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  *زاده جواد غالمعلي

  الملخص
مــن يف القــرنني الرابــع واخلــامس  اصــةوخراســان خ عامــةازدهــر األدب العــريب يف إيــران 

لــون حبيــث أخرجــت لنــا شــعراء ميثّ  ؛، فكانــت خراســان مصــدرا عظيمــا لــألدباهلجــرة
لـوا أعمـاهلم اب اخلراسـانيون أن ُحيمّ الشـعراء والكتّـاستطاع وقد بيئتها الثقافية واألدبية. 

يعترب االقتباس والتضمني من هذه الفنـون و اجلميلة.  أشكاال خمتلفة من الفنون البالغية
صـبحا مـن ، فأالشعراء والكتـاب اخلراسـانيون يف أعمـاهلم األدبيـةإليها البالغية اليت جلأ 

عــــن مــــدی لنــــا ف عليهمــــا يكشــــف والتعــــر  يف األدب اخلراســــاين. الظــــواهر األســــلوبية
اجلــــدير بالــــذكر أنــــه علــــی الــــرغم مــــن وفــــرة هــــاتني و ثقــــايف. ال مــــوروثهم یعلــــإشــــرافهم 

مــا مل  الظــاهرتني اللتــني تســتحقان التوقــف عنــدمها يف أعمــال األدبــاء اخلراســانيني، فإ
دف هذه املقالـة بناءً و ظيا بعناية الباحثني والدارسني. حت وباالعتمـاد علـی  علی ذلك 
االقتبــاس والتضــمني وأبعادمهــا أنــواع نهج الوصــفي التحليلــي أن تكشــف القنــاع عــن املــ
 وقد توصلت الدراسة إلـی أن أدبـاء تلـكالعريب خبراسان.  دبة يف األأغراضهما اهلامو 

االسـتعانة استخدموا مـن التضـمني االقتباسات النصية واإلشارية و  ة قاموا بتوظيفالفرت 
، وإظهــار مــدی إشــرافهم واطالعهــم علــی كلِّــه اهلجــاءَ ذلــك  ؛ ورامــوا مــن وراء واإليــداع

  .ا، إلی جانب بعض الظواهر اجلمالية االستشهادالقرآن وأشعار الشعراء و 
 .، خراسان، االقتباس، التضمنيالشعر العريب الكلمات الرئيسية:

                                                                                                 

ا جبامعة زابل *   j.gholamalizade@uoz.ic.ir  ،أستاذ مساعد فی اللغة العربية وآدا

  20/4/1397، تاريخ القبول: 12/2/1397تاريخ الوصول: 
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  ةالمقدم .1
إلـی خمتلـف أرجـاء إيـران بعد الفتح االسالمي يف إيران، نزحت قبائل كثرية من املسلمني العـرب 

 .ذت قبائـل كثـرية كمثـل بـين بكـر وبـين متـيم خراسـان مسـتقرا هلـا ومقامـاواستقرت فيها، كما اختّ 
م معهم ـا يف خراسـان  ؛وبطبيعة احلال فقد محلوا لغتهم وأد وبذلك انتشرت اللغـة العربيـة وآدا

وأصـبحت  ةاهلجـر مـن اخلـامس ئا حتی ازدهر األدب العريب فيها خالل القرنني الرابع و يئا فشيش
كمثـــل خبـــاری خراســان   تعتــرب بعـــض املـــدن يفو بــذلك ملتقـــی األدبـــاء والشــعراء يف تلـــك الفـــرتة. 

 وقــد ذکــر صــاحبونيســابور مــن املــدن الرئيســية الــيت اشــتهرت بــالعلم واألدب يف تلــك الفــرتة. 
ها خبـــاری تاكتســـبمـــا يـــدل علـــی املكانـــة املرموقـــة الـــيت  »يتيمـــة الـــدهر يف حماســـن أهـــل العصـــر«

عبــة امللــك، وجممــع أفــراد الزمــان، کوكانــت خبــاری يف الدولــة الســامانية مثابــة اجملــد، و «حينــذاك: 
  ).115، 4 ج :1983(الثعاليب،  »ومطلع جنوم أدباء األرض، وموسم فضالء الدهر

  
  مسألة البحث 1.1

ـــم  همورســـائل أدبـــائيف خراســـان  العربيـــةالفـــرس الالفـــت للنظـــر أن القـــارئ ألشـــعار  ليجـــد أ
ة کــل التشــابه، ا مــن الفنــون البديعيــةمهــو  ،اســتخدموا كثــريا االقتبــاس والتضــمني وافتّنــوا  املتشــا

مـــا عنايـــة فائقـــة حتـــی أصـــبحتا مـــن الظـــواهر األســـلوبية يف  العـــريب هلـــذه  األدبمـــا وعنـــوا 
يف  جيــــايب لالقتبــــاس والتضــــمنيلــــك الــــدور اإلهــــذا ولــــيس خيفــــی لبــــاحثي األدب، ذاملنطقــــة. 

تــــدعيم وتکثيــــف دالالت الــــنص األديب مهمــــا کــــان شــــعراً أو نثــــراً. واملالَحــــظ أنــــه الخيتلــــف 
التضـمني عــن االقتبــاس مـن حيــث الوظيفــة الدالليـة واجلماليــة يف الشــعر والنثـر. واألدبــاء ُعنــوا 
 ـذين الفنـني ملـا هلمـا مــن إمکانيـات بالغيـة وفنيـة تســهم يف إنـارة الـنص األديب، وإثـارة انتبــاه

)؛ لـــــذلك عکــــف عليهمـــــا الشــــعراء اخلراســـــانيون 217: 2016 املتلقــــي (الشـــــاوي والبعيــــوي،
واســـتخدمومها خـــري اســـتخدام. وعلـــی الـــرغم مـــن أن البالغيـــني ذكـــروا أســـبابا خمتلفـــة الســـتخدام 
االقتباس والتضمني، كمثل تزيني الكالم، وشدة العالقة باملضّمن واالستشـهاد مبـا يقـوی املنطـق 

مــــا واحلجــــة، وکــــّل  ــــم کــــانوا يف غالــــب األحيــــان يوظّفو ذلــــک بــــدا يف أدب اخلراســــانّيني إّال أ
يّعـــرف االقتبـــاس والتضـــمني، مـــن هـــذا املنطلـــق يهـــدف هـــذا البحـــث إلـــی أن لغـــرض اهلجـــاء. ف



 95...    راسانخبالعريب  دب فی األنياالقتباس والتضمتوظيف 

خــالل القــرنني الرابــع واخلــامس مــن  العــريب خبراســاندب توظيفهمــا يف األمجــال و  نواعهمــايبــّني أو 
ــــرة التشــــابه يف املــــ كاهلجــــرة. فاالشــــرتا ــــوظيفي وکث بــــني  -  رغــــم وجــــود بعــــض الفــــروق - نهج ال

الظاهرتني حدا بنا إلی أن ندرس االقتباس والتضمني دراسة موّحدة معتمدين يف ذلك علـی مـا 
حيــث مجعــا يف يتيمــة الــدهر ودميــة القصــر جــاء مــن األشــعار والرســائل للخراســانيني يف کتــاَيب 

ما بعض أشعار ورسائل اخلراسانيني    يف هذين القرنني.طّيا
  

  أسئلة البحث 1.2
 العريب اخلراساين؟ دبيف األوالتضمني أنواع االقتباس  وأوال: ما ه - 
  العريب اخلراساين؟ دبيف األ هي الوظيفة الداللية واجلمالية لالقتباس والتضمنيثانيا: ما  - 
  

 خلفية البحث 1.3

إال  مــن اهلجــرة القــرنني الرابــع واخلــامسرغــم احلضــور الفاعــل لــألدب العــريب يف خراســان خــالل 
م كمــا يليــق بــه.  مــن البحــوث الــيت وجــدناها تتنــاول الشــعر فأن البــاحثني مل يتنــاولوه يف دراســا

ـــة العصـــر األمـــوي العـــريب يف خراســـان: كتـــاب اي حلســـني  الشـــعر يف خراســـان مـــن الفـــتح إلـــی 
ســـالمي حتـــی القـــرن اإل حيـــث تطـــرق إلـــی الشـــعراء وأســـاليبهم يف خراســـان مـــن الفـــتح ،عطـــوان

وقــد أشــار فيــه إلــی خصــائص  ،حملمــد بــاقر احلســيين جــاحظ نيشــابور وكتــاب ؛الثــاين مــن اهلجــرة
الشعر العريب خبراسان ضمن تعريفه للثعاليب ودراسـة أشـعاره. ولـه فيمـا يتعلـق بـاألدب العـريب يف 

للغـة ه.ش) با1383( »در خراسـان یأسـباب ظهـور ادب عربـ«خراسان عـدة مقـاالت منهـا: 
وقــد عمــد البحــث إلــی أســباب ظهــور األدب العــريب وتطــوره يف خراســان. كمــا كتــب  .الفارســية

 »القــــــرن اخلــــــامس یآفــــــاق األدب العــــــريب يف خراســــــان مــــــن القــــــرن الثــــــاين إلــــــ« مقالــــــة بعنــــــوان
اللغـة العربيـة يف تلـك الـديار املرتاميـة انتشـار بيـان كيفيـة لوقد بذل جهـده فيهـا  .ه.ش)1389(

ـــذا الصـــدد:  األطـــراف نقـــد وبررســـي «واألســـباب املـــؤثرة يف بقائهـــا واســـتمرارها. ومـــن مقاالتـــه 
کتبهـا ه.ش)  1393( »مضامني مخريات عريب شعراي خراسان در قـرن چهـارم وپـنجم هجـري
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ا  ،حســــن خلــــفه يف کتابتهــــا شــــاركو باللغــــة الفارســــية  ــــاول الباحثــــان اخلمــــر وصــــفا حيــــث تن
 ولـــه کـــذلك ئد اخلمريـــة يف القـــرنني الرابـــع واخلـــامس خبراســـان.والصـــنائع البيانيـــة واألدبيـــة للقصـــا

 »اهلجـــــاء يف شـــــعر خراســـــان خـــــالل القـــــرنني الرابـــــع واخلـــــامس«عنـــــوان: أخـــــری حتمـــــل  مقالـــــة
حيـــث درس الباحثـــان اهلجـــاء؛ أســـبابه  ،زاده غالمعلـــيجـــواد شـــارکه يف کتابتهـــا  ه.ش)1390(

االقتبــاس والتضــمني يف  ین ظــاهرتيبــدو مــن خــالل هــذا التقصــي أو وأنواعــه يف شــعر خراســان. 
ـذه املنطقـة ممـا غفـل عنهمـا البـاحثون ا؛ وذلـك ممـا حيتـاج إلـی دراسـة ومل يتناولومهـ الشعر العريب 

  دوافعهما وأبعادمها. تبني مدی حضورمها؛
  

  هيكلية البحث .2
  األدب العربي في خراسان 2.1

مــن شــهدت خراســان ازدهــارا عظيمــا يف ميــادين العلــم واألدب خــالل القــرنني الرابــع واخلــامس 
هــذين القــرنني مبثابــة العصــر الــذهيب يف إيــران عمومــا  نّ إوالنبعــد عــن الصــواب إذا قلنــا  اهلجــرة.

أســــــس الســــــامانيون  فقــــــد). 42: 1391زاده،  یوغالمعلــــــويف خراســــــان خصوصــــــا (احلســــــيين 
م عليهـــا  ،يف بـــالد مـــاوراء النهـــر) دولـــتهم 279-389( وحكمـــوا مـــدة طويلـــة ومـــّدوا ســـلطا
خراسان وسجستان والري وجرجان حماولني إحياء التقاليد والعادات الفارسـية القدميـة.  یعلو 

 یملتقــ یوكــان بالطهــم يف خبــار  ،عوا احلركــة العلميــة واألدبيــةعاصــمة هلــم وشــجّ  یاختــذوا خبــار 
ــ - كانــت العربيــة  یة أخــر أربــاب العلــم واألدب؛ هــذا ومــن جهــ ــا لغــة العلــم   یإضــافة إل كو

اب الـــذين لغـــة الـــبالط الرمسيـــة. وكـــان الســـامانيون يقربـــون الكتّـــ کانـــت - والثقافـــة اإلســـالمية
كما كانوا يكرمون شـعراء العربيـة سـواء أكـانوا مـن الفـرس   ،جييدون اللسان العريب نطقا وكتابة
تــاريخ ة يف الــبالط الســاماين مــا جــاء يف كتــاب رواج العربيــ یأم مــن العــرب. ومــن األدلــة علــ

حيــث ذكــر املؤلــف ملــا اغتيــل أبواحلســن العتــيب وزيــر نــوح بــن منصــور الســاماين وكــان  اليميــين
ـــــاهللا، أبّنـــــه الشـــــعراء ورثـــــوه بقصـــــائد عربيـــــة  ـــــك بدسيســـــة مـــــن اخلليفـــــة العباســـــي الفـــــائق ب ذل

ذه األســرة كــانوا أنفســهم ). واجلــدير بالــذكر أن بعضــا مــن أمــراء هــ59: 1357(جرفادقــاين، 
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) مؤســـس هـــذه األســـرة 279- 261ومـــنهم نصـــر بـــن أمحـــد ( ؛الشـــعر بالعربيـــة شـــعراء ينظمـــون
 ).92 ،7 ج: 1966األثري،  (ابن

عـرش إيـران سـالطينها ورثـوا السياسـة  یع عل) وملا تربّ 433- 351مث جاءت الدولة الغزنوية (
وا شــيئا مــن العــادات والتقاليــد الــيت أحياهــا الســامانيون. ومبــا أن  يغــريّ ملواألدب مــن الســامانيني و 

اللغـــة الرمسيـــة يف ديـــوان رســـائلهم كانـــت هـــي العربيـــة، فقـــد اجتمـــع يف بالطهـــم كثـــري مـــن كتـــاب 
مشــهوري شــعراء الفارســية مثــل الفرخــي السيســتاين،  مــنبالطهــم  كــذلك ضــمّ و العربيــة وشــعرائها. 

). وإذا تتبعنــا 253- 155: 1350الفردوســي (تويســركاين، هري، و تشــوالعنصــري البلخــي، واملنو 
ـــا يف الدولـــة الغزنويـــة ويف بالطهـــم خاصـــة وجـــدناها تكمـــن يف  جـــذور ازدهـــار اللغـــة العربيـــة وآدا

ـــالـــبالط نفســـه، إذ كـــان ملـــوكهم مثـــل الســـلطان حممـــود وابن ه حممـــد ومســـعود يشـــجعون العربيـــة ي
الشــعراء الــذين  کــافئان حممــود الغزنــوي كــان يالســلط جــاء يف جممــع األنســاب أنّ  فقــدوأدباءهــا. 

الفـتح البسـيت عشـرة آالف درهـم لبيتـني مدحـه  اأبـ یالـذي أعطـ هوينشدون أشعارهم بالعربية. و 
يف ترمجــة حممــد الغزنــوي أخــي الســلطان مســعود  ورد). وقــد 70: 1363 ،اي شــبانكارهفيهمــا (

الغزنــــوي: أنــــه عنـــــدما توفيــــت زوجتـــــه رثاهــــا كاتبـــــه علــــي بـــــن احلســــني بقصـــــيدة باللغــــة العربيـــــة 
  أن حممدا وحاشيته كانوا جييدون اللغة العربية. ی). وهذا دليل عل26 ،1 ج :1335 (العويف،

  
  واصطالحا لغة االقتباس 2.2

 ).167 ،6 ج .ت:دوالقــبس الشــعلة مــن النــار (ابــن منظــور،  ؛النــار ،بفتحتــنياالقتبــاس مــن الَقــَبس 
 ُموَسـىٰ  قَـالَ  ِإذْ « یومنه قوله تعـال ،والقبس شعلة من نار تقتبسها، أي تؤخذ من معظم النار

ــــهِ  َــــارًا آَنْســــتُ  ِإينِّ  ِألَْهِل ــــا َســــآتِيُكم ن َه ِــــيُكم َأوْ  ِخبَــــَربٍ  مِّنـْ ــــَبسٍ  ِبِشــــَهابٍ  آت  »َتْصــــطَُلونَ  لََّعلَُّكــــمْ  قـَ
)؛ مث اســـــتعريت الكلمـــــة لطلـــــب العلـــــم، يقـــــال اقتبســـــت منـــــه علمـــــا أي اســـــتفدته 7 :(النحـــــل

)، وقــــبس علمــــا تعلمــــه. مث اســــتعري اللفــــظ للقــــرآن واحلــــديث 960 ،3 ج :1979(اجلــــوهري، 
). وإذا  683 ،2 ج .ت:د(ابــن يعقــوب املغــريب، » أصــل األنــوار العلميــة القــرآن«الشــريف ألن 

املعنيـــني بصـــنعة  مناســـبة كـــالفأخـــذ النـــار واســـتفادة العلـــم،  ،معنـــاه اللغـــوي يفكـــان االقتبـــاس 
واحلـــديث يف كالمـــه مـــا هـــو مبنزلـــة جـــذوة نـــار  القـــرآنأخـــذ مـــن يإن املـــتكلم و االقتبـــاس ظـــاهرة؛ 
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ـــــن عربشـــــاه احلنفـــــي،  يف  االقتبـــــاس یامـــــا معنـــــو ). 509 ،2 ج :1422تضـــــيء يف كالمـــــه (اب
 یث دون اإلشـارة إلـيأو احلـد القـرآنئا مـن يو أن يَضمَّن الكالم نثرا كان أو نظما شـالبالغة فه

  ).414: 1418 اهلامشي، ؛120 ،1 ج :1419؛ التوجني، 26: 1424ذلك (اجلرجاين، 
  

  واصطالحا لغة التضمين 2.3
 ءیبه، فأنـا ضـامن وضـمني. وضـّمنُته الشـ لتُ فَ كَ : ضماناً  ءیضمنت الش«جاء يف الصحاح: 

» جعلتـــــــه يف وعـــــــاء فقـــــــد ضـــــــمنته إيـــــــاه ءیمثـــــــل غّرمتُـــــــُه. وكـــــــل شـــــــ ،تضـــــــمينا فتضـــــــمنه عـــــــّين 
. حيويـــه ءیشـــ يف ءیهـــو جعـــل الشـــ«). ويقـــول ابـــن فـــارس 2155 ،6 ج :1979  (اجلـــوهري،

 ألنــه هــذا؛ مــن ضــمانا یُتســمّ  والكفالــة. وعائــه يف جعلتــه إذا ءینت الشــضــمّ  قــوهلم ذلــك مــن
 :2002 فـــارس،(ابـــن  احلوامـــل بطـــون يف مـــا: واملضـــامني ذّمتـــه اســـتوعب فقـــد ضـــمنه إذا كـــان
 كفـل: وضـماناً  ضـمناً  وبـه ءَ یالضمني: الكفيل. ضمَن الش«). وجاء يف اللسان: 372 ،3  ج
ــ املتــاع الوعــاء تــودع كمــا إيــاه أودعــه ءَ یالشــ ءَ یوضــّمن الشــ...  كّفَلــه إيــاه وضــمَّنه. بــه ت واملّي

ـــــــن منظـــــــور، » القـــــــرب وقـــــــد تضـــــــّمنه هـــــــو  ی). وأمـــــــا بالنســـــــبة للمعنـــــــ257 ،13ج  .ت:د(اب
هــذه  العلــوم مــن البــديع والعــروض والنحــو ويف كــلّ  یاالصــطالحي فهــذا املصــطلح يوجــد يف شــت

خــاص يفرقــه عــن العلــم اآلخــر وأمــا التضــمني البالغــي الــذي حنــن بصــدده فهــو  یالعلــوم لــه معنــ
 :1419(التـــوجني، » أن يضـــمن الشـــاعر كالمـــه بيتـــا مـــن مشـــهور غـــريه أو مـــن غـــري مشـــهوره«
التضــــمني: هــــو أن يضــــمن الشــــاعر  «دا للتضــــمني قــــائال: يــــ). وأضــــاف الــــبعض ق261 ،1  ج

نقــاد الشــعر،  یه إن مل يكــن مشــهورا لــديــلئا مــن مشــهور شــعر الغــري) مــع التنبيــه عيكالمــه (شــ
  ).416: 1418(اهلامشي، » اللسن، وبذلك يزداد شعره حسنا یوذو 

  
  والتضمين االقتباس بين الفرق 2.4

؟ وهــو موضــوع دارت خمتلفــانأم  مرتادفــاناالقتبــاس والتضــمني، أمهــا  قــةيحقاختلــف العلمــاء يف 
). فالقـائلون 103: 1394(رجنـرب،  أمرمهـا نيري الکثـ یعلـ اخـتلط وقـد ،حوله سـجاالت عديـدة

ــ ــ ؛التضــمني یبــالتفريق اختلفــوا أيضــا يف معن أنــه تضــمني الشــعر مــن شــعر  یفــذهب بعضــهم إل
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وقال آخرون: االقتبـاس هـو أخـذ كلمـات  ،غري مع التنبيه عليه إن مل يكن مشهورا عند البلغاءال
ا التضــمني فهــو أخــذ  أّمــو حلقيقــي، قائلهــا ا یها إلــتأو عبــارات قرآنيــة مــع التغيــري فيهــا دون نســب

ـــ تهاعـــدم نســـب مـــعكلمـــات أو آيـــات بنصـــها دون التغيـــري فيهـــا  ؛ فاجتمعـــا يف عـــدم اقائلهـــ یإل
األلفــــاظ أو العبــــارات  یمــــن التغيــــري يطــــرأ علــــ ءیالقائــــل، وافرتقــــا يف حــــدوث شــــ یاإلحالــــة إلــــ

 یضـمني مبعنـ). وقيل: االقتباس والت106- 105: 2014املقتبسة يف االقتباس خاصة (صاحل، 
  واحد. وممن قالوا بذلك ابن القيم اجلوزية الذي عرَّف االقتباس بقوله: 

هــو أن يأخــذ املــتكلم كالمــا مــن كــالم غــريه يدرجــه يف لفظــه و (التضــمني)  یاالقتبــاس ويســم
بــه أو ترتيــب فــإن كــان كالمــا كثــريا أو بيتــا مــن الشــعر فهــو تضــمني  یالــذي أتــ یلتأكيــد املعنــ

  ).117: 1327 اجلوزية، القيم ابنوإن كان كالما قليال أو نصف بيت فهو إيداع (

احلقيقـة أن االقتبــاس خيتلــف يف البحــث البالغــي عــن التضــمني. ولعــل أقــرب حتديــد للفــرق و 
مـن  ءیوالتضـمني هـو إيـراد شـ ،واحلديث رآنالقمن  ءیبني الكلمتني: هو أن االقتباس إيراد ش

قصـيدة ينـدرج ضـمن سـياقها  یمـن اآلخـرين وضـّمه إلـ یاستعارة معن یالشعر، وكالمها قائم عل
 وذلــكبعــد أن يكــون هــذا الفــرق لــدواع متــس املعتقــدات، ). والنُ 134: 2003(قاســم وديــب، 

ج الــوظيفي الجنــد فرقــا لكــن مــن ناحيــة املــنهو ســواها،  یالنصــوص الدينيــة وتفّضــلها علــ لتقــدس
). وهــــــذا 155: 2011بــــــني توظيــــــف الــــــنص القــــــرآين والــــــنص األديب (محيــــــدي احلميــــــداوي، 

 رغـم وجـود بعـض الفـروق -  نييف املنهج الوظيفي وکثرة التشابه بني االقتبـاس والتضـم كاالشرتا
  کليهما يف هذا البحث؛ بدءاً من االقتباس يف األدب العريب خبراسان.  یمما جعلنا نتطرق إل - 

  
  الخراساني األدب یف االقتباس 2.5

 مـن بآيـات األديب نتـاجهم تضـمني عصـورهم اخـتالف یعل القدمي منذ والکتاب الشعراء اعتاد
لشـــعر ا أن إال منـــه، مبعـــزل خبراســـان العـــريب األدب يکـــن ومل الشـــريف، واحلـــديث الکـــرمي القـــرآن

 فيـه؛مـن قلـة االقتباسـات الروائيـة  یخالفا ملا نـر  ،العريب يف خراسان حافل باالقتباسات القرآنية
 الكــرمي القــرآن یكثــرة الروايــات واألحاديــث وعــددها الغفــري بالنســبة إلــ  یإلــ يرجــع الســبب ولعــل

  وجهني النصي واإلشاري.الكن دراسة هذه االقتباسات من ميو  .الذي حفظه كثريون
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 النصي االقتباس 2.5.1

الــنّص   کــانســواء   ،ات واألحاديــثيــيتمثــل هــذا النــوع مــن االقتبــاس فيمــا يــؤثره الشــاعر مــن اآل
فيودعـــــه الشـــــاعر يف تضـــــاعيف شـــــعره دون أن يتصـــــرف بألفاظـــــه (الشـــــاوي  ا،ّيـــــئکـــــامال أم جز 

  نوعني: ی) وهو عل218: 2016وبعيوي، 

 االقتباس النصي المرسل 2.5.1.1

ــــ القــــرآنئا مــــن يكالمــــه شــــ  ن الشــــاعروهــــو أن يضــــمّ  ه عليــــه للعلــــم بــــه أو احلــــديث والينّب
أو احلـــديث  القـــرآن)؛ وهـــذا يعـــين أن خيتـــار الشـــاعر أو الكاتـــب لفـــظ 323: 1980  (احللـــيب،

وكأنـــه جـــزء مـــن كـــالم  ،وجـــه اليشـــعر بـــه أحـــد ینه ويســـتخدمه يف ألفـــاظ نصوصـــه علـــفيضـــمّ 
احلــاكم  معــرض هجائــه أليب ذرّ  ب الطــاهري يفيــالشــاعر أو الكاتــب. ومــن ذلــك قــول أيب الط

  البخاري الذي كان اليرجع إليه أحد ليستفيد من علمه:
ــأفٍّ لِل ــــ ــ ــ ــ ــدَّهِر ُأفٍّ لَ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــقَ   هُ ـ ــــــ ــ ــ ــ َـــــــا مبَِ ـ ــــد أتَان ــ ــعَضلِ ــ ــــــ ــ ــ  هـ

ــبِ  ــ ـــــِـــــ أبــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــــي َذرٍّ الــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــــك  ذيــ ــ ــاَن ُملـ ــِمبَزبَلِ قًی ـــــــ ــــــ ــ ــ ــ  هـ
ـــَـــــ كلَّم ــ ــ ــا بــ ــــ ـَـ ــ ــ ــ ــاَت لَيلَ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــوإســــــــتُُه ِفي  ةً ــ ـــــــ ــ ــ ــه ُمهَملَ ـ ـــــــ  هــ

َـــاَت يَق ــب ــ ــ ــ ــ ـــبا أرَ ــ  ِح (وبِئــــــــــــــــٍر ُمَعطَّلَــــــــــــــــه)  إلـــی الصَّ
  )83، 4 ج :1983(الثعاليب، 

َفَكـــأَيِّن مِّـــن قـَْريَـــٍة َأْهَلْكَناَهـــا َوِهـــَي « يـــة الـــيت تقـــول:اآلمـــن  اقتـــبس الشـــاعر (وبِئـــٍر ُمَعطََّلـــه)
واملقصـود مـن بئـر  .)45:احلـج( »ظَاِلَمٌة َفِهَي َخاِويٌَة َعَلٰى ُعُروِشَها َوبِْئـٍر مَُّعطَّلَـٍة َوَقْصـٍر مَِّشـيدٍ 

) 120، 7 ج :1412معطلــــة هــــو العــــامل الــــذي اليرجــــع إليــــه والينتفــــع بعلمــــه (الطربســــي، 
واجلمـــال يف هـــذا االقتبـــاس کـــامن يف التشـــبيه  يهجـــو أبـــاذّر احلـــاکم.والشـــاعر اقتبســـها لکـــي 

ـــا معطّلـــة اليســـتفاد منهـــا فالتـــروي  ّ الـــذي شـــّبه الشـــاعر فيـــه أبـــاذر ببئـــر امـــتألت مـــاءاً، إّال أ
  عطشانا والتسقي زرعا.

 َواللَّْيـــِل ِإَذا« االقتبـــاس النصـــي املرســـل قـــول أيب حفـــص املطـــوعي، حيـــث وظّـــف آيـــة ومـــن
 حليتــه، لشــعر الشــوك فاســتعار ملتحيــا، صــار الــذي صــديقه وجــه لتصــوير) 1: (الليــل »يـَْغَشــى
 یعلــ تأکيــدا الکرميــة اآليــة الشــاعر اقتــبس فقــد. کالليــل مســوّدا وظــل وجهــه طــراوة بــه فامنحــت
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ـا ،الكـرمي القرآن من العبارة بأن أحد اليشعر وجه یعل ولکن الوجه، اسوداد  كالمـه، مـن وكأ
  ):يـَْغَشى َواللَّْيل ِإَذا( بالّشعر صديقه خد یعل کتب قد الدهر بأن يّدعي ولذلك

ــاُنظُ  ــــــ ــدلــــــی َوجـــــِه صَ إر ــ ـــــــ ــ ـــــك  لَنــــــا قٍ يــ ـــــي ـــــَف َحم ـــــه النَّ  وكُ ا الشَّ  قشـــــاب
ـــــ ــد كتَ َق ــــ ـــــدهُر عَ ــ ـــــی خَب ال ــل  )یغَشـــــــــيَ ذا إِل يـــــــــواللَّ ( الشـــــــــعرِ بِ   دِّهِ ـــــ

  )501، 4 ج :1983 ،ی(الثعالب

ـــْيطَاُن َأْن أَذُْكــــرَهُ « اهلـــروي عبـــارة:كمـــا اقتـــبس أبوالفضــــل  ســــورة  مـــن »َوَمــــا أَنَســـانِيُه ِإالَّ الشَّ
ــْيطَاُن َأْن « الكهــف: ــْخرَِة َفــِإينِّ َنِســيُت اْحلُــوَت َوَمــا أَنَســانِيُه ِإالَّ الشَّ َقــاَل أَرَأَْيــَت ِإْذ أََويـَْنــا ِإَىل الصَّ

ــاأَذُْكــرَُه َواختََّــَذ َســِبيَلُه ِيف اْلَبْحــِر  وكنــت «اقتباســا نصــيا مرســال يف نثــره: )، 63: (الکهــف »َعَجًب
رات، أمسع أشعاره كمـا كنـت يف الغيبـة عنـه أتنّسـم أخبـاره غـري أين نسـيت مـن مسـموعي  وأنا 

). فهـــــو 880 ،2 ج :1993(البـــــاخرزي، ...»  ومـــــا أنســـــانيه إالالشـــــيطان أن أذكـــــرهأكثـــــره، 
ــا جــزء مــن كالمــه. ويف هــذا االقتبــاس الكــرميالقــرآن أنــه أخــذ العبــارة مــن  یاليشــري إلــ  -  وكأ
ــ : تشــبيها ضــمنيا؛ فقــد شــّبه أوال نشــاهد -  الکرميــة اآليــة مــن ءیتــزيني الکــالم بشــ یعــالوة عل

-  الســالم هيـبنسـيان يوشــع بـن نــون صـاحب موســى عل -  أکثـَر مســموعاته -  الکاتـب نســيانَه
ـــــ -  طعاَمهمـــــا وهواحلـــــوت ـــــد الصـــــاحل (اخلضـــــر)،  حيـــــث ،جممـــــع البحـــــرين یيف ســـــفرمها إل العب

ه إىل الفضــل اهلــروي نســيانَ  أيب ةَ : نســبوثانيــا) 315- 310 ،9 ج :1421الشــريازي،   (مکــارم
  .الشيطان یإل نسيانَهيوشع بن نون  نسبتصرف من الشيطان کما 

 االقتباس النصي المشروط 2.5.1.2

وهـــذا يف  ،وأن ينبـــه عليـــه القـــرآنئا مـــن يوهـــو أن يضـــمن الشـــاعر أو الكاتـــب كالمـــه شـــ
مشريا إليها؛ وهذا النوع من االقتبـاس قليـل  القرآناحلقيقة يعين أن يستشهد الشاعر بآية من 

ــ دبجــدا يف األ ــ یاخلراســاين ولعــل الســبب يرجــع إل االقتبــاس النصــي  یقلــة مجالــه بالنســبه إل
سـن املرسل الذي يدعي الشاعر أو األديب بأن املقَتَبس، منه وال لغـريه. وذلـك كقـول أيب احل
امســه  ،اللحــام احلــراين وهــو يهجــو شــاعرا مــن منطقــة الشــاش (طشــقند حاليــا) يف مــاوراء النهــر

  وکــذلك لســانه يف کانــت يســرية حبســة یإلــ شــعره يف الشــاعر أشــار وقــد ،أبــو حممــد املطــراين
  ترديد الفاء يف کالمه. كثرة



  هـ .ق ١٤٣٩العدد األول، الربيع و الصيف  والعشرون، ةالسنة احلادي، اإلسالمية احلضارة  آفاق    102

ــــلس  ذا الشويشــــــــي الــــــــذي وافــــــــیـهــــــــ ــقَـــ تـــعه مُ ُـ انــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــ ــ ــ ـَـ ــف لٌ ـ ــ ــافـ ـــــــــــــ ــ ــ ــ  اـ
ــخيال ــــــــــــ ــالرمح فُ ــ ــولــَـــيف ق نَ ـــــــــــ ــــــــــ ــ ــ ــ ــ  (اليســـــــــــــألون النـــــــــــــاس إحلافـــــــــــــا)  هـ

  )127 ،4 ج :1983(الثعاليب، 

لِْلُفَقــرَاِء الَّــِذيَن ُأْحِصــُروا ِيف « البقــرة سـورةجــزء مــن آيــة » اليســألون النــاس إحلافـا«قولــه:  وأمـا
ـــــِف تـَْعـــــرِفـُُهم  ـــــَن التـََّعفُّ ـــــاَء ِم ـــــُل أَْغِنَي َســـــِبيِل اللَّـــــِه َال َيْســـــَتِطيُعوَن َضـــــْربًا ِيف اْألَْرِض َحيَْســـــبُـُهُم اْجلَاِه

) 273: (البقــرة »َعِلــيمٌ  بِــهِ  اللَّــهَ  َفــِإنَّ  َخــْريٍ  ِمــنْ  تُنِفُقــوا َوَمــا ۗ◌ ِبِســيَماُهْم َال َيْســأَلُوَن النَّــاَس ِإْحلَاًفــا 
أن العبـارة مـن اهللا  یلكنـه أشـار يف املصـرع قبلـه إلـ ؛واقتبسه الشـاعر يف املصـرع األخـري مـن قولـه

واملهـــم مـــن الناحيـــة اجلماليـــة أن الشـــاعر استشـــهد . »خيـــالف الـــرمحن يف قولـــه«ســـبحانه بقولـــه: 
 يلّحـون الـذين الشـّحاذين بـالفقراء -  بالشـعر تکسبه يف - باآلية الشريفة وشّبه أباحممد املطراين 

 الطلـــب يف اليصـــّرون الفقـــراء بـــأنّ  الکرميـــة اآليـــة نـــصّ  يقتضـــيه ملـــا خالفـــا النـــاس مـــن الطلـــب يف
  :املرزبان بن سهل نصر أيب قول ومنه. الناس من والسؤال

 شــــــــِمتُ عــــــــداَء مــــــــا يُ وال تُــــــــِر األ  الجتـــزعن ِمـــن كـــلِّ خطـــِب عـــری
ــمَ أ ـــــــــ ــ ــا مسعـ ـــــــــ ــ ــ ــــقيف اهللاَ  تَ ــ ــولِ ـ ـــــــــ ــ ــ ــ ــ ــتُ يـذا َلقٍ إ(  هــ ــــــــــــــ ــ ــ ــ  )فَـــــــــــــــاثبُتوا فئـــــــــــــــةم ـ

  )454 ،4 ج :1983 ،ی(الثعالب

ِإَذا يَـا أَيـَُّهـا الـَِّذيَن َآَمنُـوا « مـن اآليـة الشـريفة:» فَـاثبُتوا ئـةُتم فياذا َلقِ «اقتبس الشاعر عبارة 
ــاثـْبُُتوا ــًة َف ) تأکيــدا للصــمود جتــاه 45: (األنفــال »َكِثــرياً َلَعلَُّكــْم تـُْفِلُحــونَ   اللَّــهَ َواذُْكــُروا  َلِقيــُتْم ِفَئ

 ی. وقــد نّبــه علــالقــرآن الکــرميمــن  ءیفأّکــد کالمــه وزيّــن شــعره بشــ ؛الفــوادح ومشاتــة األعــداء
  سبيل االقتباس النصي املشروط. یعل »قولِه يفاَهللا  ّما مسعتَ أ«هذا بقوله  هاقتباس

 اإلشاري االقتباس 2.5.2
يغــّري الشــاعر أو الكاتــب يف هــذا النــوع مــن االقتبــاس لفــظ املقتــبس منــه بزيــادة أو نقصــان 

بـل   ،املقتبس منه ليس بقـرآن حقيقـة«أو تقدمي أو تأخري أو إبدال الظاهر من املضمر لكون 
(ابــن معصــوم املــدين، » كــالم مياثلــه بــدليل جــواز النقــل عــن معنــاه األصــلي وتغيــري يســري فيــه

 السـبب ولعـل ؛). وهذا مما جنده متحققا يف شعر كثـري مـن اخلراسـانيني217 ،2 ج :1969
 براعتـه وإظهـار اإلبـداع يف يـد له االقتباس من النوع هذا يف الكاتب أو الشاعر أن یإل يرجع
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 یعلـــ دخـــل ملـــاقـــول أيب الفـــتح اهلـــروي  اإلشـــاري االقتبـــاس مـــن وأمـــا. كـــان مهمـــا الـــنص يف
  :النار یإل دعاه له صديق

 ايّــــــــــــــرِ ه الفَ ي بِــــــــــــــفــــــــــــــرِ يَ  دُ والــــــــــــــربَ   ديقٍ لـــــــــی َصـــــــــعَ  ومـــــــــاً يَ  خلـــــــــتُ دَ 
ــــــــــــــا ِصــــــــــــــأولَــــــــــــــ أنتَ ـفَــــــــــــــ  كــــــــّال   لــــــــتُ قُ  ارِ ال: إلــــــــی النَّــــــــقَــــــــ  ايّ لِ ی 

  )854 ،4 ج :1983(الثعاليب، 

َـا ُمثَّ لَـَنْحُن أَْعلَـُم بِالـَِّذيَن ُهـْم «: یاقتـبس الشـاعر املصـرع األخـري مـن قولـه تعـال حيـث أَْوَىل ِ
، لكنـــــه حـــــذف بعـــــض اآليـــــة وأورد كالمـــــا مياثلهـــــا والکـــــافرين اجملـــــرمني يف) 70: (مـــــرمي »ِصـــــِليًّا

کــــالم اهللا   ّري القــــرآين هلـــا؛ واجلمــــال كــــامن يف أن الشــــاعر غــــ یويوافقهـــا يف اللفــــظ وخاصــــة املعنــــ
َا ِصِليًّاُهْم «سبحانه:   مثّ  ومـن اآليـة يف الغـائبني ضـمري مکـان املخاطـب ضـمري بتبـديل »أَْوَىل ِ

  .املزاح سبيل یعل صلّيا بالعذاب یأول هم ممن صديقه جعل
ــ یمــا كتــب بــه أبومنصــور النيســابوري إلــ منــهو  عــدم  یاألمــري أيب الفضــل امليكــايل يعاتبــه عل

 مـــن اآليـــة: جـــزءاً قصـــة ســـليمان النـــيب (ع)، ويقتـــبس  یويف هـــذا الشـــأن يشـــري إلـــ ه،تفقـــده منـــ
ــَر « ــَد الطَّيـْ ــا ِيلَ َال أَرَ  فـََقــالَ َوتـََفقَّ ــائِِبنيَ  اْهلُْدُهــدَ ى َم  حلجتــه تقويــة) 20: (النمــل »أَْم َكــاَن ِمــَن اْلَغ

  :لکالمه وتزيينا
ــاِت ارتَـــــَدی ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــرَُمـ ــَد املـَكــ ــــ ــ َـــــا َسيِّــ ــدا  ي ــــــــــــ ــ ــرَق ــوَق والَفـ ــــــــــــ ــ ــ ــَل الَعّي ــَعـــــــــــ ــ  وانَت
ــَا لــــَك الجتــــرِي َعلــــی ُمقَتَضــــی ــَودٍَّة   مـــــ ـــ ــ ــ ــَدی؟َمــ ـــ ــ ــ ــ ــَا املـ ـــ ــهـ ــ ــاَل َعلَيـ ـــ ــ ــ  طــ
ــ ـــ ــــب َوهــــذا ُسَلي ــــُت مل أُطَل ــَدی  إن ِغب ـــ ــ ــيُّ اهلـُـ ـــ ــ ــ ــُن داووَد نَب ـــ ــ ــاُن بــ ـــ ــ ــ ــ  مـ
ــه ـــــ ــ ــ ــلِـ ــ ـــــــی ُشغـ ــ ــَر َعلـ ـــــ ــ ــَد الطَّيــ ـــــ ــ ــ ــــــَدا)  تـََفــقَّـ ــــــايل الأَری اهلُدُه  (َفقــــــاَل: َم

  )968-967 ،2 ج :1993(الباخرزي، 

  املروروذي هاجيا خبارا: یومنه قول احلسن بن عل
ــمنأقَ  ـــــــــــــ ــــــــــــــهِ ی كارِ  خبــــــــــــــارَ ا ِيف ــ  اينَـــــــــــــعِ ا طائِ جنَـــــــــــــرَ إن خَ  جُ رُ وَخنـــــــــــــ  ايَن
ــفَ (  انَهـــــــــــمِ  النـــــــــــاسِ  جنـــــــــــا إلـــــــــــهَ أخرِ فَ  ـــــــــــ ــ  )اونَــــــــــا ظاملِ إنَّ ـا فَــــــــــدنَ إن ُعـــــــــــ

  )81 ،4 ج :1983 الثعاليب،(
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َهـا « األخري يف شـعره مـن اآليـة: صرعحيث اقتبس الشاعر امل فَـِإْن ُعـْدنَا فَِإنـَّا رَبـّنَـا َأْخرِْجنَـا ِمنـْ
ــم بــأن خيــرجهم 107: (املؤمنــون »َظــاِلُمونَ  ). ذكــر اهللا يف هــذه اآليــة أن أهــل النــار يــدعون ر

م إذا عادوا إل م  یمن النار مث يعرتفون بأ ما يكـره اهللا هلـم مـن الكفـر والتكـذيب واملعاصـي فـإ
 ، اآليـة الكرميـةّري أن الشـاعر غـ یعالوة علـ ی). فإننا نر 159 ،7 ج :1412 ،یاملون (طربسظ

النـار ب یبدل النار. ويف احلقيقة شّبه الشاعر خبـار  یوقصد خبار  ،فقد نقلها عن معناها األصلي
 سبيل اهلجاء. یبصورة غري مباشرة عل

 حممـد علي أيب هجاء يف الناس بعض قاله ما االقتباس، من النوع هلذا یاألخر  األمثلة ومن
  :الدامغاين یعيس بن

ــاِل َحـــــيضٌ  ــــ ــزُل لِلُعّمــ ــــ ــ ــ ــالُو الَعـ ــــ ــ ـــــضٍ   وَق ــ ــ ـــــٍض بَغِي ــ ــ ـــــن َحيــ ــاُه اهللاُ ِمــ ـــ ــ  حلـ
ــأبوَعِليٍّ  ـــــــ ــ ــ ــ ــ ــذا َف ـــــــ ــُك هكــ ـــــــ ــ ــإن يَــ حـيضِ (  فَـــــ

َ
 )ِمَن الالئي يَِئسَن ِمَن امل

  )163 ،4 ج :1983(الثعاليب، 

 الثــاين، البيــت مــن األخــري املصــرع يف جــاء مــا -  التغيــري مــن يســري ءیبشــ - الشــاعر  اقتــبس
ِإِن اْرتـَْبــــُتْم يَِئْســــَن ِمــــَن اْلَمحــــيِض ِمــــْن ِنســــاِئُکْم   َوالالَّئــــي« :الطــــالق ســــورة يف الرابعــــة اآليــــة مــــن

ــْن يـَتَّــِق   َفِعــدَّتـُُهنَّ َثالثَــُة َأْشــُهٍر والالَّئــي َملْ حيَِْضــَن وأُوالُت اْألَْمحــاِل َأَجُلُهــنَّ َأْن َيَضــْعَن َمحَْلُهــنَّ وَم
 يف باحلضـــرة متكـــن الـــذي الـــدامغاين علـــي أيب صـــورة ـــا وصـــّور »اللَّـــَه َجيَْعـــْل لَـــُه ِمـــْن أَْمـــرِِه ُيْســـراً 

 جعــل مث النسـاء حبــيض للعّمـال العــزلَ  الشـاعر فقدشــّبه. واليتعطـل يتصــرف سـنة مخســني یخبـار 
 العمــل، عــن وتقاعــده عزلــه عــدم بســبب احملــيض مــن يئســن اللــوايت کالنســاء الــدامغاين علــي أبــا

  .سنهنّ  کرب بعد لديهنَ  الحيض اللوايت النسوة حكمَ  عليه وحکم
واحلمد هللا الذي جعـل الدولـة القـاهرة «وهکذا من االقتباس اإلشاري قول أيب احلسن البلخي: 

ـا و(منصـورة بالرعـب  ـا ومكنوفـة باإلعجـاز أيـن تليـت آيا اجلُغرية حمفوفة باإلعزاز أين توجهت رايا
) وهــذه العبــارة األخــرية مقتــبس إشــاري 747 ،2 ج :1993(البــاخرزي، » مســرية شــهر بــل عــام)

وُنصــرت بالرعــب بــني ... أعطيــُت مخســا مل يُعطهــنَّ أحــد قبلــي، «ن احلــديث الشــريف النبــوي: مــ
). حيــث زيّــن الکاتــب  303 ،2 ج: 2008(العثيمــني، » يــدي مســرية شــهر، وأُعطيــت الشــفاعة

شبّه الدولة اجلغريـة يف نصـرة اهللا هلـا و  فيه، اليسري والتغيري (ص)من کالم النيب األکرم  ءیکالمه بش
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 أضـف مثقـذف الرعـب يف قلـوب أعدائـه وهـو مـنهم علـى مسـرية شـهر. ببالنيب (ص) ملـا نصـره اهللا 
  !»عام بل شهرمسرية «: کاتبا األمر هذا يف الکاتب مبالغة االقتباس هذا مجال یإل

 

  وأنواعه الخراساني األدب في التضمين 2.6
م أکثروا من استخدام التضمني إل من جانـب االقتبـاس يف   یدقق يف أدب اخلراسانيني لوجد أ

کالمهـم. وأمــا مـن الناحيــة الدالليـة فتکــون هـذه التضــمينات يف أکثـر األحيــان کمثـل االقتبــاس 
 یوبالنســـبة إلـــ مـــوروثهم الشـــعري. یإشـــرافهم علـــ یإمـــا تأکيـــدا، وإمـــا تزتيينـــا، وإمـــا إظهـــارا ملـــد

يـُــذکر يف شـــعر اخلراســـانيني  ئايشـــ یلفنيـــة واجلماليـــة للتضـــمني فالبـــد أن نقـــول أننـــا النـــر القيمـــة ا
 یبعض األشعار القليلة اليت صّرف الشاعر أو الکاتب فيها وجه البيت املضمَّن عن معنـ یسو 

 وافّصل بعض العلماء يف كّميـة املـأخوذ مـن شـعر اآلخـرين وقّسـم یومن جهة أخر  قائله األول.
تضمني الشـاعر شـعره مـن «قول اجلرجاين: يقسمني حسب مقدار هذه الكمية.  یالتضمني إل
وإن كـــان مصـــراعا فمـــا دونـــه، مسّـــَي  ،فـــإن كـــان املـــأخوذ بيتـــا أو أكثـــر مسّـــَي اســـتعانة ،شـــعر غـــريه

هـذا التقسـيم نقـوم فيمـا يلـي باسـتعراض  ی). فبنـاًء علـ317.ت: د(اجلرجـاين، » إيداعا أو رفـوا
  .لهاياين وحتلأمثلة من األدب اخلراس

  االستعانة 2.6.1
ن  ألن الشــاعر أو النــاثر يضــمّ  ،إذا بلــغ مقــدار التضــمني بيتــا فــأكثر فيطلــق عليــه لفــظ االســتعانة

ولـو مل يـذكر ذلـك التضـمني  ،املقصـود یتأكيـد املعنـ یكالمه بكـالم آخـر قصـدا لالسـتعانة علـ
االســـتعانة يف شـــعر اخلراســـانيني مـــن و ). 328 ،2 ج :1995تامـــا (ابـــن األثـــري،  یلكـــان املعنـــ

شـّبه فيـه کـّف مهجـّوه بالصـخرة يف القـوة والشـدة،  ،قول أيب احلسن اللحام احلراين يف هجـاء لـه
  وقد أبدع يف تضمني هجائه بيتا للنابغة:

ــائلا سَ يَ  ــ ــ ــ ـــــ جـــــانِ العِ  طـــــبُ رَ   هي بِـلِمـعِ  رٍ عَفـن جَ ي َعـــ  دِ لَمـــــكاجلَ   هُ وكفُّ
ــــــجَ   هائِــــمسَ  بَّ َغــــ اةَ دَ َغــــ وانِ قحُ كــــاألُ (  )يدِ نَــــــ هُ لُ ســــــفَ وأَ  يــــــهِ الِ ت أعَ ـفَّ

  )119، 4 ج :1983(الثعاليب، 
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  هذا البيت األخري للنابغة الذبياين، أحد فحول شعراء اجلاهلية من قصيدة له مطلعها:
ــــــــأو مُ  حٌ ائِــــــــرَ  ةَ يَّــــــــمَ  ن آلِ ِمــــــــأَ   دِ وَّ زَ ُمـــــــــــ ريَ َغـــــــــــوَ  ذا زادٍ  جـــــــــــالنَ عَ   دِ غَت

  )52: 1413 الذبياين،(النابغة 
 َفَضـــمَّنَ فيهـــا ثغـــر املتجـــردة زوجـــة النعمـــان بـــن املنـــذر ويشـــّبهه بـــاألقحوان.  النابغـــةيصـــف 

. اهلجـو منـه والغـرض -  املتجـردة ويصـف يتغـزل وهـو -  للنابغـة البيـت ـذا شعره احلراين اللحام
ــ عــن املضــمَّن البيــت وجــه صــّرف املضــمِّن الشــاعر ألن التضــمني، أنــواع أجــود مــن وهــذا  یمعن
أبـدع  مل أمسـع يف تضـمني اهلجـاء الغـزلَ «أعجب الثعاليب من براعة احلراين فقـال:  ولذلك قائله،

  ).223: 1414(الثعاليب، » من قوله
ه ن كالَمـضـمّ ف تـهمـن حيا ائيي وشـر نصـر الكنـد اأبـ ذکـر ملـابـاخرزي ال کـالم االسـتعانة منو 
الصـاحب نظـام امللـك بآالئــه،  یعلـ یوأثنـ«... أيب نـواس مـن مطلـع قصـيدة مخريـة قـائال:  قـولَ 

). هـذه العبـارة مـن مطلـع قصـيدة 806 ،2 ج :1993(الباخرزي، ...»  ومسّاه بأحسن أمسائه
ا:   مخرية أليب نواس يف آالء اخلمر مع تغيري يسري يف كلما

ــــائِ مسَ أَ  هــــا أحســــنَ مسِّ وَ   اَهـآالئِ بِ  مـرِ ی اخلَ لَـعَ  ثنِ أَ   اَه
  )8.ت: د(أبونواس، 

 أننــــا إال املقصــــود معنــــاه تأکيــــد یعلــــ اســــتعانة هنــــاأن البــــاخرزي اســــتخدم التضــــمني  يبــــدوا
 ســـائر أشـــعار یاطالعـــه وإشـــرافه علـــ یكإظهـــار مـــد  آخـــر لغـــرض األمـــر هـــذا يکـــون أن النبعـــد
 مـن وهـو اخلـوارزمي بکـر أيب تضمينات بعض یإل أشار ملا الثعاليب البصري الناقد قولي. الشعراء
 يضــعها أنيقــة، وطريقــة رشــيقة، کانــت الــيت تضــميناته مــن ملــع وهــذه«: اخلراســانيني الشــعراء أبــرز
 »حمفوظاتـــــه وکثـــــرة روايتـــــه اتســـــاع عـــــن ـــــا ويفصـــــح مواقعهـــــا، أحســـــن ويوقعهـــــا مواضـــــعها، يف

 تأکيـد یعلـ االسـتعانة جانـب یإل الغرض هذا نشاهد کما). 243، 4 ج :1983(الثعاليب، 
  :السراجي حممد أليب غزلية مقدمة يف املقصود

ــ ـــــد َجــدَّ الرَِّحيـ ــ ــدِ   قــــاَلت وقَـ ــــــــــ ــ ــَهــُّــ ــرٍَة وتَنـ ــــــــــ ــ ــ ــ ــ  ُل ِحبَسـ
ــكاءَ  ــِدي والبُــ ــزُن بَعـــ ــــ ــوَّدِ   احلُــ ـــ ــال تَع ـــ ــِوَصـ ـــــی الـ ــ ــ ــ ــ  َعـلـ
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ـــــــــدِ   واصـــِرب َعلـــی بُعـــِدي وال ــــــــــك أًســـــــــی وَجتّل  َل
  )968-967: نفسه(املصدر 

  :اجلاهلي الشاعر العبد، بن طرفة معلقة من كالما بيته الشاعر ضّمن حيث
ـــا صـــحيب علـــيَّ مطـــيهم لـــــــك أســـــــی وجتلـــــــد  وقوفـــا   يقولـــــــون ال

  )19: 2002 العبد، بن(طرفة 

 الرفو أو اإليداع 2.6.2
هو أن يـودع النـاظم «إذا بلغ مقدار التضمني مصراعا أو أقل منه ّمسي إيداعا أو رفوا؛ فاإليداع 

 بــروابط تناســبه توطئــة لــه ءیبيتــا مــن شــعر غــريه أو نصــف بيــت أو ربــع بيــت بعــد أن يــوطشــعره 
غـرض  یحبيث يظن السامع أن البيت بأمجعه له. وأحسن اإليداع ما صـرف عـن معنـ متالئمة،

» بـــــأن جيعـــــل عجـــــزه صـــــدرا أو صـــــدره عجـــــزا ،النـــــاظم األول. وجيـــــوز عكـــــس البيـــــت املضـــــمن
خـــرق شـــعره » رفـــا«ألن الشـــاعر  »الرفـــو«ق عليـــه ) وقـــد يطلـــ311، 2 ج :1987(احلمـــوي، 

  ) ومنه قول أيب احلسن الزواهي:181، ةزاد  واقفمن شعر غريه ( ءیبش
ـــــــــــي ــ ـــــــــــــن أزور أّمـ ــ ــمقربة احلسيـ  (ونـــــار القلـــــب تســـــتعر اســـــتعارا)  بـــــــــ
ــا وأروي: ـــــــــــــــ ــ مـــــــارا)  أرّوي قربهــــــــــــــــا دمعــ ــرات تنهمـــــــر ا ــــــــ ــ  (دع العبـ

  )1074-1073، 2 ج :1993(الباخرزي، 
 أليب بيـــت احلقيقـــة يف العجـــزين ألن آخـــر، لشـــاعر بيتـــا البيتـــني هـــذين يف الشـــاعر ضـــَمن

  :احلمداين فراس
مـــــــــــارا  ونـــــــار القلـــــــب تســـــــتعر اســـــــتعارا  دع العـــــــــــربات تنهمـــــــــــر ا

  )119: 1414(احلمداين، 
 البيـت وعجـز فـراس أيب بيـت عجـز األول، بيته عجز جعل حبيث البيت الشاعر شطّر فقد
 اجلماليـة الناحيـة مـن التضـمني هـذا اسـتخدام يف یالنر  أننا واحلق. فراس أيب بيت صدر الثاين،

  .احلمداين فراس أيب من املضمَّن بالبيت الشاعر تالعب إال يُذکر ئايش
 ثابـت بـن حسـان أشـعار مـن مصـرعا شـعره ضـمن حيث املهليب نصر أيب قول اإليداع ومن
  :القدماء شعر یعل إلشرافه إشعارا املخضرم الشاعر األنصاري
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 كــــــانوا عصــــــارة هــــــذه األعصــــــار  (هللا در عصــــــــــــــــــابة نــــــــــــــــــادمتهم)
  )1149، 3 ج :1993(الباخرزي، 

ـــــق يومـــــا«األول صـــــدر بيـــــت حلســـــان وعجـــــزه:  املصـــــرع (حســـــان  »األول الزمـــــان يف جبّل
قــول أيب منصــور العبــدوين يف هجــو كّتــاب  اإليــداع مــن وکــذلك). 184: 1994 ثابــت، بــن

  الدولة السامانية:
ـــــائـــــسَ الرَّ  وانِ ــــيدِ  ابَ تَّــأكُ  ـــــمَ  لِ ــ ــ ــ ــ ــــجتََ   مُكــا لَ ـ ــ ــمــ ــلتُ ــَّــ ــ ــ ــم بَ ــ ــ ــ ــ ــ ــتُّـ ل مِ ــ ــ ــ ــ ــــم بِ ــ ــمُّ جَ التَّ ـ ــ ــ ــ  لِ ــ
ــاقُ وأرزَ  ـــــــ ــ ــ ــيبِ تـَ سم التَ كُ ــ ـــــــ ــ ــومُ ـــــسُ رُ  نُ ــ ـــــــ ــ ــتجَ سَ ا نَ ملِــــ  هاـ ـــــ  لِ أَ وَمشـــــ وبٍ نُــــن جَ ا ِمــــهَ ــ

ــــقُ يَـ   كا اإلفـالَس الضــرُّ بعــدكمإذا مـا َشــ ــولُ ـ ـــــ ــ ــ ــــــی وجتَ ًســــــك أَ ـلــــــالَ  ونَ ــ  لِ مَّ
ــقتُ لِ خُ  ــ ــــم عَ ــ ــ ــــكَ   ريِ األِمـ ابِ لی بَــ  لِ نــزِ ومَ  يــبٍ بِ ی حَ كــرَ ن ذِ ِمــ بــكِ ا نَ َفــقِ   مكُ أنَّ ــ

 )88، 4 ج :1983(الثعاليب، 

  :اجلاهلي الفحل الشاعر القيس، امرئ معلقة من مصاريع شعره الشاعر ضّمن حيث
 لِ الـدَُّخوِل فَحوَمـ وى َبنيَ اللِّ  طِ ـقسِ بِ   لِ نــزِ ومَ  يــبٍ بِ ی حَ كــرَ ن ذِ ِمــ بــكِ ا نَ ـَفــقِ 
ــ ـــــقاملِ َح فَ وضِ تـُ َف ــ ــ ــ ـــــاِة مل يَعرَ ـ ــ ـــــَرمسُ  فُ ــ ــ ــتجَ سَ نَ ا ملـِــ  هاـ ــــ ــ ــ ــا مِ هَ ــ ــ ــ ــ  لِ أَ وَمشـــ وبٍ ـنُـــن جَ ـ
ــقُ وُ  ـــــ ـــــــحصَ ِ  وفاً ــ ــلَ  عَ ِيب ـ ـــ ــ ــ ــيَّ طِ مَ  ىَّ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــولُ ـقُ يَـ   مهُ ــ ـــ ــ ــ ــلالَ  ونَ ــ ـــ ــ ــ ــمَّ ی وجتَ ًســــك أَ ــ ـــ ــ ــ ــ  لِ ـ

  )111-110: 2004(امرؤالقيس، 

 أيضــا تالعــب اهلجــو، لغــرض التضــمني اســتخدم أنــه یعلــ عــالوة الشــاعر أن املالحــظ مــن
 صــّرف حيــث التضــمني يف يُستحســن ممــا وهــذا اهلجــو یإلــ الغــزل مــن وجّرهــا املعلقــة بتضــمني
  .اهلجو یإل الغزل غرض من املصاريع الشاعر
  

  النتائج. 3
 األدبيــــة، احلركــــة يف كبــــريا نشــــاطا اهلجــــرة مــــن واخلــــامس الرابــــع القــــرنني يف خراســــان شــــهدت
ــــا شــــعراؤها واســــتطاع  الظــــواهر فمــــن. البالغيــــة فنونــــه وخاّصــــة العــــريب األدب يتمثّلــــوا أن وكّتا
حيـــث قّلمـــا  الـــيت شـــاعت يف األدب العـــريب خبراســـان، ظاهرتـــا االقتبـــاس والتضـــمني، البالغيـــة

والتعــرف عليهمــا يكشــف نشــاهد أشــعار شــاعر أو رســائل كاتــب ختلــو مــن هــاتني الظــاهرتني. 
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ـــ إشـــرافهم یعـــن مـــد ـــ یعل لنـــا مـــن خـــالل البحـــث بـــأن األدبـــاء  ّني مـــوروثهم الثقـــايف. وقـــد تب
م العربيـــة مبختلـــف أنواعهمـــا: يّني اخلراســـان النصـــية  اســـتخدموا االقتبـــاس والتضـــمني يف نتاجـــا
 أن غـريالتضـمني.  يفوالنصية املشـروطة، واإلشـارية يف االقتبـاس؛ واالسـتعانة واإليـداع  املرسلة،
ممــا جنــده  اإلشـاري واالقتبــاس القــرآين؛ االقتبـاس یإلــ بالنسـبة جــدا قلــيال کـان الروائــي االقتبـاس

ورســـائل كثـــري مـــن اخلراســـانيني خالفـــا لالقتبـــاس النصـــي املشـــروط الـــذي مل  أشـــعارمتحققـــا يف 
يعكــف عليــه األدبــاء كثــريا. وأمــا مــن ناحيــة الوظيفــة الدالليــة فاجلــدير بالــذکر أن اخلراســـانيني 

الــرغم مــن أن  یمني يف كثــري مــن األحيــان لغــرض اهلجــاء، علــاالقتبــاس والتضــ فيــقــاموا بتوظ
البالغيـــني ذكـــروا أســـبابا خمتلفـــة الســـتخدام االقتبـــاس والتضـــمني كمثـــل تـــزيني الكـــالم، وشـــدة 

املنطـــق واحلجـــة، وكـــّل هـــذه األغـــراض کانـــت متمثّلـــة  یالعالقـــة باملضـــّمن واالستشـــهاد مبـــا يقـــو 
اجلماليــة فإننــا نشــاهد أکثــر مــا نشــاهد يف اقتباســات  الناحيــةعنــدهم ولکــن بقلــة. وأخــريا مــن 

اخلراســانيني تشــبيهات ضــمنية نســتنبطها مــن خــالل مواجهــة الــنص القــرآين أو الروائــي؛ األمــر 
م. فبالنســـبة إلـــ القيمـــة اجلماليـــة للتضـــمني يف األدب اخلراســـاين  یالـــذي النلمســـه يف تضـــمينا

لـة الـيت صـّرف الشـاعر أو الکاتـب فيهـا وجـه بعض األشـعار القلي یيُذکر سو  ئايش یفإننا النر 
  البيت املضمَّن عن معناه األول.
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