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 التضمين في التراث النقدي والبالغي 
   دراسة وصفية فنية من وجهة نظر القدماء والمحدثين

   أستاذ مشارك باللغة العربية وآدابها                      د.حسين  محمد البطاينة
 أستاذ مساعد باللغة العربية وآدابها                               د. عبير عبيد ارحيل الشبيل   

 األردن    -كلية اربد الجامعية   -معة البلقاء التطبيقية جا
 الملّخص 

باب التضمين " الذي تعهده الدرس اللغوي والنقدي والبالغي بالمعالجة  " يهدف البحث في
والتحليل ، إلى محاولة وصف هذا الباب، الماثل في مصطلح"التضمين" من زوايا ثالثة ،  

  : وهي كاآلتي
  . لدى الدرس اللغوي بعامة ، والدرس النقدي والبالغي بخاصةمفهوم هذا المصطلح  -
  . تداخل هذا المصطلح مع غيره من المصطلحات ، وخلط الدارسين بينها -
  . محاولة توجيه تلك التداخالت بغية التفريق بينها ، وتحديد مجال استخدام كل منها -

ا الباب، إلى إعادة النظر في ويخلص البحث إلى بعض الحقائق التي تدعو الباحثين في هذ
والبالغي  والنقدي  اللغوي  الدرس  منها  يفيد  عّلها  إعادة  وحديثا،  قديما  البحثّية،  استخداماته 

 .الحديث
 التضمين:

تطرررا العلمرراء البالغيررون إلررى عرردة تعريفررات للتضررمين سررواء أ ا رر  اصررطالحية أو  
 لغوية وسنعرض المعنى االصطالحي أواًل:

نى المضمر في اللفظ المذكور، والتضمين على وجهين، تضمين  التضمين هو المع 
توجيه البنية وتضمين توجيه العبارة، ويقال أيضًا أ ه الجمع بين لفظين متشابهين في الوزن  
والروي، وهو تضمين االزدواج، وعّرفه بعضهم بأ ه " أن ُيضمن الفعل معنى فعل آخر  

جم اللغوية القديمة والحديثة تح  مادة َضّمن،  . وقد ورد التضمين في المعا(1) فيجري مجراه"
 وذكر البالغيون عدة تعريفات لغوية منها: 
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يقرررول األزهرررري "قرررال ثعلرررف عرررن سرررلمه الفرررراء.. ضرررمن  يرررداه بمن لرررة ال ما رررة، ورجرررل  
مضمون اليد مجنون اليررد، وقرروم ضررمني أي زمنرري، ويقررال ضررمن  الشرري  أضررمنة ضررما ًا فأ ررا 

، وقال الجرروهري (2)لليث " ل شيء أحرز فيه شيء فقد ضمنه"ضامن، وهو مضمون". وقال ا
ملَنُه عنرره مثررل  مينًا َفَتضررَ ، وضررمنته الشرريء َتضررَ "ضمن  الشيء ضما ًا به فرأ ا ضررامن، وضررم نض

 .(3)غرلمه"

وقررال ابررن منظررور "يقررال ضررمن  الشرريء أضررمنه ضررما ًا فأ ررا ضررامن، وهررو مضررمون  
 .(4)الوعاء المتاع والمي  القبر"  وضّمن الشيء الشيء أودعه إياه كما تودع

أمررا الفيررروز أبررادي فقررد قررال: ضررّمن الشرريء وبرره كعلررم ضررما ًا، فهررو ضررامن، وضررمنًا  
فهررو ضررامن، وضررمين كفلرره وضررمنته الشرريء تضررمينًا عنرري غرمترره فالتومترره، ومررا جعلترره فرري 

تررره، ، وقرررال ال بيررردي ضرررمنته تضرررمينًا فضرررمنته عرررن أي غرمتررره فأل م(5)وعررراء فقرررد ضرررمنه إيررراه"
 .(6)وضمن الشيء الشيء إذا أودعه إياه"

وأخيرًا أجمل أصحاب المعجم الوسيط في القرن الحاضررر معنررى ضررمن فقررالوا "ضررمن  
 .(7)الشيء الوعاء  حوه جعله فيه وأودعه إياه"

فالتضررمين كمررا هررو فرري المعرراجم اللغويررة السررابقة يعنرري بصررورة أو بررأخرى إيررداع شرريء  
 ع حقيقًا أو مجازيًا.بشيئًا آخر سواء هذا اإليدا 

وينقسم التضمين إلررى قسررمين معيررف وغيررر معيررف، فالمعيررف ال تعلررق لرره بعلررم البررديع،  
أل ررره مرررن علرررم العرررروض، وهرررو أن يالرررون البيررر  األول ال يفهرررم معنررراه إال بررر يراد الثرررا ي وغيرررر 
المعيرررف معنررراه أن يضرررمن الشررراعر شرررعره أو الناشرررر كالمررره كرررالم غيرررره ليالرررون لل رررالم  رررالوة 

الوة بالتضررمين، ال سرريما إذا كرران التضررمين آيررة مررن كترراب ر ال ررريم أو فقرررة مررن الحررديث وحرر 
النبوي الشريف، وفرري مررا سرربق مررن ال ررالم يشررترم إذا ضررمن المررت لم كالمرره قرآ ررا وحررديثًا أن ال 
يتعرررض إلررى  قررص شرريء مررن حالررم اآليررة أو يتعرررض إلررى تنقرريص أحررد مررن األ بيرراء، وأمررا إذا 
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أحررد دلرر  اآليررة علررى تعظيمرره أو ضررمن إشررارة لحالررم اآليررة بتنقرريص أو  ضررمن كالمرره تنقرريص
 مخالفة، ف ن هذا كما يحبه  جم الدين الحلبي صاحف كتاب جوهر ال ن  من ال فر.

ويعررررف أحمرررد الهاشرررمي التضرررمين فيقرررول "هرررو أن يضرررمن الشررراعر كالمررره شرررعرًا مرررن  
لمرراء  قرراد الشررعر وذوي اللسررن، مشهور شعر الغير مع التنبيرره عليرره أو لررم يالررن مشررهورًا لرردى ع

 "(8)وبذلك ي داد شعره حسناً 

وعّرفرره بعضررهم أ رره إدخررال الشرراعر أو النرراثر مررن كررالم غيررره فرري كالمرره. كمررا عّرفرره  
التبريرر ي تعريفررًا حيررث يقررول "هررو أن تررأتي البيرر  ال يررتم معنرراه إال بالررذي بعررده"، ويعرفرره كررذلك 

من الشعر"، ويعرفرره األ دلسرري "هررو أن يررذكر  ابن أبي اإلصبع "هو تضمين كالم كثير أو بي 
لفظًا مطلقًا ويراد به التعبير"، ويعرفه الع  بررن إسررالم تعريفررًا قريبررًا مررن تعريررف األ دلسرري وكنررّى 

 .(9)عنه "ب يقاع لفظ موقع غيره لتضمينه معناه"

بينما يفرع السيو ي التضمين ويطلقه على عدة أمور حيررث قررال إن عنرروان التضررمين  
 لى أشياء:يطلق ع

 "أحدهما: إيقاع لفظ موقع غيره لتضمينه معناه.  
 الثا ي: حصول معنى فيه من غير ذكر له باسم وهو عبارة عنه.  
 الثالث: تعلق ما بعد الفاصلة بها. 
 .(10)الرابع: إدراج كالم في أثناء ال الم لقصد التأ يد للمعنى أو ترتيف النظم" 
ل لررم يجررد البالغيررون شرريء منرره فرري القرررآن إال والتضررمين قليررل فرري كترراب ر عررّ  وجرر  

 القليل، وعّرفه بعضهم بأ ه تمثل البي  من الشعر قول محمود بن الحسين كشاجم ال اتف:

 يررررررررررا خاضررررررررررف الشررررررررررريف واأليررررررررررام تظهرررررررررررره 
 

 هررررررررررررررذا شررررررررررررررباب لعمررررررررررررررر ر مصررررررررررررررنوع 
 

 أذكرتنرررررررررررررررري قررررررررررررررررول ذي لررررررررررررررررف وتجوبرررررررررررررررره
 

 فررررررررررررري مثررررررررررررراه لررررررررررررررك تأديرررررررررررررف وتقريررررررررررررررع 
 

 لررررررررررررق  إن الجديررررررررررررد إذا مررررررررررررا زيررررررررررررد فرررررررررررري خ
 

 تبررررررررررررررين النرررررررررررررراس أن الثرررررررررررررروب مرقرررررررررررررروع 
 

 ومن الشعراء من يقلف البي  ويضمنه معالوسًا مثل قول العباس بن الوليد بن عبد الملك:
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 لقرررررررررررررررررررررد أ  رتنرررررررررررررررررررررري إ  رررررررررررررررررررررار خرررررررررررررررررررررروف
 

 يضررررررررمن حشرررررررراك عررررررررن شررررررررمتي وذحلرررررررري 
 

  قرررررررررررررول المررررررررررررررء عمررررررررررررررو فررررررررررررري القررررررررررررروافي
 

 لقررررررررررررري  حرررررررررررررين خرررررررررررررالف كرررررررررررررل عرررررررررررررذل 
 

 عرررررررررررررررذيرك مرررررررررررررررن خليلرررررررررررررررك مرررررررررررررررن مرررررررررررررررراد
 

 يررررررررررررررررررررررد قتلرررررررررررررررررررررريُأريررررررررررررررررررررررد حياترررررررررررررررررررررره وير  
 

والبي  المضمن لعمرو بن معد كرب ال بيدي يقولرره البررن أخترره نرري  ابررن زهيررر، وقررد  
  ان بينهما شديد وعداوة عظيمة وحقيقته في شعر عمرو:

 ُأريررررررررررررررررررررررررد حياترررررررررررررررررررررررره ويريررررررررررررررررررررررررد قتلرررررررررررررررررررررررري
 

 عرررررررررررررذيرك مرررررررررررررن خليلرررررررررررررك مرررررررررررررن مرررررررررررررراد 
 

ومرررن التضرررمين مرررا يجمرررع فيررره الشررراعر قسرررمين مرررن وز رررين، كقرررول علررري برررن الجهرررم  
 فضل الشاعرة جارية وبنان المغني وكا ا يتعاشقان.... بنان:يعرض ب

 اسررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررمعي أو خبرينررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررا
 

 يرررررررررررررررررررررررررررررررررررا ديرررررررررررررررررررررررررررررررررررار الظاعنينرررررررررررررررررررررررررررررررررررا 
 

 وغني  هي كالمجاوبة له عما يقول:  

 أال جيرررررررررررررررررررررررر  عنررررررررررررررررررررررررا يررررررررررررررررررررررررا مرررررررررررررررررررررررردينا
 

 وهررررررررررررررررررررل بررررررررررررررررررررأس بقررررررررررررررررررررول مسررررررررررررررررررررلمينا 
 

"ومررن التضررمين مررا يحيررل الشرراعر فيرره إحالررة، ويشررير برره إشررارة فيررأتي برره كأ رره  ظررم  
، ويعّرفرره أسررامة بررن المنقررذ فرري كتابرره "البررديع فرري  قررد الشررعر" فيقررول " (11)شرربيه برره" اإلخبررار أو

 هو أن يتضمن البي  كلمات من بي  آخر مثل قول عنترة العبسي:

 إذ يتقررررررررررررررون مررررررررررررررن األسررررررررررررررنه لررررررررررررررم أضررررررررررررررم 
 

 عنهررررررررررررررررا ول ررررررررررررررررن تضررررررررررررررررايق مقررررررررررررررررردمي 
 

 ومتضمنه مسلم بن الوليد فقال:

 ولقرررررررررررررررد سرررررررررررررررما برررررررررررررررالحرمي، فلرررررررررررررررم يقرررررررررررررررل
 

 تضررررررررررررررايق مقرررررررررررررردم  يرررررررررررررروم الرررررررررررررروغى، أي 
 

ويقرررول العلمررراء البالغيرررون أن أحسرررَن وجررروه التضرررمين أن ي يرررد المضرررمن علرررى شرررعره  
بن تة كالتورية أو التشبيه، والتضمين تتعددية وجهررات النظررر بررين حسررن يالسررف ال ررالم حررالوة، 
ويضررفي عليرره جمررااًل وبررين معيررف عنررد بعررض البالغيررين، وقررد عرررف البالغيررون كررال منهمررا، 

سررن: هررو التضررمين الررذي يالتسررف برره ال ررالم حررالوة مثررل تضررمين اآليررات القرآ يررة فالتضمين الح
واألخبررررار، ويرررررد التضررررمين الحسررررن يالررررون علررررى شرررراللين، أمررررا التضررررمين ال لرررري أو التضررررمين 
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الج ئررري، فالتضرررمين ال لررري أن يرررذكر المضرررمن اآليرررة أو الخبرررر كررراماًل، والتضرررمين الج ئررري أن 
 ضمن.يضمن الشاعر بعض اآلية أو الخبر في 

ال ررالم وبررذلك يالررون التضررمين جرر ءًا منرره، أمررا التضررمين المعيررف عنررد مجموعررة مررن  
البالغيرررين فهرررو "تضرررمين اإلسرررناد، وذلرررك يقرررع فررري بيترررين مرررن الشرررعر أو فصرررلين مرررن ال رررالم 
المنشررور علررى أن يالررون األول منهمررا مسررند إلررى الثررا ي فررال يقرروم األول بنفسرره ال يررتم معنرراه إال 

. والضررررب اآلخرررر مرررن التضرررمين، هرررو أن (12)معررردود مرررن عيررروب الشرررعر"الترررالي، وهرررذا هرررو ال
يضرررمن الشررراعر شرررعره والنررراثر  شرررره كالمرررًا آخرررر لغيرررره قاصررردا االسرررتعا ة علرررى تأ يرررد المعنرررى 
المقصود، ولو لم يذكر ذلك التضمين يالون معنى البي  كاماًل فهو ال يحتاج إلى بيرر  إلتمررام 

 ه بنصف بي  أو أقل كما يقول جحظة:معناه، وربما ضمن الشاعر البي  من شعر 

َم فاسرررررررررررررررررقها يرررررررررررررررررا غرررررررررررررررررالم وغنررررررررررررررررري  قرررررررررررررررررُ
 

 ذهرررررررررررف الرررررررررررذين يعرررررررررررا  فررررررررررري أ فرررررررررررافهم  
 

فلرررو لرررم يقرررل فررري هرررذا البيررر  ذهرررف الرررذين يعرررا  فررري أ فرررافهم ل ررران المعنرررى تامرررًا فررري  
الشررطر األول مررن البيرر  ال يحترراج إلررى شرريء آخررر، وقررد اسررتعمل هررذا الضرررب الخطيررف عبررد 

فمررن ذلررك قولرره فرري بعررض خطبرره، وهررو يقررول "فيررا أيهررا الغفلررة  -ه ررحمرر  –الرررحمن بررن  باتررة 
المطرقررررون، أمررررا أ ررررتم بهررررذا الحررررديث مصرررردقون، فمررررا ل ررررم منرررره ال تشررررفقون، فهررررو رب السررررماء 

 .(13)واألرض آية لحق مثل ما أ  م تنطقون"

والتضررمين كمررا ُيعّرفرره أشرررف الرردين الطيبرري فرري كتابرره "البيرران فرري البيرران"، وبعررد ذلررك  
له إلررى عرردة ضررروب فيقررول "التضررمين هررو أن يضررمن الشرراعر مررن شررعر الغيررر والشرررم يفضرر 

 أحداهمها: أن يالون المضمن به تمام البي ، قال ابن العميد:

 وصررررررررررراحف كنررررررررررر  مضررررررررررربو ًا بصرررررررررررحبته
 

 فررررررررررررررراليوم غرررررررررررررررادر ي فرررررررررررررررردا ال سرررررررررررررررالن 
 

 هبررررررررررر  لررررررررررره ريرررررررررررح إنبرررررررررررال فطرررررررررررار بهرررررررررررا
 

  حررررررررو السرررررررررور والحررررررررا ي إلررررررررى الحرررررررر ن  
 

 علررررررررررررررى األرض أ ررررررررررررره كرررررررررررررران منصرررررررررررررروبًا 
 

 ولررررم يالررررن مررررن ضررررروب الشررررعر أ شررررد ي 
 

 إن ال رررررررررررررررررام إذا مررررررررررررررررا أسررررررررررررررررهلوا ذكرهررررررررررررررررا
 

 مررررررن كرررررران بررررررالفهم فرررررري المنرررررر ل الحسررررررن 
 

 وثا يهما: أن يالون المضمن به مصراعًا، يقول الشاعر: 
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 قرررررررررررررررد قلررررررررررررررر  لمرررررررررررررررا أ لعررررررررررررررر  مضرررررررررررررررابه
 

 حرررررررول السرررررررفتق الفضررررررري روضرررررررة أسرررررررى 
 

 أعررررررررررررررررررذاره السرررررررررررررررررراري العجررررررررررررررررررول ترفقررررررررررررررررررا
 

 فررررررررري برررررررررأس مرررررررررا فررررررررري وقوفرررررررررك سررررررررراعة 
 

 فقد ضمن الشاعر المصراع األخير من قول أبي تمام:

 مرررررررررررا فررررررررررري وقوفرررررررررررك سررررررررررراعة مرررررررررررن برررررررررررأس
 

 لقضرررررررررررررررررررري زمررررررررررررررررررررام األربررررررررررررررررررررع األرداس 
 

 وثالثهما أن يضمن بين الصراع، يقول الشاعر:

 إذا مرررررررررررررررررررت بررررررررررررررررردار كنررررررررررررررررر  سرررررررررررررررررا نها
 

 وجرررررردت فرررررري القلررررررف مررررررن ذكررررررراك أح ا ررررررا 
 

 وإن حللرررررررررررررررر  مالا ررررررررررررررررًا كرررررررررررررررران يجمعنررررررررررررررررا
 

 (14)ت ووجررررررررردا اسرررررررررال  دمررررررررروعي زرافرررررررررا 
 

وقررررد فررررّرا البالغيررررون بررررين االقتبرررراس والتضررررمين، إذ إن االقتبرررراس يالررررون مررررن القرررررآن  
والحديث، بينما التضمين يالون من كالم آخر كالنشر والشعر بخاصة، أمررا التضررمين فيختلررف 
عن االقتباس بأ ه ال يالون من القرآن وال الحديث، بل يالون من كالم آخر غيرها، كمررا أ رره ال 

، وقد عّرفوه بقولهم "أن يضمن الشاعر شيئًا مررن  ظررم (15)ن في النثر بل في الشعر خاصةيالو 
 غيره مع التنبه عليه إن لم يالن من األشعار المشهورة " كما في قول القاضي الفاضل مادحًا:

 أيررررررررررا صررررررررررالح اآلمررررررررررال كررررررررررم قلرررررررررر  مثنيرررررررررراً 
 

 إذا  حرررررررررررررررن أثنينرررررررررررررررا عليرررررررررررررررك بصرررررررررررررررالح 
 

 واس:فقد ضّمن بيته شطرًا من بي  أبي  

 إذا  حررررررررررررررررررن أثنينررررررررررررررررررا عليررررررررررررررررررك بصررررررررررررررررررالح
 

 فأ ررررررر  كمرررررررا تثنررررررري وفررررررروا الرررررررذي تثنررررررري 
 

وهرررذا وقرررد يقضررري اخرررتالف المعنرررى أن يبررردل الشررراعر ويغيرررر تغيررررًا يسررريرًا فررري ألفرررا   
 ، وذلك مثل قول شاعرًا في الوصف:(16)التضمين

 أقررررررررررررررررررول لمعشررررررررررررررررررر غلطرررررررررررررررررروا وغضرررررررررررررررررروا
 

 عررررررررررررررررررن الشرررررررررررررررررري  الرشرررررررررررررررررريد وأ  ررررررررررررررررررروه  
 

 هرررررررررررررررررررررو ر جرررررررررررررررررررررال و لرررررررررررررررررررررع الثنايرررررررررررررررررررررا
 

 مترررررررررررررررررى يضرررررررررررررررررع العمامرررررررررررررررررة تعرفررررررررررررررررروه  
 

 فالبي  الثا ي من قول سحيم:

 أ ررررررررررررررررا ابررررررررررررررررن جررررررررررررررررال و ررررررررررررررررالع الثنايررررررررررررررررا
 

 مترررررررررررررررررى يضرررررررررررررررررع العمامرررررررررررررررررة تعرفررررررررررررررررروه  
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وقررد غيررر فررري ألفاررره تغييرررًا يسررريرًا اقتضرراه اخرررتالف المعنررى فرري البيترررين إذ جررال فررري  
 جال.البي  األول صفة للشعر قال شعر جال أي زال، وفي الثا ي صفة للرجل يقال رحاًل  

بمعنررى كشررف األمررور وأوضرراحها، والثنايررا فرري البيرر  األول المررراد بهررا مقرردم األسررنان،  
 أل ها كا   بارزة وفي الثا ي تعني الطرا الصعبة.

والتضرررمين إذا قرررل برررأن كررران مصرررراعًا فمرررا دو ررره سرررمي رفررروًا أو إبرررداعا، وإن زاد عرررن  
 .(17)مصراع سمي استعا ة

أو إلررررى الحررررديث النبرررروي أو إلررررى النشررررر الجيررررد  ويعمررررد األدبرررراء إلررررى الررررنص القرآ رررري 
فيضمنه، ف ن كان التضمين من القرآن أو الحديث فينبغي علررى األديررف بررأن يغيررر منهررا تغييرررًا 
 ثيرررًا، أو يغطررري أ رره منهرررا وإال كررران مررن االقتبررراس، كمررا أ ررره قرررد يعمررد إلرررى النظررام فينثرررره  ثررررًا 

 جديدًا.

ترررب  ب يرررادة أو  قصررران أو تقرررديم أو ترررأخير، وقرررد أجررراز البالغيرررون تغييرررر اللفرررظ المق 
 واالقتباس ثالثة أقسام:

 مقبول: وهو ما كان في الخطف.  -1
 مباح: وهو ما يالون في الغ ل والرسائل والقصص.  -2
 .(18) مردود: وهو ما كان في اله ل -3

وقد شهد المصطلح تطورًا واضحًا في النقد الحديث بعد إن تحول إلى اسم التناص   
تداخل النصي، أي االستفادة من الطاقات الفنية التي تحملها فلذة شعرية، خاصة  بمعنى ال 

في محاولة توريفها داخل  سيج شعري جديد وتتخلى أهمية ا تشاف التداخل النصي ال  
لقصد التأ يد للمعنى أو ترتيف النظم فحسف، بل في تخليق رؤية أعمق تأثيرًا أو أبعد مدى 

على ذلك سوى أ ه فنًا من أهم فنون الشعر العربي الذي يقوم  وأ ثر ثراء، ولي  من دليل 
 أساسًا على ذلك التداخل النصي أو التضمين. 

والتضررمين عنررد أحمررد الحرروفي لرري  معيررف، أل رره كمررا يقررول "إن كرران سرربف عيبرره أن  
يعلق البي  األول على الثا ي فلي  ذلك سررببًا يوجررف عيبررًا، إذ ال فرررا مررن البيتررين مررن الشررعر 
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علررق أحرردهما اآلخررر وبررّين الفقرررتين مررن ال ررالم المنثررور فرري تعلررق أحرردهما برراألخرى  ألّن فرري ت
الشررعر هررو كررل لفررظ مرروزون مقفررى دل علررى معنررى، وال ررالم المسررجوع هررو كررل لفررظ دل علررى 

 .(19)معنى فالفرا بينهما يقع في الوزن ال غير"

 * التضمين في العروض:

ض مررن عيرروب القرروافي "ومثيررل أ رره أحررد عررّد العلمرراء البالغيررون التضررمين فرري العرررو  
 عيوب القوافي الخم  ولي  فيه أنبح من قول النابغة:

 وهررررررررررررررررررم وردوا الجفررررررررررررررررررار علررررررررررررررررررى تمرررررررررررررررررريم 
 

 وهررررررررررررم أصررررررررررررحاب يرررررررررررروم عالررررررررررررا  أ رررررررررررري 
 

 شرررررررررررررررررهدت لهرررررررررررررررررم مررررررررررررررررروا ن صرررررررررررررررررالحات
 

 .(20)أتيررررررررررررررنهم بحسررررررررررررررن السررررررررررررررود منرررررررررررررري 
 

ان، ويأخررذ التضررمين فرري علررم العررروض معنررى مختلفررًا لمعنرراه فرري عملرري البررديع والبيرر  
فعّرفررره األزهرررري "المضرررمن مرررن الشرررعر مرررا لرررم يرررتم معنرررى قوافيررره إال بالبيررر  الرررذي يليررره، وقرررال 

، وال  جررد خالفررًا مررن علمرراء النقررد والعررروض حررول (21)الجوهري "المضّمن من قبلهررا بمررا بعرردها"
مفهررروم التضرررمين العروضررري ل رررن الخرررالف وقرررع بيرررنهم حرررول مرررا إذا كررران التضرررمين برررالمفهوم 

أو ال والحاصررل أو أغلبيررة النقرراد القرردماء يرو رره عيبررًا  وذلررك بسرربف  ظرررتهم بررأن السررابق عيبررًا 
 البي  وحدة تامة تؤدي معنًا مستقاًل دون أن يتعلق البي  بما بعده.

وت عم األخفررو وجهررة  ظررر أخرررى، وا تصررر لهررا ابررن جنرري مررن بعررده إذ يرررى األخفررو  
 يعررد عيبررًا، ويبرردو أن المحرردثين مررن أن التضمين العروضي بالمفهوم الذي تررم عرضرره سررابقًا ال

الشعراء قد وافقوا رأي األقلية من القدماء في أن التضمين لرري  عيبررًا  ألن مبنررى القصرريدة عنررد 
 المحدثين قائم على الوحدة الموضوعية ألعلى وحدة البي  كما يرى القدماء.
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 * التضمين في األصوات:

ات حيث عرفرره ابررن منظررور "المضررمن وتطرا العلماء البالغيون للتضمين في األصو  
من األصوات ما ال يستطاع الوقوف عليه حتى يوصررل برر خر" وُيعّرفرره األزهررري "المضررمن مررن 

 .(22)األصوات أن يقول اإل سان قف فال ب سهام ال الم إلى الحركة"

 * التضمين في النثر:

 لمعرفية.هي أن يضمن اإل سان كالمه بعض النشر واألمثال العربية أو المقوالت ا 

 * التضمين في الشعر:

وهو البي  المقترح الذي ال يالتمل معناه إال بالبي  الذي يليه، وعّرفرره أحمررد بررن علرري  
العروضرري، "هررو بيرر  يبنررى علررى ال ررالم يالررون معنرراه فرري بيرر  يتلرروه مررن بعررد مقتضرريًا لرره، كمررا 

 .(23)فة"عّرف التضمين في الشعر بأ ه اجتالب بي  من قصيدة ألخرى على سبيل المعر 

 * توظيف التضمين في الشعر:

ورف الشعراء واألدباء التضمين في الشررعر وفرري النشررر، وقررد بحررث فرري إمالا يررة ذلررك  
ومرردى تحققرره ومرردى صررحته سررواء أ رراد التضررمين لرربعض ال ررالم أو جمعيررة أو التصرررف فيرره 

ام العبررارة أو والتعبير فيه أو دمجه مع اإلشررارة إلررى ذلررك أو إيررراد معنرراه سررواء بقلررف أو  قررل لتمرر 
إلخفرراء فائرردة وجماليررة أ ثررر للبيرر  أو الررنص، يقررول القر رراجني "إن مررا اسررتند فيرره بحررث الف ررر 
إلى كالم جرررى فرري  ظررم أو  شررر أو ترراري  أو حررديث أو مثررل فيبحررث الخررا ر فيمررا يسررتند إليرره 

ين من ذلك بما يسوغ معه إيراد ذلك ال الم أو بعضرره بنرروع مررن التصرررف أو التغييررر أو التضررم
فيحيل على ذلك أو تضررمينه أو يرردمج اإلشررارة إليرره أو يررورد معنرراه فرري عبررارة أخرررى علررى جهررة 
قلف أو  قل إلى مالان أحق به من المالرران الررذي هررو فيرره أو لي يررد فائرردة فيتممرره أو يررتمم برره أو 

 .(24)يحسن العبارة"
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 * التضمين توكيد:

د إدراجه فرري ال ررالم يقررول ويضيف البالغيون على التضمين بأن يدل على التأ يد عن 
السيو ي "أن التضمين إدراج كالم الغير في أثناء ال الم لقصد التأ يررد أو ترتيررف الررنظم، وهررذا 

 .(25)هو النظام البديعي

 * التضمين والكناية:

وعرررّد بعرررض اللغرررويين التضرررمين بأ ررره لرررون مرررن ألررروان ال نايرررة، وأن التضرررمين يررررتبط  
 تضمين يتدرج تح  مفهوم ال ناية.بال ناية في عالقة و يدة، وأن ال

 * التضمين في النحو:

أقر النحويون بوجود التضمين في اللغة وفي فرع النحو الذي يختصون به، وأ ه   
ركن من أركان التعليل لبعض المسائل النحوية، وتتجلى وريفة النحاة يقر سبف نيام المادة  

وعرفه النحاة "إشراب لفظ معنى  اللغوية مالان تلك بحيث أدت وريفتها في السياا الحديث 
 آخر بحيث تؤدي ال لمة مؤدى كلمتين". 

 * التضمين في المشتقات: 
يرى ال تاب أحمد حسن في كتابه التضمين في العربية أن المشتقات تتفق من قريف   

أو بعيد مع معنى التضمين أو على األقل مع وريفته في النظام النحوي، وبالتالي ف ن دائرة  
 سع لتشمل هذه المشتقات. التضمين تت 

 :(26)* ألوان من التضمين
تضمين القرآن ال ريم ما ورد في التوراة واإل جيل مثل قولرره تعررالى: )وكتررف علرريهم فيهررا أن   -1

 النف  بالنف (.

التضررمين بعررد بعررد التحريررر، وهررو أن يصرررف المضررمن وجرره البيرر  المضررمن عررن معنررى  -2
 النابغة في صفة النحو:  قائله إلى معناه هو مثل صرف الشاعر قول
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 تجلررررررررررررررررررررو بقررررررررررررررررررررادمتي حمامررررررررررررررررررررة أيالررررررررررررررررررررة
 

 يرررررررررررررررررررررردًا أسرررررررررررررررررررررن لتائررررررررررررررررررررره باألثمرررررررررررررررررررررد 
 

  رررررررررررررررررراإلقحوان عرررررررررررررررررر اة عررررررررررررررررررين سررررررررررررررررررمائه
 

 جفررررررررررررررررررر  أعاليررررررررررررررررررره وأسرررررررررررررررررررفله  ررررررررررررررررررردي 
 

 التضمين بعد التقسيم مثل قول الشاعر: -3

 خلقرررررررررررر  علررررررررررررى برررررررررررراب األميررررررررررررر كررررررررررررأ ني
 

 قفرررررررا  بررررررررك  مررررررررن ذكررررررررى حبيررررررررف ومنرررررررر ل 
 

 إذ جئررررررررر  أشررررررررررالي  ررررررررررول ضرررررررررريق وفاقررررررررررة
 

 ن ال  هلررررررررررررررك أسررررررررررررررى وتجمررررررررررررررليقولررررررررررررررو  
 

 التضمين اإلشاري: -4

وهو التضمين الذي يحيل الشاعر فيه، ويشررير إشررارة فيررأتي برره كأ رره  ظررم األخبررار أو  
 شبيه به، وذلك مثل قول أبي تمام:

 لعمررررررررررو مرررررررررع الرمضررررررررراء والنرررررررررار تلتظرررررررررى
 

 أرا وأحلرررررررى منرررررررك فررررررري سررررررراعة ال ررررررررب 
 

 أراد المضروب به المثل:

 بتررررررررررررررررررهالمسرررررررررررررررررتجير بعمررررررررررررررررررو عنرررررررررررررررررد كر 
 

  المسررررررررررررتجير  مررررررررررررن الرمضرررررررررررراء بالنررررررررررررار   
 

 * التضمين في ميزان النقد: 
وضع البالغيون التضمين في مي ان  قدي، وأقروا بوز ه الذي يحدثه بسبف إضافة   

 جمالية عالية للنص ويالون حسنًا ويالون قبيحًا مثل قول الشاعر:
  ان القلف ليلة مثل يعذي 

 

 بليلى العامرية أو يراح  
 

 ا سترك فبات  قطاة غيره
 

 تجاذبه وقد علق الجناح  
 

 فلم يتم المعنى في البي  األول حتى أتمه في البي  الثا ي، وهذا هو النوع القبيح. 
وقد ورد التضمين في قسمين من أقسام البالغة العربية هما: البيان والبديع ويختص   

ر من شاعر آخر،  التضمين البيا ي بتضمين لفظ آخر، ويختص التضمين البديعي بأخذ شاع
وقد تناول العلماء البالغيون التضمين البيا ي من زوايا متعددة من حيث مفهومه وعالقته  

بالحقيقة والمجاز وال ناية ثم من كو ه سماعيًا أو نياسيًا، وعرفه الرُّما ي "تضمين ال الم هو 
ن  حصول معنى في من غير ذكر له باسم أو صفة هي عبارة عنه والتضمين على وجهي

"، وقال  (27)أحدهما يدل على ال الم داللة اإلخبار، واآلخر ما يدل عليه داللة القياس
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ال مخشري في تعريف التضمين " من شأ هم تضمين الفعل معنى فعل آخر فيجرو ه مجراه 
ويستعملو ه مع إرادة معنى المتضمن، وقال إن الغرض من التضمين إعطاء مجموع معنيين 

 نى". وذلك أقوى من إعطاء مع
وعّرفه ابن هشام "قد يشربون لفظًا معنى لفظ آخر فيعطو ه حالمة، ويسمى ذلك   

تضمينًا وفائدته أن تؤدي ال لمة مؤدى كلمتين" وقال سعد الدين النقتاذا ي بن كمال باشا  
 .(28)"التضمين أن يقصد باللفظ معناه الحقيقي"

 * التضمين البديعي: 
يعي ابن المعت  حيث عّرفه بأ ه "أخذ  من أول من اعترض مفهوم التضمين البد 

شاعر من شاعر آخر بيتًا أو دو ه وتضمينه في شعره"، وعرفه ابن رشيق " هو قصدك إلى 
 البي  من الشعر فتأتي به آخر شعرك أو في وسطه كالمتمثل". 

 * التضمين البديعي في الميزان النقدي: 
ان النقدي، وتعرض لذلك ابن  وقد زان العلماء البالغيون التضمين البديعي في المي   

 رشيق فوجدها تتجه باتجاهين: 
 األول: موقع البي  المضمن و ظرة الشاعر األخذ بهذا البي . 

 .(29)اآلخر: أن يصرف الشاعر معنى قائله إلى معناه"
أما ابن األثير فقد بين أن نيمة التضمين ت من في زيادة المعنى وتوكيده، أما حسن   

خطيف الق ويني " هو ما زاد في البي  المضمن   تة الغية كالتورية التضمين وأجوده عند ال 
والتشبيه"، أما ابن حجة الحموي فهو يوافق سابقيه على أن أحسن التضمين ذلك الذي  

 يصرف عن معناه إلى معنى جديد. 
 * آراء المحدثين في التضمين: 

 وتقسم آراء المحدثين إلى قسمين هما: 
 ا ي والنحوي. آراؤهم في التضمين البي -أ

 آراؤهم في التضمين البديعي. -ب
و ستبين من خالل هذا البحث خالفا واسعًا عند القدماء حول المفهوم ل ل من التضمين  -أ

البيا ي والتضمين النحوي، ولقد بدا التضمين لدى المحدثين وكأ ه مشاللة تعا ي منه اللغة  
 العربية، وا قسموا لذلك لقسمين: 
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 واقع في اللغة ال محالة وأن له هدفًا وغرضا.  األول: قسم يرى أ ه
 الثا ي: أ  ر وقوعه في اللغة. 

أما القسم األول قد ا صف بحثهم حول تحديد مفهومه وبيان وريفته في اللغة   
والبالغة كما تحدثوا عنه من حيث كو ه سماعيًا أو نياسيًا ومن هؤالء الباحثين محمد  

 الخضر حسين. 
هو يقر وقوع التضمين في العربية بالصورة التي كررها  أما الشي  اإلسالندري ف 

القدماء غير أ ه يضيف شر ا آخر على ما اشتر ه القدماء وهو موافقة العبارة التي وقع  
 فيها التضمين للذوا العربي. 

أما الدكتور منصور فهمي ف  ه يقتصر التضمين على الضرورة الشعرية والسجع ثم   
 رسميًا، إذ عرض على مجمع اللغة العربية فأجازه أ ثر  أخذ البحث في التضمين مأخذاً 

أعضائه، واتخذوا القرار التالي بشأ ه " التضمين يؤدي فعل أو ما في معناه فيعطي حالمة  
 في التعدي والل وم"، ويرى المجمع اللغوي أن التضمين نياسي ال سماعي" بشروم ثالثة: 

 تحقق المناسبة بين الفعلين.  -1
 تدل على مالحظة الفعل اآلخر ويؤمن معها اللب . وجود قرينة  -2
 مالءمة التضمين للذوا العربي. -3

أما القسم اآلخر فيمثله الدكتور عباس حسن والدكتور إبراهيم السامرائي والدكتور   
 حسن عواد فتمثل  آراؤهم في زاويتين: 

 ة. إعادة النظر في دراسة التضمين وفق ما يقتضيه علم الدالالت الحديث -1" 
إلغاء التضمين، ألن مبناه على ف رة األصل والفرع وهي ف رة منطقية لم تعد في رأيهم   -2

 صالحة لتفسير راهرة التضمين في اللغة". 
والتضمين في رأي الدكتور عباس حسن ال يستخرج عن إحدى حالتين وفي غيرها   

 .(30) الفساد اللغوي واالضطراب الهدام 
مين قديمًا منذ عصور االستشهاد واالحتجاج اللغوي ف ن إن األلفا  التي وضع  بالتض -1

 استعمالها دليل على أصالة معناها الحقيقي. 
إن العصور المتأخرة عن عصور االستشهاد واالحتجاج غير محتاجة إلى التضمين   -2

 .(31) الستغاثتها عنه بالمجاز وال ناية وغيرها من أ واع البيان
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 وقد لخص السمارائي إلى نتيجتين: 
 ألولى: تلخيص ما توصل إليه القدماء والمحدثين عن التضمين. ا

الثا ية: دعوة إلى دراسة التضمين تح  باب دالالت األلفا  من الوجه التاريخية، والنتيجة  
 األولى لخص فيها مذاهف ثالثة قبل  في التضمين هي: 

 بين األصل. المادة المتضمنة قد استخدم  على الوجه الحقيقي مع قطع الصلة بينها و  -1
 إن المادة المتضمنة قد استخدم  على الحقيقة والمجاز معًا في آن واحد.  -2

أما النتيجة الثا ية فيتقرر فيها المناداة بضرورة أن تؤرخ األلفا  وتقيد بعصورها   
 .(32) وبقائها

 * آراء المحدثين في التضمين البديعي: 

حيث إ ه ضرب من األخذ  لم يختلف المحدثون حول مفهوم التضمين البديعي من  
المشروع للشاعر، وا صف حديثهم حول نيمته البالغية "ويتفق الدكتور بدوي  با ه مع  

القدماء، وأ ه لي  من الرسقة المشهورة ويرى أن التضمين البديعي دلياًل واضحًا على مهارة 
 .(33) األديف وسعة ثقافة ووفرة ا العه"

ور كررل شرراعر أو  اشررر أن يضررمن شررعره أو ويتفررق مررع القرردماء أيضررًا "أ رره لرري  بمقررد 
 ثره، بل ينبغي أن يالون الشاعر أو الناشر على درجة من اللباقة في االختيار والتضررمين مررن 

. أمرررا الررردكتور السرررامرائي فيررررى فررري التضرررمين البرررديعي ضرررربًا مرررن التقليرررد (34)شرررعر اآلخررررين"
ئرررك الرررذين حرمررروا االبت رررار والمحا ررراة ويضررريف أن الشرررعراء الرررذين لجئررروا إلرررى التضرررمين هرررم أول

 .(35)والتجديد

 * تتبلور وجهات نظر النقاد حول المفهوم في ثالثة أوجه:
 بجمع االقتباس والتضمين في مفهوم واحد هو التضمين ومن أشهر مؤيديه ابن األثير. -1
 يقتصر مفهوم التضمين على أخذ شاعر من شاعر آخر وهو الرأي الغالف. -2
 إلبداع على  حو ما رأينا عند ابن حجة الحموي.يطلق على التضمين ا -3

 وإزاء هذه التعريفات يسجل أحمد حسن في كتابة التضمين في العربية حقائق منها:
 إ ها تتفق على أن المعنى العام للتضمين هو إشراب لفظ معنى لفظ آخر. -1
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لبالغة من إن في التضمين فائدتين األولى تختص بالمعنى، وهي التي عني بها علماء ا -2
حيث عالمتها بالحقيقة أو المجاز أو ال ناية، والثا ية، تختص التركيف وهي التي عني بها 

النحاة  وذلك من حيث تعدي الفعل ول وجته ومن حيث أقرها في تعليل بعض المسائل  
 النحوية: 

 إن التضمين ال يقع في األفعال وحسف، وإ ما يقع في األسماء. -3
ي البد فيه من تقدير حال مأخوذة من الفعل اآلخر ليناسف الفعل  إن التضمين البيا  -4

 المذكور. 
 * نتائج حول مفهوم التضمين: 

اضطراب علماء البالغة اضطرابًا واضحًا أضاع تحديد مفهوم التضمين البيان، بحيث   -1
 بدت األدلة التي قدموها غير مقنعة للباحث الذي يستقضي حقائق األمور.

  هم لم يستطيعوا تقديم القيمة البالغية للتضمين مما جعل اإلفادة منه  بناء على ذلك ف -2
 غير راهرة. 

الخلط الواضح بين ما سمي بالتضمين البيا ي، وما سمي بالتضمين النحوي وعدم تقديم   -3
 أدلة مقنعة للتفرقة بين النوعين. 

 * هل يعد الشاعر المضمن أصياًل أم مقلدًا؟
الة والتقليد هو إذا كان الشاعر يضع  صف عينيه أ ه  إن الحد الفاصل بحسن األص 

سيالتف قصيدة ينوي أن يضمنها شيئا من شعر غيره  ف ن هذا الفعل سيؤول بالشاعر إلى  
الت لف والتقليد أما ما يأتي عفوًا وفي أثناء قول قصيدة أصيلة، فلذلك ال يعد ت لفا، وإ ما هو 

 من قبيل توارد األف ار التي ترد ألي شاعر. 

 ويعقف الدكتور منير سلطان على التضمين ويجمله في النقام التالية:  
 ا تشر التضمين بين ربوع اللغة والعروض والنقد فأ د بذلك تجذره في التراث العربي.  -1
بالرغم من تقلف التضمين بين هذه الربوع إال أ ه حافظ على أصل مادة "ضّمن" التي   -2

 .(36) تعني االحتواء
 بين السرقة واال تحال والتضمين.  فرا النقاد -3
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تجل  براعة النقاد العرب في كشف جماليات التضمين التي ترك ت في زيادة الفائدة   -4
 واإليجاز والتوكيد والتمثيل. 

الحظوا أن التضمين لي  مقصورًا على الشعر، بل يتعداه إلى التن يل ولي  مقصورًا   -5
 . عليها، بل تعداها إلى التضمين في األصوات 

 الحظوا أن التضمين يأتي بأشالال مختلفة تبعًا لتنوع وجوه اإلبداع الشعري والنثري.  -6
الحظوا أن التضمين يضفي جمااًل على النص وأ ه يالون حسنًا ويالون قبيحًا، وأن   -7

 التجا   شرم من شروم الحسن فيه. 
من الصفة التي  لم يالن في حسبا هم أن يفلسفوا "التضمين" وأن يخرجوا إلى آفاا أرحف  -8

 حصروه فيها. 
 * مصطلحات انبثقت عن التضمين: 

 التو يد  -4 التمليط  -3  االستعا ة -2  اإلبداع -1
 الرم   -7  التأسي   -6  االقتباس -5

 * التمثيل: 
وفي رأيي لقد اختلف كثير من النقاد والبالغيون حول هذا الفن من فنون البيان قبل   

أن يتناوله البالغيون بالتجديد والتقسيم، وأقدم شخص عرض للموضوع هو قدامة بن جعفر، 
 ولقد مثل أن امرؤ القي  أول من ابت ره. 

ل على معنى آخر،  فعرفه قائاًل " إن يريد الشاعر إشارة إلى معنى يتضح كالمًا يد 
وذلك المعنى اآلخر وال الم ينبئان عما أراد أن يشير إليه"، وعرفه بعضهم بالمماثلة، وذلك  

 أن تمثل شيئا بشيء فيه إشارة". 

أما التمثيل عند ابن رشق فهو من ضروب االستعارة قال: "هو المماثلة عند بعضهم   
 .(37) وذلك أن تمثيل شيئًا بشيء فيه إشارة"

بد القاهر الجرجا ي فصاًل  وياًل من التشبيه والتمثيل للتفريق بينهم "فقد  وقد عقد ع  
 ان كغيره من الباحثين اللذين يجمعون أن التشبيه عام والتمثيل أخص منه والقاعدة التي  

 .(38)خرجوا بها "أن كل تمثيل تشبيه ولي  كل تشبيه تمثيل"
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التمثيل مترادفين، وهما في ذلك  وأما ال مخشري وابن األثير ف  ها يجعالن التشبيه و  
ينظرون إلى معنى اللفظ اللغوي للفظين، وقد خص السالا ي التشبيه باسم التمثيل، كأ ه يريد  
أن يقول إن التشبيه ما كان وجهة وصفًا غير حقيقي وكان مركبًا ولي  من التمثيل أن يالون 

ول يخالف السالا ي عبد القاهر  وجه الشبه حسيا مركبًا أو عقليًا حقيقيًا مفردًا، ففي هذا الق
الجرجا ي الذي يرى أ ه تمثيل لحاجته إلى التأويل والتركيف يالون في  رفين: وهو أن يقصد  
إلى متعددين ينت ع منها هيئتين ثم يقصد اشتراك الهيئتين في هيئة تعمها، وإ ما يالون ذلك  

 .(39)إذا كان وجه الشبه مركبًا يمالن ا ت اع الهيئة التي تعمها فيه
والتمثيل عند الخطيف الق ويني وجمهور البالغيين بعده "وهو ما كان وجه الشبه   

 منه وصفًا منت عًا من متعدد أي من أمرين أو أمور ويدخل في هذا األمر عدة أقسام: 
 ما كان  رفاه مفردين  -1
 ما كان  رفاه مركبين  -2
 ما كان األول مفردًا والثا ي مركباً  -3
 .(40)بًا والثا ي غير مركف"ما كان األول مرك -4

وعلى هذا في قولهم يخالفون السالا ي الذي قيد الوجه المنت ع من متعدد الذي   
يسمى تشبيه تمثيلي بالو ه غير حقيقي، ويرى عبد القادر أن التشبيه الذي هو األولى أن  
يسمى تمثياًل لبعده عن التشبيه الظاهر والصريح، وخالصة ذلك، ف ن التمثيل عند عبد  
القاهر: ما كان الوجه فيه عقليًا غير حقيقي من غير  ظر إلى إفراد أو تركيف، وعند  

السالا ي ما كان الوجه فيه عقليًا غير حقيقي وهو مركبًا فهو يرى ري عبد القاهر، ويضيف  
إليه شرم التركيف، وعند الخطيف الق ويني وجمهور البالغيين ما كان الوجه فيه مركبًا  

  ه حسيًا أو عقليًا. بصرف النظر عن كو 
وال مخشري ال يفرا بين التشبيه والتمثيل  أل ه كما يبدو كان ينظر إلى معنى   

الوضع اللغوي فالتشبيه عنده يرادف التمثيل، ويقول الرازي "وقد حضوا التمثيل المنت ع من  
 . (41)اجتماع أمور يتقيد البعض بالبعض باسم التمثيل"

ن يريررد الشرراعر إشررارة إلررى معنررى فيضررع كالمررًا يرردل وقررد عررّرف ابررن قدامررة التمثيررل "أ 
 .(42)على معنى آخر وذلك المعنى اآلخر وال الم ينبئان عما أراد أن يشير إليه"
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 * أمثلة على التمثيل:

 يقول امرؤ القي : 

 وما ذرف  عيناك إال التقدمى 
 

 بسرررررررررررهيك فررررررررررري أعشرررررررررررار قلرررررررررررف مقترررررررررررل 
 

مين اللررذين مثررل بهررا عينيهررا ومثررل قلبرره فمثررل عينيهررا بسررهي الميسررر فجمررع أعشررار قلبرره للسرره
 بأعشار الجذور فتم  له جهات االستعارة والتمثيل.

 وأيضا:

 أ ترررررررررررررررررررري أقيررررررررررررررررررررد بالمررررررررررررررررررررأثور راحلترررررررررررررررررررري
 

 وال أبرررررررررررررررالي وإن كنرررررررررررررررا علرررررررررررررررى سرررررررررررررررفر 
 

 فقوله أقيد المأثور تمثيل بديع، والمأثور هو السيف الذي فيه أثر.

 * النسخ:

ل علررى أخررذ ال ررالم كالمررًا تامررًا بلفظرره وقررد أخررذ هررذا المصررطلح مررن  سرر  ال ترراب وبررد 
ومعناه "أما النس  ف  ه ال يالررون إال فرري أخررذ المعنررى واللفررظ جميعررًا، أو فرري أخررذ المعنررى وأ ثررر 

 ، وعلى ذلك ضربان:(43)اللفظ  أل ه مأخوذ من  س  ال تاب

 األول: وقوع وقوع الحافر على الحافر كقول امرؤ القي :

 وقوفررررررررررررًا بهررررررررررررا صررررررررررررحبي علررررررررررررى مطرررررررررررريهم 
 

 قولرررررررررررررررون ال تهلررررررررررررررررك أسررررررررررررررررى وتجلرررررررررررررررردي 
 

 وكقول  رفة:

 وقوفررررررررررررًا بهررررررررررررا صررررررررررررحبي علررررررررررررى مطرررررررررررريهم 
 

 يقولرررررررررررررررون ال تهلررررررررررررررررك أسررررررررررررررررى وتجلررررررررررررررررد 
 

وال مخشري ال يفرا بين التشبيه والتمثيل  أل ه كما يبدو كان ينظر إلى معنى   
الوضع اللغوي، فالتشبيه عنده يرادف التمثيل، ويقول أل ه كما يبدو كان ينظر إلى معنى  

غوي فالتشبيه عنده يرادف التمثيل، ويقول الرازي "وقد حظوا التمثيل المنت ع من  الوضع الل



 التضمين في التراث النقدي والبالغي                                                                        

                       
 83 مجلة بحوث كلية اآلداب                                                                         

، وقد عرف ابن قدامة التمثيل "أن يريد  (44) اجتماع أمور بتقيد البعض بالبعض باسم التمثيل
الشاعر استعارة إلى معنى فيضع كالمًا يدل على معنى آخر، وذلك المعنى اآلخر وال الم 

 .(45) يشير إليه  ينبئان عما أراد أن
 * أمثلة على التمثيل: 

 يقول امرؤ القي :  
 وما ذرف  عيناك إال التقدمى 

 

 بسهميك في أعشار قلف مقتل  
 

فمثل عينيها بسهمي الميسر فجمع أعشار قلبه للسهمين اللذين مثل بهما عينيها ومثل قلبه  
 بأعشار الجذور فتم  له جهات االستعارة والتمثيل. 

 وأيضًا:  
 د بالمأثور راحلتي إ ني أقي 

 

 وال أبالي وإن كنا على سفر  
 

 فقوله ُأقيد المأثور تمثيل بديع، والمأثور هو السيف الذي فيه أثر. 
 * النسخ: 

وقد أخذ هذا المصطلح من  س  ال تاب وبدل على أخذ ال الم كالمًا تامًا بلفظه   
، أو في أخذ المعنى وأ ثر  ومعناه "أما النس  ف  ه ال يالون إال في أخذ المعنى واللفظ جميعاً 

 ، وعلى ذلك ضربان: (46) اللفظ  أل ه مأخوذ من  س  ال تاب
 األول: وقوع وقوع الحافر على الحافر كقول امرؤ القي : 

 وقوفررررررررررررًا بهررررررررررررا صررررررررررررحبي علررررررررررررى مطرررررررررررريهم 
 

 يقولرررررررررررررررون ال تهلررررررررررررررررك أسررررررررررررررررى وتجلررررررررررررررررد 
 

 وكقول  رفة:
 وقوفررررررررررررًا بهررررررررررررا صررررررررررررحبي علررررررررررررى مطرررررررررررريهم 

 

 يقولرررررررررررررررون ال تهلررررررررررررررررك أسررررررررررررررررى وتجلررررررررررررررررد 
 

 ي: وهو الذي يؤخذ فيرره المعنررى وأ ثررر اللفررظ كقررول بعررض المتقرردمين يمرردح معبرردًا صرراحف الثا
 الفناء:

 أيمررررررررررررررررررررا  ررررررررررررررررررررولى والسررررررررررررررررررررديجي هبرررررررررررررررررررره
 

 ومرررررررررررررا قصررررررررررررربات السررررررررررررريف إال لمعبرررررررررررررد 
 

 وقد عّرفه بعضهم "النس  هو أن يتفقا لفظًا ومعنى بالقصد وهو على ضربين:  
 إحداهما: أن يتفق في تمام ال الم ويسمى المصالتة. 

 .(47)ثا يهما: أن يختلفا في يسير في اللفظ ويسمى اال تحال"
 السرقات الشعرية: 
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على    عرضه  في  يدل  كان  إن  ال الم  أن  على  متفقون  البالغيون  العلماء  يقول 
فال يعد سرقة وال استعا ة وال  حوها،    -كالوصف بالشجاعة والسخاء والذكاء والبالدة   -العموم 

لفا  عامة متعارف عليها، التي يستخدمها الناس في حياتهم  ويعني هذا ال الم إذا كا   األ
فيها  يشترك  ال لمات  فهذه  سرقة  تعد  من وجهة  ظرهم ال  فهي  مشتركة  أمور  اليومية وهي 

 الفصيح واألعجم والشاعر والمفحم، ومثال ذلك قول محرز بن المالبر الضبي: 
  ررررررررررررررررررررأن د ررررررررررررررررررررا يرا علررررررررررررررررررررى قسرررررررررررررررررررررماتهم 

 

 وإذا كرررررررررررران قررررررررررررد شررررررررررررق الوجرررررررررررروه لقرررررررررررراء 
 

فهنا ذكر هيئات تدل على الصفة الختصاصها بمن له صفة كوصف الرجل حال   
 الحرب بابتسام وسالون الجوارح وقلة الف ر ومن هنا األخذ والسرقة  وعان: 

 راهرة -1
 غير راهرة.   -2

الظاهرة: إن يؤخذ المعنى كله أما مع اللفظ كله أو بعضه، وأما وحده "ف ذا كان   
لنظمه فهو مذموم مردود  أل ه سرقة محضنة ويسمى  سخًا أو   المأخوذ كله من غير تغيير

 ، ومثال ذلك قول عبد ر ابن ال بير: (48)ا تحاالً 
 إذا أ   لم تصف أخاك وجدته 

 

 على  رف الهجران أن كان يعقل 
 

 ويركف حد السيف من أن تضيمه
 

 إذا لم يالن عن شفره السيف مرحل 
 

أبا بالر، ولم يفارا عبد ر المجل  حتى دخل  فقال له معاوية: لقد شعرت بعدي يا   
 مع  بن أوس الم  ي فأ شد كلمته التي أولها: 

 لعمرك ما أدري وإ ي ألوجل
 

 على أينا تعد المنيه أول  
 

حتى أتى عليها وفيها أ شده عبد ر، فأقتل معاوية على عبد ر وقال له، ألم   
، وبعد فهو أخي من الرضاعة، وأ ا أحق  تخبر ي أ هما لك؟ فقال: المعنى لي واللفظ له

 بشعره. 

 فقد يحدث في السرقة أمور إحداهما:  

 النقل: وهو أن ينقل معنى األول إلى غير محله. 
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 والثا ي: أن يالون معناه أشمل من المعنى األول. 

القلف: وهو أن يالون معنى الثا ي  قيض معنى األول سمي بذلك لقلف المعنى إلى  قيضه، 
 بغي على أحد أن يحالم على شاعر بالسرقة ما لم يعلم بالحال. ولهذا ال ين

ومن أول من أشار إلى موضوع السرقات الشعرية، هو الجاحظ، وذلك في معرض   
حديثه عن التأثير بين الشعراء إذ يقول "ال يعلم في األرض شاعر تقدم في تشبيه مصيف تام  

يع مخترع إال وكل من جاء من وفي معنى غريف بمجيف أو في معنى شريف كريم أو في بد 
الشعراء من بعده أن يستعين بالمعنى ويجعل  فسه شريالًا منه كمعنى الذي تنازعه الشعراء  
فتختلف ألفارهم وأعاريض أسقارهم، وال يالون أحد منهم أحق بذلك المعنى من صاحبه أو  

ا خطر  لعله يجحد إ ه سمع بذلك المعنى قط وقال أ ه خطر على بالي من غير سماع كم
 .(49) على بالي

وكما ذكر ا سابقا فقد قسم البالغيون السرقة إلى قسمين سرقة راهرة وسرقة غير   
 راهرة، واآلن سنبين أ واع كل قسم من هذه األقسام: 

 * السرقة الظاهرة:

النسرر : ويقرررال لررره أيضررا اال تحرررال وهرررو أخررذ المعنرررى واللفرررظ معررا أو أخرررذ المعنرررى ومعظرررم  -1
 لنظمه وهو مذموم، وقد تم عرضه سابقًا بشالل مفصل.  اللفظ من غير تغيير

اإلعارة أو المسرر : وهررو أخررذ المعنررى واللفررظ معررا مررع تغييررر الررنظم أو أخررذ المعنررى وبعررض   -2
اللفرررظ، فررر ذا كررران مرررن المرررأخوذ منررره الختصاصررره بحسرررن الرررنظم وقررروة السررربك أو االختصرررار أو 

 زيادة معنى فهو حسن ومقبول ومن ذلك قول بشار:

 ف النرررررررراس لررررررررم يظفررررررررر بحاجنررررررررهمررررررررن راقرررررررر 
 

 وفرررررررررررررررراز بال يبررررررررررررررررات الفالررررررررررررررررك اللهررررررررررررررررج 
 

 ويقول سلم الساخر: 
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 مررررررررررررررررن راقررررررررررررررررف النرررررررررررررررراس مررررررررررررررررات غمررررررررررررررررا
 

 وفرررررررررررررررررررررررررررررررررراز باللررررررررررررررررررررررررررررررررررذة الجرررررررررررررررررررررررررررررررررررور 
 

فرررالمعنى فررري البيترررين واحرررد وبيررر  سرررلم أجرررود سررربالًا وأحضرررر لفظرررًا، وقرررد شرررهد بسرررتار  
ذب وإن كررران لتلميرررذه سرررلم لهرررذا فقرررال: "ذهرررف  ر بيتررري فهرررو" أي بيررر  سرررلم" أحرررق منررره وأعررر 

 .(50)المأخوذ دون المأخوذ منه في البالغة فهو مذموم مردود"

اإلمام أو السل  "وهو أحد المعنى وحده دون اللفظ، وهذا أدا أ واع السرقات مذهبًا   -3
 وأحسنها صورة" ويأتي على ثالثة ألوان: 

 أولها: أن يالون الثا ي أبلغ من األول لحسن  ظمه وجوده سباله.
 الون الثا ي دون األول فثي البالغة وجودة السبك. ثا يهما: أن ي

ثالثهما: أن يالون الثا ي مثل األول في البالغة وجودة السبك وعندئذ يالون الفصل لصاحف 
 .(51)األول

السرقة غير الظاهرة: فهي مقبولة بجميع أ واعها لما فيها من حسن التصرف وخفاء األخذ  
، أل ها عندئذ تخرج من سبيل األخذ واالتباع إلى وكلما كان األخذ أشد خفاء كا   أولى قبوالً 

 خير االختراع أو اإلبداع وهي عدة أمور: 
 أن يتشابه معنى األول ومعنى الثا ي دون  قل المعنى إلى محل آخر كقول الطرماح: -1

 لقد زاد ي حف النف  وإ ني 
 

 بغيض إلى كل مرى غير  ائل 
 

 وقول أبي الطيف: 
 صوإذا أتتك مذمتي من  اق

 

 فهي الشهادة لي بأ ي كامل 
 

 النقل: هو أن ينقل معنى األول إلى غير محله، كما في قول البحتري:  -2
 جلبوا وأسرق  الدماء عليهم

 

 محمرة ف أ هم لم يلبسوا  
 

 أخذه المتنبي فنقله إلى السيف فقال:  
 يب  الجيع عليه وهو مجرد 

 

 عن غمده ف أ ما هو معتمد  
 

 ثا ي أشمل من معنى األول، كقول جرير:أن يالون معنى ال -3
 إذا غضب  عليك بنو غيم

 

 وجدت الناس كلهم غضابا 
 

 وقول أبي  واس:  
 لي  على ر بمست بر

 

 أم يجمع العالم واحد  
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 فبي  أبي  اس أشمل  ألن العالم يشمل األ   وغيرهم كالمالئ ة والجن وغيرها.  
ض معنى األول وسمي بالقلف  ألن الشاعر يأخذ  القلف: هو أن يالون المعنى الثا ي  قي -4

 المعنى ويقلبه إلى  قيضه كما في القول: 
 أجرررررررررررررررد المالمرررررررررررررررة فررررررررررررررري هرررررررررررررررواك لذيرررررررررررررررذ

 

 حبررررررررررررررررررررا لررررررررررررررررررررذكره فليلمنرررررررررررررررررررري اللرررررررررررررررررررروم  
 

 أخذ ابو الطيف هذا المعنى وعالسه فقال: 

 أحبرررررررررررررررررررررره وأحررررررررررررررررررررررف فيرررررررررررررررررررررره المالمررررررررررررررررررررررة
 

 أم المالمررررررررررررررررررة فيرررررررررررررررررره مررررررررررررررررررن أعدائرررررررررررررررررره 
 

بة  أل ها تذكره بالحبيف والمثنررى أ  رهررا وكرههررا  فالبي  األول يقول إن المالمة محبو  
 أل ه ال يستطيع أن يحبه ويحف أعداءه أن المالمة ال ت ون إال من أعدائه.

 أي يأخذ بعض المعنى ويصف عليه زيادة تحسنه وتحمله كقول األخوة: -5

 وترررررررررررررررررررررررى الطيررررررررررررررررررررررر علررررررررررررررررررررررى آثار ررررررررررررررررررررررا
 

 رأي عررررررررررررررررررررررررررين ثقررررررررررررررررررررررررررة أن سررررررررررررررررررررررررررمتار 
 

 وقول أبي تمام: 

 أعالمررررررررررره صرررررررررررخى وقرررررررررررد حللررررررررررر  عقررررررررررراب
 

  عهقبرررررررررران  يررررررررررر مررررررررررن الرررررررررردماء  واهررررررررررل 
 

 أقامررررررررررررر  مرررررررررررررع الريرررررررررررررات حترررررررررررررى كأ هرررررررررررررا
 

 مرررررررررررن الجبرررررررررررين غرررررررررررال أ هرررررررررررا ال تفاعرررررررررررل 
 

فأبو تمام قد جعل الطيور "في الدماء  واها" وتلك زيادة حسن  المعنى وقررته   
ها فضرر األفواه واثقة بأ ه ستطعم أ ما  يور أي تمام ف  ها تهل من دماء األعداء، ثم جعل

قائمة مع الرايات حتى كأ ها من الجبين غال أ ها ال تقاتل ألن مهمتها أن تنهل من الدماء  
 وتلك زيادة أخرى ازداد بها المعنى حسنًا وبهاًء. 

 رأي الجرجاني في السرقات: 
قال الجرجا ي وهو أصح مذهبًا وأ ثر تحقيقًا من كثير ممن في هذا الشأن "ولي    

وال من  قاد الشعر حتى غير بين أصنافه واتسامه و حيط علما   أعد من جها بشدة ال الم،
تربية ومنازله فتفصل بين السرقة والغصف وبين اإلغارة واالختالس وتعرف اإللمام من  

المالحظة وتعرف به من اآلخر وبين المختص الذي جاره المبتدئ فمل ه واجتباه السابق  
 "(52)فاقتطفه
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من كبار العلماء الذين يستطيعون الفصل في  وملخص قول الجرجا ي في أ ه لي   
أمر السرقات وتميي  أصنافها ومنازلها وتميي  المشترك الذي ال يعد سرقة والمبتذل الذي  

 لي  ألحداث دون آخر. والمختص الذي تمتل ه المبتدى والسابق إليه. 
 قيم تكوين السرقة؟

ال في المعا ي  السرقة إ ما هي في البديع المخترع الذي يختص به الشاعر   
المشتركة التي هي جارية في عاداتهم ومستعملة في أمثالهم ومحاوراتهم، ويقول القيروا ي  

"وات ال الشاعر على السرقة والدة وعج  وتركه كل معنى سبق إليه جهل، ول ن المختار له 
 .(53) عندي أوسط الحاالت"

غير بعض المعنى  وقال بعض الحذاا المتأخرين من أخذ معنى بلفظة سارقًا ف ن  
 ليخفيه أو يقلبه عن وجهة كان ذلك دليل سالمته. 

وأما ابن وكيع فقد قدم في صدر كتابه على أبي الطيف مقدمة ال يصح ألحد معها  
 شعر إال الصدر األول إن سلم ذلك لهم وسماه " تاب المنصف". 

ملة  ويصف ابن رشيق في كتابه العمدة بعض أ واع السرقات منها ويتحدث عنها ج 
 فيقول: 

االصطراف: وهي أن يعجف الشاعر بين من الشعر فيصرفه إلى  فسه ف ن االصطراف  
صرف عليه على جهة المثل فهو اجتالب واستلحاا، وإن ادعاه جملة فهو ا تحال، وال يقال 

منتحل إال لمن ادعى شعرًا لغيره وهو يقول الشعر وإما إن كان ال يقول الشعر فهو مدع غير 
 منتحل. 

ن كان الشعر لشاعر أخذ منه غلبة اإلعارة والغصف ف ن أخذه هبة فتلك المرادة،  وإ 
ويقال االسترفاد ف ن كا   السرقة فمنها دون البي  فذلك هو النظر والمالحظة وكذلك إن  
تضادا ودل أحدهما على اآلخر، ومنهم من يجعل هذا هو اإللمام ف ن حول المعنة من  

ويقال االسترفاد ف ن كا   السرقة منها دون البي  فذلك هو     سيف إلى مديح فذلك المرادة،
االهتدام، ويسمى أيضا النس  ف ن تساوى المعا ان دون اللفظ وخفي األخذ فذلك النظر  

والمالحظة، وكذلك إن تضادا ودل أحدهما على اآلخر ومنهم من يجعل هذا هو اإللمام ف ن 
ويسمى أيضا  قل المعنى ف ن أخذ بنية    حول المعنى من  سيف إلى مديح فذلك االختالس،

ال الم فقط فتلك المواز ة ف ن جعل مالان كل لفظة ضدها، فذلك هو العال  ف ن صح  
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فتلك المتواردة وإن ألف البي  من   -الشاعر لم يسمع يقول اآلخر، وكان في عصر واحد
الب  أبيات قد ركف بعضها من بعض فذلك هو االلتقام والتلفيق وبعضهم يسميه االجت

 والتركيف. 
 ويأتي االصطراف على ضربين في الشعر:  

 "أحدهما: االجتالب وهو االستلحاا أيضا كما تقدم . 
 .(54)اآلخر: اال تحال وقد تم تعريفه سابقا"

 * المرافدة: 
ويعني أن يعين الشاعر صاحبه باألبيات يهبها له والشاعر يستوهف البي  والبيتين   

يهة بطريقته وال يعد ذلك عيبًا  أل ه يقدر على عمل مثلهان والثالثة من ذلك، وإذا كا   شب
 وال يجوز ذلك إال للحاذا المبرز.

ومن األمثلة على المرافدة أن جريرًا قال لذي الرمة: أ شد ي ما قل  لسهام المرأة   
 فأ شده قصيدته: 

  بررررررررررررر  عينررررررررررررراك عرررررررررررررن  لرررررررررررررل بحررررررررررررر وي 
 

 محلرررررررررررررررررة الرررررررررررررررررريح وأمتنرررررررررررررررررع القطرررررررررررررررررار 
 

 أبي وأمي، قل له:فقال: أال أعنيك؟ قال: ب

 يعرررررررررررررررررررررررد الناسررررررررررررررررررررررربون إلرررررررررررررررررررررررى تمررررررررررررررررررررررريم 
 

 بيررررررررررررررررررروت المجررررررررررررررررررررد أربعررررررررررررررررررررة كبرررررررررررررررررررراراً  
 

 يعررررررررررررررررررررررررررررردون الربررررررررررررررررررررررررررررراب وآل سرررررررررررررررررررررررررررررعد
 

 وعمرررررررررررررررررررررًا ثررررررررررررررررررررم حنظلررررررررررررررررررررة الخيررررررررررررررررررررارا 
 

 ويهلررررررررررررررررررررررك بينهررررررررررررررررررررررا المرئرررررررررررررررررررررري لفرررررررررررررررررررررروا
 

  مرررررررررررا الغيرررررررررررث فررررررررررري الدرسرررررررررررة الحررررررررررروارا 
 

فلقيرره الفرررزدا فاستنشررده فلمررا بلررغ هررذه قررال: جيررد أعررده، فأعرراده فقررال كررال  ر، لقررد  
ن مررن هررو أشررد لجبررين، منررك، هررذا شررعر ابررن المراعررة واسررترفد هشررام المرئرري جريرررًا علررى  مل هرر 

 :(55)ذي الرمة فقال األبيات

 عررررررررررررررررا  عررررررررررررررررديًا لؤمهررررررررررررررررا مررررررررررررررررا تحبرررررررررررررررره
 

 مرررررررن النررررررراس مرررررررا شررررررر  عرررررررديًا ضررررررراللها 
 

 فقررررررررررررررررررررل لعرررررررررررررررررررردي تسررررررررررررررررررررتعن بنسررررررررررررررررررررائها
 

 علررررررررررررررى فقررررررررررررررد أعيررررررررررررررا عررررررررررررررديًا رجالهررررررررررررررا 
 

 إذا ألرررررررررررررر م قررررررررررررررد قلرررررررررررررردت قوامررررررررررررررك رمررررررررررررررة
 

 اقررررررررررررردين خاللهرررررررررررررابطيبئررررررررررررراآ بايررررررررررررردي الع 
 

 ويقال إن  ابغة بن ذبيان استرقد زهيرًا فأمر ابنه كعبًا فرفده. 
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 * التلميح:

وهو  وع من أ واع البديع في البالغررة، وقررد عّرفرره علمرراء البيرران "هررو أن يشررير المررت لم  
فرري أثنررراء ال رررالم ومعرررا ف شررعره أو خطبررره إلرررى مثرررل سررائر أو شرررعر  رررادر أو قصرررة مشرررهورة 

، وبرررذلك يحصرررل ال رررالم علرررى لطافرررة وبراعرررة (56)هرررا لت رررون عالمرررة فررري كالمرررهفيلمحهرررا فيورد
 رائعة".

 وعرفه كذلك بر " أي يشير الشاعر أو الناشر إلى قصة أمثل أو شعر دون أن يورد ألفاره".

 ومثال على اإلشارة إلى قصة قول أبي تمام: 

 فرررررررررررردت علينرررررررررررا الشرررررررررررم  والليرررررررررررل راغرررررررررررم 
 

 بشرررررم  لهرررررم مرررررن جا رررررف الحرررررذر تطلرررررع 
 

 ور مررررررررررررررررررررا أدري أأحررررررررررررررررررررالم  ررررررررررررررررررررائم فررررررررررررررررررر 
 

 ألمرررررر  بنررررررا أم كرررررران فرررررري الركررررررف بوشررررررع 
 

الشررم  عنررد الغررروب  -عليهمررا السررالم  –وقررد أشررار أبررو تمررام إلررى اسررتعطاف موسررى  
 حين قاتل الجبار وخاف هجوم الليل.

ومثرررال علرررى اإلشرررارة علرررى الشرررعر قرررول الحريرررري " ر لطالمرررا تلقيررر  الشرررتاء بالافاتررره  
 بل موافاته، يريد قوال ابن سالرة:وأعددت له اللهف ق

 جررررررررررراء الشرررررررررررتاء ومنررررررررررردي مرررررررررررن حوائجررررررررررره
 

 سررررررررربع إذا القطرررررررررع عرررررررررن حاجاتنرررررررررا حبرررررررررا 
 

  ررررررررررررن وكرررررررررررري  وكررررررررررررا ون وكررررررررررررأس رررررررررررررالً 
 

 بعرررررررررررررررررررررد ال بسررررررررررررررررررررراب  ررررررررررررررررررررراعم وكرررررررررررررررررررررا 
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