
 

 

 

 نيالفصل الثا
 بيانال أسلوب

 
األسلوب لغة له معان كثرية، ومنها : طريق. ويقال : سلكت أسلوب فالن  إن 

. وأما اصطالحا هو الطريقة اليت تبعها 1كذا، أي طريقته ومذهبه يف كتابته أو كالمه

 . 2الفرد يف التعبري عن أفكاره ومشاعره

على صورة تكوُن اظ مؤىلفة يف ألف ملصوغويف معىن آخر األسلوب هو املعىنى ا

ْيل الغرض املقصود من الكالم و   .3فعل يف نفوس سامعيهالأىقربى لن ى

ومن ذلك، أرى الباحث أن األسلوب على هذا التعريف هو دون املعىن وحده أو 

األديب من ذوقه وتلك  يستمدها اللفظ وحده، بل أنه مركب فين من عناصر خمتلفة

 .4لعواطف مث األلفاظ املركبةالعناصر هي األفكار والصور وا

واإليضاح أي هو إسم لكل شيء كشف لك بيان الكشف  لغة لبياناوأما   

املعىن. و اصطالحا هو أصول وقواعُد  هبا إيراد املعىن بطرٍق خيتلف بعضها عن بعض 

 .5يف وضوح الداللة على نفس ذلك املعىن
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الباحث ف، والبيانسلوب و تعلق باألت يتال ةالسابق اتو التعريف اتالتوضيح هوهبذ

تركيب الكالم الذي يعرب بصورة خترج من قبض  بأن تعريف أسلوب التصوير هويفهم 

 .6املوضوع الذي يستطيع أن نرى بالعيون و الذهن مث يعرب بالكالم حرفية أو قياسا

 ستعارةالتشبيه واال وكان األسلوب الذي يستعمله الباحث هو أسلوب البيان يعىن

 يفسيأيت بيانه كما يل. والكناية

  المبحث األول : التشبيه

والتشبيه لغة التمثيل و التشبيه اصطالحا هو الداللة على أن شيئا أو أشياء 

 .7شاركت غريها يف صفة أو أكثر بواسطة أداة من أدوات التشبيه

مث ان   .أداة التشبيهو وجه الشبه و املشّبه به و املشّبه  : فحينئذ أركان التشبيه أربعة

 هغري أن هذ .كين التشبيهر أو  املشّبه واملشّبه به يسمّيان ب طريف التشبيه الركنني االّولني:

بيه البد أن يكون التشأو ركين  فالطريف ،ب أن تكون ملفوةة كلهاجتركان ال األ

 .8ملحوةنيأو  نيملفوة اكوني أن انه جيوز ملفوةني ولكن أداة التشبيه و وجه الشب
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أداة التشبيه و وجه الشبه ينقسم التشبيه إىل مثانية أقسام.  وبالنسبة إىل اعتبار

 وبالتفصيل، فسيأيت بيانه كما يلي : 

 التشبيه المرسل .أ

. ويف كتاب علوم البالغة 9والتشبيه املرسل هو التشبيه ما ذكرت فيه األداة

لتلخيص . كما يف كتاب بغية اإليضاح 12أن التشبيه املرسل هو ما ذكرت فيه األداة

. 11ما ذكرت فيه األداة أو ما ليس حذفت أداته أن التشبيه املرسل هو تاح املف

فالباحث يفهم من هذه التعريفات أن التشبيه املرسل هو ما ذكرت فيه أداة 

أراد القائل هبذا املثال تشبيه خالد لشجاعته باألسد  التشبيه. مثل : خالد كاألسد.

ا املثال خالد واملشبه به فيه  هذيف شبه فاملفإن األسد حيوان ذو شجاعة كبرية. 

ا املثال تشبيه مرسل لذكر األداة هذاألسد واألداة فيه حرف الكاف. فالتشبيه يف 

 فيه.

 التشبيه المؤكد .ب
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لتلخيص  . كما يف كتاب بغية اإليضاح12والتشبيه املؤكد هو ما حذفت أداته

يان أن التشبيه يف كتاب علم البو . 13أن التشبيه املؤكد هو ما حذفت أداته املفتاح

. فالباحث يفهم من هذه التعريفات أن 14املؤكد هو ما حذفت منه أداة التشبيه

قوله تعاىل "وهي متر مر التشبيه املؤكد هو ما حذفت منه أداة التشبيه. مثل : 

. أراد اهلل هبذا املثال تشبيه اجلبال يف مرورها كمرور السحاب ألن 15السحاب"

ا املثال يف هذ شبه فاملفها يف اهلواء تسوق للرياح. اجلبال تسري ىعد تفجريه ونس

ضمري غائب راجع إىل اجلبال  واملشبه به فيه مرور السحاب واألداة فيه حمذوف. 

 ا املثال تشبيه مؤكد حلذف األداة فيه.هذفالتشبيه يف 

 التشبيه المفصل .ج

. كما يف كتاب علم اليان أن 19التشبيه املفصل هو ما ذكر فيه وجه الشبه

. ويف كتاب جديد الثالثة الفنون يف شرح 12لتشبيه املفصل ما ذكر فيه وجه الشبها
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. فالباحث يفهم 18 اجلوهر املكنون أن التشبيه املفصل هو ما ذكر فيه وجه الشبه

مثل : أنت   من هذه التعريفات أن التشبيه املفصل هو ما ذكر فيه وجه الشبه.

لشجاعته باألسد ب تشبيه املخاط كاألسد يف شجاعة. يريد القائل هبذا املثال

الذي هو حيوان ذو شجاعة عظيمة وقوع اجلسم. فاملشبه فيه هو املخاطب 

  الشجاعة.ووجه الشبه هو اشرتاك الطرفني يف صفيت  األسدواملشبه به 

 التشبيه المجمل .د

والتشبيه اجململ هو ما حدف منه وجه الشبه، كما يف كتاب علم البيان أن 

. ويف كتاب جديد الثالثة الفنون يف شرح 16و ما حدف منه وجه الشبهالتشبيه اجململ ه

. فالباحث يفهم من 22اجلوهر املكنون أن التشبيه اجململ هو ما حدف منه وجه الشبه

أصحايب كالنجوم  هذه التعريفات أن التشبيه اجململ هو ما حدف منه وجه الشبه. مثل :

ثال تشبيه أصحاب املتكلم هلدايته إىل ايخري بأههم اقتديتم اهتديتم. أراد القائل هبذا امل

 نجوممشبه، وال فأصحايب .وداللته إىل احلق كالنجوم اليت هتدى الناس يف ةلمة اليل

وهلذا فهو  قد حذف،مشبه به، و الكاف أداة التشبيه. و أما وجه الشبه يف هذا املثال 

 تشبيه جممل.  
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 التشبيه البليغه. 

. وأما يف  21ت فيه أداة التشبيه و وجه الشبهوالتشبيه البليغ هو ما حذف

بليغ ما حذفت كتاب جديد الثالثة الفنون يف شرح اجلوهر املكنون أن التشبيه ال

. فالباحث يفهم من هذين التعريفني أن التشبيه 22وجه الشبهمنه أداة التشبيه و 

 البليغ هو ما حدفت منه أداة التشبيه و وجه الشبه. مثل: 

الرسول املؤمن باملرآة  شبه " يف هذا احلديث23املؤمن مرآة أخيه" رسول اهلل قوله

ألن املومن يكشف ألخيه مابه من عيوب  يف صفائها و جالئها و نقائها ووضوحها.

فاملشبه فيه هو املؤمن  وادران معنوية كما أن املرآة تكشف األدران البدنية اليت تلحق بنا. 

 قد حذفا منه. الشبهو وجه أداة التشبيه واملشبه به املرآة و 

 التشبيُه التمثيلو. 

زىعىًة مْن  به فيِه صورًة ُمْنت ى والتشبيُه التمثيل هو تشبيه ِإذا كان وجُه الشَّ

به.24متعددٍ  ِه في كما يف كتاب جواهر البالغة أن التشبيه التمثيل ما كان وجُه الشَّ

                       .25صورة منتزعة من متعدد
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به  ذين التعريفني أنلباحث يفهم من هفا التشبيه التمثيل ما كان وجُه الشَّ

 .صورة منتزعة من متعددفيِه 

   أبو فراس احلمدينمثال : قول 

 واملاء يفصل بني روض   زهر يف الشطني فصال

 كبساط وشيئ جردت   أيدى القيون عليه نصال

زين ماء النهر الذي يفصل بني روض حال أبو فراس  ويف هذا البيت يشبُِّه ا

فوجُه الشبه هنا كبساط ممدود و سيف صنعته أيدى القيون. ،  بزهر يف الشطني

. فأنَّ وجهى بساط ممدود و سيف صنعته أيدى القيونصورٌة منتزعٌة مْن متعدٍد، وهو 

ى كلُّ تشبيٍه فيها متثيالً  ٍة يسمَّ بِه فيها صورٌة مكوَّنٌة من أشياءى ِعدَّ  .29الشَّ

 التشبيُه غير التمثيل .ز

زىعىًة مْن والت به فيِه صورًة ُمْنت ى شبيُه غري التمثيل هو تشبيه ِإذا مل يكن وجُه الشَّ

. كما يف كتاب جواهر البالغة أن التشبيه غري التمثيل ما مل يكن وجُه 22متعددٍ 
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زىعىًة مْن متعددٍ  به فيِه صورًة ُمْنت ى . فالباحث يفهم من هذين التعريفني أن 28الشَّ

زىعىًة مْن متعدٍد. مثال :التشبيه غري التمثيل ما مل به فيِه صورًة ُمْنت ى    يكن وجُه الشَّ

 قال الُبْحرُتيُّ :

ْقِر بُ ْعدا  .29ُهوى َبىُْر الّسماِح، واجُلوِد، فاْزدىْد   ِمْنُه قُ ْرباً، ت ىْزدىْد من الفى

ه بالبحر يف اجلود والسماح، وينصح للناس أن يقرتبوا  ّبُه البحرتي ممدوحى ُيشى

رأيتى أنه صفٌة أو هذا املثال من الفقر. وِإذا تأملت وْجه الشبه يف  منه ليبتعدوا

والبحر يف صفة  صفاٌت اشرتكْت بني شيئني ليس غرُي، هي هنا اشرتاك املمدوح 

ى وجه الشبه إذا كان مفرًدا، وكونه مفرًدا ال مينع من تعدد الصفات  اجلوِد. ويسمَّ

 غري التمثيل. التشبيه املشرتكة

  ضِّمني  التشبيُه ال .ح

بَُّه واملشبَُّه بِه يف صورٍة من  مينُّ هو تشبيٌه ال يُوضُع فيه اْلُمشى والتشبيُه الضِّ

حان يف الرتِْكيبِ  . كما يف الكتاب علم البيان أن 32ُصوِر التشبيِه املعروفِة ،بىْل يُ ْلمى

بَُّه واملشبَُّه بِه يف صو  ميّن هو تشبيٌه ال يُوضُع فيه اْلُمشى رٍة من ُصوِر التشبيه الضِّ

                                                 
 234ص: . جواهر البالغة يف علم املعاين والبيان والبديع. اهلامشيأمحد 28 
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حان يف الرتِْكيبِ  . فالباحث يفهم من هذين التعريفني أن 31التشبيِه املعروفِة ،بىْل يُ ْلمى

بَُّه واملشبَُّه بِه يف صورٍة من ُصوِر  ميّن هو تشبيٌه ال يُوضُع فيه اْلُمشى التشبيه الضِّ

حان يف الرتِْكيِب.   التشبيِه املعروفِة ،بىْل يُ ْلمى

 32سلك مسالكها    إن السفينة ال جتري على اليبسترجو النجاة ومل ت

يف هذا البيت اراد القائل أن يقول للناس بأن من عزم على النجاة فعليه أن 

يسلك مسالك النجاة حىت حصل إىل ما عزم، وبالعكس من عزم شيئا ومل يرد أن 

يسلك مسالك النجاة فليست عليه النجاة كما أن السفينة ال جتري على اليبس 

هنا مل يْأت بتشبيٍه صريح فإنه ا يستحيل للسفينة أن تسري على الرب. فا القائل فإمن

  ،ترجو النجاة ومل تسلك مسالكهافإنك كالسفينة اليت ال جتري على اليبس مل يقل:

 ولكنه أتى بذلك ضمًنا.

البيِت ال  اهذالتشبيه يف ولكن  أركان التشبيِه، الباحث ففي هذا البيِت وجد

.املعروفة ٍة من صور التشبيهيوجد يف صور  ى بالتشبيِه الضمينِّ  ، وهذا يسمَّ

وهبذا التوضيح الذي شّرحه الباحث مث يوّصل إىل استنباط بالنسبة إىل أداة 

التشبيه ووجه الشبه ينقسم التشبيه إىل مثانية أقسام. فاألول التشبيه املرسل هو  

                                                 
 121ص :  .علم البيان يف الباغة العرربيةعتيق.  عبد العزيز31 
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د هو تشبيه حذفت منه أداة تشبيه ذكرت فيه أداة التشبيه والثاين التشبيه املؤك

التشبيه والثالث التشبيه املفصل هو تشبيه ذُِكرى فيه وجُه الشبه والرابع التشبيه اجململ 

هو تشبيه حدف منه وجه الشبه وايخامس التشبيه البليغ هو تشبيه حدفت منه أداة 

به فيهِ  صورًة  التشبيه و وجه الشبه والسادس التشبيه التمثيل هو تشبيه كان وجُه الشَّ

به فيِه  زىعىًة مْن متعدٍد والسابع التشبيه غري التمثيل هو تشبيه مل يكن وجُه الشَّ ُمْنت ى

بَُّه  مينُّ هو تشبيٌه ال يُوضُع فيه اْلُمشى زىعىًة مْن متعدٍد والثامن التشبيه الضِّ صورًة ُمْنت ى

حان   يف الرتِْكيِب.واملشبَُّه بِه يف صورٍة من ُصوِر التشبيِه املعروفِة ،بىْل يُ ْلمى

 ستااة المبحث الثاني : اال

. واالستعارة لغة  هي استعار املال إذا طلبه عارية. واصطالحا هي استعمال 

اللفظ يف غري ما وضع له لعالقة املشاهبة بني املعىن املنقول عنه واملعىن املستعمل فيه 

بيها خمتصرا، مع قرينة صارفة عن إرادة املعىن األصلي. واالستعارة ليست إال تش

ولكنها أبلغ منه، أي أصل االستعارة تشبيه ُحِذف أحد طرفيه ووجه الشبه 

 .33وأداته
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وأما أركان االستعارة ثالثة، فهي مستعار منه يسمى املشبه به ومستعار له 

يسمى املشبه ويقال هلما الطرفان واملستعار يسمى اللفظ املنقول. وال بد فيها من 

 .34أداة التشبيهعدم ذكر وجه الشبه وال 

 أقسام، فهي: ثالثةواالستعارة تنقسم إىل 

 طرفيهاباعتباة االستااة   .أ

و املكنية. التصرحيية باعتبار طرفيها تنقسم إىل قسمني :االستعارة  واالستعارة

لفظ املشبه به  لفظ املشبه به أو ما استعري فيهاهي ما صرح فيها التصرحيية فاالستعارة 

يف " 35ِكتاٌب أنزلناُه إليكى لُِتخرجى الناسى ِمنى الظُلماِت إىل النُّور" تعاىل قولهثال  امل . للمشبه

أو  الضالل واهلدى هو الظلمات والنور، ألن املراد احلقيقي هذه اآلية استعارتان يف لفظ

إخراج الناس من الضالل إىل اهلدى، فاستعري للضالل لفظ الظلمات، وللهدى لفظ النور، 

وهذا االستعمال من اجملاز اللغوي ألنه اشتمل  .ا بني الضالل والظلماتلعالقة املشاهبة م

فكل جماز من على تشبيه حذف منه لفظ املشبه، وأستعري بدله لفظ املشبه به، وعلى هذا 

هذا النوع يسمى "استعارة" وملا كان املشبه به مصرحا به يف هذا اجملاز مسي "استعارة 

  تصرحيية".

                                                 
 241ص:  نفس املرجع. 31  
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ية هي ما حذف فيها املشبه به أو املستعار منه، و رمز له االستعارة املكنأما و 

ذى األلواحى قوله تعاىل " ثال  امل 39بشيء من لوازمه ُب أخى ولىّما سكتى عىن موسى الغىضى

ِتها ُهدًى وىرىمحةٌ  ففي هذه اآلية ما يدل على . "37للذين هم لرهبم يرهبون ويف ُنسخى

إىل املشبه به بشيء من لوازمه، فقد مثلت  حذف املشبه به، وإثبات املشبه، إال أنه رمز

اآلية )الغضب( بإنسان هائج يلح على صاحبه باختاذ موقف املنتقم اجلاد، مث هدأ 

فجأة، وغري موقفه، وقد عرب عن ذلك مبا يالزم اإلنسان عند غضبه مث يهدأ ويستكني، 

حينما عادت رمزاً  امللحظ ( استعارة مكنية هبذاسكتوهو السكوت، فكانت كلمة )

سى ": قوله تعاىلواملثال األخر يف  .به للمشبه فى بح إذا ت ىن ى فاملستعار منه هو  "38والصُّ

اإلنسان، واملستعار له هو الصبح، ووجه الشبه هو حركة اإلنسان وخروج النور، 

فكلتامها حركة دائبة مستمرة، وقد ذكر املشبه وهو الصبح، وحذف املشبه به وهو 

 .كنيةاملدت االستعارة اإلنسان، فعا
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 باعتباة لفظهااالستااة   .ب

و التبعية. االستعارة األصلية  تنقسم إىل قسمني : باعتبار لفظهااالستعارة 

هي ما كان اللفظ املستعار أو اللفظ الذي جرت فيه امسا جامدا االستعارة األصلية فا

جى الناسى ِمنى الظُلماِت إىل ِكتاٌب أنزلناُه إليكى لُِتخر " قوله تعاىل ثالامل. 36غري مشتق

ةلمه وعدم النور، وشبه أيضا يف ل "بالظلمات" شبه الضاليف هذه اآلية " 40النُّور

 الظلمات و النوروإذا تأمل الباحث اللفظ املستعار وهو النور "باهلدى" يف ضوعه. 

غري مشتق، ومن أجل ذلك يسمى هذا النوع من  ينجامد نيباحث امسفرأى ال

  ألصلية.االستعارة ا

الستعارة التبعية هي ما كان اللفظ املستعار أو اللفظ الذي جرت فيه أما او 

"وملا سكت عن موسى الغضب  ل تعاىلثال من قو امل 41االستعارة امسا مشتقا أو فعال

 ".42 أخذ األلواح ويف نسختها هدى ورمحة

ففي هذه اآلية الكرمية شبه انتهاء الغضب عن موسى "بالسكوت" جبامع 

دوء يف كل، مث استعري اللفظ الدال على املشبه به وهو "السكوت" للمشبه وهو اهل

                                                 
 181. ص : بيةغة العر العلم البيان يف البعتيق.  عبد العزيز 36 

 41  سورة ص : 26

 183ص :  .علم البيان يف الباغة العرربيةعتيق.  عبد العزيز 41 

   42 سورة األعراف : 154
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"انتهاء الغضب" مث اشتق من "السكوت" مبعىن انتهاء الغضب "سكت" الفعل مبعىن 

رأى الباحث أن اإلجراء هنا ال ينتهي عند استعارة املشبه به للمشبه كما يف  انتهى.

وهو اشتقاق كلمة من املشبه به، وأن ألفاظ ذلك املثال، بل زاد الباحث عمال آخر 

 .ستعارة يسمى باالستعارة التبعيةاالستعارة هنا مشتقة ال جامدة. وهذا النوع من اال

 عتباة الزمها اباالستااة   .ت

واجملردة  االستعارة املرشحة: تنقسم إىل ثالثة أقسام  عتبار الزمهااباالستعارة 

. 43ذكر معه مالئم املشبه به، أي املستعار منههي ما  االستعارة املرشحةواملطلقة. ف

ومن أمثلة هذا النوع قوله تعاىل  "أولئك الذين اشرتوا الضاللة باهلدى فما رَبت 

ففي هذه اآلية الكرمية استعارة تصرحيية يف لفظة "اشرتوا" فقد استعري  ".44جتارهتم

 متنع من إرادة املعىن "االشرتاء" "لالختيار" جبامع أحسن الفائدة يف كل، والقرينة اليت

وإذا تأّمل الباحث هذه االستعارة رأى الباحث أنه قد  األصلي لفظية وهي "الضاللة".

ت جتارهتم". ومن َباالشرتاء" وهذا الشيء هو "فما ر ذكر معها شيء يالئم املشبه به "

  أجل ذلك تسمى مرشحة.

                                                 
 189ص :  .علم البيان يف الباغة العرربيةعتيق.  عبد العزيز43
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ما يف كتاب البالغة ك. 45ما ذِكرى معه ُمالئُم املشبَّه االستعارة اجملردة هيأما و 

  49الواضحة أن االستعارة اجملردة هي ما ذِكرى معه ُمالئُم املشبَّهِ 

 بالزيادة ليال # فإذا ما وىف قضيت نذوري وعد البدر ثال :امل

ففي هذا البيت الذي يشتمل على استعارة تصرحيية أصلية يف كلمة "البدر" 

، مث استعري املشبه به "البدر" حيث شبهت احملبوبة "بالبدر" جبامع احلسن يف كل

للمشبه "احملبوبة" على سبيل االستعارة التصرحيية األصلية. والقرينة املانعة من إرادة املعىن 

فاالستعارة قد استوفت قرينتها، ولكن إذا تأّملها  األصلي هنا لفظية، وهي "وعد".

لشيء هو "الزيادة الباحث يرى أنه قد ذكر معها شيء يالئم املشبه "احملبوبة" وهذا ا

 والوفاء هبا". ولذكر مالئم املشبه مع االستعارة تسمى االستعارة اجملردة.

ما يف  . ك42واملشبهي ما خل من مالئمات املشبه به االستعارة املطلقة هأماو 

ن االستعارة املطلقة هي ما خل من مالئمات املشبه به إفكتاب البالغة الواضحة 

إنا ملا طغى املاء محلناكم يف " ارة املطلقة قوله تعاىللة االستعفمن أمث. 48 واملشبه

. ففي لفظ "طغى" استعارة تصرحيية تبعية، فقد شبَّه فيها "الزيادة" 49"اجلارية

                                                 
 182. ص : البالغةُ الواِضحىةُ . علي اجلارم و مصطفى أمني45 

 84ص:  .نفس املرجع49 
 186ص :  .علم البيان يف الباغة العرربيةعتيق.  عبد العزيز 42

 84ص:  .البالغةُ الواِضحىةُ علي اجلارم و مصطفى أمني. 48 

   49 سورة احلقة : 11
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"بالطغيان" جبامع جتاوز اجلد يف كل، مث اشتق من "الطغيان" الفعل طغى مبعىن زاد على 

من إرادة املعىن األصلي لفظية وهي  سبيل االستعارة التصرحيية التبعية. والقرينة املانعة

وإذا تأمل الباحث هذه االستعارة بعد استيفاء قرينتها أرىها الباحث خالية مما  "املاء".

 هلذا تسمى استعارة مطلقة. يالئم املشبه به واملشبه. و

 المبحث الثالث : الكناية

لفظ أطلق اصطالحا  والكناية يتكلم به اإلنسان و يريد به غري الكناية لغة ما

لفظ أُطلق و  .  أو القول اآلخر هي50و أريد به الزم معناه مع جواز إرادة ذلك املعىن

والكناية تنقسُم إىل ثالثةى .51نع من إرادة املعىن األصلىأُريد به الزم معناه مع قرينة ال مت

ول الكناية عن الصفة، والثاين الكناية عن املوصوف والثالث الكناية عن فاألأقساٍم، 

 . و بالتفصيل، فسيأيت بيانه كما يلي :52لنسبةا

 .الكناية عن الصفة .أ

كناية عن صفة وذلك إذا كانت الكلمة املقصودة تصلح أن تكون نعتا 

 54ومثاهلا قول ايخنساء يف أخيها صخرا .53أوصفة

                                                 
   52 على اجلارم واملصطفى أمني. البالغة الواضحة. ص : 125

   51 نفس املرجع. ص : 223

 119ص : نفس املرجع. 52 

   53 نفس املرجع. ص : 214
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 طويل النجاد رفيع العماد # كثري الرماد إذا ما شتا

ها شجاع وعظيم يف قومه وكرمي. تريد أن تدل على أن أخا ذا البيتوايخنساء هب

إىل اإلشارة إليها  ة الكرميةنساء تعدل عن التصريح هبذه الصفولكن كانت ايخ

والكناية عنها، ألن أخا ايخنساء يلزم من طول محالة السيف طول صاحبه ويلزم من 

طول اجلسم الشجاعة عادة مث إن أخاها يلزم من كونه رفيع العماد أن يكون عظيم 

 قومه وعشريته، كما أنه يلزم من كثرة الرماد كثرُة حرق احلطب مث كثرة املكانة يف

الطبخ مث كثرة الضيوف مث الكرم. وهنا أيضا جيوز محل املعىن على جانب احلقيقة، 

فمن اجلائز باإلضافة إىل املعىن الكنائي أن يكون أخوها حقيقة طويل النجاد ورفيع 

 . 55ة الزمة ملعناهالعماد وكثري الرماد ، ُكينى به عن صف

 الكناية عن الموصوف .ب

. ومثاهلا قول شاعر 59هي يطلب هبا نفس املوصوف الكناية عن املوصوفو 

 : 57يف رثاء من مات بعلة يف صدره

 ودبت له يف موطن احللم علة # هلا كالصالل الرقش شر دبيب

                                                                                                                                               
   54 محدو طماس. ديوان ايخنساء  )دار املعرفة ببريوت لبنان، سنة  2224( ص : 143 

    55 نفس املرجع. ص : 144
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فلفظ الكناية هنا هو "موطن احللم" ومن عادة أن ينسبوا احللم إىل الصدر، 

قولون : فالن فسيح الصدر أو فالن ال يتسع صدره ملثل هذا، أي ال حيلم على في

 مثل هذا.

ولو شاء الشاعر أن يعرب عن معناه هنا تعبريا حقيقيا صرحيا لقال : "ودبت 

له يف الصدر علة" ولكن الشاعر مل يشأ ذلك وآثر التعبري عنه كنائيا بقوله : 

ن تأثري بليغ يف النفس، إذ الصدر موضع "ودبت له يف موطن احللم علة" ملا له م

احللم وغريه من الصفات، فالكناية " مبوطن احللم " عن الصدر كناية عن 

 .58"موصوف" ألنه الصدر يوصف بأنه موطن احللم وغريه

 الكناية عن النسبة .ت

هي إثبات أمر ألمر أو نفيه عنه، أو بعبارة أخرى  الكناية عن النسبةو 

. ومثاهلا : اجملُد بني ثوبيكى والكرُم ملءى 56املوصوفيطلب هبا ختصيص الصفة ب

 بُرديكى 

وأما يف هذا املثال فإن املؤلف يريد أن ينسب اجملد والكرم إىل من خياطبه، 

ى هذا  عن نسبتهما إىل ما له اتصال  به، وهو الثوبان والربداِن، فيعدل املثال ويسمَّ

ناية أْن يصرحى  فيها بالصفة كما . وأةهر عالمة هلذه الكوما يشبهه كنايٌة عن نسبة
                                                 

58   
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، حنو : يف ثوبيه أسٌد ، فإن هذا املثال كناية عن أى املؤلف، أو مبا يستلزم الصفةر 

 .60نسبة الشجاعة

وهبذا التوضيح الذي شّرحه الباحث مث يوّصل إىل استنباط بالنسبة إىل 

إذا  الصفة هي اعتبار مكين عنه تنقسم الكناية إىل ثالثة أقسام، فاألول الكناية عن 

والثاين الكناية عن املوصوف  الكلمة املقصودة تصلح أن تكون نعتا أوصفةكان 

هي اليت يطلب هبا نفس املوصوف والثالث الكناية عن النسبة هي إثبات أمر ألمر 

 أو نفيه عنه، أو بعبارة أخرى يطلب هبا ختصيص الصفة باملوصوف.
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