصر، الشعر مقدمة أدونيس، .15
 والترجمة للتأليف العامة المصرية المؤسسة ،23ج األغاني، األصفهاني، .16

 ت.ب القاهرة، والنشر،
 سعاد دار ،1ط ،عصفور جابر: ترجمة البنيوية، عصر كويزيل، ايديت .17

 .1993 الكويت، الصباح،
 الجوهري محمد: ترجمة ،االنتولوجيا مصطلحات قاموس هولتكراس، ايكة .18

 .1973 القاهرة، ،2ط المعارف، دار الشامي، وحسن
 ببغداد العربية والمكتبة الخانجي مكتبة ،1ط ،13ج ،بغداد تاريخ البغدادي، .19

 .1931 مصر، السعادة، ومطبعة
 الفكر دار زركلي، رياض زكار، سهيل. د: تحقيق األشراف، أنساب البالذري، .20

 .1996 القاهرة، ،1ط والتوزيع، والنشر للطباعة
 وآخرون، الدسوقي عمر: ترجمة الشعوب، ثقافات من ألوان روث، بندكت .21

 .1959 القاهرة، العربي، البيان لجنة جوهر، محمد حسن مراجعة



אא א  
 

 
 

104

 الدولة نهاية إلى اإلسالم ظهور من العربية، الدولة تاريخ قلهوزن، بوليوس .22
 والترجمة التأليف لجنة أبوزيد، الهادي عبد محمد: األلمانية عن نقله األموية،
 .1967 القاهرة، والنشر،

 عباد، شكري: وتحقيق ترجمة الثقافة، تعريف نحو مالحظات إليوت،.س.ت .23
 .2001 القاهرة، للكتاب، العامة المصرية الهيئة ،1ط
 الهيئة العرب، عند اللغوي للفكر ابستمولوجية دراسة األصول حسان، تمام .24

 .1982 مصر، للكتاب، العامة المصرية
 1973 القاهرة، العثمانية، ،2ط ،التصويرالبياني شرف، محمد حنفي .25

 ،الجاحظ مكتبة ،4ط ،3ج هارون، السالم عبد: تحقيق والتبين، البيان الجاحظ، .26
 .1975 مصر،

دار الجيل  هارون، محمد السالم عبد :وشرح تحقيق ،30ج الحيوان، ـــ، .27
 . 1992بيروت، لبنان، 

 ،1ج هارون، السالم عبد: تحقيق التشبيه، نفي رسالة الجاحظ، رسائل ـــ، .28
 .جاحظ، بيرت، لبنانال مكتبة

 عبد: ترجمة بها، نحيا التي االستعارات جونسن، ومارك اليكوف، جورج .29
  .1996 ،البيضاء الدار للنشر، توبقال دار جحفة، المجيد

 .1926 مصر، الهالل، مطبعة ،2ج ،اإلسالمي التمدن تاريخ زيدان، جورجي .30
 .1968 بيروت، ،1ط العرفان، مكتبة اإلنسان، علم سعفان، حسن .31
 حسين، القادر عبد: تحقيق البالغة، علوم في اإليضاح القزويني، الخطيب .32

 .1996 القاهرة، األداء، مكتبة
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 ترجمة اللّغة، علم من دروس من فصول ،السيميوطيقا إلى مدخل سوسير، دي .33
 قرطبة ،دار2ط ،1ج أبوزيد، حامد نصر قاسم، سيزا اشراف.أيوب الرحمن عبد

 1986البيضاء، الدار والنشر، للطباعة

 المعارف منشأ ،1ط ،والتطور التقنية بين البالغة فلسفة عيد، رجاء .34
 .1988 مصر، اإلسكندرية،

 العربية الكتب إحياء دار ،1ط ،2ج القرآن، علوم في البرهان الزركشي، .35
 .1957 مصر، الحلبي، البابي عيسى

 شركة ،1ط والمعيارية، القيمة بين العربية البالغة الرضاص، أبو سعد .36
 .1984 القاهرة، للطباعة، الطويحي

 العلمية الكتب دار ،2ط زرور، نعيم: وتعليق ضبط العلوم، مفتاح السكاكي، .37
 .1987 لبنان،-بيروت

 مصر القاهرة، الشباب، مكتبة نقدية، بالغية رؤية البياني التعبير السيد، شفيع .38
1978. 

 القاهرة، والنشر، والترجمة التأليف لجنة ،2ط الجاهلي، العصر ضيف، شوقي .39
1955. 

 .1971 مصر، المعارف، دار ،5ط الثاني، العباسي العصر ــــــ، .40
 .1982 مصر، المعارف، دار ،4ط ،األول العباس العصر ــــــ، .41
 .ت.ب بمصر، الحسينية المطبعة ،1ط ،8ج واألمم، الملوك تاريخ الطبري، .42
 ،1ط اإلسالمي، والعصر الجاهلي العصر العربي، األدب تاريخ من حسين، طه .43

 .1970 بيروت، الماليين، العلم دار األول، المجلد
 دار ،1ط معرفية، مقارنة العربية، اللغة في المتشابهة بنيات سليم، اإلله عبد .44

 .2001 البيضاء، الدار للنشر، الطوبق



אא א  
 

 
 

106

 القاهرة المعارف، دار ،1ط ،االجتماعية األنتروبولوجيا لطفي، الحميد عبد .45
1978. 

 مصر المعارف، دار ،1ط ،البيان علم في تطبيقية نظريات سالمة، الفتاح عبد .46
1973. 

 دار رشيد، محمد السيد: وتعليق تصحيح اإلعجاز، دالئل الجرجاني، القاهر عبد .47
 .1978 بيروت، رفة،المع

 كراتشفوفسكي أغاطيوس: عليه وعلّق نشره البديع، كتاب المعتز، ابن اهللا عبد .48
 .1980، دار المسيرة، بيروت، لبنان، 3ط
 المركز ،1ط  الثقافية، األنساق في  قراءة ،الثقافي النقد العذامي، اهللا عبد .49

  .2001 لبنان،-بيروت المغرب، البيضاء، الدار العربي، الثقافي
 الصور رسم وأدوات الشعرية التجربة الشعري، التصوير حسين، عدنان .50

 1980 ليبيا، واإلعالن، والتوزيع للنشر الشعبية المنشأة الشعرية،

 العربي الفكر دار ،2ط ،العربي النقد في الجمالية األسس إسماعيل، الدين عز .51
 .1967 القاهرة، والنشر، للطبع

 .1963 القاهرة، المعارف، دار لألدب، النفسي التفسير إسماعيل، الدين عز .52
 الفنية وظواهره وقضايا المعاصر العربي الشعر ـــــــــ، .53

 .1981 بيروت، العودة، دار ،3ط والمعنوية،
 دراسة اللفظي، والمحسن اللغوي المحظور زالل، أبو السالم عبد الدين عصام .54

 والنشر الطباعة لدنيا الوفاء دار ،1ط الكريم، القرآن في داللية تأصيلية
 .2004 اإلسكندرية،

 المملكة عكاظ مكتبات شركات ،4ط ،والمجتمع اللغة وافي، الواحد عبد علي .55
 1983 السعودية، العربية
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 .1985 سوريا، الفكر، دار ،1ط العربية، الداللة علم الدية، فايز .56
، مكتبة 3ط ،كمال مصطفى: وتعليق تحقيق الشعر، نقد جعفر، بنا قدامة .57

  .1979القاهرة، مصر، الخانجي، 
 والتوزيع والنشر للطباعة غريب دار والثقافة، اللّغة الدين، الحسام زكي كريم .58

 .2001 القاهرة،
 المالك عبد: ترجمة الحديث، العالم وأزمة االنثروبولوجيا رالف، لنتون .59

 .1967 بيروت،  العصرية، المكتبة الناشف،
 نهضة إبراهيم، الفضل أبو مدمح: تعليق ،واألدب اللّغة في الكامل المبرد، .60

 .1985 مصر، بالفجالة، مصر
 والترجمة التأليف لجنة مطبعة اإلسالمي، األدب في دراسات اهللا، خلف محمد .61

 .1947 القاهرة، والنشر،
 1ط االجتماعيـة، وانعكاساتها اللغة وأمراض اللسان علل كشاش، محمد .62

 .1998 بيروت، المصرية، المكتبة
 دار ،الهجري الثاني القرن في العربي الشعر تجاهاتا هدارة، مصطفى محمد .63

 .1963 مصر، المعارف،
 لبنان،-بيروت العربي، الثقافي المركز ،1ط ،واالختالف التشابه مفتاح، محمد .64

1996. 
 .1946 المصرية، البهية المطبعة الملتزم، دار ،3ج الذهب، روجم المسعودي، .65
 بيروت، للماليين، العلم ردا ،2ط المعاصر، الشعر قضايا المالئكة، نازك .66

1987. 
 عزيز يوسف: ترجمة التفكيكية، إلى الظاهراتية من األدبي المعنى راي، وليم .67

 .1987 بغداد، والنشر، للترجمة المأمون ،1ط
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 والنشر، للطباعة رشد ابن دار ،1ط الشعر، نقد في دراسات خوري، الياس .68
 .1973 بيروت،

 1ط ،والجمالية المعرفية األبعاد اية،والكن المرسل المجاز العدوس، أبو يوسف .69
 .1998 األردن،- عمان والتوزيع، للنشر األهلية

 
  

  :الشعرية الدواوين-2

 محمد السالم عبد: وتعليق تحقيق الجاهليات، السبع القصائد شرح األنباري، ابن .1
  .1969 مصر، المعارف، دار ،2ط هارون،

 المعرفة دار المصطاوي، رحمنال عبد: تحقيق العتاهية، أبو ديوان العتاهية، أبو .2
 .2006 بيروت، والنشر، للطباعة

 العرب أشعار من الطائي أوس بن حبيب اختاره وما الحماسة ديوان تمام، أبو .3
 .ت.د لبنان، بيروت، القلب، دار ،1ج التبريزي، العالمة: شرح

  1965.بيروت العودة، دار االعتراف، يبق لم ديوان حجازي، المعطي عبد أحمد .4
 بيروت والنشر، للطباعة بيروت، دار ،2ط ،القيس امرئ ديوان القيس، امرئ .5

1972.  
الشركة  عاشور، ابن اهرالط محمد: تحقيق برد، بن بشار ديوان برد، بن بشار .6

  .1976التونسية للتوزيع، الشركة الوطنية للتوزيع و النشر، الجزائر،
 العربي الكتاب دار ،3ط فايز، محمد:هوشرح قدمه ،الخنساء ديوان الخنساء، .7

  1988 بيروت،
 .1986 بيروت العربي، الكتاب دار ،المتنبي ديوان شرح ،البرقوقي الرحمان عبد .8
 دار الدايه، رضوان محمد: تحقيق المتنبي، شعر في المشكل شرح سيدة، بن علي .9

  .1979 دمشق، للتراث، المأمون
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دار ، 1عبد الوهاب عزام، ط: تحقيق و تعليق المتنبي، ديوان المتنبي، .10
  دار .1991المعارف، سوسة، تونس، 

 دار إبراهيم، الفضل أبو محمد: تحقيق الذبياني، النابعة ديوان الذبياني، النابعة .11
  .1977 مصر، المعارف،

 الحديث العراقي الشعر عن: نقال الشرقي، علي ديوان الدين، عز يوسف .12
 .1977 مصر، المعارف، دار واالجتماعية، السياسية والتيارات

  
  :لرسائل الجامعيةا -3

 عنابة ه، جامعة باجي مختار،رسالة دكتورا ،الكناية في البالغة العربيةبشير كحيل، .1
  .2004الجزائر، 

رسالة  ،أسلوب الكناية في القرآن الكريم حسين بن عبد الغني فليان، حسناء بنت محمد.2
  1988مخطوط، مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية،  ماجستير

 ، ماجستير مخطوط صور االسالمالكناية في نثر السطوحي،  إسماعيلي محمد صبح.3
  .1990، مصر، اإلسكندريةجامعة 

، مكتبة الكليات 1، ط بالغته-تطوره-الكنائي، نشأته األسلوبمحمد شيخون،  .4
  .1978األزهرية، مصر، 

وط، جامعة رسالة ماجستير مخط الكناية في ضوء التفكير الرمزي، نائلة قاسم لمفوف،.5
  .1984المكرمة، المملكة العربية السعودية،  أم القرى، مكة

 رسالة دكتوراهالكناية، دراسة في القيمة البالغية و الجمالية، وداد نوفل محمد،  .6
  .1992، مصر، اإلسكندريةجامعة 
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  :المجــالت-4

 .1971 ول،األ العدد الثاني، المجلد الفكر، عالم مجلة اللّغة، حضارة زيد، أبو أحمد .1
 واالختالف، الهوية بين األدب في بحوث ضمن والعولمة، الثقافة فراح، أحمد .2

 العامة الهيئة 2003- 6-2 حتى 5-31 الدلتا، ووسط غرب إلقليم الرابع المؤتمر
 .مصر الثقافة، وزارة الثقافة، لقصور

 1927ديسمبر القاهرة، الهالل، مجلة ،الحضارة و الثقافة موسى، سالمة .3

 خريف ،الداللية العالقات شبكة في دراسة الكناية، اإلنسانية، للعلوم العربية المجلة .4
 .88 العدد ،2004

 والبالغيون، العربية البالغة اإلنسانية، للعلوم االنتماء ومجلة العربي، الفكر مجلة .5
 .الثامنة السنة ،46 العدد ،1987 جويلية

  ،8مجلد المصري، الكاتب مجلة الفني، والتعبير االجتماعي البناء زالوشر، هيلديه .6
 .1948 أفريل عدد

II-األجنبية باللغة المراجع  
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forschung Munchen, Wilhelm Fink, 1977. 
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Darmstatt, 1983. 

9.  Talcott Parsons, the structure of social action (New York), Free press, 
1937. 

10. Wellok R.Diserimination, further concepts of criticison, London, 1971. 

11. Wilpert  Gero  Von,  sahworterbach  der  literature,  Stuttgart  Kroner, 
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