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الع عليها عند  ِ
 
ق به وببحثه ويمكنه االط

 
بحثه بمجموعة من الخطوات تبدأ بملء بيانات تتعل
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( سطًرا، وحين 27(، ويكون عدد السطور  في الصفحة الواحدة: )11/ الهوامش: بحرف 14

خيرة عند النشر داخل املجلة على )
َ
( صفحة للبحوث 25تزيد عدد الصفحات في الطبعة األ

( 30والجداول وأعمال الترجمة، وتحقيق النصوص، و ) الخالية من املصورات والخرائط

شياء املشار ِإليها يدفع الباحث أجور الصفحات الزائدة فوق 
َ
صفحة للبحوث املتضمنة لأل

ا . 
ً
كر آنف

ُ
 حد  ما ذ

  رقاًما لكل صفحة، وُيعر ف باملصدر واملرجع في مسرد الهوامش لدى وورد
َ
ب الهوامش أ

 
رت

ُ
ت

، في بت )املصادر واملراجع( اكتفاًء بالتعريف في موضع الذكر األول ذكره أول مرة، ويلغى ث

 . حالة تكرار اقتباس املصدر يذكر )مصدر سابق(

  حانه للنشر بعد تدقيق رصانته العلمية، وتأكيد سالمته من ِ
 

ُيحال البحث ِإلى خبيرين يرش

م( للف –إن اختلف الخبيران  –النقل غير املشروع، وُيحال  ِ
 
خير، وترجيح إلى )ُمحك

َ
حص األ

 عن ِإحالة البحث ِإلى خبير االستالل العلمي ليحدد نسبة 
ً

و الرفض، فضال
َ
جهة القبول أ

ة وُيقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله   % . 20االستالل من املصادر اإِللكتروني 

ف( بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث، وهي : -5 ِ
 
ن يلتزم الباحث )املؤل

َ
 يجب أ

 ي: يرسل بدون اسم .يج
َ
ن ال يضم  البحث املرسل للتقييم ِإلى املجلة اسم الباحث، أ

َ
 ب أ

  يجب تثبيت عنوان واضح وكامل للباحث )القسم/ الكلية او املعهد/ الجامعة( والبحث

باللغتين: العربية واإِلنكليزية على متن البحث مهما كانت لغة البحث املكتوب بها مع ِإعطاء 

برز ما في العنوان من عنوان مختصر ل
َ
لبحث باللغتين أيًضا: العربية واإِلنكليزية يضم  أ

 مرتكزات علمية . 

  يجب على الباحث صياغة مستخلصين علميين للبحث باللغتين: العربية واإِلنكليزية، ال

ن عن )
 

العربية  :ات مفتاحية باللغتين، وتثبيت كلم(350وال يزيدان عن ) كلمة (150يقال

 يغلب عليهن  التمايز في البحث. (5)وال تزيد عن  ،( كلمات3)ية التقل عن نكليز واإل 



ساس في  -6
َ
ن يراعي الشروط العلمية اآلتية في كتابة بحثه، فهي األ

َ
يجب على الباحث أ

ة فكما هو مبي ن  ا الشروط  العلمي  م 
َ
التقييم، وبخالف ذلك سُيرد  بحثه ؛ إلكمال الفوات، أ

 على النحو اآلتي : 

 ن يكون هناك تحديد واضح ملشكلة البحث في فقرة خاصة عنوانها: )مشكلة يج
َ
ب أ

ة البحث( . و )ِإشكالي 
َ
 البحث( أ

  ر عن مشكلة البحث ويعمل ِ
ات تعب  و فرضي 

َ
ة أ سئلة بحثي 

َ
ن يراعي الباحث صياغة أ

َ
يجب أ

ا في متن البحث . و دحضها علميًّ
َ
ها أ ِ

 
 على تحقيقها وحل

 د يعمل الباحث على تحد ِ
ن يحد 

َ
هدافه التي يسعى ِإلى تحقيقها، وأ

َ
همية بحثه وأ

َ
يد أ

 الغرض من تطبيقها.

  ن يكون هناك تحديد واضح لحدود البحث ومجتمعه الذي يعمل على دراسته
َ
يجب أ

 الباحث في بحثه .

  ن يراعي الباحث اختيار املنهج الصحيح الذي يتناسب مع موضوع بحثه، كما
َ
يجب أ

بع فيه .
 
دوات جمع البيانات التي تتناسب مع بحثه ومع املنهج املت

َ
ن يراعي أ

َ
 يجب أ

  فكاره
َ
سلوب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي أل

ُ
يجب مراعاة تصميم البحث وأ

 وفقراته.

  ن ير
َ
اعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها البحث، واختيار يجب على الباحث أ

ما يتناسب مع بحثه مراعًيا الحداثة فيها، والدقة في تسجيل االقتباسات والبيانات 

 الببليوغرافية الخاصة بهذه املصادر .

  د من موضوعاتها
ُّ
ن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها ، والتأك

َ
يجب على الباحث أ

و الفرضيات التي وضعها الباحث له في متن بحثه .  ونسب
َ
سئلة البحثية أ

َ
 ة ترابطها مع األ

َم على البحث سيكون على وفق استمارة تحكيم  -7
ْ
ن  الُحك

َ
ن يدرك أ

َ
يجب على الباحث أ

ا 
ً
وزان

َ
م البحث وُيعطى أ

 
ساسها ُيحك

َ
م وعلى أ ِ

 
حك

ُ
رسل ِإلى امل

ُ
ا، ثم ت

ً
تضم  التفاصيل الواردة آنف

و يرفض، فيجب على الباحث مراعاة لف
َ
وزان ُيقبل البحث أ

َ
قراته وعلى وفق ما تقرره تلك األ

 ذلك في ِإعداد بحثه والعناية به .

 تنويه: 

فكار واآلراء الواردة في متون البحوث املنشورة في مجلتنا عن آراء             
َ
ر جميع األ ِ

تعب 

ة وال  صحابها بشكل مباشر وتوجهاتهم الفكري 
َ
ر بالضرورة عن آراء هيأة التحرير فاقتى   أ ِ

 تعب 
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 (ـه175املصطلحات املزدوجة عند البغدادي)

  ِإبراهيم احلمدانيو  إسراء عبد احملسن السنبسّي 

22/9/2020 تأريخ القبول:       25/8/2020 تأريخ التقديم:     
 المستخلص: 

يهدف البحث إلى الكشف عن المصطلحات النقدية والبالغية المزدوجة عند          
قانون البالغة في نقد النثر والشعر(, وقد عدت إحدى ي كتابه )تي ذكرها فال  البغدادي 

                المصطلحات العربية التي لقيت العناية واالهتمام من ِقبل البغدادي وممن تقدمه ومن                                                
ى ثالث مباحث األول ألقى جاء بعده من النقاد والبالغيين, وعليه فقد توزعت الدراسة عل

االستدراك والرجوع, الكناية وهي:) مصطلحات الشعرية المزدوجةالضوء على ال
السجع لمصطلحات النثرية المزدوجة وهي:)والتعريض(, والمبحث الثاني تناول ا

واالزدواج, الهذر والتبعيد(, والمصطلحات المزدوجة والمشتركة بين الشعري والنثري وهي: 
 بديل(, والبحث في دالالتها المتعددة اللغوية واالصطالحية. )العكس والت
الكناية والتعريض من ادي مصطلحات االستدراك والرجوع و وعد  البغد         

المصطلحات المتعلقة ببالغة الشعر ونقده دون النثر, وخص مصطلحي السجع 
ديل من واالزدواج ببالغة النثر ونقده دون الشعر, وجعل مصطلح العكس والتب

 المصطلحات التي تخرج إلى باب المصطلحات المشتركة بين الشعر والنثر.
االستدراك والرجوع, الكناية والتعريض, السجع واالزدواج, :  الكلمات المفتاحية       

 .الهذر والتبعيد, العكس والتبديل
 :المقدمة

ن محمىد بىن عبىد اهلل أحمد اهلل رب العالمين واصلي وأسلم علىى المبعىوث رحمىة للعىالمي    
 وعلى آله وصحبه أجمعين.

                                                 

 جامعة الموصلالتربية للعلوم اإِلنسانية/ كلية اللغة العربية/ قسم طالبة ماجستير/. 
 انية/جامعة الموصل.اإِلنس للعلوم أستاذ/ قسم اللغة العربية/ كلية التربية 
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 :المصىىىطلحات المزدوجىىىة عنىىىد البغىىىدادي فىىىي كتابىىىه ألقىىىت هىىىذه الدراسىىىة الضىىىوء علىىىى    
 قانون البالغة في نقد النثر والشعر(.) 

وتىىىم تقسىىىم هىىىذه الدراسىىىة علىىىى ثالثىىىة مباحىىىث, األول المصىىىطلحات الشىىىعرية المزدوجىىىة عنىىىد 
لرجوع, والكناية والتعريض(, والمبحىث الثىاني تطىرل للحىديث البغدادي وهي: ) االستدراك وا

عن  المصطلحات النثرية المزدوجة وهىي: ) السىجع واالزدواج, والهىذر والتبعيىد(, والمبحىث 
الثالىىث  خىىص بالمصىىطلحات المزدوجىىة والتىىي تخىىرج إلىىى بىىاب المصىىطلحات المشىىتركة بىىين 

 الشعري والنثري وهي )العكس والتبديل( . 
 نىىىتحديىىد المعرت هىىذه الدراسىىة علىىى وفىىل المىىنه  التىىاريخي الوصىى ي مىىن خىىالل وجىى       

ياللغىىىوي  االصىىىطالحي بتقصىىىي أقىىىرب  هىىىام هومبىىىين و  هىىىابينالىىىذي يىىىربط جىىىاد خىىىيط صىىىلة وا 
تتبىىع صىىيرورته التاريخيىىة و  المعىىاني اللغىىوي إلىىى المصىىطلح, ثىىم تتبىىع أصىىل  هىىوره ونشىىا ته

شعرًا ونثرًا, وتبيان مىدى ات اقىه واختالفىه مىع مىا والوقوف على م اهيم البغدادي وما مثل له 
 .دبية والنقدية الحديثةألتقدمه من الم اهيم, وستتباع الدراسة بالدراسات ا

 ول: المصطلحات الععرية المددوجة:المبحث ال  
 :ستدراك والرجوعاال  -1

جىىىذر التىىىي تعىىىود إلىىىى ال, )االسىىىتدراك( فىىىي المعىىىاجم اللغويىىىة بمعىىىان  عىىىدة ورد ل ىىى         
ِم: َتاَلَحق ىىوا َأدركىىه, َوتَىىَدار كَ  اللَِّحىىال , َوَقىىدِ )) )درك( منهىىا: اللغىىوي  َأولهىىم, آخىىرهم ِلَحىىلِّ  َأي ال َقىىو 

ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىولِ  الت ِبَعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىِة, َوِبمعن ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى ِبمعن ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى َوَيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  ِتي  الشىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىيء, إلىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى ال و ص 
َركَ ك ل َهى االشياء ِفي َبع ضِ  َعَلى َبع َضه   الش يء ِاتَِّباع ِبمعن ى َوَي  ِتي ىَتد  ء   ا, َوِاس  ِء:  الش ىي  ِبالش ىي 
 .(1)((ِبهِ  ادراكه َحاَولَ 

 والتىي تعىود إلىى الجىذر اللغىوي, )الرجوع( في المعاجم اللغويىة بمعىان  عىدة وورد ل         
ِجىىع   َرَجىىعَ )))رجىىع( منهىىا: َعىىا َير  وًعىىا َرج  َعاَنىىا ورجعىىى ر ج  ِجَعىىا َوَرج  ِجع ىىه : اي َوَمر  ان َصىىَرَف,  َوَمر 

َتَجىىعً   , فهنىىاك صىىلة بىىين المعنىىى اللغىىوي والم هىىوم االصىىطالحي(2)((إِلىىي   االمىىر: َرد ه   ِفىىي َوِار 
 )االستدراك والرجوع(.

                                                 

 مىادةددرك , ه1414, 3بيىروت, ط -لسان العرب: أبو ال ضىل جمىال الىدين ابىن من ىور, دار صىادر - 1
10/ 419. 
 .114 /7 مادةدرجع المصدر السابل,  -2
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هى( وعد ه من محاسن الشىعر والكلىم 296) بم هومه عند ابن المعتز الرجوعو هر مصطلح 
هىى( علىى نهى  395) ي, وَساَر َأبو هالل العسىكر (1)((عنه وترجع شئياً  تقول َأن)) معًا, وهو

ه( 502وأشىىاَر ِإليىىه التبريىىزي ), (2)ابىىن المعتىىز فىىي تحديىىده م هىىوم الرجىىوع ولىىم يخىىرج عنىىه
 .(3)ومن دون تحديد م هومه مكت يًا بما مثل له

 المىىىتكلم يعىىىود َأن   وهىىىو)) بقولىىىه: االستتتتدراك والرجتتتوعه( م هىىىوم 651وحىىىد  ابىىىن الزملكىىىاني )
 , فقىىد وضىىع بىىىذلك شىىرطًا وهىىو الىىىنقض(4)((االبطىىىال و بىىالن قض َكالمىىه مىىىن سىىبل َمىىا علىىى

ه( 654) وقسىم ابىن ابىي االصىبع المصىري واالبطال للكالم السابل مستشىهدا بمىا مثىل لىه,
 علىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى قسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىمين: االستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدراك والرجتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوع

ىىىىىىىىىىىىىتدراك يتقىىىىىىىىىىىىىدم قسىىىىىىىىىىىىىم)) ىىىىىىىىىىىىىا تقريىىىىىىىىىىىىىر فيىىىىىىىىىىىىىه االس  , وتوكيىىىىىىىىىىىىىد المىىىىىىىىىىىىىتكل م بىىىىىىىىىىىىىه أخبىىىىىىىىىىىىىر لم 
 .(5)((يدتوك وال تقرير فيه االستدراك يتقدمه ال وقسم

 االستتتتتتتدراك ه( مىىىىىىن انىىىىىىواع التتمىىىىىىة الكىىىىىىالم, وعىىىىىىرف704) وعىىىىىىد ه السجلماسىىىىىىي         
االول,  القصىىىىىىىىىىىىىىىد علىىىىىىىىىىىىىىىى منهمىىىىىىىىىىىىىىىا ولألشىىىىىىىىىىىىىىىيئين: ا وصىىىىىىىىىىىىىىىف المىىىىىىىىىىىىىىىتكلم ِإرادة   هىىىىىىىىىىىىىىىو))

 ,(6)((التالقىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىي مىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىن لضىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىرب بىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاالنجرار والثىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاني
( علىىىىى االستتتتتدراك والرجتتتتوع) ه( المصىىىىري فىىىىي تقسىىىىيم725) وتبىىىىع شىىىىهاب الىىىىدين الحلبىىىىي

                                                 

, م1990, 1بيىىروت, ط -بىىو العبىىاس عبىىداهلل بىىن محمىىد المعتىىز بىىاهلل, دار الجيىىلأالبىىديع فىىي البىىديع :  -1
154. 

أبىىو هىىىالل الحسىىن العسىىىكري, تحقيىىل: محمىىىد علىىي البجىىىاوي,  :فىىىي الكتابىىة والشىىىعر لصىىناعتينكتىىاب ا -2
 .395 م,1986 ط, د. ومحمد أبو ال ضل إبراهيم, المكتبة العصرية, بيروت,

 -الكافي في العىروض والقىوافي: الخطيىب التبريىزي, تحقيىل: الحسىاني حسىن عبىد اهلل, مكتبىة الخىانجي -3
 .186 ,م1994, 3القاهرة, ط

د. أحمىىىد  عجىىىاز القىىىرآن: كمىىىال الىىىدين ابىىىن الزملكىىىاني, تحقيىىىل:إالتبيىىىان فىىىي علىىىم البيىىىان المطلىىىع علىىىى  -4
 .182م. 1936بغداد,  -مطلوب, خديجة الحديثي, مطبعة العاني

في صناعة الشعر والنثر وبيان اعجاز القرآن: عبىد الع ىيم ابىن ابىي االصىبع البغىدادي  تحرير التحبير -5
المجلىىىس االعلىىىى للشىىىئون  -م وتحقيىىىل: ح نىىىي محمىىىد شىىىرف, الجمهوريىىىة العربيىىىة المتحىىىدةالمصىىىري, تقىىىدي

ين ىىر: نهايىىة االرب فىىي فنىىون االدب , و 331,م2012-االسىىالمية لجنىىة احيىىاء التىىراث االسىىالمي, القىىاهرة 
7/ 151. 
, مكتبىة في تجنيس اساليب البىديع: ابىي محمىد القاسىم السجلماسىي, تحقيىل: عىالل غىازي منزع البديعال -6

 .455 -454. م1980, 1الرباط المغرب, ط -المعارف
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, (2)((بىىالنقض الس ىىابل كالمىىه علىىى المىىتكلم يعىىود أن هىىوب نىىه )) الرجتتوع وعىىرف .(1)نقسىىمي
 االستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدراكه( 1119وعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىرف ابىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىن معصىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىوم)

ىىتثناء, وهىىو شىىبيها رفعىىاً  الس ىىاِبل الكىىالم مىىن يتَول ىىد   التىىَوهم رفىىع هىىو)) , (3)((لكىىن معنىىى باالس 
االسىىىىىتدراك,  عنىىىىىىم علىىىىىى طري ىىىىىة نكتىىىىىة زيىىىىىادة هَنىىىىىا فيىىىىىه ويشىىىىىترطوبىىىىىين شىىىىىرطه بقولىىىىىه: ))

ال البىىىىديع فىىىىي وتدخلىىىىه لتحسىىىىنه ))قسىىىىم يتقىىىىدم  , وقسىىىىمه علىىىىى قسىىىىمين(4)((منىىىىه ي ِعىىىىد   فىىىىال وا 
وتوكيىىدإ إمىىا ل  ىىًا أو معنىىى لمىىا أخبىىر بىىه المىىتكلم, وهىىذا هىىو االكثىىر الىىذي  تقريىىر االستتتدراك

 .(5)بنى عليه فحول ارباب البديعيات ابياتهم, وقسم اآلخر ال يتقدمه ذلك((
وهىو عنىده ,ه(517) هر مصتطل  االستتدراك والرجتوع  بمفهومتد انتد البغتداد وظ       

ىىىىىىىاعر يبتىىىىىىد َ  َأن  )) المعن ىىىىىىىى,  هىىىىىىىذا يَؤكىىىىىىد بمىىىىىىىا يسىىىىىىتدركه ثىىىىىىىم, شىىىىىىيئاً  بمعنًّىىىىىىى, فين ىىىىىىىي الش 
 .(6)((َأوالً  ن اه   ما يثبت َأو

 ,ولألن ىي المعنىىى ا ول منهمىىا,ألعلىى قسىمين: ا االستتتدراك والرجتتوعفقسىم البغىدادي        
مىىا ن ىىاه فىىي بول لتوكيىىده وتقريىىره, والثىىاني, لت كيىىد المعنىىى الثىىاني ألإلىىى المعنىىى ا ةعىىودالثىىم 

والرجىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىوع:  ويعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىد االسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىتدراك, لنكتىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة بالغيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة ولألالمعنىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى ا
,  ويبطلىه, لىداع فينقضىه السابل كاَلمه إلى المتكلِّم فيه يرجع الكاَلم مجرى في فن  )) بالغىي 

                                                 

لىى صىناعة الترسىل: شىهاب الىدين محمىود الحلبىي, تحقيىل: أكىرم عثمىان يوسىف إحسن التوسل  ين ر: -1
 .279, م1980بغداد,   -, دار الرشيد للنشر86وزارة الثقافة واالعالم سلسلة كتب التراث 

 .279-296 المصدر السابل -2
نىىواع البىىديع: علىىي صىىدر الىىدين ابىىن معصىىوم المىىدني, تحقيىىل: شىىاكر هىىادي شىىكر, أالربيىىع فىىي وار أنىى -3

 .1/79 ,م 1969, 1النجف الشريف, ط -مطبعة النعمان
 .1/79السابل  المصدر  -4
 .1/79 المصدر السابل -5
اض فىىي نقىىد النثىىر والشىىعر: أبىىو طىىاهر محمىىد بىىن حيىىدر البغىىدادي, تحقيىىل: محسىىن غيىى قىىانون البالغىىة -6

 .112-111 م,1981, 1عجيل, مؤسسة الرسالة, ط
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 بقيىىىىىىىىىىىد وِاسىىىىىىىىىىىتدراك الىىىىىىىىىىىذ هن, إلىىىىىىىىىىىى يسىىىىىىىىىىىبل قىىىىىىىىىىىد التىىىىىىىىىىىوهم ودفىىىىىىىىىىىع وتحىىىىىىىىىىىزن, كالت حسىىىىىىىىىىىر
 .(1)((ذلك وغير الس ابل الكاَلَم من المراد وبيان

 .(2):ومثل له بقول َأبي البيداء
 وَما لي انِتَصىار  ِإن  َغىَدا الىد ه ر  َجىاِئراً 

 
 

               

ىىىر     َعِلىىىي  َبَلىىىى ِإن  َكىىىاَن َمىىىن  ِعنىىىدك الن ص 

 
 
 

به من نوائب الدهر قىد انتهىى إلىى اليى س مىن حصىوله علىى وكان  الشاعر من شدة ما نزل 
النصىر إن جىىار الزمىان عليىىه, ثىم ين ىىي كالمىىه االول بقولىه: )بلىىى( يتحقىل النصىىر  إن كىىان 

 من عندك النصر . 
يعىد مىن البىديع لمىا يتضىمنه مىن نقىض الكىالم لنكتىة لىم يىرد مىن خالهىا  واالستدراك والرجوع

 كونه خطً  ولكن من أجل إ هار االسى والتحسر.الشاعر ابطال صدر كالمه االول ل
 .    (3)ومثل له أيضًا بقول زهير:

 قىىىف بالىىىديار التىىىي لىىىم يع هىىىا القىىىدم
 

 بلىىىىىىىىىىىىىى وغيرهىىىىىىىىىىىىىا االروا  والىىىىىىىىىىىىىديم 
 فالشىىىاعر لمىىىا وقىىىف علىىىى الىىىديار ذهىىىل بهىىىا عىىىن رؤيىىىة مىىىا حصىىىل لهىىىا مىىىن التغي ىىىر فقىىىال: 

)َبَلىىى( : من, ثىىم تحقىىل بمىىاهي عليىىه الىىدروس فقىىالَأي لىىم  يمىىح اثارهىىا الىىز  إ)َلىىم  َيع  َهىىا الِقىىَدم (
 )وَغي رَها االروا   والدَِّيم (.ع ت

 االستتتتدراك بتتتالرجوعمصىىطلح  هبجمعىىىمىىن نىىىاحيتين, األولىىىى:  مىىىن تقدمىىىة فالبغىىدادي خىىىالف
  هقصىىر , والثانيىىة بعلىىى اثىىره مىىن جىىاء بعىىده مىىن النقىىاد والبالغيىىين وسىىار, م هىىوم واحىىدتحىىت 

 والنثىىر فىي الشىىعر يوجىىد فقىط, علىىى الىىرغم مىن أنىىه علىىى النثىىر وعاالستتتدراك والرجتتمصىطلح 
 معًا.  

 

                                                 

 ,م1996, 1ط بيىىىروت, –دار الشىىىامية دمشىىىل, دار القلىىىم, عبىىىد الىىىرحمن الميىىىداني, البالغىىىة العربيىىىة: -1
2/443. 
قىىانون البالغىىة , و 395 إن غىىدا الىىدهر جىىائرًا..( انىىىىِتىىىىىىَصار   بىىىي وَمىىابروايىىة ) كتىىاب الصىىناعتين ين ىىر: -2

112. 
 القىىىىاهرة, -ابىىىىن ابىىىىي سىىىىلمى: أبىىىىو العبىىىىاس ثعلىىىىب, دار القوميىىىىة للطباعىىىىة والنشىىىىر ديىىىىوان زهيىىىىرشىىىىر   -3

 .145م,1964
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 :الكنايتتتتة والتعريض
 ( فىىي المعىىاجم اللغويىىة بمعىىان  عىىدة, والتىىي تعىىود إلىىى الجىىذر اللغىىويالكنايتتة) ورد ل ىى      

ىىَره , وَكَنىىى َعىىِن اأَلمىىر بِ )))كنىىى(, منهىىا: ء وت ريىىَد َغي  ِنىىى ِكَناَيىىة: الِكَناَيىىة: أن تَىىَتَكل َم ِبَشىىي  ىىرِه َيك  َغي 
َتِدل  َعَلي ِه, وقد َتَكنى: أي َتَست َر, َمن  َكَنى َعن ه  إذا َور ى  .(1)((َيع ِني إذا َتَكل َم ِبَغي رِه ِمم ا َيس 

 ( فقىىىىد ورد فىىىىي المعىىىىاجم اللغويىىىىة بمعىىىىان  عىىىىدة, والتىىىىي تعىىىىود إلىىىىى الجىىىىذر اللغىىىىويالتعتتتتريض) وأمىىىىا
ىىريض  ِخىى))منهىىا: )عىىرض( ِء, أن الَتع  ِء َعىىِن الش ىىي  ريىىة بالش ىىي  : الت و  ىىريح, والَمعىىاريض  اَلف  الت ص 

: َعىىىر ض لىىىي َفىىىاَلن  َتع ريضىىىًا إذا  والَمَعىىاريض  مىىىن , وي َقىىىال  ىىىر َض بىىىِه َوَلىىم  ي َصىىىر    الَكىىىاَلَم َمىىىا ع 
ِء َوَلم  يبي ن َرَ  بالش ي   .(2)((َرح 

  وأَشىىىىارَ , (لكنايتتتتة والتعتتتتريضا) فهنىىىاك صىىىىلة بىىىين المعنىىىىى اللغىىىىوي والم هىىىوم االصىىىىطالحي
))أنىىت تقىىول فىىي الكىىالم للرجىىل  ه( إلىىى التعىىريض, مىىن دون أن يحىىدده, بقولىىه:207) ال ىراء

مىن  الكنايتةه( 210) , وذكىر أبىو عبيىدة(3)إن  أحدنا لكىاذب فكذبتىه تكىذيبًا غيىر مكشىوف((
, ٢٢٣البقرة:   رئحص مس خسٱزئدون تحديده, مكت يىًا بالتمثيىل لهىا بقولىه تعىالى:

 .(4)وتشبيه(( كناية)) اًل أن هاقائ
فىىي معىىرض حديثىىه عىىن توشىىيح الخطىىب بىى ي  الكنايتتة بتتالتعريض ه(255) وقىىرن الجىىاح 

ال يعمىىالن فىىي العقىىول  الكنايتتة والتعتتريضمىىا علمىىت أن  ))أو أو االشىىعار, بقولىىه: القىىرآن
مىن دون  الكنايتة والتعتريضه(عىن 276) وتحدث ابىن قتيبىة ,(5)والكشف(( عمل االفصا 

                                                 

 .15/233 مادةدكنى  ,لسان العرب - 1

 .7/183 مادةدعرض المصدر السابل,  -2
بىىو زكريىىا يحيىىى بىىن زيىىاد ال ىىراء, تحقيىىل: احمىىد يوسىىف النجىىاتي, ومحمىىد علىىي النجىىار, أن: آمعىىاني القىىر  -3

 .2/362م, 2012, 1القاهرة, ط -ال تا  اسماعيل الشلبي, دار المصرية للتاليف والترجمةوعبد 
 -الخىىانجي ن: أبىىو عبيىىدة معمىىر بىىن المثنىىى البصىىري, تحقيىىل: محمىىد فىىؤاد سىىيزكين, مكتبىىةآمجىىاز القىىر  -4

 .73,ه1381القاهرة, 
 .1/115, ه1423بيروت,  –البيان والتبيين: أبو عثمان عمرو بن بحر الجاح , دار ومكتبة الهالل -5
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))والعىىرب تسىىتعمله فىىي كالمهىىا كثيىىرًا, فتبلىىج إرادتهىىا بوجىىه هىىو ألطىىف  بقولىىه: يحىىددها, أن
 .(1)والتصريح(( وأحسن من الكشف

))أن يعبىىر عىىن شىىيء معىىين بل ىى  غيىىر صىىريح فىىي الداللىىة عليىىه لغىىرض مىىن  هىىيفالكنايتتة 
 .(2)االغراض كاإلبهام على السامعين((

الشىىىىارة إلىىىىى مىىىىالم يوضىىىىع لىىىىه مىىىىن ))اسىىىىتعمال ل ىىىى  فيمىىىىا وضىىىىع مىىىىع ا هىىىىو التعتتتتريضو 
 .(3)السيال((
))والكىىالم يجىىري علىىى حىىدِّ قولىىه   مىىن ضىىروب الكىىالم الكنايتتةه( 285) المبىىرد عىىد  و       

صىىل لن سىه, ومنىه مىىا يكنىى عنىه بغيىىره, ومنىه مىا يقىىع أليكىون فىي ا علىى ضىروبإ فمنىه مىىا
 .(4)مثال, فيكون أبلج في الوصف((

: الرغبىىة ثانيهمتتا ))التعميىىة والتغطيىىة, أحتتداماثىىة اوجىىه, تقىىع فىىي ثال الكنايتتة وجعىىل        
: الت خىىىىيم ثالثهمتتتتا عىىىىن الل ىىىى  الخسىىىىيس الم حىىىى  إلىىىىى مىىىىا يىىىىدل علىىىىى معنىىىىاه مىىىىن غيىىىىر,

))الداللة بىالتعريض  من لطافة المعنى, وهي التعريضه( 291) وعد  ثعلب ,(5)والتع يم((
مىىن محاسىىن  ة والتعتتريضالكنايتته( 296) , فىىي حىىين عىىد  ابىىن المعتىىز(6)علىىى التصىىريح((

الكالم والشعر من دون أن يحدهما مكت يًا بتبيىين حقيقتهمىا, بقولىه: ))والحقيقىة التىي جمعىت 
فىىي كىىاًل  التعتتريضكداللىىة  الكنايتتةعنىىد هىىؤالء البالغىىين أن داللىىة  الكنايتتة والتعتتريضبىىين 

 .(7)منهما, لم يصر  فيه باألل ا  الدالة على المعنى المقصود((
                                                 

 -دار الكتىب العلميىة تحقيىل: إبىراهيم شىمس الىدين, أبو محمد بىن قتيبىة الىدينوري, ن:آت ويل مشكل القر  -1
 .163 ,د.ت ,1ط بيروت,

رفيل العجم,  كشاف اصطالحات ال نون والعلوم محمد بن علي الحن ي التهناوي, إشراف ومراجعة: د. -2
 .2/1384 ,م1996, 1بيروت, ط -لبنان ناشرونعلي دحروج, مكتبة  تحقيل: د.

 .2/1384المصدر السابل  -3
 -بىىراهيم, دار ال كىىر العربىىيإبىىو العبىىاس المبىىرد, تحقيىىل: محمىىد أبىىو ال ضىىل أ الكامىىل فىىي اللغىىة واالدب -4

 .2/214 م,1997, 3القاهرة, ط
 .216-2/215 السابل المصدر -5
 -الخىىانجي لىىب, تحقيىىل: رمضىىان عبىىد التىىواب, مكتبىىةحمىىد بىىن يحيىىى ثعأبىىو العبىىاس أقواعىىد الشىىعر:  -6

 .49م, 1995, 2القاهرة, ط
 .160البديع في البديع  -7
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الخ ىىي  التعتتريض, بقولىىه: ))والتعتتريض والكنايتتةه( إلىىى 322) طباطبىىا العلىىويوأَشىىاَر ابىىن 
يكىون بخ ائىه أبلىج فىي معنىاه مىىن التصىريح ال ىاهر الىذي ال سىتر دونىه, فموقىع هىىذين  الىذي

, (1)عند ال هم كموقع البشىرى عنىد صىاحبها, لثقىة ال هىم بحىالوة مىا يىرد عليىه مىن معناهمىا((
وله: ))فليتجنىب الشىاعر إذا مىر  لىه معنىى يستبشىع الل ى  في معرض حديثه بق الكناية وذكر

عنىىه, وأجىىل  المخاطىىب عىىن اسىىتقباله بمىىا يتكرهىىه منىىه, وعىىدل الل ىى   الكنايتتةبىىه لطىىف فىىي 
اللطي ىىة  الكنايتتة, بقولىىه: ))ومىىن أحسىىن الكنايتتة ه( أحسىىن328) , وبىىين ابىىن عبىىد ربىىه(2)((

 .(3)عن المعنى الذي يقبح  اهره((
 هىىىو بمسىىىميات عىىىدة منهىىىا, اللحىىىن الكنايتتتة والتعتتتريض ه(337) وسىىىمى قدامىىىة بىىىن جع ىىىر

  واالرداف هىىىىىىو ,(4)عنىىىىىىه بغيىىىىىىره(( الكنايتتتتتتة بالشىىىىىىيء مىىىىىىن غيىىىىىىر تصىىىىىىريح أو التعتتتتتتريض))
))أن يريد الشاعر داللة على معنى مىن المعىاني فىال يى تي بىالل   الىدال علىى ذلىك المعنىى, 

وقىىد  ,(5)بع أبىىان عىىن المتبىىوع((يىىدل علىىى معنىىى هىىو ردفىىه وتىىابع لىىه, فىىاذا دل  التىىا بىىل بل ىى 
 .(6)بمعنى التلويح وااليماء واالشارة الكناية والتعريض ي تي مصطلحاً 

, وأطلىىىل تعريىىىف (7)))النائىىىب عىىىن التصىىىريح(( ب نىىىه التعتتتريضه( 388) وعىىىرف الحىىىاتمي
))أن يريىد الش ىاعر معنىى, فىال يى تي بىالل   الىدال عليىه, بىل بل ى   وهىو, على التتبيع الكناية

                                                 

 -عيىىىار الشىىىعر: أبىىىو الحسىىىن ابىىىن طباطبىىىا العلىىىوي, تحقيىىىل: عبىىىد العزيىىىز بىىىن ناصىىىر, مكتبىىىة الخىىىانجي -1
 .24, القاهرة, د.ت

 .207السابل المصدر  -2
 .2/214الكامل في اللغة واالدب  -3
أو كتاب البيىان: أبىو ال ىرج قدامىة بىن جع ىر بىن زيىاد البغىدادي, تحقيىل: عبدالحميىد العبىادي,  قد النثرن -4

 .59م,1980بيروت,  -دار الكتب العلمية
, 1قسىىىطنطينية, ط -نقىىىد الشىىىعر: أبىىىو ال ىىىرج قدامىىىة بىىىن جع ىىىر بىىىن زيىىىاد البغىىىدادي, مطبعىىىة الجوائىىىب -5

 .57 ,ه1302
ل ىىىرج قدامىىىة بىىىن جع ىىىر الكاتىىىب البغىىىدادي, تحقيىىىل: محمىىىد محىىىي الىىىدين جىىىواهر االل ىىىا  : أبىىىو ا ين ىىىر: -6

 .387م.1932 عبدالحميد, القاهرة,
 حلية المحاضرة: أبو محمد بن الم  ر الحاتمي, تحقيل: جع ىر الكتىاني, دار الحريىة للطباعىة, بغىداد, -7
 .1/369م,1979ط, د.
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, وبىذلك يت ىل الحىاتمي مىع قدامىة بىن جع ىر (1)فاذا دل  التابع, أبان علىى المتبىوع(( له, تابع
ه( فىىي المصىىطلح والم هىىوم, 393) علىىى نهجىىه ابىىن وكيىىع التنيسىىي وَسىىارَ  ,الكنايتتةفىىي حىىد  

 .(2)ولم يخرج عنه
 واحىىىد بقولىىىه: بتعريىىىف وخصىىىهما الكنايتتتة بتتتالتعريضه( 395) وقىىىرن أبىىىو هىىىالل العسىىىكري

يصىر  علىى حسىب مىا عملىوا بىاللحن والتوريىة  وال, يكنىى عىن الشىيء ويعىرض بىه))هو أن 
 .(3)عن الشيء((

يىىراد بهىىا السىىتر والخ ىىاء, واالرداف  فالكنايتتة)) واالرداف, بقولىىه:الكنايتتة واوضىح ال ىىرل بىىين 
, (4)به الداللة علىى المعنىى فيتىرك الل ى  الخىاص بىه, ويى تي بل ى  هىو ردفىه وتىابع لىه(( يراد
))كىىىىل مىىىىا يكنىىىىى وراءه معنىىىىى, أو ل ىىىى  غيىىىىر  ه( هىىىىي396) عنىىىىد ابىىىىن ال ىىىىارس ةالكنايتتتتو

 ه( كتابىىىىًا أطلىىىىل عليىىىىه429) , وألىىىىف الثعىىىىالبي(5)أو جميىىىىل إكرامىىىىًا للمىىىىذكور(( مستحسىىىىن,
 (.الكناية والتعريض( والمشهور)الكناية)النهاية في 

 بيكىىىىون اهجىىىىى مىىىىن التصىىىىريح بسىىىىب التعتتتتريضه( أن  456) ويىىىىرى ابىىىىن رشىىىىيل القيروانىىىىي
, وشىىىىدة تعلىىىىل الىىىىن س بىىىىه, والبحىىىىث عىىىىن معرفتىىىىه, وطلىىىىب التعتتتتريض))اتسىىىىاع ال ىىىىن فىىىىي 

 .(7)كنوع من االشارات الكنايةوعد  ابن رشيل  ,(6)حقيقته((
بقولىىه: ))أن هىىذا فىىن  مىىن الكنايتتة والتعتتريض ه( إلىىى 471) وأَشىىاَر عبىىد القىىاهر الجرجىىاني 

)أن يريىىد المىتكلم اثبىىات معنىى مىىن )الكنايتتة وعىرف ,(8)القىول دقيىل المسىىلك لطيىف الم خىىذ((

                                                 

 .1/54 المصدر السابل -1
 .176منه ين ر: المنصف للسارل والمسرول  -2
 .368 في الكتابة والشعر كتاب الصناعتين -3
 .350 في الكتابة والشعر كتاب الصناعتين -4
الصىىاحبي فىىي فقىىه اللغىىىة العربيىىة ومسىىائلها وسىىنن العىىىرب فىىي كالمهىىا: أبىىو الحسىىىين أحمىىد بىىن فىىىارس  -5

 .255م, 1997, 1القزويني الرازي, الناشر: محمد علي بيضون, ط
شىعر وآدابىىه ونقىده: أبىو علىىي الحسىن بىىن رشىيل القيروانىي, تحقيىىل: محمىد محيىىي العمىدة فىي محاسىىن ال -6

 .2/173م, 1981 ,5بيروت, ط -الدين عبد الحميد, دار الجيل
 .1/305 السابلالمصدر  -7
القاهرة, -دالئل االعجاز: أبو بكر عبد القاهر الجرجاني, محمود محمد شاكر أبو فهر, مطبعة المدني -8

 .306 م,1992, 3ط جدة, -دار المدني
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ولكىىن يجىىى إلىىى معنىىى هىىو تاليىىه وردفىىه , المعىىاني, فىىال يىىذكره بىىالل   الموضىىوع لىىه فىىي اللغىىة
, وأوضىىىح الجرجىىىاني حقيقىىىة (1))تىىىابع(, فيىىىومى بىىىه إليىىىه, ويجعلىىىه دلىىىياًل عليىىىه(( فىىىي الوجىىىود
أمرهىىا أنهىىا  ومحصىىول أمرهىىا, بقولىىه: ))اذا ن ىىرت إليهىىا وجىىدت حقيقتهىىا, ومحصىىولالكنايتتة 

, ورجىىح (2)المعنىىى مىىن طريىىل المعقىىول دون طريىىل الل ىى (( إثبىىات لمعنىىى أنىىت تعىىرف ذلىىك
 .(3)على التصريح التعريضعلى الحقيقة, و الكناية

 ه( جىىواز التعىىريض وتوكيىىدًا للطافتىىه فىىي الكىىالم وت صىىياًل 502) وذكىىر الراغىىب االصىى هاني
 , بقولىىىىىه: لكنايتتتتتة والتعتتتتتريضاه( بىىىىىين 538) , وفصىىىىىل الزمخشىىىىىري(4)لىىىىىه علىىىىىى التصىىىىىريح

استعمال الل   في غير ما وضع له, وعد  التعىريض اسىتعماله فيمىا وضىع لىه  الكناية))فعد 
ه( 562) , وحىىىدد بهىىىاء الىىىدين البغىىىدادي(5)مىىىع االشىىىارة إلىىىى مىىىالم يوضىىىع لىىىه مىىىن السىىىيال((

ل لهىىا مواضىىع, فاحسىىنها العىىدو  الكنايتتاتمىىن دون أن يحىىددها فىىي قولىىه: )) الكنايتتةموضىىع 
, فيجى اقوى وافخم فىي  عن الكالم الدون إلى ما يدل على معناه في ل   أبهى ومعنى أجل 

 .(6)الن س((
عىىن كىىل  شىىىيء  الكنايتتتة)) واالشىىارة, بقولىىه: الكنايتتةه( بىىىين 584) وفىىرل أ سىىامة ابىىن منقىىذ

جىىىزء مىىىن  الكنايتتتةه( أن  606) ويىىىرى الىىىرازي, (7)قبىىىيح, واالشىىىارة عىىىن كىىىل  شىىىيء حسىىىن((
))الل  ىىىة إذا أ طلقىىىت  أن هىىىا تسىىىاعد فىىىي الداللىىىة علىىىى المعنىىىى الحقيقىىىي, وذلىىىك ألن  المجىىىاز, و 

غيىر معناهىا, فىال تخلىوا إمىا أن يكىون معناهىا مقصىودًا أيضىًا ليكىون  وكان الغرض االصلي

                                                 

 .66 السابلالمصدر  -1
 .431المصدر السابل -2
 .70السابلين ر: المصدر  -3
محاضرات االدبىاء ومحىاورات الشىعراء والبلغىاء: أبىو القاسىم الراغىب االصى هاني, شىركة دار االرقىم بىن  -4

 .1/157 ه,1420, 1بيروت, ط -ابي االرقم
 .576 بو موسىأمحمد  ثرها في الدراسات البالغة:البالغة القرآنية في ت سير الزمخشري وآ -5
 .8/278. ه1471, 1ط بيروت, -دار صادر: أبو المعالي البغدادي, التذكرة الحمدونية -6
البىديع فىىي نقىىد الشىعر: أ سىىامة بىىن المنقىىذ الكنىاني, تحقيىىل: د. أحمىىد أحمىد بىىدوي, د. حامىىد عبدالمجيىىد,  -7

االقلىىيم  –وزارة الثقافىىة واالرشىىاد القىىومي -ريىىة العربيىىة المتحىىدةبىىراهيم مصىىط ى, الناشىىر: الجمهو إمراجعىىة: 
 .148,م1960القاهرة, -االدارة العامة للثقافة, مكتبة البابي الحلبي –الجنوبي
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والثىىاني هىىو  الكنايتتة االصىىلي, وامىىا أن ال يكىىون كىىذلك, فىىاألول هىىو داال علىىى ذلىىك الغىىرض
 .(1)المجاز((

))هىىي تىىرك التصىىريح  مىىن أصىىول علىىم البيىىان معرفىىًا بهىىا: الكنايتتةه( 626) يوعىىَد السىىكاك
, وأَشىىاَر إلىىى (2)بىىذكر الش ىىيء علىىى مىىا ذكىىر مىىا يلزمىىه لينتقىىل مىىن المىىذكور علىىى المتىىروك((

وتلىويح ورمىز  تعتريضتت ىاوت علىى  الكنايتةبقولىه: )) الكناية والتعريضوجود الت اوت بىين 
التعتريض  عرضية علىى مىا عرفىت كىان إطىالل اسىم الكناية وايماء واشارة, وان ه متى كانت

 .  (3)وآخر على سبيل المجاز(( الكنايةتارة يكون على سبيل التعريض  عليها مناسبًا, واما
))هىي أن تىذكر الشىيء الكنايتة  وعىرف, التعريضعن  الكناية ه(637) وفصل ابن االثير

 كر شيئًا يدل على شيء لىم تىذكره,))هو أن تذ التعريض, وأما (4)بغير ل  ه الموضوع له((
وأصىىىله: التلىىىويح مىىىن عىىىرض الشىىىيء أي مىىىن جانبىىىه أو هىىىو الل ىىى  الىىىدال علىىىى الشىىىيء مىىىن 

 .(5)الم هوم بالوضع الحقيقي والمجازي(( طريل
علىى ضىربين: االول )) مىا يحسىن اسىتعماله, واآلخىر مىا يقىبح اسىتعماله وهىو  الكناية وقسىم

اخ ىىى التعتريض بقولىه: ))و الكنايتتة والتعتريضداللىة , وبىين (6)عيىب فىي صىناعة التى ليف((
إ ألن  داللة الكناية ل  ية وضعية مىن جهىة المجىاز, وداللىة التعىريض مىن جهىة الكنايةمن 

 .(7)الم هوم ال بالوضع الحقيقي وال المجازي((

                                                 

نهاية االيجاز في دراية االعجاز: فخر الدين الرازي, تحقيل: إبراهيم السامرائي, محمد بركات حمىدي,  -1
 .136-135. م1985 ط, عمان, د.-دار ال كر

م تىىا  العلىىوم: يوسىىف بىىن ابىىي بكىىر السىىكاكي الخىىوارزمي, تحقيىىل: نعىىيم زرزور, دار الكتىىب العلميىىة,  -2
 .402م, 1987, 2لبنان, ط -بيروت

 .412-403 السابل المصدر -3
بىىو ال ىىتح ضىىياء الىىدين ابىىن اثيىىر الكاتىىب, أفىىي صىىناعة المن ىىوم مىىن الكىىالم والمنثىىور:  الجىىامع الكبيىىر -4

 ين ىىر: المثىىل السىىائرو  ,156, ه1375مصىىط ى جىىواد, الناشىىر: مطبعىىه المجمىىع العلمىىي, بغىىداد, تحقيىل: 
محمىىد محىىي الىىدين عبىىد  فىىي أدب الكاتىىب والشىىاعر: أبىىو ال ىىتح ضىىياء الىىدين ابىىن االثيىىر الكاتىىب, تحقيىىل:

 .3/50 ه,1420 بيروت, -الحميد, المكتبة العصرية للطباعة والنشر
 .1/452في أنواع البديع  انوار الربيع , وين ر: 3/56المثل السائر  :ين رو  ,157الجامع الكبير  -5
 .70-58/ 3المثل السائر  ين ر:, و 165-157الجامع الكبير -6
 .3/57المثل السائر  -7
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تشىمل الل ى   الكنايتة))واعلىم أن   , بقولىه:الكنايتة والتعتريضال ىرل بىين  وأوضح ابن االثير 
الم ىىرد والمركىىىب معىىًا, فتىىى تي علىىىى هىىذا تىىىارة, وعلىىىى هىىذا تىىىارة أخىىىرى, وأمىىا التعىىىريض ف نىىىه 

ي هىىىم  يخىىىتص بىىىالل   المركىىىب, وال يىىى تي فىىىي الل ىىى  الم ىىىرد البت ىىىة والىىىدليل علىىىى ذلىىىك أنىىىه ال
ن مىىا ي هىىم مىن جهىىة التلىىويح واالشىىارةإ  المعنىى فيىىه مىىن جهىة الحقيقىىة وال مىىن جهىىة المجىاز, وا 

 .(1)به الل   الم رد, ولكنه يحتاج في الداللة عليه إلى الل   المركب(( وذلك ال يستقل
 وعىدهما نوعىًا مىن االقتضىاب الىداخل, الكناية والتعريض ه( أصل704) وبين السجلماسي

))هىي اقتضىاب الداللىة علىى  فالكنايةضمن فن  االشارة, وحد  كل  منهما بم هوم خاص به, 
 خسٱزئٱ, ومىىن صىىورها كقولىىه تعىىىالى:(2)ثىىر ذلىىك جنسىىه((معنىىى بمىىا لىىه إليىىه نسىىبه, وأك ذات

 فهو))اقتضاب الداللة على الشىيء بضىده ,التعريض , وأما٧٥المائد:   رئحص مس
 .(3)ونقيضه من ِقبِل أن  في  اهر إثبات الحكم لشيء ن يه عن ضده ونقيضه((

 ))ل ىى  اسىىتعمل فالكنايتتةعلىىى حىىدة,  الكنايتتة والتعتتريضه( كىىل  مىىن 756) وعىىرف السىىبكي
في معناه مرادًا منه الزم المعنىى, فهىي بحسىب اسىتعمال الل ى  فىي المعنىى حقيقىة, والتجىوز 

, (4)في إرادة إفادة مالم يوضع له, وقىد ال يىراد بهىا المعنىى, بىل يعبىر بىالملزوم عىن الىالزم((
 .(5)))ل   استعمل في معناه للتلويح بغيره(( التعريضوأم ا 

مىن فنىىون البىديع, ولىىم يحىدد م هومىىًا  وعىىد همالتعريض الكنايتتة بتاه( 517) وقتر  البغتتداد 
 .(7)ط يل:, مكت يًا بالتمثيل لهما شعرًا بقول (6)لهما

ىىىىىىىىىىا َسىىىىىىىىىىَماؤ ه  وَأحمىىىىىىىىىىر كالىىىىىىىىىىديباج َأم 
 

ىىىىىىىىىىىىىول    ىىىىىىىىىىىىىه  َفمح  ىىىىىىىىىىىىىا أرض   َفِري ىىىىىىىىىىىىىا وأم 
 

                                                 

 .3/57 صدر السابلالم -1
 .265المنزع البديع  -2
 .266 صدر السابلالم -3
, 1لبنىىان, ط -سىىيوطي, دار الكتىىب العلميىىة, بيىىروتن: جىىالل الىىدين الآمعتىىرك االقىىران فىىي اعجىىاز القىىر  -4

 .1/220م, 1988
 .1/220السابل المصدر  -5
 .109ين ر: قانون البالغة  -6
, 1ط ,م2010 -بيىىىىروت -حسىىىان فىىىال  أوغلىىىي, دار صىىىادر ديىىىوان ط يىىىل الغنىىىوي شىىىر  االصىىىىمعي -7

 .136 م,1997
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)َحس ىىَن جمع ىىه بىىين َسىىراته وقوائمىىه, علىىى ت اوتهمىىا فىىي خلقىىة (وعلىىل عليىىه البغىىدادي, قىىائال: 
, ألن ىىه أل ىىَف بينهمىىىا بنسىىبين همىىا األرض والسىىماء, والنسىىىب الثىىاني أن ىىه ضىىاد  بينهمىىىا الَ ىىرس

 .(1)بضدين محمودين, اندماج الس راة وري ها, ونحِض القوائم وَ مِئها((
))ت هىر بالتصىوير الحسىي دخائىل الن ىوس, ومشىاعر الباطنىة  لهىا أثىر فىي الىن س كونهىا فالكناية 

ي حركىىات حسىىية نابضىىة بالحيىىاة, سىىواء أكانىىت هىىذه الحركىىة باليىىد أم الىىراس واالن عىىاالت الن سىىية فىى
أم بىىىالعين أم غيرهىىىا, ف نهىىىا تشىىىير إلىىىى معىىىاني الن سىىىية المقصىىىودة مىىىن نىىىدم وحسىىىرة وفىىىر  ومسىىىرة 

مختل ىة واحىوال متباينىة فىي الحيىاة الىدنيا فىي مواقىف  سىياقات تعرض كل  هذه المعاني الن سىية فىي
 .(2)متنوعة((
هىي الل ى  الىدال علىى معنيىين مختل ىين حقيقىة ومجىازًا مىن غيىر واسىطة  والتعريضفالكناية 

بىىىل يكت ىىىي باإلشىىىارة إليىىىه لتحقيىىىل أغىىىراض  ,ولىىىيس علىىىى جهىىىة التصىىىريح عليىىىه فىىىي الداللىىىة,
 معينة.

أو طريقىىىة متميىىىزة مىىىن طرقهىىىا, لىىىه خاصىىىيته فىىىي  الكنايتتتة ))لىىىون مىىىن الىىىوان هىىىو فتتتالتعريض
وقىف الخىىاص الىىذي يقىىال فيىىه ياقه المعىىين التىىابع مىىن المالتعبيىر عىىن المعنىىى إذا جىىاء فىي سىى

هىىي اخ ىىى مىىن داللىىة االلىىوان األخىىرى مىىن الكنايىىة كىىاإلرداف  التعتتريضوأن داللىىة  الكىىالم,
ألن  داللتىىه تتحقىىل مىىن جهىىة الم هىىوم وداللتهىىا ل  يىىة إ والتمثيىىل والتلىىويح واإليمىىاء واإلشىىارة

  المركىىىىب, وأن صىىىىور الكنايىىىىة وضىىىىعية مىىىىن جهىىىىة المجىىىىاز, وأن التعىىىىريض يخىىىىتص بىىىىالل 
 .(3)األخرى تشمل الل   الم رد والمركب((

 المبحث الثاني : المصطلحات النثرية المزدوجة.

 السجع واالددواج  -1
)سىجع(,  ( في المعىاجم اللغويىة بمعىان  عىدة, والتىي تعىود إلىى الجىذر اللغىويسجع) ورد ل  
ىىتََقام و ))منهىىا: ىىَتَوي واس  َعًا: اس  ع  َسىىج  ىىج  ىىع  َيس  ع  الَكىىاَلم  الم َقَ ىىى والَجم  ىىَبَه َبع َضىىه  َبع َضىىًا, والس ىىج  أش 

                                                 

الخطيىىب التبريىىىزي, تحقيىىل: الحسىىىاني : الكىىافي فىىىي العىىروض والقىىىوافي ين ىىىر:و  ,109قىىانون البالغىىة  -1
 .185م. 1994, 3القاهرة, ط -حسن عبد اهلل, مكتبة الخانجي

غيىىىداء للنشىىىر   حمىىىد فتحىىىي رمضىىىان, دارأ الكنايىىىة فىىىي القىىىران الكىىىريم موضىىىوعها ودالالتهىىىا البالغيىىىة: -2
 .322, م2014االردن,  -والتوزيع , عمان

 .320ها البالغيةالكناية في القران الكريم موضوعها ودالالت -3
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ىىر  َع َتَكل ىىم بَكىىاَلم َلىىه  َفَواِصىىل  ك واِصىىِل الش ىىع ر ِمىىن  َغي  ىىَجاع  وأَسىىاِجيع : وَكىىاَلم  م َسىىَجع , وَسىىج  أس 
ىِب فواِصىِله وكس ىَر َعَلىى س ىج   ِتَباه أواِخره َوتَناس  عًا اِلش  ن س م َي َسج  وِع, وَسىَجع الش ىيِء َنَطىَل َوز 

ىىىج وعة: مىىا س ىىىِجَع بىىِه, وسىىَجع الَحَمىىىام: هىىدل علىىىى جهىىة واحىىىدة,  َئىىِة, االس  بىىِه َعَلىىى هىىىذِه الَهي 
َتوي َعَلى نَسِل واحد د  الم س   .(1)((والساِجع  القاِصد  ِفي َسي رِه, وأصل السجع: الَقص 

يىىة بمعىىان  عىىدة, والتىىي تعىىود إلىىى فىىي المعىىاجم اللغو  االددواج ( فقىىد ورد ل ىى االددواج) مىىاأو 
المزاوجىىة واالزدواج بمعنىىى وازدوج الكىىالم وتَىىَزاَوَج: أي أشىىبه )))زوج(, منهىىا:  الجىىذر اللغىىوي

ِن أو كى ن إلحىدى القضىيتين تعلىل بىاألخرى, وَزو ج الشىيَء  ع أو الىَوز  ه  َبع ضًا ِفي الس ىج  َبع ض 
 .(2)((بالش يِء, وَزو جه ِإليه: أي َقَرَنه  

 قىىرب المعىىاني اللغويىىة )الكىىالم المق ىىى, الكىىالم الىىذي لىىه فواصىىل ك واصىىل الشىىعر مىىن غيىىرأو 
الستتجع ) الىىوزن, واشىىبه بعضىىه بعضىىًا فىىي السىىجع أو الىىوزن, وقرنىىه( للم هىىوم االصىىطالحي

 .وبهذا وجدت الصلة بين المعنى اللغوي والم هوم االصطالحي (االددواج
 للستتجعمعنىىى اللغىىوي بىىالم هوم االصىىطالحي ه( ال170) حمىىد ال راهيىىديأقىىرن الخليىىل ابىىن 

, (3)معىىًا بقولىىه: ))سىىجع الرجىىل إذا نطىىل بكىىالم لىىه فواصىىل كقىىوافي الش ىىعر مىىن غيىىر وزن((
))الكىىىالم المىىىزدوج علىىىى غيىىىر  علىىىى أنىىىه الستتتجع هىىىى( إلىىىى المصىىىطلح255) وأشىىار الجىىىاح 

لشىىىىىعراء بقولىىىىه: ))إن مىىىىىا يىىىىذهب ا التستتتتتجيعه( 337) اه قدامىىىىة بىىىىىن جع ىىىىر, وسىىىىم  (4)وزن((
فكلمىىا كىىان  والتق يىىة, التستتجيع المطبوعىىون المجيىىدون إلىىى ذلىىك ألن  بنيىىة الشىىعر إن مىىا هىىي

 ,(5)الشعر أكثر اشتمااًل عليه كان أدخل له في بىاب الشىعر, وأخىرج لىه عىن مىذهب النثىر((
فىىي الكىىالم  الستتجع))أن   ويىىرى, مىىن أوصىىاف البالغىىة الستتجع ه(338) وعىىد ه ابىىن وهىىب

                                                 

 .151-8/150دسجع  , مادةلسان العرب - 1

 .2/293 مادةدزوج المصدر السابل,  -2
كتىىىاب العىىىين: أبىىىو عبىىىد الىىىرحمن الخليىىىل بىىىن أحمىىىد ال راهيىىىدي, تحقيىىىل: مهىىىدي المخزومىىىي, وابىىىراهيم  -3

 .1/214م, 1980بغداد,  -السامرائي, دار ومكتبة الهالل
 .1/159البيان والتبيين  -4
 .17قد الشعر ن -5
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ن  كانىىىىت القافيىىىىة غيىىىىر مسىىىىتغنى عنهىىىىا, وكمثىىىىل القافيىىىىة فىىىى مسىىىىتغنى الستتتتجع ي الشىىىىعر, وا 
 .(1)عنه((

ه( نوعىىىًا مىىىن التجىىىانس علىىىى حىىىدِّ قولىىىه: ))والتجىىىانس علىىىى وجهىىىين: 386) وعىىىد ه الرمىىىاني
 لك اك يق ىقزئ تقىىىع فىىىي الجىىىزاء كقولىىىه تعىىىالى: فالمداوجتتتةمزاوجىىىة ومناسىىىبة, 

ل العىدل, إال أي جازوه بما يستحل علىى طريى, ١٩البقة:   رئيلىل مل يك ىك مك
أن ىىىه اسىىىتعير للثىىىاني ل ىىى  االعتىىىداء لت كيىىىد الداللىىىة علىىىى المسىىىاواة فىىىي المقىىىدار, فجىىىاء علىىىى 

 .(2)مزاوجة الكالم لحسن البيان((
وعىىد  االسىىجاع عيىىب بقولىىه: ))ال واصىىل حىىروف , بىىين االسىىجاع وال واصىىلالرمىىاني وفصىىل 

غىة واالسىجاع عيىب, وذلىك متشاكلة في المقاطع توجب حسن افهام المعاني, وال واصىل بال
 .(3)وأم ا االسجاع فالمعاني تابعة لها(( أن ال واصل تابعة للمعاني,

أال تىرى أن  المثىل إذا كىان ((في ن س المتلقي, بقوله:  السجع ه( أثر392) وبين ابن جني
مسىىجوعًا لىىذ  لسىىماعه فح  ىىه, فىى ذا ح  ىىه كىىان جىىديرًا باسىىتعماله, ولىىو لىىم يكىىن مسىىجوعًا لىىم 

 .(4)به الن س, وال ان ت لمستمعه((ت نس 
 هىىىى( بقولىىىه:395) بم هومىىىه عنىىىد أبىىىي هىىىالل العسىىىكري الستتتجع واالددواجو هىىىَر مصىىىطلح 

))ال يحسن منثور الكالم وال يحلو حتى يكون ممزوجًا, وال تكاد تجىد لبليىج كالمىًا يخلىو مىن 
ارج مىىن كىىىالم ألن ىىه فىىي ن مىىه خىىإ , ولىىو اسىىتغنى كىىالم عىىن االزدواج لكىىان القىىرآناالددواج
فيىىىه حتىىىى حصىىىل فىىىي أوسىىىاط اآليىىىات فضىىىال عمىىىا تىىىزاوج فىىىي  االددواجوقىىىد كثىىىر  الخلىىىل,

 .(5)ال واصل منه((

                                                 

حمىىد أبىراهيم بىن سىليمان بىن وهىب الكاتىب, تحقيىل: إبىو الحسىن اسىحال بىن أالبرهىان فىي وجىوه البيىان:  -1
 .209, م1967, 1مطلوب, وخديجة الحديثي, الناشر: جامعة بغداد, ط

ن: علىىي بىىن عيسىىى بىىن عبىىداهلل الرمىىاني المعتزلىىي )ثىىالث رسىىائل فىىي إعجىىاز آعجىىاز القىىر إالنكىىت فىىي  -2
 .99. م1976, 3القاهرة, ط -ن( تحقيل: محمد خلف اهلل أحمد, محمد زغلول سالم, دار المعارفالقرآ
 .97 مصدر السابلال -3
, 4القىىىاهرة, ط -بىىو ال ىىىتح عثمىىان بىىىن جنىىي الموصىىلي, الهيئىىىة المصىىرية العامىىىة للكتىىابأالخصىىائص:  -4

 .1/217, ه1425
 .260في الكتابة والشعر كتاب الصناعتين -5
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بقولىىىه: ))والىىىذي ينبغىىىي أن   الستتتجع واالددواجمىىىا ينبغىىىي أن  يسىىىتعمل فىىىي العسىىىكري وذكىىىر 
 فىى ن أمكىىن أن  يكىىون كىىل  فاصىىلتين علىىى, االددواجوالبىىد  منىىه هىىو , يسىىتعمل فىىي هىىذا البىىاب

فىىى ن جىىىاوز ذلىىىك نسىىىب إلىىىى , حىىىرف واحىىىد أو ثىىىالث أو أربىىىع ال يتجىىىاوز ذلىىىك كىىىان أحسىىىن
ن  أمكىىن أيضىىًا أن  تكىىون ا ن  لىىم يكىىن ذلىىك جىىزاء متوازنىىة كىان أجمىىل,ألالتكلىف, وا  فينبغىىي , وا 

ال صىىحاء مىىا كىىان  اددواج خيىىر أطىىول علىىى أن ىىه قىىد جىىاء فىىي كثيىىر مىىنألأن  يكىىون الجىىزء ا
ن  لىىم يكىىن , نبغىىي أيضىىًا أن  تكىىون ال واصىىل علىىى زنىىة واحىىدةوي, خيىىر منىىه أقصىىرألالجىىزء ا وا 

 علىىى وجهىىين فمنهىىا الستتجع , وأخىىرج(1)أن  تكىىون علىىى حىىرف واحىىد فيقىىع التعىىادل والتىىوازن((
خر, مع ات ال ال واصىل علىى ألن متوازنين متعادلين ال يزيد أحدهما على اا))أن  يكون الجز 

فيكىون الكىالم سىجعًا فىي , المىزدوجين مسىجوعهل ىا  الجىزأين أحرف بعينه, ومنها أن  تكىون 
 .(2)سجع((

مىىن  الستتجعهىىى( مىىن الىىذين سىىلكوا المىىذهب المتوسىىط فىىي 400) ويعىىد أبىىو حيىىان التوحيىىدي
فىي الكىالم كىالملح فىي الطعىام ف نىه متىى   ىر منىه بمقىدار  الستجع النقاد قىائال: ))أن  يكىون

ه, وانتشر ضياؤه, ومتىى زاد علىى الرتبة وحسب الك اية حال من ره, وبهر بهاؤه, وسطع نور 
, وحىدد (3)أو كالم المستشعرين مىن العجىم((, المقدار صارع كالم النس ة والكهنة من العرب

 .(4)بقوله: )) مواالة الكالم على وزن واحد(( السجع ه( معنى403الباقالني )
ة بقولىه: ))السىجع فىي األصىل حليىة وزينى الستجعهىى( أصىل 453) وبين الحصىري القيروانىي

ن ما يعاب عند الغلو واالغىرال, و يجمىع بىين دقىة الصىنع ورقىة الطبىع فهىو مىن دقتىه  ستجعوا 
النىىىوع  الستتتجع واالددواجه( 466) وجعىىىل ابىىىن سىىىنان الخ ىىىاجي ,(5)مطبىىىوع بىىىال مصىىىنوع((

                                                 

 .264 -263السابل المصدر  -1
 .263-262 المصدر السابل -2
 ,م1988, 1ط بيىروت, -دار صىادر وداد القاضىي, تحقيىل: بو حيىان التوحيىدي,: أالبصائر والذخائر -3
2/68. 
القىاهرة,  -ن: أبو بكر الباقالني محمد بن طيب, تحقيل: السيد أحمىد صىقر, دار المعىارفآاعجاز القر  -4
 .57  م.1997, 5ط
, د.ت ط, بيىىىىروت, د.  -أبىىىىو اسىىىىحال الحصىىىىري القيروانىىىىي, دار الجيىىىىل داب وثمىىىىرة االلبىىىىابزهىىىىر اآل -5
1/14. 
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))وهىو تواطىؤ ال واصىل مىن الكىالم المنثىور علىى  األول فىي الصىناعة الل  يىة, وحىد ه بقولىه:
 .(1)حرف واحد((

ب مىا وقىع بوقىع بتكلىف وتعمىل واسىتكراه  وطر  حج  من ذهب إلى استهجانه, بقولىه: ))إن ىه ر 
ىىا حجىىىة مىىن ذهىىب إلىىىى استحسىىانه واختيىىاره فىىىي (2)فاذهىىب طىىالوة الكىىىالم وأزال مىىاءه (( , وأم 

))وحجىىة مىىن يختىىاره أن ىىه مناسىىبة بىىين االل ىىا  يحسىىنها وي هىىر آثىىار الصىىنعة  كالمىىه بقولىىه:
وكمىا , (, وال صيح من كىالم العىربsيَر في كالم اهلل تعالى وكالم النبي )فيها لوال ذلك لم 

 .(3)كذلك النثر يحسن بتماثل الحروف في فصوله((, أن  الشعر يحسن بتساوي قوافيه
محمىىود إذا وقىىع  الستتجع المحمىىود وصىى اته التىىي يكىىون عليهىىا, بقولىىه: ))أن الستتجعوذكىىر 

ي هىر أن ىه لىم يقصىد فىي ن سىه وال أحضىره االصىدل  سهاًل متيسرًا بال كل ة وال مشقة وبحيث
معنىىاه دون موافقىىة ل  ىىه وال يكىىون الكىىالم الىىذي قبلىىه إن مىىا يتخيىىل ال جلىىه ورد ليصىىير وصىىلة 

إ كنىا قىد وافقنىا دليىل مىن كرهىه وعملنىا بموجبىه الستجع إليه فانا متى حمدنا هىذا الجىنس مىن
 .(4)مل وتكلف((بتع السجع ألن ه إن ما دل  على ق بح ما يقع من

بقولىه: ))أن  يىزاوج بىين كلمىات والجمىل كىالم  االددواجه( م هوم 584) وحد  أ سامة بن منقذ
))تكلىف التق يىة مىن  هىو فالستجع, ه(606) , وأم ا عنىد الىرازي(5)ل ا  عذبة حلوة((أعذب و 

 .(6)غير ت دية الوزن((
))أن  يىى  تي الش ىىاعر فىىي  هىىو االددواج ه( إلىىى أن  654) وذهىىب ابىىن ابىىي االصىىبع المصىىري

ىىا م ىىردة أو  بيتىىه مىىن أولىىه إلىىى آخىىره بجمىىل كىىل  جملىىة فيهىىا كلمتىىان مزدوجتىىان كىىل  كلمىىة إم 
وذمىه  السجع , وذهب إلى كراهة(7)جملة وأكثر ما يقع هذا النوع في أسماء مثناة مضافة((

فيىه أثىر المشىقة  فت هىر عليىه الكل ىة ويىبن, كل ىه الستجعوال تجعل كالمك مبنيًا علىى (بقوله:
                                                 

, 1بيىىروت, ط -بىىو محمىىد عبىىد اهلل بىىن سىىنان الخ ىىاجي الحلبىىي, دار الكتىىب العلميىىةأ:  سىىر ال صىىاحة -1
 .171 ,م1982

 .171السابل المصدر  -2
 .171 المصدر السابل -3
 .171 المصدر السابل -4
 .111ع في نقد الشعرالبدي -5
 .65نهاية االيجاز في دراية االعجاز  -6
 .452السابل  المصدر -7
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ورب مىىىا أشىىىتد العيىىىب كلمىىىة , ارتكىىىاب المعنىىىى السىىىاقط والل ىىى  النىىىازل الستتتجعويتكلىىىف ألجىىىل 
 بىىل اصىىرف كىىل  , فجىىاءت نىىافرة مىىن اخواتهىىا قلقىىة فىىي مكانهىىا,  الستتجعالمقطىىع رغبىىه فىىي 

فىى ن  جىىاء الكىىالم , ل ىىا  وصىىحة المعىىاني واجتهىىد فىىي تقىىويم المبىىانيأللىىى التجويىىد اإالن ىىر 
ن  عز  ذلك فاتركىه, ع وًا من غير قصد وتشابهت مقاطعه من غير كسب كانمسجوعًا  , وا 

ن  اختل ت أسجاعه وتباينت في التق ية مقاطعة((  .(1)وا 
ه( المزاوجىىة نوعىىًا مىىن التجىىانس علىىى حىىدِّ قولىىه: ))هىىو قىىول مركىىب 704) وعىىد  السجلماسىىي

ى, هىىو عنىد اآلخىىر بحىىال مىن جىىزئين متق ىي المىىادة والمثىال, كىىل  جىزء منهمىىا يىدل علىىى معنى
مالئمية, وقىد أخىذا مىن جهتىي وضىعهما فىي الجىنس المالئمىي وقصىد المقاومىة فىي أمىر مىا 
من األمور, والمداناة والمعادلىة فىي منصىب مىا مىن المناصىب علىى طريقىة اسىتعارة المعنىى 
األول المىىىدلول عليىىىه بىىىالجزء األول مىىىن القىىىول للمعنىىىى الثىىىاني المىىىدلول عليىىىه بىىىالجزء الثىىىاني 

 .(2)منه((
 حىىىىىىىدث وقىىىىىىىد تَ , ل ىىىىىىىا ألفالمزاوجىىىىىىىة عنىىىىىىىد السجلماسىىىىىىىي تمثىىىىىىىل نىىىىىىىوع مىىىىىىىن التجىىىىىىىانس بىىىىىىىين ا

وذلىىك لتحقيىىل التىىوازن والتسىىاوي بىىين , ول بىىالكالم إلىىى الثىىانيأل))باسىىتعارة الل ىى  مىىن القسىىم ا
 .(3)جزئي الكالم ((

 هوقابلىىىى, وعىىىىد ه مىىىىن علىىىىوم البالغىىىىة, التستتتتجيع ه(745) عىىىىرف يحيىىىىى بىىىىن حمىىىىزة العلىىىىوي
أو , تصريع في المن وم على حدِّ قوله: ))ات ىال ال واصىل فىي الكىالم المنثىور فىي الحىرفبال

مىع تسىمياته بقولىه: ))فى ن  ات قىت  الستجع, وذكىر حىاالت (4)أو في مجموعهمىا((, في الوزن
ن  ات قىىا فىىي االعجىىاز مىىن غيىىر  االعجىىاز فىىي ال واصىىل مىىع ات ىىال الىىوزن سىىمى المتىىوازي, وا 

ن    .(5)ات قا في الوزن دون الحرف سمى المتوازن((وزن سمى المطرف, وا 
                                                 

 .415 -414تحرير التحبير -1
 .401المنزع البديع  -2
جامعىىة  حمىد, اطروحىىة ,أفىاتن طىىه  المصىطلح فىىي الخطىاب النقىىدي االندلسىي  بىىين االتبىاع واالبىىداع : -3

 م. 2017 براهيم محمد محمود الحمداني,إ. د. أ شرف:الموصل كلية التربية للعلوم االنسانية, ا
 .302 م,2017 
 -وعلىوم حقىائل االعجىاز: يحيىى بىن حمىزة الحسىيني العلىوي, المكتبىة العصىرية الطراز إلسىرار البالغىة -4

 .2/12. ه1423, 1بيروت, ط
 .2/12  ر السابلالمصد -5
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: الىىذي جىىوازه وحسىىنه وهىىذا المتتذاا الولبقولىىه: )) الستتجعوبىىين مىىذاهب وأحكىىام اسىىتعمال 
هو الذي عىول عليىه علمىاء أهىل البيىان والحجىة علىى ذلىك هىي أن  كتىاب اهلل تعىالى والسىنة 

ًا فلىو كىان مسىتكرهًا لمىا ورد فىي النبوية وكالم أمير المؤمنين مملوء منه وكالم البلغىاء أيضى
اسىىىتكراهه, وال وجدتىىه  فيمىىىا المتتتذاا الثتتان : هىىذا الكىىالم البىىىالج فىىي ال صىىاحة كىىىل مبلىىج, و

( لمىىىا s)طالعىىىت مىىىن كتىىىب البالغىىىة ولعىىىل الشىىىبهة لهىىىم فىىىي اسىىىتكراهه مىىىا ورد عىىىن الرسىىىول
رب وال مىن ال شى تتد  )كيىف أوجب في الجنين غرة, عبدًا أو أمة, فقىال الىذي أوجبهىا عليىه

فىىى نكر , كسىىىجع الكهىىىان( )أسىىىجعاً  (:s) فقىىىال, أكىىىل وال نطىىىل وال أسىىىتهل ومثىىىل ذلىىىك بطىىىل(
 وفىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىي هىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىذا داللىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة, السىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىجع علىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى مىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىن تكلىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىم بىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىه

 .(1)على استكراهه((
مىىىىا تكىىىون فيىىىه ال قرتىىىان متسىىىاويتين ال تزيىىىىد ((: الولوخىىىرج السىىىجع  علىىىى ثالثىىىة أضىىىرب 

: أن  تكىون ال قىرة الضترا الثتان سىجاع, أحداهما على األخرى وما هذا حالىه فهىو أعىدل اال
: الضترا الثالتثالثانية أطول من األولىى بغايىة قريبىة فى ن طالىت فهىو غيىر محمىود ويقىبح, 

عكىىس مىىا ذكرنىىاه فىىي الضىىرب الثىىاني ومىىا هىىذا حالىىه مىىن أفىىانينين التسىىجيع فهىىو معيىىب عنىىد 
 .(2)فرسان هذا الصناعة((

))هىىي تق يىىة مقىىاطع الكىىالم  لمنثىىور وعرفىىهقىىوام الكىىالم ا الستتجع ه(821) وجعىىل القلقشىىندي
: ))أن  تكىىىون القرينتىىىان ولل , اعلىىىى صىىىن ين الستتتجع, وقسىىىم القلقشىىىندي (3)مىىىن غيىىىر وزن((

ل ىىىا  أوفيىىىه ثىىىالث مراتىىىب األولىىىى أن  تكىىىون , )السىىىجع الحىىىاني( مت قتىىىين فىىىي حىىىرف الىىىروي
اع السىىىىجع القىىىىرينتين مسىىىىتوية االوزان متعادلىىىىة األجىىىىزاء ويسىىىىمى التصىىىىريع وهىىىىو أحسىىىىن أنىىىىو 

المرتبة الثانية أن  يخىتص التىوازن بىالكلمتين االخيىرتين مىن ال قىرتين فقىط دون مىا , و وأعالها
والمرتبة الثالثة أن  يقع االت ال في حىرف الىروي مىع قطىع الن ىر , ل ا ألعداهما من سائر ا

                                                 

 .2/12وعلوم حقائل االعجاز  الطراز إلسرار البالغة -1
 .16-3/15 مصدر السابللا -2
بيىروت,  فىي صىناعة االنشىاء: أحمىد بىن علىي بىن أحمىد القلقشىندي, دار الكتىب العلميىة صبح االعشى -3

 .2/303. م1987
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 عىىن التىىوازن فىىي شىىيء مىىن أجىىزاء ال قىىرة فىىي آخىىر وال غيىىره ويسىىمى المطىىرف, وأمىىا الصىىنف
 .(1)((باالددواج خر ال قرتين وهو الذي يعبرون عنهأأن يختلف حرف الروي في  ان الث

))أن  يىىىزاوج المىىىتكلم بىىىين معنيىىىين فىىىي  وهىىىو: االددواجه( 837) وعىىىرف ابىىىن حجىىىة الحمىىىوي
الشرط والجزاء أي يجعل المعنيىين واقعىين فىي الشىرط والجىزاء مىزدوجين فىي أن  يرتىب علىى 

 .(2)كل منهما معنى رتب على اآلخر((
فىي  الستجع واالددواجه( فقىد كىان مىن أنصىار 517) عنىد البغىدادي السجع واالددواجوأم ا 

منىزل وحىىديث الرسىول المرسىىل, وان  الىىذين ذمىوه لىىيس لىىديهم الكىالم ودليلىىه فىي ذلىىك الكىىالم ال
فىي  الستجع واالددواجبرهان وحجة مقنعة لذلك في قوله: ))ورأيت  قومًا يذهبون إلىى كراهىة 

الكالم من غير أن عرفىت لهىم فىي ذلىك حجىًة, فعلمىت  أن هىم ذمىوا مىا رامىوه فلىم يصىلوا إليىه, 
ال  فهىىذا ال ىىا الىىذي فىىي وتعىىاطوه فلىىم يقىىدوا عليىىه, وا  قىىرآن وكىىالم الرسىىول وهمىىا مسىىجوعان, ف م 

 .  (3)القرآن ف كثر من أن ي حاط إذ كان مبناه عليه ((
ىة والس ىام ة, ه فكقوله في عىوذة سىبطي(, s)ومثل له نثرًا من كالم الرسول ))أ عيىذك مىن الهام 

وكل  عين  الم ة((
(4). 

للغىىىىة ملمىىىىة فىىىىرام المقاربىىىىة فقىىىىال وعلىىىىل عليىىىىه البغىىىىدادي قىىىىائال: ))أال تىىىىرى أن ىىىىه فىىىىي أصىىىىل ا
 .(5)الَمة((
(: ))خير  المال م هرة  َم مورة وِسك ة َم  بورة((sوقال)

(6). 
َمرة, فعدل عنها إلى َم مورة((  .(7)وعلل عليه البغدادي قائال: ))وهو في أصل اللغة م ؤ 

   .(1)))ارِجع َن م  زورات  غير م جورات(((: s) وقوله

                                                 

 .306-2/305 المصدر السابل -1
بيىروت, دار -ابن حجة الحموي, تحقيل, عصام شقيو, دار ومكتبة الهالل: خزانة االدب وغاية االرب -2

 .435/ 2م. 2004 , ط االخيرة,بيروت -البحار
 .30قانون البالغة  -3
 .1/84, م2009بيروت,  -, دار الكتب العلميةشر  نه  البالغة: ابن ابي الحديد المدائني  -4
 .30قانون البالغة  -5
 .2/15البيان والتبيين وين ر: , 30 المصدر السابل -6
 .30 قانون البالغة -7
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))فعىىىدل عىىىن الىىىواو إلىىىى الهمىىىزة, أَلن ىىىه مىىىن الىىىوزر, كمىىىا كىىىان  ئال:وعلىىىل عليىىىه البغىىىدادي قىىىا
 .(2)م جورات بالهمزة((

 فقوله: َم زورات من الوزر قصد تحقيل التوازن في الكالم وصحة السجع.
هو توازن ل  ين مسجوعين بالحرف ن سه من غيىر اسىتكراه وال تعسىف,  فالسجع واالددواج

ىىىا االزدواج فيشىىىترط  وال ىىىرل بينهمىىىا أن  السىىىجع يشىىىترط فيىىىه وجىىىود سىىىجعة فىىىي االل ىىىا , وأم 
أو هو توافىل أواخىر مقىاطع الكلمىات علىى حىروف بعينهىا مىع اخىتالف  االت ال في االل ا ,

فىىي المعنىىى, أو هىىو أن يىى تي النىىاثر دون النىىا م فىىي كالمىىه بجىىزأين متقىىاربين فىىي االل ىىا , 
الحروف ن سىىىها مىىىن غيىىىر اسىىىتكراه وال ومتىىىوازنين فىىىي عىىىدد الحىىىروف وترتيبهىىىا مسىىىجوعين بىىى

فبىىذلك البغىىدادي وافىىل مىىن تقدمىىه  تعسىىف, ومتزاوجىىي االل ىىا  مسىىجوعيهما بحىىرف أو أكثىىر,
 ولم يخرج عنهم., من النقاد والبالغيين

 الهذر والتبعيد
)هىىذر(  ر( فىىي المعىىاجم اللغويىىة بمعىىان  عىىدة, والتىىي تعىىود إلىىى الجىىذر اللغىىوياتتذ) ورد ل ىى 

: منها: َبى  بىِه, وَهىذَر َكالم ىه َهىَذرًا: َكثَىَر ِفىي الَخطى  والَباِطىِل ويى تي ))الَهىَذر  الَكىاَلم  الىِذي ال ي ع 
ِبَمع َنى الَكِثي ىر الىر ِديء, وقيىل هىو َسىَقَط الَكىاَلَم, وَهىَذَر الر جىل  ِفىي َمن ِطِقىِه َيه ىِذر  َهىَذرًا: أكثىر, 

ل  َهذِريان  إذا َكاَن َغث  الَكاَلم َكِثَيره    .  (3)((وَرج 
 (.الهذر والتبعيد) فهناك صلة بين المعنى اللغوي والم هوم االصطالحي

ه( والىذي يعىىد  مىن مبتكراتىىه 517) عنىد البغىىدادي بم هومىهالهتتذر والتبعيتتد  و هىر مصىطلح
مىىىن النقىىىاد, وعىىىد ه مىىىن عيىىىوب اشىىىتراك الل ىىى  دون  سىىىواهوبنىىىات افكىىىاره الىىىذي ت ىىىرد بىىىه دون 

                                                                                                                         

: مسىىلم بىىن  العىىدل عىىن العىىدل إلىىى رسىىول )صىىلى اهلل عليىىه وسىىلم(المختصىىر بنقىىل  صىىحيحالمسىىند ال -1
, 47 /1, ت بيىىروت, د. -, تحقيىىل: محمىىد فىىؤاد عبىىد البىىاقي, دار احيىىاء التىىراث العربىىيالحجىىاج النسىىابوري

 .1/84وين ر: شر  نه  البالغة: ابن ابي الحديد المدائني
 .30قانون البالغة  -2
 .5/259مادةدهذر , لسان العرب -3
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األل ا  على المعاني من غير سبب يىدعو إليهىا, أو حاجىة ))هو زيادة  وعرفه بانه المعنى,
 .(1)تبعث عليها((

قىىال أبىىو الحسىىن: قيىىل إليىىاس: ))مىىا فيىىك عيىىب إال كثىىرة الكىىالم, قىىال: فتسىىمعون صىىوابا أم و 
خطىى ق قىىالوا: ال, بىىل صىىوابا, قىىال: فالزيىىادة مىىن الخيىىر خيىىر, ولىىيس كمىىا قىىال, للكىىالم غايىىة, 

ضل عن قىدر االحتمىال ودعىا إلىى االسىتثقال والمىالل, فىذلك ولنشاط السامعين نهاية, وما ف
 .(2)ال اضل هو الهذر, وهو الخطل, وهو اإلسهاب الذي سمعت الحكماء يعيبونه((

يقىع فيىه المىتكلم عنىد الحاجىة إلىى االيجىاز فىي الكىالم وتقريىب االفهىام, ولىم  فالهذر والتبعيتد
 لبلغاء ممن جاء من بعد البغدادي.يشهد هذا المصطلح تطور أو تغيير من قبل النقاد وا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

معجىىىىم المصىىىىطلحات البالغيىىىىة وتطورهىىىىا: أحمىىىىد مطلىىىىوب, دار العربيىىىىة  ين ىىىىر:و  ,52انون البالغىىىىةقىىىى -1
   .3/349م,2006, 1للموسوعات, ط

 .1/101البيان والتبيين  -2
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 المبحث الثالث: المصطلحات المزدوجة والمشتركة بين الشعري والنثري.

 العكس والتبديل  -1
)عكىىس( منهىىا:  )العكىىس( بالمعىىاجم اللغويىىة بمعىىان  والتىىي تعىىود إلىىى الجىىذر اللغىىوي ورد ل ىى 

َء َيع ِكس ه َعك سًا فىان َعكَ )) لىهإ وَعَكىس ال َبِعيىَر َيع ِكس ىه عكس: َعَكَس الش ي  َس: َرد  آِخىَره  َعَلىى َأو 
 .(1)((َعك سًا وِعكاسًا: شد  ع نقه ِإلى ِإحدى يديه َوه َو َباِرك  

والَبىِديل: )))بىدل( منهىا: والتي تعود إلى الجذر اللغوي, واما ل   التبديل فقد جاء بمعان  عدة
ىىر ه, ِبىىد   ,الَبىىَدل ِء: َغي  ىىَدال, وتََبىىد ل وَبىىَدل  الش ىىي  ىىه , والجمىىع َأب  ِء وَبَدلىىه وَبِديلىىه الَخَلىىف ِمن  ل الش ىىي 

ِء وَبد   تَب َدَل ِبِه ك ل ه: ات َخَذ ِمن ه  َبَداًل, وَأب َدَل الشيَء ِمىَن الش ىي  تَب َدَله  واس  َلىه: الشيَء وتََبد َل ِبِه واس 
ن َتِخَذه منه َبَداًل, وَأب َدل ت  الشيَء ِبَغي ِرِه  ِييىر ه  واِ  ِء: َتغ  نًا, وتَب ِديل الش ىي  ِف َأم  وَبد َله الل ه  ِمَن ال َخو 

ِييى ىِديل َتغ  ىِرِه وتََبد َلىه  ِبىِه ِإذا َأخىذه َمَكاَنىه , واأَلصىل ِفىي الت ب  َء ِبَغي  ىتَب َدَل الش ىي  , واس  ر  َلم  ت  ت ِبَبَدل 
ِء َعن  َحاِلِه, واأَلصل ِفي اإِلب َدال جَ  ء  آَخرَ الش ي  ء  َمَكاَن َشي  ل  َشي   .  (2)((ع 

 (.العكس والتبديل) فهناك صلة بين المعنى اللغوي والم هوم االصطالحي
))أن يى تي مؤلىف عرفىه هىى( و 337) عنىد قدامىة بىن جع ىر بم هومىه التبتديل مصطلحو هر 

مقىدمًا فىي  الكالم بما كان مقدمًا في جزء كالمه مؤخرًا فىي الثىاني, ورب مىا كىان مىؤخرًا األول
 .(3)الثاني((

هى( من الوجوه التي تعود على فضل السىارل علىى المسىرول 393) وعد ه ابن وكيع التنيسي
منها: ))عكس ما يصير بالعكس هجاء بعد أن كان ثناء وهو من سرقات المقبول, وعكىس 

 .(4)ما يصير بالعكس ثناء بعد أن كان هجاء وهذا من السرقات المذمومة((
 ه( العكىىىس وأشىىىار إلىىىى تسىىىىميته الثانيىىىة عنىىىد الىىىىبعض395) ل العسىىىىكريعىىىرف أبىىىو هىىىالو 

))أن تعكىىىس الكىىىالم فتجعىىىل فىىىي الجىىىزء األخيىىىر منىىىه مىىىا جعلتىىىه فىىىي الجىىىزء األول وبعضىىىهم 

                                                 

 .6/144 مادةدعكس  لسان العرب, - 1

 .11/48 ومادةدبدل المصدر السابل,  2-
 .403 جواهر األل ا  3-
: ابىىن وكيىىع التنيسىىي, تحقيىل: عمىىر خلي ىىة بىىن ادريىىس, جامعىىة قىىات المنصىف للسىىارل والمسىىرول منىىه - 4

 .108, 103م, 1994, 1بنغازي, ط -يونس
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مىن وجىىه آخىىر ))هىو أن يىىذكر المعنىىى ثىم يعكسىىه إيىىراد  العكتتس , وعىىرف(1)يسىميه التبىىديل((
 .  (2)خالف((

 التبتتديل, وسىىمى (3) مىىن دون تحديىىد م هىىوم لىىه لالعكتتس بالتبتتديه( 403) وقىىرن البىىاقالني
ه( بالتصىدير وحىد  م هومىىه بقولىه: ))هىو أن يىىرد اعجىاز الكىىالم 456) ابىن رشىيل القيروانىىي

علىىىى صىىىدوره, فيىىىدل بعضىىىه علىىىى بعىىىض ويسىىىهل اسىىىتخراج قىىىوافي الشىىىعر إذا كىىىان كىىىذلك 
ة ويزيىده مائيىة وتقتضيها الصنعة ويكسب البيت الذي يكىون فيىه أبهىة ويكسىوه رونقىًا وديباجى

وعىىد ه مىىن السىىرقات بقولىىه: ))فىى ن جعىىل مكىىان كىىل  ل  ىىة  العكتتس, وحىىد  م هىىوم (4)وطىىالوة((
 .(5)ضدها فذلك هو العكس((
ه( فيما جىرى مجىرى المطىابل قىائال: ))أن يقىدم فىي الكىالم 466) وعد ه ابن سنان الخ اجي

فىىي األول مىىؤخرًا فىىي  جىىزء ال ا ىىه من ومىىة ن امىىًا ويتلىىى بىى خر يجعىىل فيىىه مىىا كىىان مقىىدماً 
 إليىه , وأشىار(6)الثاني وما كان مىؤخرًا مقىدمًا وقىد سىماه قدامىة بىن جع ىر هىذا ال ىن التبىديل((

 وعرفىه بتالعكسه( 584) , وسماه أ سىامة بىن منقىذ(7)ه( واكت ى بالتمثيل له502) التبريزي
 .(8)))هو أن ت تي الجملتان إحداهما عكس األخرى((

هىو أن يىؤتى بىالكالم  العكتس))و وعرفىه العكس بالتبتديله( 625) وقرن ابن شيت القرشي
 ه( مىىىىن المشىىىىبه بىىىىالتجنيس وسىىىىماه637) , وعىىىىد ه ابىىىىن االثيىىىىر(9)وعكسىىىىه وكالهمىىىىا م يىىىىد((

))ألن مؤلف الكالم ي تي بمىا كىان مقىدمًا فىي  بقوله: بالتبديل)المعكوس( وبين سبب تسمية 

                                                 

 .371في الكتابة والشعر  كتاب الصناعتين -1
 .372 المصدر ن سه -2
 .98 نآالقر  ين ر: اعجاز -3
 .2/3العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده  -4

 .2/282 المصدر ن سه 5-
 .203 ةسر ال صاح -6
 .185 الكافي في العروض والقوافي -7
 .46 البديع في نقد الشعر -8
: عبىىىد الىىىرحيم بىىىن علىىىي بىىىن شىىىيت القرشىىىي, تحقيىىىل: قسىىىطنطين الباشىىىا, معىىىالم الكتابىىىة مغىىىانم االصىىىابة -9

 .83م,1913بيروت,  -المطبعة االدبية



 
 هـ1443م( /30/12/2021كانون اأَلوَّل )         (               87/1العدد )ملحق                           

 115 

, وهىو (1)رًا في األول مقىدمًا فىي الثىاني((جزء كالمه األول مؤخرًا في الثاني, وبما كان مؤخ
, وعقىد لىه بابىًا فىي موضىع (2)ول:))عكس األل ا  واآلخر عكس الحروف((ألعلى ضربين ا

وعرفىىىىه قىىىىائال: ))هىىىىو أن تىىىى تي أحىىىىد الجملتىىىىين عكىىىىس  العكتتتتس بالتبتتتتديلآخىىىىر قىىىىرن فيىىىىه 
 .(3)األخرى((

, وعقىىد ابىىن (4)م هومىىهولىىم يحىىدد , بالتبتتديلمقىىرون  العكتتس ه(651) وذكىىر ابىىن الزملكىىاني
أو , ))هىىو أن يىى تي الشىىاعر إلىىى معنىىى لن سىىه ه( لىىه بابىىًا وعرفىىه654) االصىىبع المصىىري

 .(5)لغيره فيعكسه((
 
ه( فهىىىو ))أن يقىىدم فىىي الكىىالم أحىىد جزئيىىه ثىىىم 733) عنىىد النىىويري العكتتس والتبتتديلوأمىىا  

هم: عىىادات , ويىى تي علىىى وجىىوه منهىىا ))أن يقىىع بىىين طرفىىي الجملىىة كقىىول بعضىى(6)يىىؤخر((
 , كقولىىه تعىىالى:(7)السىىادات, سىىادات العىىادات, ومنهىىا يقىىع بىىين متعل قىىى فعلىىين فىىي جملتىىين((

 .١٩الةوم   رئرئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰىزئ

 ,(8)بقولىىه: ))هىىىو عكىىىس الكلمىىات فىىىي الترتيىىىب(( التبتتتديله( م هىىىوم 686) وحىىد  ابىىىن مالىىك
 ,(1)م يىىزد عليىىهه( مىىا جىىاء بىىه ابىىن االثيىىر فىىي اضىىراب المعكىىوس ولىى698) ونقىىل التنىىوخي

                                                 

 .1/255المثل السائر -1
 .1/254صدر السابلالم -2
: لضىىياء الىدين بىىن االثيىر, تحقيىىل: نىوري القيسىىي, وحىىاتم الشىىاعر والكاتىب كىالم دك ايىة الطالىىب فىي نقىى -3

 . 196 م,1982صالح الضامن, وهالل ناجي, منشورات جامعة الموصل, 
د. أحمىىىد  ن: كمىىىال الىىىدين ابىىىن الزملكىىىاني, تحقيىىىل:آالمطلىىىع علىىىى اعجىىىاز القىىىر  التبيىىىان فىىىي علىىىم البيىىىان -4

 .181 ,م1936بغداد,  -يمطلوب, خديجة الحديثي, مطبعة العان
 .318 تحرير التحبير -5
فىي علىوم البالغىة :عبىد  , ين ر: بغية االيضا  لتلخيص الم تا 7/144 نهاية االرب في فنون االدب -6

 .4/593 ,م2005, 17ط مكتبة اآلداب, المتعال الصعيدي,
 . 4/593المصدر السابل ين ر:  ,7/144نهاية االرب في فنون االدب -7
بىو عبىداهلل بىدر الىدين بىن مالىك الدمشىقي, تحقيىل: عبدالحميىد أ:  في المعىاني والبيىان والبىديع ا المصب -8

 .216 م,2001, 1لبنان, ط -هنداوي, دار الكتب العلمية, بيروت
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))قىول مركىب  وعرفىه ب نىه, وعد ه من جنس المزيلة, ه( بالمقايضة704) وسم اه السجلماني
مىىن جىىزئين كىىل  جىىزء منهمىىا يىىدل علىىى معنىىى هىىو عنىىد اآلخىىر بحىىال منافريىىه غيىىر مح ىىو  

, ووضىىع شىىرط وهىىي: ))تسىىاوي طرفىىي القضىىيتين فىىي انعكىىاس أحىىدهما (2)الوضىىع متبدلىىه((
قبىول كىل  واحىد مىن الطىرفين حىال اآلخىر وموضىعه حتىى أنىه إن كىان على اآلخر, وصحة 

أحدهما في األولى موضوعا وبالجملىة مقىدمًا وصىدرًا لىم يمتنىع أن يكىون فىي الثانيىة محمىوال 
ن كان في األولى محموال وبالجملىة تاليىًا وعجىزًا لىم يمتنىع أن يكىون  وبالجملة تاليًا وعجزًا ,وا 

كىىىل  واحىىد منهمىىا لاخىىىر, وبالجملىىة وضىىىع أحىىدهما موضىىىع  فىىي الثانيىىة موضىىىوعًا وبالجملىىة
األخىىر حسىىب غىىرض عىىرض فىىي قىىول  قىىول  وهىىو المىىدعو بداللىىة السىىيال فىى ن بهىىذه الشىىريطة 
 يتوفر على هذا النوع صحة المعنى وسالمة الن م وحسن البيان وذلك بين مىن معقىول اسىم

ٱ.  (3)((العكس والتبديل

بتعريف واحىد مبينىًا معنىاه اللغىوي  العكس والتبديله( بين 873) مويوقرن ابن حجة الحٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ
فىي اللغىة: رد آخىر الشىيء أولىه, ويقىال لىه التبىديل  العكتسوم هومه االصطالحي بقولىه: ))

ٱ.  (4)تقدم ل   من الكالم ثم ت خيره(( وفي االصطال :

مىه م هىوم ابىن ه( فقد وافىل م هو 517) عند البغدادي العكس والتبديلما م هوم مصطلح أو 
والىىذي نسىىب تسىىميته بالتبىىديل لقدامىىة بىىن جع ىىر علىىى حىىدِّ قولىىه: ))هىىو أن , سىىنان الخ ىىاجي

يتقدم الكىالم جىزء  أل ا ىه من ىوم ن امىًا مىا, فيلىي هىذا الجىزء بجىزء  آخىر يجعىل فيىه مىا كىان 
 .(5)مقدمًا في اأَلول, مؤخرًا في الثاني((

نَعَم عليك, وَأنِعم  على من شكرك((ومثل له نثرًا بقول القائل: ))اشك ر  لمن أ
(6). 

                                                                                                                         

القىاهرة,  -في علم البيان: زين الدين محمد بن محمد التنوخي, مطبعة السىعادة ين ر: االقصى القريب -1
 .115 ه,1327

 .386 منزع البديعال -2
 .387-386صدر السابل الم -3
بيىروت, دار -: ابن حجة الحموي, تحقيل, عصام شقيو, دار ومكتبة الهاللخزانة االدب وغاية االرب -4

 .354 م.2004 بيروت, ط االخيرة, -البحار
 .32-109قانون البالغة  -5
 .371في الكتابة والشعر صناعتينكتاب ال, وين ر: 4ين ر: جواهر االل ا  , و 32السابل  المصدر -6
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, وابيض  مني ما كنت أ حب أن يسوَد, واشىتد منىي مىا   ))اسود  مني ماكنت  أ حب أن يبيض 
 .(1)كنت  أ حب أن يلين, والَن مني ماكنت  أ حب أن يشتد ((

ني باالستغناء عنك((وكقول االعرابي:  ِنني بال قر إليك وال ت   ِقر   .(2)))اللهم َأغ 
 .(3):ومثل له شعرًا بقول االحوص

سىىىىىىىىىىىىىىَن و جىىىىىىىىىىىىىىوه   ذا الىىىىىىىىىىىىىىد ر  زاَن ح   و اِ 
 

سىىىىىىىن  َوجهىىىىىىىِك َزينىىىىىىىا   كىىىىىىى َن ِللىىىىىىىد ِر ح 
))ايقاعىًا نغميىًا مىن خىالل الترديىد الصىوتي للمتمىاثالت المتشىكالت  العكس والتبتديلويحقل  

يىىع التراكيىىب فضىىال عىىن أنىىه بمثابىىة مبىىدأ عىىام لجم فيبىىرز مبىىدأ المشىىابهة بىىين أجىىزاء الكىىالم,
ألنه مىا مىن تشىبيه أو اسىتعارة أو قصىر أو فصىل أو توشىيح أو ترديىد أو  اللغوية والبالغيةإ

 .(4)غير ذلك اال ويبنى على فكرة العكس((
والمالحىى  أن ىىه ثمىىة تبىىاين واخىىتالف بىىين النقىىاد والبالغيىىين فيمىىا بيىىنهم  فمىىنم مىىن جمىىع بىىين 

مصىطلحان لم هىوم  العكتس والتبتديلم من عد  العكس والتبديل ومنهم من فرل بينهما, ومنه
 واحد.

مىا جىاء بىه مىن تقدمىه مىن النقىاد أمثىال ابىن رشىيل  للعكس والتبديلوخالف م هوم البغدادي 
أي يعمىد المىتكلم  إعند البغدادي قائم على تقىديم والتى خير العكس والتبديلالقيرواني فم هوم 

لى االنعكاس بين األل ا  وليس الضىد بينهىا إلى تقديم أل ا  بعينها ويؤخرها اشبه ما يكون إ
 ,وأمىىا م هىىوم ابىىن رشىىيل القيروانىىي فقىىد اعتمىىد االتيىىان بالشىىيء وضىىده أو بالل  ىىة وضىىدها,

 والعكس عنده نوع من السرقة.
 .(5):ومثل له بقوله حسان

                                                 

 .1/399 ين ر: البيان والتبيين, و 32قانون البالغة  -1
 .371في الكتابة والشعر كتاب الصناعتين ين ر:و  ,32قانون البالغة  -2
م, 1998, 1, تحقيىىىل وشىىىر , د. سىىىعدي ضىىىناوي, دار صادرىىىى بيىىىروت,طديىىىوان االحىىىوص االنصىىىاري -3

209. 
, 1القىىىىىىاهرة, ط -, دار العربيىىىىىىة للنشىىىىىىر والتوزيىىىىىىععبىىىىىىدالرحيم: ة العربيىىىىىىةفلسىىىىىى ة الجمىىىىىىال فىىىىىىي البالغىىىىىى -4

 .240,م2004
م, 1929القىىاهرة,  -شىىر  ديىىوان حسىىان بىىن ثابىىت , تحقيىىل: عبىىد الىىرحمن البرقىىوقي, مطبعىىة الرحمانيىىة -5

366. 
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 بىىىىىىىيض الوجىىىىىىىوه كريمىىىىىىىة أحسىىىىىىىابهم
 

 شىىىىىىم األنىىىىىىىوف مىىىىىىىن الطىىىىىىىراز األول 
 .  (1):بيت بقولهبي فنن وعكس أل ا  الاف خذه ابن  

 سىىىىىىىىىىود الوجىىىىىىىىىىوه لئيمىىىىىىىىىىة أحسىىىىىىىىىىبهم
 

 فطىىىس األنىىىوف مىىىن الطىىىراز اآلخىىىر 
 و )لئيمىىىىة أحسىىىىابهم(,ب )كريمىىىىة أحسىىىىابهم( و )سىىىىود الوجىىىىوه(,ب فعكىىىىس )بىىىىيض الوجىىىىوه( 

 وهو نوع من السرقة المذمومة., )فطس  األنوِف(ب )شم  األنوف(
للبيىىىت المعكىىىوس فيقلىىىب ))يعتمىىىد علىىىى الطبىىىال, أي أن يىىى تي ب ل ىىىا  مضىىىادة  فتتتالعكس    

معنىىاه إلىىى ضىىد, وهىىو نىىوع مىىن التالعىىب بىىى ل ا  , وال ت هىىر مقىىدرة الشىىاعر إنمىىا هىىي سىىرقة 
 .( 2)مذمومة ((
 :الخاتمة 

ب شىىكال  وقىىد تناولهىىا عنىىده  ىىاهرة المصىىطلحات المزدوجىىة عنىىد البغىىدادي شىىكلت          
بسىرد الشىواهد الشىعرية والنثريىة  فتارة يحدد لها م هومىًا واضىحًا وتىارة يكت ىي مختل ة ومتعددة

صىىاحبه قىىد  علىىى أن النقىىد العربىىي القىىديم وتىىارة يعلىىل علىىى مىىا مثىىل لىىه, وهىىذا يشىىكل داللىىة 
 هتطىىور والدتىىه و  رحلىىةمنىىذ م  اهيمىىهوفىىي م اتهشىيء مىىن تطىىور وعىىدم االسىىتقرار فىىي مصىىطلح

 .  هوثبات هاستقرار بلوغه و وصوال إلى مرحلة 
إلىىىى  تعىىىودمىىىن المصىىىطلح النقىىىدي العربىىىي القىىىديم, والتىىىي جىىىزًء تمثىىىل  هىىىذه ال ىىىاهرةو        

, واعتمىىىاده علىىىى وجهىىىة ن ىىىر خاصىىىة لكونىىىه البالغيىىىة والنقديىىىة المعرفيىىىةمرجعيىىىة البغىىىدادي 
 .يمتلك ناصية الشعر والنثر معاً 

ين معىىَا تحىىت م هىىوم بجمعىىه بىىين المصىىطلحبعىىض الم ىىاهيم طىىور مىىن  والحىىل أن البغىىدادي
اإلضىافة إلىى تخصيصىه مصىطلحات مزدوجىة بالشىعر دون ب أيضىاً  واحد وتحت شاهد واحد

 وخصىىىه ,النثر دون الشىىىعرمزدوجىىىة خاصىىىة بىىىمصىىىطلحات  النثىىىر والعكىىىس مىىىن ذلىىىك بعىىىد ه
 بين بالغة الشعر والنثر. مزدوجة باالشتراك مصطلحات

                                                 
, تحقيىىل: يىىونس أحمىىد السىىامرائي, مجلىىة المجمىىع 173 أحمىىد بىىن أبىىي فىىنن حياتىىه ومىىا تبقىىى مىىن شىىعره -1
 .م1983, 4 , الجزء34لعلمي العراقي, المجلد ا

ه(: إبىىىىراهيم محمىىىىد محمىىىىود 456) ت المصىىىىطلح النقىىىىدي فىىىىي كتىىىىاب العمىىىىدة ألبىىىىن رشىىىىيل القيروانىىىىي -2
 .180م,2014, 1بيروت, ط -الحمداني, دار الكتب العلمية
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مصىىطلحات  هلنقىىد العربىىي القىىديم, ب طالقىىا يكىىون البغىىدادي قىىد وضىىع بصىىمته علىىىوبىىذلك 
فيهىىا مىىن  مخال ىىًا ومطىىورًا و  هىىام اهيممىىه الجهابىىذة والنقىىاد بمسىىمياتها و ع مىىا قدمىىمعهىىا يت ىىل 

بجمعىىه بىىين مصىىطلحين معىىًا وهمىىا يمتلكىىان م ىىاهيم خاصىىة لكىىل واحىىد منهمىىا  جانىىب آخىىر
 .تحت م هوم واحد
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A.H.) 715Baghdadi (-Al rminology ofTeuble DoThe  

Esraa Abdel Mohsen Al-Sunbusi

 

Ibrahim Al-Hamdani

 

Abstract:  

       The research aims to uncover Al-Baghdadi's critical and 

rhetorical double terminology, which he mentioned in his book (The 

Law of Rhetoric in Criticism of Prose and Poetry). 

Accordingly, the study was divided into three sections. The first one 

shed light on the dual poetic terms: (reconsideration, return, 

metaphor and exposure), and the second study dealt with the double 

prose terms: (assonance, duplication, chatter and exclusion), and the 

double and common terms between poetic and prose, namely: 

(reverse and switching), and the search for its multi-linguistic and 

idiomatic connotations. 

   Al-Baghdadi considered the terms of awareness, return, metaphor, 

and exposure among the terms related to poetry rhetoric and 

criticism without prose, and he singled out the terms rhetoric and 

duality in prose eloquence and criticism without poetry, and he 

made the term opposite and switch from the terms that come out to 

the section of common terms between poetry and prose. 
 

Key word: Reconsideration and return, Metaphor and exposure, 

Assonance and duplication, Chatter and exclusion, Reverse and 

switching. 
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