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 شكر وتقدير
لألساتذة األفـاضل الذين تحملوا عبء قراءة    تقدم بالشكر الجزيل واالمتنانأ

توجه بالشكر إلى كل أسرة قسم  ومتابعة هذا البحث فـلهم مني كل التحية ، وأ
العربية واألدب العربي الذين سهروا على تزويدنا بالعلم والمعرفة فـلهم  اللغة  

 وافر الّدعاء .  يمنّ 

كما ال يفوتني في هذا المقـام أن أتقدم إلى زمالء الدفعة بالشكر و العرفـان على  
 التعاون و اإلحترام المتبادل مع تمنياتي لهم بالنجاح و التألق دوما .

تكرم باإلشراف على عملي هذا ( األستاذ  و في األخير أجدد تشكري لمن  
 الدكتور : بلقـاسم مالكية  ، حفظه هللا ) .

 ـــــ ألف تحية و شكر للجميعـ ـــــ
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ة أداة مهمة مـن أدوات الـدارس للنقـد األدبـي ،      الغ ة وال ل المصطلحات النقد تش
ــك ألنّ  ع مــن خاللهــا الــدخول إلــى ثغــرات الــنص وفهمــه وتف ســتط ح  التــي  هــا المفــات

ـة  ـر ، وقـد لقیـت دراسـتها عنا أجزائه ، لهذا تألقـت المصـطلحات فـي فضـاء العلـم والف
مثـل  حیـث  الغـة ،  خاصـة فـي النقـد األدبـي وال حـث فـي شـتى العلـوم و واسعة مـن ال

ــــــي عأالمصــــــطلح  احــــــث ف اتهــــــا، ألن أ  صــــــرنا هــــــذا صــــــار یهــــــتم بدراســــــة حــــــد آل
ـــس  ـــر و االمصـــطلحات عبـــر العصـــور المختلفـــة ،  فالمصـــطلحات تع لمســـتو الف

ـــل  فهـــيالثقـــافي والحضـــار أل أمـــة مـــن األمـــم،  تمثـــل تلـــك الحصـــیلة لجهـــدها فـــي 
ــادین المعرفــة ومظهــر  صــحاب أ أمــن مظــاهر التواصــل والتفــاهم بــین  امیــدان مــن م

ــــا ـــــ تخصــــص مــــن التخصصــــات ، لهــــذا  ن الســــعي فــــي هــــذه الدراســــة  والموســــومة بـ
تـاب نَ " ـع مـن  ة في القسـم الرا ة والنقد الغ نسـي ان للتّ َـقْ ر والعِ الـدّ  مُ ْظـالمصطلحات ال

نسـي فـي هـذا القسـم، الكشف عن المصطلحات التي استعملها الحـاف التّ ،  "التلمساني
انت الدراسـة جدیـدة فـي موضـوعها، وهـي دراسـة المصـطلحات ال ـة وٕان  ـة والنقد الغ

قتها العدیـــد مـــن الدراســـات  ابهـــا، فقـــد ســـ ســـت جدیـــدة فـــي  فـــي هـــذه المدونـــة، ولكنهـــا ل
الدراســـات حـــول المصـــطلح وال یتســـع  المشـــابهة ، إذْ  ـــة  ـــة والعلم غطـــت الســـاحة األدب

ـــــال ال الحصـــــر ـــــى ســـــبیل المث ر عل ـــــذ عـــــا فن رها جم ـــــذ '' دراســـــة الشـــــاهد  :المجـــــال ل
''  البوشــیخي ــان والتبیــین للجــاح تــاب الب ــة فــي  الغ ــة و ودراســة ،  مصــطلحات نقد

'' المصــطلح النقــد فــي نقــد الشــعر'' ودراســة أحمــد مطلــوب '' معجــم  إدرــس النــاقور
ــذلك ''معجــم النقــد ــة وتطورهــا'' و الغ م'' ألحمــد مطلــوب  العرــي المصــطلحات ال القــد

ضـــا ا العرـــي لمحمـــد عـــزام و '' معجـــم  النقـــد فـــي التـــراث األدبـــي لمصـــطلحونجـــد أ
ة'' لبدو ط الغة العر  انة.....ال
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ـه الضـخم والـذ    تا ع من  لقد تناول الحاف التنسي التلمساني في هذا القسم الرا
محاســن الكــالم المســتعملة فــي النثــر والنظــام أن یبــرز أســس صــناعة  آثــر أن یخصــه 

ع ، فقــد أتــى علــى أكثــر أصــولها وأحــا ب ــع فصــولها ، فمــن خــالل تصــفحنا البــد جم
ثـــرة وتنـــوع المصـــطلحات التـــي وظفهـــا الحـــاف  للكتـــاب ولألبـــواب التـــي احتواهـــا نجـــد 

خاصــةالتنســي  ــادة فــي الكتــاب المصــطلحات ال و ــة التــي احتلــت الر اإلضــافة ، الغ
ة حاولنا أن نستخلصها من الكتاب.  إلى مصطلحات نقد

حث تسل الضوء على أهم المصطلحات التي ترسخت فـي    وسنحاول في هذا ال
قوهالكتاب  خاصة تلك المصطلحات التي تناولها من سـ ة الكشف عن مدلوالتها و  غا

ق م تلك المقارنة بـین مـا قدمـه التنسـي حولهـا ومـا قدمـه سـا الغي  لنق ، وهفي الدرس ال
ة: ة التال ال ل هذا وضعنا أمام اإلش  و

ــة ؟ ومــا هــو منهجــه    ــة والنقد الغ یــف تنــاول التنســي التلمســاني المصــطلحات ال
ـــي  ـــي والمغر الغـــة وللتـــراث العر فـــي ذلـــك؟ هـــل أضـــاف الجدیـــد فـــي معـــاني النقـــد وال
عض  م لــــــ ع؟ هــــــل قــــــدم التنســــــي تعرفــــــات جدیــــــدة  ومفــــــاه وخاصــــــة فــــــي علــــــم البــــــد

ه الخاص موظفا شواهد أسلو  . وأمثلة جدیدة ؟ المصطلحات أم أعاد شرحها 
حـــث علـــى مـــنهج فرضـــته   ات فقـــد اعتمـــدنا فـــي هـــذا ال ال ــة عـــن هـــذه اإلشـــ ولإلجا

الشـواهد  تـاب التنسـي التلمسـاني ملـيء وغنـي  ـارات عدیـدة، إذ أن  علینا الدراسة العت
شـف اللثـام عـن  ـة منهـا هـو  ة  والغا ما أننـا أمـام دراسـة مصـطلح الشعرة والنثرة، و

ــل مصــطلح ، حو المعــاني التــي ت ل ورود  ح شــ هــا المصــطلحات مــع الوصــف لتوضــ
ــاعــان لزامــا علینــا  منــهو  مــنهج خــاص فــي الدراســة أال وهــو المــنهج الوصــفي مــع  إت

اإلحصــاء والتحلیــل ، إذ نــدرس المصــطلح  ــة  ــات وأدوات إجرائ آل مــه  مــه وتدع تطع
معجــم لســا ــة  حــث عنــه فــي المعــاجم اللغو ن العــرب البــن مــا ورد فــي المدونــة ثــم ن

ة ــــــذلك المعــــــاجم االصــــــطالح ح المعنــــــى اللغــــــو اســــــ ،منظــــــور ، و عینا إلــــــى توضــــــ
للمصطلح ، وقد حاولنا أن نأخذ المعنـى األقـرب إلـى المعنـى االصـطالحي للمصـطلح 
ــع التطــور  مــا حاولنــا أن نتت ح المعنــى االصــطالحي ،  الغــي أو النقــد ثــم توضــ ال

ال عض المصطلحات  عند ال قوا الحاف التنسي التارخي ل  .غیین والنقاد الذین س
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حـث علـى مـدخل و     ه فقـد احتـو ال ، أمـا عـن المـدخل فقـد تضـمن ثالثـة فصـولوعل
التنســي التلمســاني وٕاطاللــ ــه المعتمــد فــي الدراســة  نعنــي '' نْظـــ ةالتعرــف  تا م علــى 

ع منه قر والعالدّ  ة فـي النثـر لمعمحاسـن الكـالم المسـتـه  والذ خّص ، ان'' القسم الرا
ـاة  والنظام للمحق نور سودان ، ومن جهة أخر حاولنا أن نسل الضـوء علـى  الح

ــة وذلــك فــي الفتــرة التــي عــاش فیهــا التنســي التلمســاني  ر ــة والف فــي القــرن  أ، العلم
ـاره واالت ـاة علـى أف ـاس هـذه الح ، لنعرف مد انع حملـه  سع الهجر منتوجـه ، ومـا 

ة فقـد حاولنـا أن نلتفـت إلـى تعرـف من رصید ثقافي ،  مـا أننـا أمـام دراسـة مصـطلح و
یّ  ـــذا تطـــوره و الغـــي والنقـــد  ينـــا مفهـــومالمصـــطلح ونشـــأته و وذلـــك ، المصـــطلح ال

الغــة ، هــذا مــا احتــواه المــدخل  ا عــن أّمــ، الكتشــاف تلــك العالقــة القائمــة بــین النقــد وال
ــة الفصــل األول فقــد عُ  الغ ــة عنــد نــون بـــ'' المصــطلحات ال قاع ــالظواهر اإل المتعلقــة 

حـث عـن تلـك المصـطلحات التـي  قي   تخـص التنسي التلمساني'' أ ال قـاع الموسـ اإل
الغــي عـــن الحـــاف  وقــد وجـــدنا أن معظمهــا قـــد تناولهـــا مــن لهـــم الســب فـــي الـــدرس ال
ــالظواهر  ــة المتعلقــة  الغ التنســي ، أمــا الفصــل الثــاني  فقــد تضــمن '' المصــطلحات ال

المدونــة'' و الدال ــة  ــة   فصــل ثالــثل التــي حاولنــا أن ، احتــو علــى المصــطلحات النقد
حــــــاول أن یــــــدرس هــــــذه  ،نستخلصــــــها مــــــن مدونــــــة التنســــــي التلمســــــاني   ونــــــه  لــــــم 

اطها مــــن خــــالل حدیثــــه عــــن  شــــر إلیهــــا ، بــــل ســــعینا إلــــى اســــتن المصــــطلحات ولــــم 
ة. الغ  المصطلحات ال

حـــث بخاتمـــة تتضـــمن جملـــة مـــن النتـــائج المحققـــة فـــي دراســـتنا محـــاولین    لننهـــي ال
ـــراء نـــب تراثنـــا العرـــي والمغرـــي خاصـــة ، وذلـــك مـــن خـــالل واوٕانـــارة جانـــب مـــن ج إث

ة الجزائرـة التـي أْثـ ـة بهـذا الكتـاب الضـخم الكشف عن هذه الشخصـ رت السـاحة األدب
عد موسوعة لمرحلة مهمة من مراحل تارخن   .ا العر الذ 

ر إلــــى    ــــل الشــــ ر هللا تعــــالى إال أن أتقــــدم بجز عــــد شــــ ســــعني  ــــة ال  وفــــي النها
حـث ،  ان مرشدا وناصحا وموجها في هـذا ال ة بلقاسم'' الذ  أستاذ المشرف ''مالك

ان نعم المعلم والموجّ   ه ، فجزاه هللا خیر الجزاء.ف
فوتني هنا     ة  أنما ال  ر ألساتذتي في قسم اللغة العر ل ثنائي وش أرفع 

عد التدرج  بجامعة قاصد مراح  وخاصة األساتذة الذین درسوني في مرحلة ما 
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لّ  م، وٕالى  عید أو قرب و  من مدّ  تخصص نقد مغري  قد زمالء لید العون من 
ر األساتذة المناقشین لهذه ا ش ر  هذه  اقة ش ما أتوج  لرسالة ، فلهم الدفعة ، 

ر وصدق الدّ   .عاءمني أعطر الش
 
 
 
 
 

 لة یوم :ـــــــــــــــــــورق                                                            
س                                                       ة  10الخم ل  م 2014جو
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ة في عهد -1 ر اة الف  لمساني.نسي التّ التّ  الح

ـــدّ نســـي التّ التّ  -2 ـــه نظـــم ال تا ـــانلمســـاني و              ر والعق

ع).(القسم الرّ   ا

المصطلح ونشأته وتطالتّ  -3  ره.وّ ــــــــــعرف 

الغي والنّ  -4  .دــــــــقـــمفهوم المصطلح ال
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ة في 1 ة والعلم ر اة الف          الّتنسي الّتلمساني عهد ــــ الح
ة( ان  : ) الدولة الز

ة والتي عاش فیها الحاف التنسي التلمسـاني والـّذ     إن المتطلع لتارخ الدولة الزان
ــة آنــذاك لــم تكــن مســتقرة  ة واالجتماع اســ ُعــد مــن أبــرز علمائهــا ، یجــد أن الحالــة الس

ــان ســائدا فــي أغلــب فتراتهــا  انــت مضــطرة ، إذ  ذلــك التــوتر وعــدم االســتقرار ، بــل 
ة مـــن الشـــرق والدولـــة  انـــت محاصـــرة بـــین دولتـــین همـــا الدولـــة الحفصـــ ونهـــا  وذلـــك 
ّلــه نجــد ذلــك  ــان الصــراع قائمــا بیــنهم ، إضــافة إلــى هــذا  ــة مــن الغــرب ، لهــذا  المرن
ــم  رســي الح انــت قائمــة حــول  ــة والتــي  الصــراع الــداخلي والمناوشــات والفــتن الداخل

ان متصاعدا بین أفراد األسرة الحاكمة . والتناف  س على رادة العرش الذ 
رــة  ــة الف ة فإنهــا لــم تــؤثر علــى مســار الحر اســ وعلــى الــرغم مــن هــذه الصــراعات الس
ـة آنـذاك نشـطة ومتفاعلـة  ـة العلم انت الحر س فقد  ة ، بل على الع في الدولة الزان

ة ، وهذا عائًد لجملة من العلماء  صماتهم شاهدة علـى مـا قـدموه ودینام وا  الذین تر
ة ، هذا من جهة ومـن  خاصة الثقاف ادین و ر زاخر في شتى الم من تراث علمي وف
اســي الــذ  ــام والــوالة العلمــاء علــى الــرغم مــن الصــراع الس جهــة أخــر فقــد شــجع الح

ــرْین  ، إذ  ــة  والنشــا الف س علــى الحر ــل هــذا لــم یــنع ــان ــان قائمــا آنــذاك ، ف
ـــذا  ـــام الـــدور الفعـــال والكبیـــر فـــي دعـــم العلـــم وحـــّث العلمـــاء علـــى نشـــره و لهـــؤالء الح
ـة  م مهم على التألیف وسعیهم للحرص على بناء عدد هائـل مـن المؤسسـات التعل تدع

ة .  رة والعلم ة الف  التي هي األخر بدورها لعبت دورا في إثراء الحر
اق تحــدث  عــن اإلنتــاج العلمــي فــي القــرن التاســع  أبــو القاســم ســعد هللاوفــي هــذا الســ

عتبــــر إنتــــاج القــــرن التاســــع  ــــة إذ قــــال : (  الضــــ فــــي عهــــد الدولــــة الزان الهجــــر و
أسـماء المثقفـین  الهجر ... من أوفر إنتـاج الجزائـر الثقـافي ، ومـن أخصـب عهودهـا 

لتاســع والمؤلفــات وفــي إحصــاء ســرع أجرتــه ألســماء العلمــاء والمنتجــین خــالل القــرن ا



 نكتاب نظم الدّر و العقیامن   علمصطلحات البالغیة و النقدیة في القسم الرابا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــ

 12 

فـــوق  والعاشـــر و الحـــاد عشـــر والثـــاني عشـــر وجـــدت أن عـــددهم فـــي القـــرن التاســـع 
ثیـــر مـــن إنتـــاج القـــرن التاســـع ظـــل موضـــع  ـــة متفرقـــة ... و اق أعـــدادهم فـــي القـــرون ال

ة علماء القرون الالحقة )  .  1 عنا

ــه فــإ ــوعل ة مــن تــارخ الجزائــر یجــد أن الدولــة الزان ة قــد ن المتأمــل لهــذه الفتــرة الخصــ
ـة  فـي ظـل  رن الّذین أسهموا فـي إثـراء النهضـة العلم أنجبت العدید من العلماء والمف
ة خاصــة ، ومــن أشــهر هــؤالء: ابــن زاغــو ، ابــن  اســ ــة والس ســوء األوضــاع االجتماع
ــذا الحــاف  ــر ، عبــد الكــرم المغیلــي ، الونشرســي ، و ــاس ، السنوســي ، ابــن ز الع

 التنسي التلمساني وغیرهم . 
انــة المرموقــة مــن التحضــر والتقــدم العلمــي ، إذ    ومنــه فقــد حظیــت تلمســان بتلــك الم

انــــت تســــتقطب العدیــــد مــــن  ــــي ، فقــــد  ــــالمغرب العر مــــي األول  ــــز التعل مثلــــت المر
رن.  العلماء والمف
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ه نظم الدّ نسي التّ التّ ــ 2   تا انلمساني و ع)(القسم الرّ  ر والعق            : ا

ــادین    ــة فــي شــتى الم صــمات تارخ ــوا  أنجبــت الجزائــر جملــة مــن األعــالم الــذین تر
الحــاف األدیــب المــؤرخ ، وعبــر مختلــف العصــور ومــن عظمــاء القــرن التاســع الهجــر 

هــذا الشـیخ الــذ ذاع بــن عبـد الجلیــل التنســي التلمسـاني  ،  محمــد بـن عبــد هللالفـذ 
خاصـة فـي مجـال اإلفتـاء ، والمـتمعن فـي اسـمه یجـد أنـه  صیته في أ رجاء المعمورة و

ة إلــى مســق رأســه مدینــة  التنسـي نســ صــفتین التنســي والتلمســاني ، فقــد عــرف  ینعـت 
التلمســاني  ألنــه  اتخــذ مــن حاضــرة  ة الواقعــة غــرب الجزائــر ، واشــتهر  تــنس الســاحل

انــت مــن أهــم المراكــز للعلــمتلمســان موطنــا لــه  مـــن ومعقــال ، واألدب والثقافــة  ألنهــا 
، ولـــم نمعاقـــل المـــذهب المـــالكي ومتألقـــة حضـــارا ،ومنهـــا فقـــد اشـــتهر بهـــاتین النســـبتی

ر  ذ قول:المقر التلمساني یتعرض من ترجم له من المؤرخین لغیرهما و  عنه ف

ـــة وهـــذا إن ّدل علـــى  1 ( التنســـي ثـــم التلمســـاني األمـــو ) ه إلـــى أم والمالحـــ أن نســـ
ه العرــي ،  مــا أن المتصــفح للــذین أرخــوا لهــذا العالمــة لــم شــيء فإنمــا یــدل علــى نســ

التنســـي ، ولكـــن نجـــد معاصـــره   ســـنة مولـــده وهـــذا أمـــر غرـــب فـــي حـــ عـــالم اقـــدمو 
مــة حیــث قــال :الســخاو  الــ مالحظــة ق ( بلغنــي فــي ســنة ثــالث وتســعین  ذ أفادنــا 

م بتلمســان جـاز السـتین ) ــارة األخیـرة تعنـي أن عمـر التن،  2أنـه حـي مقـ ســي فهـذه الع
ـــان بـــین  ،هــــ فـــوق الســـتین 893ـــان فـــي ســـنة  ســـنة ، فـــإذا 69و60ومنـــه فـــإن عمـــره 

ون عمـره  سنة واحدة ف  وٕاذا علمنـا أنـه قـد تـوفي فـي سـنة 61فرضنا أنه جاز الستین 
ون قد بلغ من  العمر 899 التقرـب 67هـ ف ـون مولـده  فـي  سنة علـى أقـل تقـدیر و
حـث عـن ســن .3هــ832سـنة  مــن أخـذ عــنهم وٕاذا حاولنــا ال ــة أخـر وذلـك  ف ة مولـده 

خاصــة  ــان معلمــ ابــن مــرزوق الحفیــدالعلــم والمعرفــة و والــذ تــوفي  للتنســي االــذ 
الده على األرجح حوالي سنة 832سنة  ون تارخ م  هـ.724هـ ف

                                                 
اس ،بیروت  (  د ــ  )، ص األندلس المقر ، نفح الطیب من غصن  - 1  .574الرطیب ، تحقی إحسان ع
 .120شمس الدین السخاو ، الضوء الالمع ألهل القرن التاسع، ص  - 2
ع، تحقی نور سودان ، ص  - 3 ان ، القسم الرا  .11التنسي التلمساني ، نظم الدر والعق
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الد  ــان مؤرخــ التنســي التلمســانيهــذا عــن تــارخ مــ ــا أن شــیخنا   ا، إذن یتضــح جل
ــة و  مــة رب األوســ آنــذاك المغــللدولــة الزان انــة مرموقــة ومنزلــة عظ مــا أنــه احتــل م

بـرز وقتئـذ جملـة مـن العلمـاء علـى الـرغم  بین معاصره في القرن التاسع الهجر ، إذ
شــتها ــة التــي عا ة واالجتماع اســ ثــرة  مــن األوضــاع الس ــة الناجمــة عــن  الدولــة الزان
انـت  ات التـي  ـالعرش وجملـة االضـطرا ة  تهـددالمطـالبین  دول مـن طـرف الـدولتین ال

المغر  ة  ة بتونس والدولة المرن  . بالمجاورتین نعني الدولة الحفص
 
 : شـیوخـــه ـــ

ش فیهـا     عــ ـان  ـاب المعلومـات عــن البیئـة التــي  ، ولكــن التنســي التلمســاني إن غ
العلم وهو في مسق رأسه  تداولتهما  علـم أنه أخذ ال حیث تنسالكتب عنه أنه اشتهر 
ـــان معلمـــه األول  نعـــ ـــذ  ـــده ال شـــرف ال ثالقـــرآن الكـــرم و الحـــدی هُ حفّظـــم ویـــد وال

ة وآدابها ذلك علوم العر عدها انتقل  و  ،نهل المعـارف مـن شـیوخها أینتلمسان  إلىو
انـت ألن  انـت تسـتقطب تلمسان  ـة حیـث  انتهـا العلم عمرانهـا وحضـارتها وم سـاحرة 

ة العلم ، فغـرف مـن حاضـرة ا والفقـه وتتلمـذ علـى  تلزـانیین علـوم التفسـیر والقـراءاطل
ــن مــرزوق  :یــد أكــابر علمائهــا األجــالء أمثــال ــو   د*الحفیــاب الفضــل بــن علــى و أب

ـاني    *وأحمد بن زاغو *االمام و محمد بن أحمد بن النجار وقاسـم بـن سـعید العق
م بن محمد التاز  اد  و إبراه سى الع   . و محمد بن ع
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ــان عالمــا وفقیهــا 842محمــد بــن أحمــد الحفیــد بــن مــرزوق التلمســاني ، تــوفي ســنة  -* لــه أرجــوزة نظــم بهــا هـــ 

ص المفتاح ف ان .تلخ  ي المعاني والب
ممحمــد بــن  -* ــان فقیهــا وٕامامــا 845أبــي الفضــل التلمســاني ، تــوفي ســنة  اإلمــامبــن عبــد الــرحمن ابــن  إبــراه هـــ 

حاث في التفسیر والحدیث .  عالما له أ
التفســـیر والفقـــه والحــــدیث زاغـــو  ـــابنالشـــهیر الـــرحمن أحمـــد بـــن محمـــد بـــن عبــــد  -* ـــان عالمـــا  االتلمســــاني ، 

 هـ.845، توفي سنة والتصوف 
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ـة  ة علم ـون شخصـ ـع خطـاهم ل ع مـن علمهـم وثقـافتهم وتت ل هؤالء نهل منهم وتشـ

ة من علوم الدین والحـدیث  متزنة الخل ، ولـم یـنس التنسـي فضـل  واألدبوالعلم مرتو
قول عن شیخه ابن مرزوق :" شیخنا اإلمام  ه فهاهو   سالعالمة رئـهؤالء العلماء عل

 اإلطالق". على علماء المغرب
 

صفه قائال:"شیخنا صدر البلغـاء وتـاج العـارفین و ظروفـة أ أّما عن شیخه ابن اإلمام ف
 الزمان أبو الفضل".

ضـــیف   :" شـــیخنا اإلمـــامبـــن ســـعید  قاســـمعـــن شـــیوخه حیـــث ینعـــت معلمـــه  التنســـيو
 " .العالمة وحید دهره وفرد عصره 

عــض مــا قالــه     یوخه الــذین تمــرس علــى أیــدیهم فــي مــدح شــ التنســي التلمســانيهــذا 
ـل هـذا یـدل علـى سـعة علـم التنسـي وتنـوع معارفـه واقتدائـه  حـرهم و واستقى العلـم مـن 
شــتى العلــوم والمعــارف  ــة األطــراف موشــحة  حمــل ثقافــة واســعة مترام شــیوخه جعلــه 
اإلضــافة  علــوم الشـرعة والفقــه والحـدیث والتفســیر  االهتمـام فــي عصـره  التـي حظیــت 

ان واألدب.إلى اهت علم اللغة والنحو والب علوم اللسان العري   مامه 
 

 : افتهــــــثق –
طـرف وذاع صـیته مـن  التنسي التلمسانيلقد غرف     ـل علـم  ـل نهـر غرفـة ومـن 

علمـه بـین أقرانـه وصـار علَ  ا مـن علمـاء تلمسـان الحضـارة واحتـل ًمـفي عصره واشتهر 
ح "من أكابر  1".علماء تلمسان الجّلة  منزلة بینة ومرموقة إذ أص

ــان    نــ التنســيفقــد  ــ احافظــا متم ال وأدب ــة  اوفقیهــا جلــ مطلعــا ومؤرخــا  للدولــة الزان
اتوشاعرا  ا بلده ، فمن هو  ه، فقد نذر ح  ؟. الغيالتنسي اللخدمة قضا

قة  اسمه التنسي التلمسانيلقد صارت صفة الحاف لص حت الكلمة مقرونة   ،وأص
 

                                                 
ا ال - 1 ا اج ،القاهرة،  ، أحمد  تي ، نیل االبتهاج بتطرز الدی  . 331ت )، ص، ،( د) 1 ( تن



 نكتاب نظم الدّر و العقیامن   علمصطلحات البالغیة و النقدیة في القسم الرابا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــ

 16 

ار المعرب عن لعلوم الفقه والحدیث ،والقار لكتـاب حفظه لى قوة وهذا یدل ع   "المع
ــاو  ــافت ق ــدلس والمغــرب " إفر ه واألن ســلصــاح یجــد العدیــد مــن الفتــاو * يالونشر

سـيحیـث أن  *(یهـود تـوات )وأشهرها فتواه في مسـألة  سـ هـذه الونشر ة  قـد   القضـ
ة .   في موسوعته الفقه

قوة   شهد له تالمذته  ـه العدیـد ،  و حره في علوم الـّدین فقـد تتلمـذ علـى ید حافظته وت
ــانوا یتلقــون العلــم فــي مســاجد تلمســان ، وهــاهو تلمیــذه  أبــو عبــد هللا بــن العــالم حیــث 

ـــاس ـــه العـــالم الشـــهیر ســـید  اإلمـــام بـــن الع قـــول عـــن معلمـــه :"الزمـــت مجلـــس الفق
ة وغیرهاالتنسي عشرة أعوام وحضرت إقراءه تفسیرا وحدیثا وفقها   . 1"وعر

 

ه وفي مجـال الفقـه والحـدیث الشـیخ العالمـة      محمـد أبـو عبـد هللا ما تتلمذ على ید
تــاب  بــن ســعد األنصــار أحمــد  نبــ مــاصــاحب  ــنجم الثاقــب ف ــاأل  (ال هللا مــن  ءول

ضــا  ، و مناقــب ) هـــ) وقــد 842ه ــــ 766( حفیــد الحفیــد ابــن مــرزوق تمــدرس عنـده أ
مـــا نهـــل مـــن علمـــه المتصـــوّ الفقـــه وال اـــان عالمـــ ،  أحمـــد زروق ف حـــدیث واألدب، 

انتــه  والعدیــد مــن األعــالم الــذین غرفــوا مــن نهــره ، وهــذا یــدل علــى ســعة علمــه وعلــو م
مـا أن علـوم الفقــه والحـدیث واألصـول  تمرسـه فـيو  طه فــي  امعتمـد التنســي، علـى ضـ

ضــاف لــه  المدینــة المنــورة ، وهــذا مــا  یته فــي أنحــاء إذ ذاع صــالمصــاحف المطبوعــة 
  العالم العري واإلسالمي .

                                                 
1 - ، ( ة للكتاب ، الجزائر ، ( د ـ  اد ، تارخ بني زان ملوك تلمسان ،المؤسسة الوطن            محمود بوع
 .18ص ، م )1985( 
ــأبي ا -* حــي بــن محمــد التلمســاني المعــروف  ــاس الونشرســي :هــو أحمــد بــن  ــ834(،لع ــه مــالكي ،  هـــ)914ـ فق

فاس إلى أن مات هناك ، ألف العدید من الكتب في الفقه.  أخذ من علماء تلمسان ،توطن 
سة فعارضهم اإلمام محمد بن عبد الكرم بن محمد المغیلي  -* ن مسألة یهود توات :بنى الیهود في توات 

عث للتنسي لحل عث التنسي برسالة مطولة  وحرض على هدمها فتنازع مع قاضي توات ف ة ولإلفتاء ف هذه القض
فتو  الفعل أخذ  ضرورة هدم الكنائس و  . وحل النزاع اهأمر 
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التـارخ  مجـالي في علوم الّدین فحسب بل شـملت  يلم تقتصر معرفة التنسي التلمسان
ضا واألدب  ان التنسي التلمساني مؤرخا ؟أ یف   ف

تاب  ـر  نظـم" محمد بـن عبـد هللالقد اشتهر  ـان وذ ـان فـي شـرف بنـي ز الـدر والعق
ــك  ــان ومــن مل هم األع ــو مــا مضــى مــن الزمــان مــن أســالفهممل ونــه موســوعة  "ف

ة تقدم تفاصیل عن تارخ دولة بني زـان  ـة بخاصـة تارخ متـه التارخ ، وقـد عرفـت ق
ة  Bargèsعنــدما قــام األســتاذ الفرنســي  ع منــه إلــى اللغــة الفرنســ ــاب الســا بترجمــة ال

ـه  تا التنسـي ، حیـث أن  .Histoire des Beni Zeiyan,Paris 1852ونشـره فـي 
ــاب  ــة مــن ســنة التلمســاني قــد تنــاول فــي هــذا ال ــة  هـــ637حــوادث الدولــة الزان إلــى غا

اتها 868ســـنة  ـــدفاع عـــن شخصـــ ـــة لل التفصـــیل لمواقـــف هـــذه الدول ســـرد  هــــ إذ نجـــده 
ـــة  ـــة التارخ انـــت الدولـــة الزان ات مـــن قبـــل جارتیهـــا الدولـــة  إذ  تتعـــرض لالضـــطرا

ة ة بتونس والدولة المرن  .1المغرب الحفص
ــــاول  مــــا تن ــــذاك مــــن حصــــار ودمــــار  ــــه تلمســــان آن ــــدم صــــورة لمــــا تعرضــــت ل مــــا ق
ــع ســیر  ــاء حــول العــرش ، حیــث تت ــة التــي نشــبت بــین األبنــاء واآل الصــراعات الداخل

هم وتعاقبهم .  ملو
تـاب نظـم الـدّ  تـاب للتـارخ  ر ولقـد اشـتهر  ـان  ـه لمعرفـة تــارخ العق ـن العـودة إل م

عتبـر مصـدر الدولة الزا ة ،إذ  عـض الحـوادث  لتنسـيوخاصـة أن ا امهمـ ان ش  قـد عـا
ـان لمـا ، هذا من جهة  ـان شـاهد ع ـان قـد أدرك مـن شـیوخها مـن  ومـن جهـة أخـر 

ـا لمواقـف رجـال الدولـة  ـا تارخ قـدم قال حدث داخـل وخـارج دولـة بنـي زـان ، إذ نجـده 
ـاء والشـعراء  ة المشـجعة للعلمـاء واألد ـنالزان م ـون   ،   قـد التنسـي التلمسـانيأن 

منعـــه اهتمامـــه ومیولـــه للفقـــه  وفـــ ـــة ، ولـــم  فـــي تأرخـــه لوقـــائع وأحـــداث الدولـــة الزان
م  حـ مؤرخـ عـرض ممیـز لتـارخ هـذه الدولـة ،واألصول مـن تقـد نـ  افهـو  ، قـد  امتم

                                                 
ع ،ص -  1 ان القسم الرا  .16التنسي التلمساني ، نـظم الدر و العق
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عا أمثـال قوه ط   ر  بن عبـد هللا وأب    :اعتمد في تأرخه لهذه الحوادث على من س
ــك الــدودار  تــاب "736(ت  بــن أی مــا حــاكى نــز الــدرر وجــامع الغــررهـــ) مؤلــف   "

ــر بــن تــاب  حیــى بــن أبــي  ــر الملــوك مــن بنــي عبــد الــواد " ل ــة الــرواد فــي ذ غ "
ه هـ) 780خلدون (ت  ة التنسيوقد اعتمد عل  .1في التأرخ للدولة الزان

ــ التنســي التلمســانيإن صــفة الحــاف التــي الزمــت    عــده عــن مجــال األدب فقــد ل م ت
ن ه المشهور نظـم الـدر  اان شاعرا متم من فنون الشعر ، وهذا ما یلمسه القار لكتا

اته العدید من أشعاره و  ان الذ حمل في ط ـعآوالعق خاصـة فـي القسـم الرا  منـه رائـه و
ــل  ــه لمــواله الســلطان المتو ت ــان هــذا الكتــاب الــذ  محمــد أبــي عبــد هللا بــن أبــي ز

إذ یجــد ،  هـــ866الــذ تــولى الملــك فــي ســنة  محمــد بــن أبــي ثابــت بــن أبــي تاشــفین
الغـــة مائـــة وأرعـــة  ـــة ال ـــه أطـــول قصـــائده وهـــي قصـــیدته الطائ ـــأالمطلـــع عل ت التـــي اب

ل وأبنائه والتي مطلعها :   تبها في مدح مواله المتو
 ـانـه الّسمــّدر إذ خثر نـفیـس الـــنـ          ـــأرقـت لدمـع مـن جفـوني ینحـ   

قــف موقــف المــدافع  فــي  أّمــا عــن شــعر التنســي فهــو مختلــف الفنــون واألغــراض فهــو 
ـه محاسـن الكـالم فـي النثـر عن الشعر  تا ـاب األول مـن  وعن محاسنه إذ خصص ال

ـر شــيء مـن فوائــده " والنظـام للشـعر إذ عنونــه بــ :" ـان فضــل الشــعر وذ حیــث فــي ب
قدم فضل الشعر و ذا نجده  ـه عمضرب أمثلة لمن رفعه الشعر و ن وضعه ما قیل ف

تخلیــد المــآثر والتوصــل إلــى األغــراض المهمــة ، الشــعر  مــن مــا عــدد فوائــد الشــعر 
ضـــا حمـــل الشـــجاع علـــى اإلقـــدام  ـــ ســـهل ، ومـــن فوائـــد الشـــعر أ ـــان علـــى طر والج

حـرك أهـل الكـرم وتفـاؤل الشـعراء ،  إلحجاما ضیف للفوائد أنـه  ر ، ما نجده  مـا یـذ
مـــا  ح الحســـن ، ومـــدح الشـــيء وذمـــه ،  ح وتقبـــ أن للشـــعر القـــدرة علـــى تحســـین القبـــ

اإلضــافة ــة بــین الشــعراء ، فضــائل الشــعر األخــر ، إلــى  تحــدث عــن المســاجلة البدیه
ــه  ـه األشــعار وتــتالحم ف ــاب یجـد القــار نفســه أمــام فضـاء واســع تتنــاغم ف وفـي هــذا ال

اب من  أننا أمام  حور و تاب العمـدة البـن رشـی القیروانـي ،إال أن التنسـي ال أبواب 
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ل م التلمساني ر، قد توغل في  قة الـذ استفاضـة وضوع مـن الموضـوعات السـا وقـدم 
ــه ، وحتــى وٕان اقتفــى التنســي أثــر ابــن رشــی   شــواهد أمثلــة و لكــل موضــوع تطــرق إل

ــة المــادة المق وتــأثرالقیروانــي  م ــة و دمــة ،هــذا مــن جهــة ــه فقــد اختلــف معــه فــي نوع
صــاحب زهــر اآل إال أن التنســي داب الحصــر  ومــن جهــة أخــر نلمــس ذلــك التــأثر 

ــب ، إذ أعطــى لكــل مــا  ــا لمادتــه وأحســن تبو ــان أكثــر ترتی حقــه مــن  قدمــهالتلمســاني 
ـه نظـم الـدر  الشرح والتفصیل تا ـع مـن  ،وتبـرز صـناعته الشـعرة أكثـر فـي القسـم الرا

ــان حیــث  و ــان التنســي ألمثلــة الشــعرة التــي نــوع فــي االعق ســاقها مــن قرحتــه ، لقــد 
حمل مخزون اشاعر  ع ومقتدرا على الصنعة  ا للبد ـان  منوعـا ،  اولغو الفظ امح قـد 

ــل الــنفس ،التنســي  ــع طو ــان سلســال و  مــن أصــحاب الط ــة بــل  تنــف شــعره غرا لــم 
الحــاف التنســي  إحســاس مرهــف یتــدف مــنتتخللــه تلــك الرقــة التــي تــدل علــى  اواضــح

ـالعلم واألدب ،فهـذا الشـیخ   أحمـد بـن داود األندلسـيالتلمساني ، فقـد شـهد لـه الكثیـر 
العلـم مـع التنسـي ، والصـالح مـع السنوسـي ، عندما سئل عن علماء تلمسـان قـال :"

اء" ر ـاء ، ما أضاف واصـفا :"  والرئاسة مع ابن ز ـة الحفـا ،قـدوة األد ق شیخنا 
وتضــاف لهــذه الشــهادة قــول ، 1اإلمــام العالمــة أبــي محمــد عبــد هللا" العــالم الجلیــل بــن

ستان  تاب ال مصاحب  ـان قائال  ابن مر ه الجلیل الحاف األدیب المّطلـع ،  :" الفق
سي و، 2من أكابر علماء تلمسان ومحققیها " قول عـن التنسـي التلمسـاني :  الونشر

خي  . 3"األدیب الشاعر " صاحبنا الحاف التأر
ه الكثیر   ـر اعتمد عل اتـب الكتـاب المقـر وأخذوا منـه فقـد ذ ـالد المغـرب و * حـاف 

انــت تجمعــه مــع التنســي التلمســاني  نفــح الطیــبالمشــهور  تلــك العالقــة الوطیــدة التــي 
قولــه  ــان المقــر مــن 4شــیخ شــیوخ شــیوخنا ":"حیــث وصــفه  ــاع خر  ، فقــد  جــي وأت
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مـا أنـه ـر أمامـه  مدرسة الشیخ التنسي التلمسـاني ،  لمـا ذ علمـه  فضـله و شـید  ـان 
قول فیها :   ه حیث  تب قصیدة وأبرز فیها فضل شیخه عل  فقد 

 ارـــــــــــــام ذ الفخـمي اإلمـار           عن عــع البخـــذت جامــوقد أخ   
 ر التنسيـر الشهیـه الحبـعن شیخ سعیــد الــذ نــأ عن دنــس            
 

ـــه نفـــح الطیـــب عالمقـــر مـــا أن  تا التنســـي التلمســـاني أســـتاذه  لـــىأورد اعتمـــاده فـــي 
ـه أزهـار  تا ثیـرا ونقـل عنـه فـي  مـا أخـذ منـه علمـا  واعتبره مصدرا مهمـا ینهـل منـه ، 
ضـیف شـهادته علـى مـا قدمـه شــیخنا  ـه المقـر نفسـه ل ضـا وهـذا مـا صـرح  الرـاض أ

عل ة المتمیـــزة  ـــأمور الـــدین التنســـي التلمســـاني  هـــذه الشخصـــ مهـــا وتفقههـــا واهتمامهـــا 
شـــهد علـــ ـــالعلم واألدب فتـــرك مـــا  ا فقـــد ذاع صـــیته  نـــوالـــدن ه مـــن علـــوم ى تمرســـه وتم

ة ، ونعني المؤلفات التي خلفها التنسي التلمساني وأهمهـا  ـان  " نظم الـّدر والعر العق
ان ومن ملـك مـن أسـالف هم األع ر ملو ان وذ ان شرف بني ز مـا مضـفي ب ى هم ف

ـه ، وقـد ألفـه لمـواله من الزمان "  ـلهـذا الكتـاب اشـتهر  ،  أبـي عبـد هللا محمـد المتو
تاب  ما له  تكون من خمسة أقسام ،  ما قالـه المـولى " راح و    حمـو أبـو  األرواح ف

ــل األشــعار التــي قیلــت فــي المــولى أبــو حمــو ــه  تبــین مــن عنوانــه أنــه جمــع ف وهــذا  و
ــم المفقــود ــاذ، هــ الكتــاب فــي ح مــا أن التنســي ان الكتا ن ألفهمــا فــي مجــال األدب ، و

ــان مــن  ــه  أكبــرالتلمســاني  تا تــب  ــأمور الفقــه والشــرعة فقــد  " المفتــین والمهتمــین 
مـا أنـه شـرح علـى شرح ض الخّراز "  الطراز في علوم القـرآن  " الـدرر وهو مختص 

وقـد ألفـه التنسـي عـام ) هــ 753(ت    للخـراز اللوامع في أصل مقارئ اإلمام نـافع " 
ـة فـي اإلضـافة إلـى هـذه الكتـب لـه تعلیـ علـى هـ فـي ضـ القـراءات ، 866 " الكاف

مـــا لـــه جملـــة مـــن الفتـــاو وأشـــهرها 1هــــ)570النحـــو " البـــن الحاجـــب الفرعـــي (ت   ،
ه المطول ع سيمسألة یهود توات وقد نقلها  نجوا ـار  الونشر ه المع تا   المعـربفي 

لـيتـاب ما أورد صاحب  أسـماء  للتنسـي التلمسـانيأن  نیل االبتهـاج الزر فهرسـة 
                                                                                                                                            

 
اء والعلماء بتلمسان ،  دیوان  والشیخ أب -  1 ر األول ستان في ذ عبد هللا محمد بن محمد ابن محمد ، ال

ة ، الجزائر ،(  .248) ، ص م1986المطبوعات الجامع
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ـه فـي ، الشیوخ الذین أخذ عنهم  هذه جملة مـا نسـب للتنسـي مـن مؤلفـات ومـا عثـر عل
ـــة الكتـــب التـــي ترجمـــة لـــه  ـــه للغـــة العر رحمـــه هللا فقـــد تـــرك آثـــار تشـــهد علـــى مـــد ح

أمور الفقه  والحدیث  ـان التنسـي التلواهتمامه  إمامـا حافظـا وفقیهـا  امسـاني حقـ، فقـد 
ـة  نوزهـا التارخ نـز مـن  ما ومؤرخـا جـدیرا فهـو مـن مفـاخر الجزائـر و ا عظ بیرا وأدی

ـــال  أمـــ فحاولـــت أن أكشـــف اللثـــام عنهـــا  حتـــى التـــي مازالـــت مغمـــورة وتناســـتها األج
مة ، فقد عاش الحـاف التنسـي التلمسـاني  ة العظ ان عن مثل هذه الشخص ار النس غ

ــ جــوار رــه عــن عمــر ینــاهز  إلــىأن انتقــل  إلــىاة قضــاها فــي طلــب العلــم والمعرفــة ح
ان ذلك في جماد األولى من عام 75  هـ .899سنة و
ـه في الكتـابـة  ـــ  :أسلـــو
ه التنسي التلمسـاني    ت ـة یجـد نفسـه أمـام القار لما  فیهـا السـهولة وقـوة  امتزجـتتا

یـــب  ـــذا تلـــك، التر فـــي التعبیـــر والدقـــة فـــي رة التـــي تحمـــل ذلـــك الرونـــ اللغـــة المعبـــ و
ـــب ، مات والتفرعـــات والتبو ثـــرة التقســـ اغة مـــع اعتمـــاده علـــى  مـــا نلمـــس تلـــك  الصـــ

اتــه إذالنزعــة  تا ــة فــي  ــة وهــذا مــا  طغــى توجهــه الــدیني الدین ه فــي الكتا علــى أســلو
الغـــة القـــرآننشـــهده فـــي اســـتعماله  اســـه مـــن  ـــة واقت غ القرآن التنســـي  ا أنمـــ ، للصـــ

اراتـه سـهلة المأخـذ واضـحة المعنـى ابتعـد عـن الغمـوض التلمساني قـد  تفهـم فجـاءت ع
ـاره جـاءت واضـحة من أول وهلة لد القار  ، فقد ابتعـد عـن الحشـو والتكلـف ألن أف

سلم لها ، قد  األدلة والشواهد التي تجعل القار  ان صاحب صنعة شـعرة ومدعمة 
س ر هــذه الصــنعهــمتمیــزة وتظ خاصــة فــي تمثیلــه للتجنــ ة فــي مــا نســجه مــن أشــعار و

ة ما تظهر قابلیته الشعرة ومقدرته الفقه وهو ینسج أشعاره في مختلـف  ل أنواعه ، 
ان ا واتخذ أسلوالتنسي  األغراض ، لقد  ة على الـرغم مـن  اموضوع موحدا في الكتا

ــا متفــردا خصــص لكــل نــوعأنــه  أ ، ا ــاره متســقة  حة ومنتقــاة فقــد جــاءت أف لفــا فصــ
ــا فـــي  ــأعلى درجاتهــا وهــذا مــا یتضــح لنــا جل الغــة  ــة ، تمتــزج فیهــا ال ذات داللــة قو

ه محاسن الكالم في النثر والنظام  تا ه نظـم الـّدر و، مقدمة  تا ع من   أ القسم الرا
ـــــع  ـــــان التـــــي نســـــجها مســـــجوعة الكـــــالم مسترســـــلة المعـــــاني تكشـــــف عـــــن ذوق رف العق

عة وسالســة أســلوب وهــ حملــه التنســي التلمســاني مــن ثقافــة متشــ ذا مــا یــدل علــى مــا 
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الغة واألدب ، قول في مقدمة الكتاب مادحا مواله الفصاحة وال أبي عبـد هللا فها هو 
ّ التمــائم  محمــد :" بیتــه أقــو البیــوت دعــائم ، ورهطــه یرقــون ذر المجــد قبــل عــ

عد االلتح سمطین ، إذ برزوا  طین ، فـإن تحّلوا من قالئد الفخر  ام مـن سـاللة السـ
ــه، أو األدب فهــم ســاكنو  ــم فهــم ملحمــو بردت ــه ، والعل ــو بجدت ــر الشــرف فهــم بن ذ

ضـفیها السـجع فــي الكـالم ، والمقدمــة  فهنــا تتمثـل لنـا، 1" بلدتـه... تلــك النغمـات التــي 
مهـد للقـار الطرـ  ـة علـى هـذا األسـلوب الـذ سـاقه التنسـي ل في األغلب األعـم مبن

محتو الكتاب  لمواصلة ستمتع  ، هذا مـن جهـة ومـن جهـة أخـر تتجلـى القراءة وهو 
حــث علــى الــرغم مــن اعتمــاده  م والتنســی أثنــاء ال لنــا تلــك القــدرة التــي تمیــزه فــي التنظــ

مات والتفرعات داخل اللون الواحد  ثرة التقس  .على 
ان في محــال و درّـ ظم الـاب نـتـ ـــ النثـر  لة فيالم المستعمـاسن الكــعق

 . والنظام
تاب نظـم الـّدر و    ـع منـه والـذ عنونـه  اخت صاحب  التحدیـد القسـم الرا ـان و العق

ظهــر مــن الوهلــة "محاســن الكــالم المســتعملة فــي النثــر والنظــام " بـــ :  األولــى والــذ 
ــة تــاب فــي  هأنــ الغــة العر الغــي العرــي ، ال ــر ال قــدم صــورة مــن صــور الف إذ أنــه 

ع موضـــوع الكتـــاب وهـــذا مـــا یـــّدل علـــى أن التنســـي المغرـــ حیـــث یتصـــدر علـــم البـــد ي 
ــة بهــذا العلــم ، علــى التلمســاني  ــة واف ظهــر أنــه علــى درا أصــوله و ع و فــن البــد ملمــا 

ـــادر  ه ، إذ تت ق أنـــه أمـــام  إلـــى ذهـــن القـــار لهـــذا القســـم الـــرغم مـــن أنـــه أخـــذ عـــن ســـا
نـــي مـــن جهـــة و  اكي والقزو ع مدرســـتین مدرســـة الســـ مدرســـة ابـــن األثیـــر وابـــن اإلصـــ

ر  المصر من جهة ـر لهمـا و اكتفـى بـذ أخر على الرغم من أن التنسـي لـم یـورد ذ
تـاب  وهـذا الكتـاب هــو،  *"لرعینـي األندلسـيل" طـراز الحلـة وشـفاء الغلـة " صـاحب 

                                                 
ع، - 1 ان ،القسم الرا  .87ص  نظم الّدر و العق
الرعیني األندلسي : شهاب الدین أبو جعفر أحمد بن یوسف بن مالك الرعیني األندلسي الغرنـاطي تـوفي سـنة  -*

تاب طراز الحلة وشفاء الغلة . 779  هـ، صاحب 
ابن جابر الضرر األندلسي : هو شمس الدین أبـي عبـد هللا محمـد بـن جـابر الضـرر األندلسـي ، إمـام وعـالم   -*

" ، توفي سنة ناظم البد ة المسماة " الحلة السیرا في مدح خیر الور  .780ع
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قـه العـالم  ـة رف ع ارة عـن شـرح لبد ر األندلسـيع الحلـة  "* المسـماة ابـن جـابر الضـر
علــى منــوال  هــذهابــن جــابر فــي قصــیدته  وقــد نهــج،  فــي مــدح خیــر الــور " ءالســّیرا

اشـر  ان على اتصال غیر م سوقنا إلى أن التنسي التلمساني قد  ني ، وهذا ما  القزو
ر  ما ذ ر  قتي الذ ما أنـه أخـذ عـن التفتازاني  والّطیبيمع المدرستین السا صـالح ، 

تاب  الرند األندلسي  .في"" علم القواصاحب 
ة أبواب وهي : ه محاسن الكالم إلى ثمان تا  قد قسم التنسي التلمساني 

اب األول :  ـر شـيء مـن فوائـده :ال ان فضل الّشـعر وذ لقـد تنـاول التنسـي فـي في ب
ـا لـه لمـا ّ وقـدم شـرحا  هوعلـى حسـب عنوانـه موضـوع الّشـعر ،حیـث عـدد فوائـد بهذا ال

ع  ـــه فـــي مقدمـــة أبـــواب البـــد رهـــا فالتنســـي اعتبـــر الشـــعر مـــن فضـــل ، إذ جعل          التـــي ذ
فترقـان وخاصـة فـي أدب المغارـة قـان قلمـا  ع رف قـة عـرف بهـا أهــل ،  1والبـد وهـذه حق

أهــل  ر ابــن خلــدون فــي مقدمتــه " وٕانمــا اخــتص  المغــرب عمومــا وفــي هــذا الصــدد یــذ
ــان ( المغــرب مــن أصــنافه  ع خاصــة وجعلــوه مــن جملــة علــوم  )أصــناف الب علــم البــد

ع التــي لهــا  2األدب الشــعرة "  ــاب جملــة مــن المواضــ وقــد ضــمن التنســي فــي هــذا ال
الشعر  ـه الموقف االیجابي للرسول، حیث تناول عالقة  مـن الشـعر،   صـلوات هللا عل

ـه ، وأورد أقـوال العلمـاء  إلـى  مـا أشـار عین  ة والتـا مـا قـدم اهتمـام الخلفـاء والصـحا
ه وسلم حین قال شرحا لحدیث الرسول صلى هللا ع ـان لسـحرا وٕان مـن " ل إن مـن الب

ما " ال الّشعر لح مـا تعـرض  وجعل هذا الحدیث دل له لیزد من دفاعه عن الشعر ، 
ه من الشعر حیث أورد مواقف عدیدة وشواهد شعرة لـذلك  التنسي لمن رفعه ما قیل ف

ه من الشـعر  ـر فوائـد الومن جهة أخر قدم لمن وضعه ما قیل ف شـعر المتمثلـة ، وذ
مقولــة  التــي تضــمنت أن ابــن رشــی القیروانــي عنــده فــي تخلیــد المــآثر واستشــهد هنــا 

، فالشـعر دیـوان العـرب  3وأحـداثهم  لتـارخهم فـي الشـعر ضـآلتهم وسـجال واالعرب وجد
ــ ســهل ،  طر ــان الشــعر عنــد التنســي التلمســاني یوصــل ألغــراض مهمــة و ــه  ، وعل

                                                 
ان  -1  .32، ص  التنسي التلمساني ، نظم الدر والعق
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أمثلــة عــّدة خاصــة تنــاول مــا وقــع فــي  وقــد نــوع هــا هنــا  غــزوات الرســول صــلى هللا  و
ا فـــي الصــلح بـــین  انـــت ســب ــه وســلم حیـــث أبــدع فـــي انتقــاء الشـــواهد التــي قیلــت و عل

ائل   .الق
حمـل الشـجاع علـى اإلقـدام  ـن أن  م ضـا أنـه  وقد جمع لنا التنسي من فوائـد الشـعر أ

ـــان علـــى  شـــف لنـــا علـــى جملـــة مـــن األ اإلحجـــام، والج شـــعار التـــي قالهـــا وفـــي هـــذا 
رم هللا وجهه عند  الهالصحابي علي  ـه على الحرب  إق ن أن یلع م ، وعرض لنا ما 

مـا قالــه أبـو تمـام فــي  رنــا  محمــد  األمیـرالشـعر فـي تحرــك أهـل الكــرم والجـود حیـث ذ
، ومــا أنشــده المتنبــي فــي ســیف الدولــة علــي بــن حمــدان ، وللتفــاؤل بــن یوســف الثغــر 
ان في میدان الش قول م أن هناك تفاؤل صـادق یجرـه هللا علـى ألسـنة  التنسيعر إذ 

ما یواف المقدور وخیـر مثـال أورده مـا قالـه شـاعر الرسـول   حسـان بـن ثابـتالشعراء 
ــة قبــل فتحهــا  س التفــاؤل یجــدد الــرو ألهــل م جعلهــا تتطلــع إلــى أفــ أعلـــى  ح، أولــ و

ــاة جدیــدة وقــد أتحفنــ عــث فــي الســامع ح قــو العزمــة و أمثلــة رائعــة فــي  التنســيا و
  .هذا
ــــاة الفــــرد والجماعــــة لل ــــانمــــا      بیــــرا فــــي ح         إذ رفــــع أقوامــــا ووضــــع، شــــعر دورا 

ح الحســـن وقـــد طعـــم  ح وتقبـــ انـــت لـــه المقـــدرة علـــى تحســـین القبـــ ـــه فقـــد  آخـــرن ،وعل
شـواهد منوعـة التنسي  اء ـل هـذا  ،ومـن جهـة أخـر فقـد قـدم لنـا شـعرا فـي مـدح األشـ

ــنو ذّمهــا وهــذا مــن أ واقتــدارهم فــي اإلبــداع والتفــنن فــي الشــعراء البلغــاء فــي الشــعر  تم
صـــل بهـــم األمـــر  ـــة ، عـــالج  إلـــىالــنظم وقـــد  أن تحـــدث بیـــنهم مســـاجلة ومماطلـــة بدیه

ـة  التنسي اف ـل فائـدة بجملـة مـن الشـواهد الشـعرة أو النثرـة  ل هـذه الفوائـد مـدعما 
تــف بهــذه  ــالغرض ، ولــم  ر بــل أشــار ووفــت  قة الــذ أن هنــاك فوائــد  إلــىالفوائــد الســا
ــن عرضـــها و  م ــات البــن رشـــی أخــر للشــعر ال  أب القیروانــي عــرض فیهـــا استشــهد 

 حیث قال : لفوائد الشعر
  

س بــه مــن حـ         ن ـالشعـر شـيء حســ                 ــرجــــــــــــــــــــــل
 ب الهــم عـن قـلب الشجي  ــــــــــــا        ه ذهــأقل مــا فیــ               
م في لـطافـــ                 ـجــــــــــــــــــــــود الحـجــــحـل عقـ           ةـــــــیـح
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 ـجــــــــــــــفـي وجـه عـذر سمــ  ـا         ـهـــــــم نظــرة حـسن               
 1ــجـــعـن قـلب صـب منضـــا          ــــــــة بـــّردهــــــــــــوحـرق               

 ما نجد التنسي  ینشد عن محاسن الشعر إذ قال :
 هــاـــــــــــمحـاسن األشعـار ال تـنتهي        إّال إذا مـا ینتهــى عن               
 2ما حـال منهــا او إذ لم یذوق      ا ـار واألغبیـغابت عن األغم               

اب األول من الكتاب  ـا  وهذا جملة ما أورده التنسي التلمساني في ال اف ال  قدم تفصـ
ـان فضـله الشـعر وفـي ب ّل ما یتعلـ  ـان موقفـا فو  ، حول  قـف موقـف المـدافع عنـه ف

ــان لهــا تــأثیر  ألنــه مناصــرا للشــعر ة و اســ ــه الصــراعات الس ثــرت ف ــان فــي وقــت 
ـــاة الث ـــة آنـــذاك علـــى الح حبـــب الشـــعر للنفـــوس قاف فســـاد الضـــعف ، فـــأراد التنســـي أن 

ـاة  الح ـةفعمل على رطـه  فهمـوا  االجتماع خاصـة الفقهـاء فـي تلـك الفتـرة الـذین لـم  و
ـه  االشعر و وقفوا موقف ا فحاول التنسي جاهدا أن یدافع عنه فنظم شـعرا یهجـو ف معاد

 ّل من وقف ضد الشعر .
ــاب یجــد نفســه والمتصــفح لموضــوعات هــ روضــة مــن نــوادر األدب إذ ســار أمــام ذا ال

انــا مــن أهــم  التنســي علــى خطــى ابــن رشــی القیروانــي و المصــادر التــي الحصــر و
ــــه تلــــك اللمســــات  ــــّل موضــــوع طرقــــه وأضــــاف عل اعتمــــد علیهــــا إال أنــــه توســــع فــــي 

ع ،  ما برع في التبوب وترتیب المواضـ ة  ـاب أن ا والمغار لتنسـي نلحـ فـي هـذا ال
ـــان و تـــاب الب للجـــاح  نالتبیـــی التلمســـاني قـــد نهـــل مـــن أمهـــات الكتـــب ونعنـــي بـــذلك 

 البن عبد ره .، والعقد الفرد والكامل للمبرد واألغاني لألصفهاني 
ع  ر التشر اب الثاني : في ذ  ال

ه المغارـة ذو القـافیتین أو التـو  سـم ما  التشرع  أو  اب  م ، ألقد خص التنسي هذا ال
مــا أنــه ف ع ، م مــن محاســن الشــعر هــو نــوع مــن أنــواع البــد ، فقــد أبــدع التنســي فــي تقــد
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ثیــرة ومتنوعــة ، حیــث فصــل فــي أقســام التشــرع وتوســع فــي  أمثلــة  ــاب زخرفــه  هــذا ال
ه المشارقة بل أخذ على عاتقه متعة التوسـع  فلمّل قسم  ما تعارف عل تف التنسي 

مــة النســج داخــل القســم الواحــد وهــذه میــزة  مــن  ممیزاتــه ، فالشــواهد التــي صــاغها مح
عي مــــــــا أن التنســــــــي التلمســــــــاني یــــــــر فــــــــي هــــــــذا النــــــــوع البــــــــد ــــــــالغرض ،           وتفــــــــي 

ة  اتشــــابه) التشــــرع ( ل ــــة الشــــ خاصــــة مــــن الناح ــــین الموشــــح األندلســــي و ، 1بینــــه و
الموشــحوالتــأثیر جّلــي أ  تضــح هــذا مــن خــالل األمثلــة المقدمــ تــأثر التشــرع  فــي  ةو
ــاب ــات هــذا ال لّمــا انتقـــاه التنســي فــي التشــرع یجــد نفســه أمـــام   ، حیــث أن القــار  ط

. ة اللف  روضة من األشعار السلسة النسج والعذ
ه  اطل *عل تاب  الرند  الوصل والفصل . "الكافي في علم القوافي"صاحب 
 

س  اب الثالث : في التجن  ال
س جعلــه فــن التجنــ الغیــین  ع إن اهتمــام ال ، حتــى أنهــم حتــل الصــدارة فــي فنــون البــد

ـــوه أشـــرف أنواعـــ ـــه ، وقـــد تـــرأس أنـــواع جعل ـــاء والشـــعراء  ع ) ، وقـــد ولـــع األد ه (البـــد
الغة .  ال

ــه  أننــا  ــة خاصــة حتــى أنــه أوفــاه حقــه مــن الشــرح والتفصــیل، و وقــد أواله التنســي عنا
ســـالم وانتصـــار نصـــرف منهـــا  حققهـــا و حـــاول أن  ة  ســـ یتحمـــل مهمـــة صـــع ، فقـــد 

ـاب عرضـا ممیـز  نـه العرضـة ولـم  االتنسي فـي هـذا ال عناو س  ـا لكـل أنـواع التجنـ اف و
ما أنه لم یـدع أ شـاهد شـعر أو نثـر إال  ه إال طرقها ، یترك أ شاردة أو واردة ف

ة  ـّل أنواعـه المتشـع فقـد أراد التنسـي منحه حقه من الشرح والتعلیـل ،إذ نجـده قـد أدرج 
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ا توفي سنة  ا أندلس ان أدی  هـ . 685* الرند : صالح بن أبي الحسن یزد بن صالح بن موسى ، وقد 
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ستوفیه ان متفرقا ""أن  جمع منها ما  ع لَمـ 1ا عددا و ـاب یجـد فـالمتت ا قـدم فـي هـذا ال
ــة عشـــر فـــي  ـــة وثمان نفســه أمـــام تســعین قســـما ، عشـــرون فــي التـــام بــین مطلقـــة ومر
س  س النــاقص ومثلهــا فــي الجنــاس المضــارع والالحــ ، وعشــرة أقســام فــي تجنــ التجنــ

الجنـالقلـب  ــذلك اإلضـافة إلـى تسـعة أقسـام فــي الملحـ  عة فـي المّحـرف ، و اس وسـ
س اإلشــارة ونظیرتهــا فــي المشــوش س الخــ واثنــان فــي تجنــ ، و بهــذا  أرعــة فــي تجنــ

ـّل تفرعاتهـا  ه إذ تطـرق إلـى جـّل هـذه األقسـام  ق ون التنسي قـد حقـ قفـزة عـن سـا
ة على الرغم  ة األنواع واألقسام على صاحب بّدقة متناه تـاب من أنه اعتمد في تسم

ـة االستفاضـة والتوسـع "  ـان أكثـر منـه مـن ناح طراز الحلة " الرعینـي األندلسـي لكنـه 
 داخل النوع الواحد .

 
ه  ع : في التوج اب الرا  ال

ــاب نــوعین آخــرن مــنلقــد تنــاول التن ــه إذ توســع  ســي فــي هــذا ال ع ، أولهمــا التوج البــد
ــة ، ــل الشــواهد الشــعرة والنثر ــه وعــرض لنــا أنواعــه الســتة  مــا  ف تــف  فالتنســي لــم 

ق عطــي اللــون مفهومــا أوســع وهقدمــه ســا أمــا النــوع  ، وتعرفــا أشــمال  ا، بــل حــاول أن 
قتصـر علـى  ع فهـو لـم  اآلخر فهو التورة أو اإلیهام إذ اعتبرها التنسـي مـن أنـواع البـد
ـه ولّمـ التوج مـا بـّین عالقتهـا  م معناها فحسب بل تطرق إلى أنواعها المتعـددة ،  ا تقد

مــا عرضــها التنســي فقــد بلغــت اثنــي  ــاب واحــد ، أمــا عــن أنواعهــا  ضــمها معــه فــي 
عشر قسما ، فما یلح على ما تناوله التنسي في موضـوع التورـة أنـه أضـاف الكثیـر 

الغیــین أمثــال ابــن حجــة الحّمــو  قوه مــن ال مــعلــى مــن ســ ســتنتج أن  ا،  أن القــار 
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ــــة مــــن ــــة أو  تخــــرج التنســــي هنــــاك أنــــواع مــــن التور نفســــه ،وأخــــر مــــن إبــــداع المغار
 األندلسیین .

ـدورها تنشـطر  فالتورة عنده تورة مجردة وهي مقسـمة إلـى نـوعین ، وتورـة مرشـحة و
ــأة فهــي أرعــة  ــة وتنقســم إلــى ثالثــة أقســام أمــا المه ــذلك تورــة مبن إلــى ثالثــة أقســام و

ــة  ظهــر أن التنســي التلمســاني قــد قــدم أنــواع التور ل جدیــد ، حیــث أنــه أقســام ، و شــ
الغیـــ ــه ال ن وأضـــاف مــا قدمـــه المغارـــة واألنــواع الثالثـــة التـــي و عــرض مـــا تعـــارف عل

 .1انت من استنتاجه
اب الخامس : في الطب  اق ـــــــال

ع الذائعـة الصـیت  ـاب لـون مـن ألـوان البـد عرض وعالج التنسـي التلمسـاني فـي هـذا ال
الغة أال اق ،وقد  في علم ال مـا نجـد أنـه تنـاول  نـبأطوهو الط مـه ،  فـي شـرحه وتقد

ــاق  أقســام  ونظرــات أهــل هــذا الفــن فقــد صــاغ مادتــه فــي قالــب منــوع متنــاوالأنــواع الط
ــة منوعــة  شــواهد شــعرة أو نثر متعنــا  ــّل قســم ل ســتوقفنا عنــد  ــاق التســعة حیــث  الط

غة  ــاق مقابلــة ثبــوتي ، طتقــدم القســم فــي أجمــل صــ ــاق ، أمــا عــن األقســام فهــي :ط
ـة ،  ـاق غیـر مقابلـة سـلبي ، تـدبیج الكنا ـاق غیـر مقابلـة ثبـوتي ، ط مقابلة سـلبي ، ط

اق . الط اق ، الملح  ة ، إیهام الط قة خف  تدبیج تورة ، مطا
ع و هــو     ــاب بنــوع آخــر مــن أنــواع البــد عرفنــا التنســي فــي هــذا ال  اللــف والنشــرمــا 

ـــاب واحـــد ألنـــه حیـــث  ـــاق فـــي  ـــه أن هـــذین اللـــونین  وعلـــىضـــمه مـــع الط        حســـب رأ
ثیـر مـن أ ما  فترقان  ع" إذ ال منافاة بین النوعین فقد یتواردان وقد   حیـث2"بـواب البـد

ـــّل مـــن الرعینـــي  ـــس مـــا فعـــل  ـــاق علـــى ع الط أن التنســـي قـــدم هـــذا اللـــون متصـــل 
ــذیْ   رن عالجــا اللــونین منفصــلین ، ومنــه فــالّلف والنشــاألندلســي وابــن حجــة الحمــو الل
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م أو عنده أرعة أقسام ومثّ  ـ ل لكّل قسم بجملة من الشواهد سواء أكانت من القرآن الح
 الشعر أو النثر .من 

اب السادس: في مراعاة النظیر   ال
ّل ما لـه عالقـة  اب  مراعـاة النظیـر ، إذ أدرج هـذه جمع التنسي التلمساني في هذا ال

التناسب واالئتالف ، فقد ات  ـّل أنـواع مراعـاة النظیـر التـي  األنواع تحت مسم وّضـح 
حصــــر مفهــــوم مراعــــاة النظیــــر  الغــــة ، حیــــث أن التنســـي لــــم  تــــب ال عرفتهـــا معظــــم 
نــي بــل توســع فــي هــذا الفــن ، فجعــل للتناســب  اكي أو القزو ــالمعنى الــذ أخــذه الســ

ما جعل  ةثالث اأنواع اع التنسي لكّل نوع جملة من األنـو ولمراعاة النظیر أرعة أنواع ، 
ـاب المصـادر التـي نهـل المتفرعة  ـر فـي هـذا ال مـا ذ شـواهد مختلفـة ،  عنـه وطعمهـا 

انت منه.منها مادته    وعرض لنا اإلضافات التي 
اب  عال س   السا  : في الع

ــاب إلــ ــس  ىتطــرق التنســي التلمســاني فــي هــذا ال القلــب أو الع عض  ه الــ ســم الــذ 
ّل قسم أمثلـة ، إذ خـّص قسمین، ح ىإلالتبدیل، فقد قسمه بدوره   یث نجده عرض في 

عشر صور  سقسم ع فـي هـذا ألن  عدیـدة  شواهدولكل صورة  منها نسخ  الكلمات 
الــذات ـ ـــالقســم  ــس الكلمــات  ـ ــة علــى غــرار ــــع إخــوانهم المشــارقة ، إذ  ـ توســع المغار

ـــه وأبـــدعوا أّ  القلـــبقـــدموا ف عـــرف  ـــس الحـــروف  أو مـــا  فقـــد  مـــا إبـــداع ، أمـــا قســـم ع
قصیدة من نظمه  ات والمعاني فصله  ـون مشروحة ومفسرة األب ما أنه تنـاول مـا   ،

س بین الكلمة أو بین الكلمات   .في النثر من الع

 

اس  اب الثامن : في االقت  ال
ـــاس ،     االقت ـــه  تا ـــاب األخیـــر مـــن  علـــى  و هـــوخـــص التنســـي التلمســـاني هـــذا ال

قتصر على ما  ـتعرفحسب مفهومه ال  الغـة أ مـن القـرآن الكـرم أو  هت عل تـب ال
ــه إلــى أن ــّل العلــوم ، حتــى أنــه ن ــاس مــن   مــن الحــدیث الشــرف ، فالتنســي عــّم االقت
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اس من ألفا القرآن أو الحـدیث یجـب أن تكـون مشـابهة لهـا أ ال تكـون اللفظـة  االقت
أخــذ اللفظــة المشــابهة لهــا فقــ ــا لتحرــف ألفــا القــرآن و  هــي بــل  مــا تفاد الحــدیث ، 

فــر  ع  ن ،  1"قــول التنســي " حتــى ال یلــزم فیهــا تشــن ــه مــتم وهــذا أمــر صــادر عــن فق
ـع المـادة  ـا من أصول الفقه والحدیث ، وقد عمـد فقیهنـا إلـى تنو سـة إذ رتبهـا ترتی المقت

اســات التــي أفــاد  ــة ، حیــث نــوع وأكثــر مــن الشــواهد وأّمــا عــن االقت علــى حســب األهم
: القــرآن الكــرم ، الحــدیث الشــرف ، علــم الفقــه ، علــم النحــو ، علــم منهــا فتمثلــت فــي 

ــذلك علــم  الحـدیث ، علــم أصــول الفقـه ، علــم الجــدل ، علـم الكــالم ، علــم المنطـ ، و
 العروض وعلم النجوم .

اســـات إلـــى قســـمین األول خصـــه  ـــه وقـــد قســـم التنســـي هـــذه االقت ثـــرت الشـــواهد ف لّمـــا 
لثـــاني فاشـــتمل علـــى الشـــواهد النـــادرة وهـــي قلیلـــة مقارنـــة ـــالقرآن والحـــدیث أمـــا القســـم ا

 شواهد القسم األول .
ــــة التــــي ضــــمّ  ــــه محاســــن الكــــالم هــــذه هــــي األبــــواب الثمان تا ها التنســــي التلمســــاني 

ـان  ، حیـث المستعملة في النثر والنظام  ـه نظـم الـّدر و العق تا ـع مـن  وهو القسـم الرا
ــاب مــن تلــك األبــواب فــي اقــدم عرضــ شــواهد  لكــل  ــة مــدعما ذلــك  اف ــة و صــورة واف

ع منوعــة مــن الشــعر والنثــر  ــّل لــون مــن ألــوان البــد وقــد توســع وتفــرع وتشــعب داخــل 
ـل قسـم مـن  ـة مسـتعمال  أقسـامهحیث نجـده استقصـى  ـّل دقائقـه المتناه ووقـف علـى 

ـا  ـا ومنطق ا علم أدیــب وناقـد متمـرس ألنـه أعطـى أسـلو صـورة لّمــا ، فقـد قـدم صـورته 
ّلمـا عـرض ا س مختلفـة ، إذ نجـده  یئتـه مسـتعینا فـي ذلـك علـى مقـای ن في عصـره و

قــا  وفــ تحلیــل  لیبــرر لمــا اختــار هــذا الشــاهد عــن شــواهدو لنــا أمثلــة  غیــره مقــدما تعل
اني ولغو  ستشفه القـار لهـذا الكتـاب ،  ب االستشـهاد مـن  مأن التنسـي لـوما  تـف 

ــ م ــل مــا  مــا أننــا شــعر المشــارقة بــل استحضــر  ــة ،  مــه مــن الخزانــة المغار ن تقد
 ، مـا نظمـه التنسـي الشـاعر ألن مـا وصـلنا مـن شـعره لـم یجمـع فـي دیـوان تعرفنا علـى 

تاب التنسي ألنـه فـي مواضـع عـّدة استشـهد  ان لهم ح في  و حتى شعراء األندلس 
 . أشعارهم 
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عــد مصــدر  تــاب "محاســن الكــالم "  ــي مــن مصــادر األدب الم امهمــ اإن  ــن غر م إذ 
فه م ع  عتصن خاصـة علـم البـد ـة و الغ ـه مـن مـادة  حتو ـة لمـا  الغـة العر ، تب ال

ـه هـذا وفـ مـنهج متفـرد تا ـة  ،  1فقد اخت التنسي  ع إ ذ حـاول أن یوحـد األنـواع البد
ـن جّماعـة لمـ داخلوتوسع  الغـة بـل حـاول أن ّل نوع ، فهو لـم  تـب ال ا تفـرق فـي 

م مادته في ل طاقاته في تقد ستنفذ  ـس لنـا قدرتـه  ستقصي و قالب ممیز وهذا مـا ع
. م والتنسی  على التنظ

 
 ادره: ــــمصــــ 

انـت سـندا مهمـا    ه هذا على جملة من المصادر التي  تا اعتمد الحاف التنسي في 
اغة مادتــه ، و  تــاب هــم هــذه المأ لــه فــي صــ للشــیخ   طــراز الحلــة وشــفاء الغلــةصــادر 

شـــهاب الـــدین أبـــي جعفـــر أحمـــد بـــن یوســـف بـــن مالـــك الرعینـــي األندلســـي اإلمـــام 
ه هذا شرح الغرناطي تا عد  قه العالم  او ة رف ع شمس الدین أبـي عبـد هللا محمـد لبد

ر األندلســي فــي مــدح خیــر الــور " ،  ءالحلــة الســیراو المســماة "  بــن جــابر الضــر
ة وا ع یجد ابن جابر قد سـاقها علـى الـنهج ذاتـه الـذ انتهجـه جـالل لمتصفح لهذه البد

ــــول : ق ــــث  ــــي  نفســــه حی ــــره الرعین ق ــــك ، وهــــذا مــــا  ــــن مال ــــذلك اب ــــي و ن ــــدین القزو          ال
ضـاح  نـي صـاحب اإل ع في هذه القصیدة القاضي جالل الدین القزو ( إن المصنف ت

ع مـا ر مـن ألقـاب البـد ص فـذ ـره  والتلخ القسـم الـذ یتعلـ صـنّ ، إال أن المذ ف بـدأ 
ــه وهــو فــي هــذا الترتیــب  ــالمعنى علــى مــا ســنقف عل ــاللف وأخــر القســم الــذ یتعلــ 

اح ) تــــابي 2موافــــ لصــــاحب المصــــ مــــا اعتمــــد الحــــاف التنســــي التلمســــاني علــــى   ،
نـي  ص"القزو الغـة والتلخـ ضاح في علـوم ال ـان تـاب إلـیهمومضـاف  "اإل فـي " التب

                                                 
 .44، ص  السابالمصدر  - 1
 .41األندلسي ، ص  رعیني، نقال عن طراز الحلة لل نفسهالمصدر  - 2
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ـــان" المعـــاني ضـــا  والب لشـــرف الـــدین الطیبـــي ، ومـــن المصـــادر التـــي اعتمـــد علیهـــا أ
ص" تــاب  "شــروح التلخــ ــر التنسـي  " الكــافي فــي علــم لســعد الــدین التفتــازاني  وقــد ذ

ه صالح الرند األندلسي و القوافي" تـاب  لصاح ضـا مـن  ـةنهل أ  "اإلیجـاز فـي درا
ـــر  اإلعجـــاز " ضـــا ذ ـــائ تـــاب الزمخشـــر  للـــراز ، ونجـــده أ " الكشـــاف عـــن حق

ل "  .غوامض التنز
 

 
 : ونشأته وتطوره المصطلحف ــتعرال ـــ 3 

ــــف ال إلــــى قبــــل المــــرور ــــى  أنمصــــطلح یجــــدر بنــــا االصــــطالحي لل تعر نعــــرج عل
ح  ــــالمعنى االصــــطالحي وتوضــــ ن مـــن رــــ المعنــــى اللغـــو  التعرـــف اللغــــو لنــــتم

 . العالقة بینهما 
ــه  حمــد بــن فــارسأوقــد أورد  ،  مــن مــادة صــلحمــأخوذ  :لغــة  فالمصــطلح تا فــي 

 . 1دس : الصاد والالم والحاء أصل واحد یدل على خالف الفساالمقای
ض نقــض الفســاد واإلصــالح نقــوالصــالح ،  :( تصــالح القــوم بیــنهم األزهــر وقــال 
معنى واحد) ، و اإلفساد  . 2تصالح القوم وأصلحوا 

ــوٕاذ تصــفحنا المعــاجم الل لمـــة  ةغو لمــة اصــطالح بــدال مــن  نجــدها قــد اســـتعملت 
غة مصـطلح ولكـن  معنـى الفـي   تسـاو تمصطلح ماعدا ابـن فـارس الـذ اسـتخدم الصـ

لمة اصطالح حیث یر ابـن فـارس( انـه لـم یبلغنـا  قومـا مـن العـرب فـي زمـان  أنمع 

                                                 
را  -1 سمقا ،  الراز أحمد بن فارس بن ز ت : عبد السالم محمد هارون  ،دار الجیل ، بیروت  ، ،  اللغة  ی
 م) ، مادة (صلح).1991)، (1(
 ابن منظور ، لسان العرب ، مادة (صلح). - 2
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ـه  اء مصـطلحین عل ة شـيء مـن األشـ نـا نسـت،  قارب زماننا اجمعوا على تسم بدل ف
ان قبلهم)  . 1بذلك على اصطالح 

یـر و ة( أدا المصـطلح عـد  أما في االصـطالح : وسـیلة مـن وسـائل  مـن أدوات التف
ة بهـا  تم التفـاهم والتواصـل بـین النـاس عامـة أو یـالتقدم العلمي األدبي وهـو لغـة مشـتر

ـاة) قة أو فئة  خاصة فـي مجـال محـدد مـن مجـاالت المعرفـة والح  2على األقل بین ط
ومنــه فالمصـــطلح یــؤد ذلـــك الــدور المهـــم للتواصــل بـــین النــاس فالمصـــطلحات تمثـــل 

ح المعرفة  اتها یبدأ الوجود العلمي للعلمبن ( بألمفات تخلص تطـور یـوفي تطورها  ، دا
نفهــم تلــك  ــان لكــل قــوم ألفــا ولكــل صــناعة ألفــا فإنــه مــن البــدیهي أال  إاذو  العلــم 

معرفة تلـك األلفـا  القوم  كأولئ ثارآالصناعة وال  ومـا نستشـفه مـن هـذا أن ،   3)إال 
ـــاحث ن قـــد صـــب مفهـــوم المصـــطلح فـــي نهـــر واحـــد ومنـــه تـــتم تلـــك ین واللغـــویمعظـــم ال

لمـة  ة فـي  ة واالصـطالح ة بین الداللتین المعجم  وأ  '''' المصـطلح العالقة االتحاد
المعنــى اللغــو  ألن یــر وجــود فــارق بینهمــامــن  وعلــى الــرغم أن هنــاك ،  اصــطالح 

عود ،  عام بینما االصطالحي معنى خاص  ـذلك للمـادة  ر وهذا  ما لنوع المصـطلح و
هــا ســواء  حتو ــة أالتــي  ــة أو أدب قــى الصــلة موجــودة بینهولكــن ،  كانــت مــادة علم ا مــت

ـن  م عضـ أنوال  الن المصــطلحات وضـعت لتحقـ ذلـك التفســیر  هما نفصـلهما عـن 
ولـــد ذ ـــ و ح لیخل مـــز ر  (ن المصـــطلح ألوالمبـــدع  تلقـــيلـــك التواصـــل بـــین الموالتوضـــ

                                                 
اع ، ابن فارس ، الصاحبي في فقه اللغة العر  - 1 المها ، ت : عمر فاروق الط ة ومسائلها وسنن العرب في 

ة المعارف ، بیروت ، ( ت  .38م) ، ص 1993)، (1م
ضاء، إدرس الناقور ، المصطلح النقد في نقد الشعر ، دار النشر - 2 ة،الدار الب )، ـ  د(  المغر
 .8ص    م) ، 1982(
ال،الشاهد البوشیخي  - 3 ة و تاب ةغمصطلحات نقد ان  في     لم للنشر قدار ال، للجاح و التبیین الب

 .13ص  ،م)1990()، ،)2( ،الكوت ،والتوزع 
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ة  ما ف ة وضع  اط مـن حقـول  مـا ة بین فئة من المختصین في حقلاتفاقأو  ، اعت
 .1العلم والمعرفة )

ه ف  الغة لهـذا عقـدت لدراسـته المـؤتمرات والنـدوات إوعل ة  ن المصطلح اكتسى أهم
ــات ــه ال تــزال مســتمر  ،والملتق وغیــر  انــه ظــل مضــطرأل ،ة إلــى یومنــا هــذاوالدراســات ف

ـهلهذا  ،مستقر جملـة مـن الشـرو التـي یجـب توافرهـا فـي إلـى  العدیـد مـن الدارسـین  ن
  :2المصطلح وأبرزها

ة  ه للداللة على معنى من المعاني العلم  ._ أن یتف العلماء عل
ــــى مــــع وجــــود مناســــ ــــة األول ــــدة عــــن داللتــــه اللغو و أة _ أن تختلــــف داللتــــه الجدی

ة  قى تر بین مدلولأمشار   .الجدید ومدلوله اللغو  هو مشابهة ت
تفي بلفظ  .واحدة للداللة على معنى علمي واحد  ة_ أن 

ــل لغــة إلــى جملــة مــن القــوانین ســواء و و        كانــت أضــع المصــطلحات یخضــع فــي 
ة  ة أو صـــــرف اغتهاأصـــــوت م فـــــي تولیـــــد األلفـــــا والـــــدالالت وصـــــ ـــــة ... تـــــتح  و نحو

ـة و والتوسع فیها  یـب ـالمجازـ ـــ شـتقاقاال(مما نجده فـي لغتنـا العر ـاس ـــ  التر  )االقت
ـــة مـــن الشـــرو العامـــة التـــي تمیـــز أجـــرت العـــادة (فلقـــد  ـــد المصـــطلح بجمل فی عـــن  هن 

ة ة العاد ـون أ ،الكلمات اللغو ـن أن  م ون قصـیرا ال یتجـاوز الكلمـة الواحـدة و ن 
ة ــارة قصــیرة فــي الحــاالت االســتثنائ مــا أن المصــطلح هــو تلــك األلفــا المتفــ  ،3)ع و

حت تستعملها وف ذلك االتفاق  ـة المعرفـة لعلیها من طرف مجموعة وأص سهل عمل
ـــل علـــم مـــن العلـــوم أل یـــر وخالصـــة  مثـــل تلـــك األداة مـــن أدوات التف ونـــه  ـــذلك     ن و

                                                 
 .7ص  ،المصطلح النقد في التراث العري،محمد عزام  - 1
م ،معجم مطلوب  ینظر، أحمد - 2 ة العامة ، النقد العري القد         م)، 1989)،(د ـ (، غداد ، دار الشؤون الثقاف

 .11 ــــ10ص 
سي  - 3 ة ،یوسف وغل ال  ، الجزائر ، منشورات االختالف  ،في الخطاب النقد العري الجدید  المصطلح إش
 . 69ص  ، )م  2008 ( )، 1(



 نكتاب نظم الدّر و العقیامن   علمصطلحات البالغیة و النقدیة في القسم الرابا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــ

 35 

رــة العامــةمصــطلحات تــأثیرات ( لل الجوانــب الف لمصــطلح هــو صــورة ألن ا ،تتصــل 
ـــــالظواهر  ضـــــا  ة القائمـــــة بـــــین العقـــــل و اللغـــــة ، و تتصـــــل أ ثفـــــة للعالقـــــة العضـــــو م

ة الن مثا ل علم من العلوم  ة الن المصطلحات في  زةــــــــــالمعرف   .1 )واة المر
ــل مجموعــة مــن المصــطلحات ( ــة المختلفــة  فصــارت  ــادین العلم الموظفــة فــي الم

ـــه ،، موضـــوعا ل اـــل علـــى حـــد ـــد قـــائم بذات     لـــه مفرداتـــه الخاصـــة التـــي تـــدل  علـــم جدی
ه ) ة الخاصة و الخـوض فـي غمـاره صـار ، 2عل لهذا فقد حظي المصطلح بتلك العنا

فرضـها العصـر ، ذ یرتـب تلـك األسـس للتفـاهم و یـر إ من الضرورات الملحة التـي 
ــات ن (العالقــة بــین المبــدع و المتلقــي أل قها و  دراســتها مــن أوجــب الواج  أكــدهاو أســ

احث في أ فن من فنون التراث ، أل ل  م  الـذ على  نها الخطوة األولى للفهم السل
ــه ی م )نعل م الســل ــة ، و ممــا  3بنــي التقــو مــا أن لهــذه المصــطلحات مترادفــات دالل  ،

تــاب  ـل مرادفاتهــا  الخـوارزميیلحـ علـى  ـان جامعــا لجملـة مـن المصــطلحات  أنــه 
ة فل ان (االصطالح ح العلـوم و أوائـل الصـناعات ، متضـمنا مـا بـین  قد  جامعا لمفات

قــة مــن العلمــاء  مــن المواضــعات و االصــطالحات ) ــارة عــن جملــة  ،4ــل ط فهــو ع
ـالم العجـم أعرـت ) من ( قـى ،  5أسـامي و ألقـاب اخترعـت ، و ألفـا مـن  ـذا ی و ه

ثفة للعالقات القائمة بین حمل تلك الصورة الم العقل و اللغة و لـه الصـلة  المصطلح 
معظـــم  ـــة ، فهـــو یلعـــب دورا مهمـــا و ذلـــك مـــن خـــالل اتصـــاله  ـــالظواهر المعرف ضـــا  أ

ون بذلك الم رة العامة ، ل  ة العاكسة أل حضارة من الحضارات .رآ الجوانب الف

                                                 
         ،) ـ (د ،تونس ،مؤسسات عبد الكرم عید هللا للنشر و التوزع  عبد السالم المسد ، المصطلح النقد ، - 1
 . 126ص  ،ت)ـ  (د
سي ، - 2 ةیوسف وغل ال  . 28ص المصطلح في الخطاب النقد العري الجدید ، إش
ان و التبیین  - 3 تاب الب ة في  الغ ة و   . 13،ص  للجاحالشاهد البوشیخي ،مصطلحات نقد
ح العلوم ، - 4 ار ،:ت الخوارزمي ، مفات م األب      )،م 1984( ،)1( بیروت، دار الكتاب العري ، ابراه

 . 13ص 
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 وره :ــــأة المصطلح و تطــنشـــ  1ـــ  3
احــث عــن ن إن عتــرض تلــة مــن األســئلة التــي أة المصــطلح یجــد نفســه أمــام جمشــال

حـــث و أهمهـــا : أیهمـــا أســـب المصـــطلح النقـــد أم ـــة ال  المصـــطلح طرقـــه أثنـــاء عمل
قف حـــائر  الغـــة ؟ فالمتصـــفح لكتـــب األدب ســـ ال الغـــي ؟ و مـــا عالقـــة النقـــد  ألنـــه  اال

الغــة ) ــن هنــاك فصــل بــین النقــد و ال ، و لــم  1(خــالل عصــور األدب المختلفــة لــم 
انــت  تكــن االصــطالحات ــة فــي أول نشــأتها واضــحة المعــالم ، ألنهــا  ــة و النقد الغ ال

م ذوقهم و قدرتهم الفطرة علـى التمییـز بـین  ح ها العرب  مجرد مالحظات عابرة یدر
غ عـن غیـره ، و قـد ( مسـائل النقـد األدبـي  الكالم البل ـة مختلطـة  الغ ظلـت القواعـد ال

ـع الهجـر ) تـاب،  2في القرن الرا ر  يألبـ الصـناعتین حتـى جـاء  فقـد  هـالل العسـ
الغة ألنه فصل بین هذین الفنی الحد الفاصل بین النقد و ال ن وانصب اهتمامـه یان 

الغة ، فقد على ا الغـة )إان هذا الكتاب نقطة تحـول النقـد ( ل ، و قـد ظلـت  3لـى ال
عیـــد نهـــر  الغـــة لوقـــت  مـــه فهـــي بـــذلك تكـــ اال مصـــطلحاته و مفاه ون ینهـــل منـــه النقـــد 

شـف خصـائص  م متطـورة و سـاعدت  علـى  مصطلحات جدیدة و مفـاه (غذت النقد 
ر  الغـــــة و تطـــــو احـــــث ال ع م ـــــان النقـــــد بـــــدوره عـــــامال مـــــن عوامـــــل توســـــ   الـــــنص و 

 .4مناهجها )
الغیـــ  ـــه النقـــاد و ال ـــاه  إلـــىن العـــرب و و تن     االصـــطالح العلمـــي إلـــىضـــرورة االنت
الغــي نشــأة  ي ،الفــروق بــین األلفــا و المعــان إلــىو  لهــذا نشــأ المصــطلح النقــد و ال

                                                 
ة  سعد - 1 الغة العر ارة ،( بینأبو الرضا ،ال مة و المع  .9ص ،)م1984،()1الق
اعة و النشر ، محمد مندور، النقد المنهجي عند العرب ، - 2 ) ،القاهرة  دار النهضة للط     ،(د.ت) ،(د.

 .321ص 
انة  - 3 ان العريط  .132ص ، )م1988() ،7، دار المنارة ،جدة ،( بدو ،الب
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رنا  إطارن عفطرة ال تخرج  ما ذ ـا   آنفاالمالحظات  انـت غیـر مضـبوطة علم فقـد 
ــادین المعرفــة مــن علــم أو فــن  النقــد ( أن صــار إلــى ســتمد مصــطلحاته مــن مختلــف م

أ  م و  شيءأو فلسفة مستعینا  حیخدمه في الح  .1و التحلیل) التوض
یـروا تلـك األلفـا خت (فهو یـر أنهـم الجاحما فقد بدأت بذور االهتمام عند و عمو 

ـالم العـرب تلـك األسـماء و هـم اصـطلحوا علـى  لتلك المعاني ، و هـم اشـتقوا لهـا مـن 
ن له في لغة العـرب اسـم ، فصـاروا بـذلك سـلفا لكـل خلـ ة ما لم  و قـدوة لكـل  فتسم

ع ) ا غامالذ ا الجاح  إلى اإلضافةو  ،2تا فهمـه اا نوعـضخت معجما نقد  مـا ال 
قـة  إلىمن وصل  إال ـأتي  الجـاحط م ، ل عـن بتحدیـد المفـاه علـى الـرغم مـن أنـه لـم 

ـــه  ابـــن المعتـــزعـــده  تا ل  ع"الـــذ شـــ ة و ا "البـــد ـــة لمـــا إلالخطـــوة االصـــطالح یجاب
ـــع الهجـــر فـــ ـــه مـــن جهـــود ، و لكـــن مـــع بـــزوغ فجـــر القـــرن الرا ن المصـــطلحات إحو

ــة شــهدت ذلــك التطــور الكمــي و النــوعي ، الغ ــة و ال ظهــر العدیــد مــن النقــاد  إذ النقد
ــــون لهــــم األثــــر الكبیــــر فــــي مســــیرة  ــــة ل الغــــة العر ــــوا عجلــــة النقــــد و ال الــــذین حر

ـــاابـــن  المصـــطلحات و نعنـــي بهـــم اط ـــه  ط ـــار الشـــعر"تا الـــذ أولـــى اهتمامـــه  "ع
ــذلك  ــه و  تــاب مــداآل مصــطلحات الشــعر و عیو الــذ زخــر  "الموازنــة" صــاحب 

ـــا موضـــوع  ـــذلك الرت الفقـــه و علـــوم الـــدین و  مصـــطلحات تكشـــف لنـــا مـــد تـــأثره 
ــأكبر الشــعراء و  ــه  ــه  القاضــي الجرجــانيو  ، آنــذاك مرههشــأتا "الوســاطة بــین تا

ــــأهم  بنــــي و خصــــومه"تالم حیــــث حــــاول أن یبــــرز تلــــك المصــــطلحات التــــي تعلقــــت 
انـــت ا التــي  ـــذلك ابــن نبــبــین الشـــاعر المت القضــا ـــعي و خصــومه، و  ســـي و  التن

ه  م  "المنصف"تا ان لهـا األثـر العظـ ، فجل هذه الجهود التي قدمها هؤالء األعالم 
ـــة فـــي  الغ ـــة و ال ة لدراســـة العدیـــد مـــن المصـــطلحات النقد ة صـــل فـــي التمهیـــد ألرضـــ

                                                 
اس ، فن الشعر ، - 1   . 15ص ،)م 1987 () ،4دار الشروق ،عمان ، ( إحسان ع
ان و التبیین ، ت  الجاح - 2   .139ص ، 1ت)،جـ ــ )، (د1عبد السالم هارون ، دار الجیل ،بیروت،(:، الب
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ـــد مـــن ـــذین أســـهموا فـــي  القـــرن الخـــامس الهجـــر ، هـــذا القـــرن الـــذ احتضـــن العدی ال
الغــــي و أهمهــــم:  ــــد و ال ــــيتأصــــیل المصــــطلح النق ــــه  ابــــن الرشــــی القیروان تا

ــذلك  ، محاســن الشــعر" "العمــدة فــيالمشــهور  ــه  ابــن ســنان الخفــاجيو  "ســر تا
ه  عبد القاهر الجرجانيهؤالء نجد  إلى اإلضافة ، والفصاحة" الغـة"تاب  "أسرار ال

قوه  ، هذا "اإلعجاز"دالئل و  فهم لغة من س قول : إذالرجل الذ حاول أن   نجده 
الغـة ، و (و لم أزل منذ خـدمت العلـم أنظـ مـا قـال النـاس فـي ال ـان و البراعـة ر ف الب

ـالرمز  عـض ذلـك  ارات و تفسـیر المـراد منهـا : فأجـد  ان المغز من هذه الع و في ب
ماءو  ا اإلشارةو  اإل ه على م التنب عضه  طلب و موضـع في خفاء، و  ن الخبيء ل

ـــ لتســـلكه و توضـــع لـــك القاعـــدة  فـــتح لـــك الطر مـــا  حـــث عنـــه فیخـــرج ، و  الـــدفین لی
عدهم  ،1لتبني علیها ) اكيو  ه الشهیر  الس اكي  العلوم" "مفتاحتا الذ عمل السـ

ان عن علم المعاني   ه على فصل علم الب ـان و ف الب ع فقـد ألحقـه  أمـا عـن علـم البـد
انـت ثابتـة المعاني  انت المصطلحات التـي وظفهـا واسـتعملها حیـث  و مسـتقرة    ، ف

ص و الشــروح و هــذا مــا نستشــفه مــن  عــده جــاءت مرحلــة التلخــ هــذا  ابــن األثیــر، و 
ق شــرح مصــطلحات ســا ــذلك نجــد   هاألخیــر الــذ حــاول أن  ع ابــن أبــيو  و  اإلصــ

نـــي تـــاب  الخطیـــب القزو ص  اكيالـــذ قـــام بتلخـــ ذا األمـــر الـــذ جعـــل ، و هـــ الســـ
ـــة تتحـــول  الغـــة العر ات) إلـــىال و  ،2(ســـرد المصـــطلحات و تكرارهـــا و تفرـــع المســـم

الغة على حسب النقاد ، فاستقرتلعل هذا هو السبب في جمود ا  .المصطلحات   ل
ـة التـي ظهـرت فـي القـرنین  إلىنعرج  فإنناهذا  إلى اإلضافةو    تلـك المدرسـة المغر

ع و الثـــامن  ر  ینهجـــرالالســـا صـــمات فـــي تطـــو ـــوا  و التـــي حـــاول أصـــحابها أن یتر
ـه  ينحـازم القرطـاجعنـي نالمعرفة و تأصیل قواعـدها و  "منهـاج البلغـاء و سـراج تا
                                                 

ة الخانجي ،القاهرة، مصر،(:، ت اإلعجازعبد القاهر الجرجاني ، دالئل   - 1 ت       ،)2.محمود شاكر ، م
 م)2008( 
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ــــاء" ــــد دائرتهــــا ،  األد ــــى تعرفهــــا و تحدی ــــان حــــازم (حرصــــا فــــي معظمهــــا عل فقــــد 
ــه دون تحدیــد مــوجز فقــد اع ة و مــا تر ــارات مقتضــ ة فــي ع تمــد علــى مــا المصــطلح

الت) ــذلك نجــد  ،1یــورده مــن شــروح و تفصــ حیــث  ابــن البنــاء المراكشــي العــددو 
ــه  تا ع"حمــل  ــع فــي صــناعة البــد الغــة و حــاول أن  "الــروض المر اصــطالحات ال

ــــد علــــى ضــــرورة  حــــث عــــن علــــة االخــــتالف الــــوارد بــــین هــــذه االصــــطالحات و یؤ ی
قــول طها فهــو  ــة فیهــا و األســماء، و  إلــىحتــاج  إنمــا ( :ضــ األجنــاس ألجــل المخاط

طها) ضـــــا علمـــــا آخـــــر ، 2ضـــــ ـــــرز  او نجـــــد أ هـــــذه المدرســـــة أال و هـــــو  أعـــــالممـــــن أب
ه السجلماسي ع"  تا س أسالیب البـد ع في تجن ضـرورة " المنزع البد قـر  و الـذ 
ــــب و  الوقــــوف ( ــــا قصــــیرا دون اســــتطراد أو جــــر وراء الغر ــــا وقوف ــــد الكلمــــة لغو   عن
 .3الشارد )

ــة ضــمن التــارخ العرــي و الثقافــة إمنــه فــو   الغ ــة و ال ن مســیرة المصــطلحات النقد
ــان رائــد ــة  صــل  االعر ا ل م حولــه فوصــل  إلــىتــدرج ــه  إلــىانقشــاع الغــ مــا هــو عل

ــة تاآلن یــز علــى عمل ــة ســواء أكــان ذلــك كــ، حیــث صــار التر س المصــطلحات النقد د
ـــــ النقـــــل أو الترجمـــــة أو الوضـــــع ، ومـــــا نطعـــــن  ع أن نحـــــدد  ر فهمـــــه أننـــــا ال نســـــتط

س مــن  ــة  إذ لــ ــة أو نقد الغ الضــ زمــن ظهــور أوائــل المصــطلحات ســواء أكانــت 
ــاة ظهــور فــن مــن الفنــون أو علــم مــن العلــوم ــاة المصــطلح  ، الســهل أن نــؤرخ ح و (ح

الوضـــع)لـــو  االســـتعمالتكـــون  یلقـــى  و إضـــافة إلـــى هـــذا فـــإن أ  مصـــطلح (، 4س 
قـــاء و  الاالســـتعمالقبـــول و  ال حظـــى  ، أمـــا االســـتمرارمـــن قبـــل الجمهـــور هـــو الـــذ 

                                                 
 . 252ي ، صنفاطمة الوهیبي ، نظرة المعنى عند حازم القرطاج - 1
ع ، تابن البناء المراكشي ، الروض ا - 2 ة الجدیدة ، : لمرع في صناعة البد ت رضوان بن شقرون ، الم

 .173ص ، )م1985( ) ، ـــ  (د  ،الرا 
ع ، ت -3 س أســـالیب البـــد ع فـــي تجنـــ ـــة المعـــارف ، الرـــا:السجلماســـي ، المنـــزع البـــد ت   ،  عـــالل الغـــاز ، م
 .108)، صم 1980() ، 1(
قاته الع علي القاسمي، علم المصطلح ، أسسه - 4 ة لبنان ناشرون ، (لمالنظرة و تطب ت )، 1ة ، م
 .217، ص)م2008(
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ــــة مــــوتى ال وجــــود لهــــم إال فــــي ســــجالت  مثا المصــــطلحات التــــي ال تســــتعمل فهــــي 
 .1النفوس)

الغـة یهـدفان إلـى ( تحقیـ الصـدق و القـوة و الجمـال   ال من النقد و ال ه فإن  و عل
الغة تأخذ بید  ه إلى الصـواب و النقـد في األداء و التعبیر األدبي ، فال األدیب و تهد

ح فهما متحـدان موضـوعا ) ه من ق  ،2یوقفه على ما أصاب من حسن ، و ما تور ف
الغـــة قـــد امتزجـــا و عاشـــا متالزمـــین  ننـــا القـــول أن مصـــطلحات النقـــد و ال م و لهـــذا 

الغة  .لوجود تلك العالقة بین فني النقد و ال
 
 
 ة المصطلح :ــأهمی ـــ 2ــــ 3
ح العلوم ، و هي لغة التواصـل فـي أ علـم مـن العلـوم  ما أن المصطلحات هي مفات
یر العلمي تو  س مستو ثقافة أ إنسان إذ ال یوجد علـم بـدون  ألنهعتبر لغة التف ع

ح العلـــــوم مصـــــطلحاتها و مصـــــطلحات العلـــــوم ثمارهـــــا  مثـــــل ( مفـــــات مصـــــطلح فهـــــو 
ــة و عنــوان  ــل واحــد منهــا عمــا القصــو ، فهــي مجمــع حقائقهــا المعرف ــه  مــا یتمیــز 

ـــــر ألفاظـــــه  هســـــوا  ـــــم غی ـــــى منطـــــ العل ـــــه اإلنســـــان إل س مـــــن مســـــلك یتوســـــل  ـــــ ، و ل
ة حقــ التفــاهم بــین أهــل ،  3) االصــطالح فــي   االختصــاصألن المصــطلح هــو الــذ 

دد داللتــه بــین مصــطلحات التخصــص حــ(  أ علــم مــن العلــوم ، فالمصــطلح الواحــد 
ا ــ م قــة ، أو عــن طر م مــنهج إال  نتــه وســ المصــطلحات األخــر ،الدق ســتق إذ ال 

قــة ) المصــطلح و أقــروا  4إذا بنــي علــى مصــطلحات دق ، و لهــذا فــإن العــرب اهتمــوا 
                                                 

رجع - 1 م  .نفسه ، الصفحة نفسها ال
الغة و النقد ،المصطلح و النشأة و التجدید ، االنتشار العري،  - 2 رم الكواز، ال بیروت، لبنان ، محمد 
 .259، ص)م2006 ( ،)1(
اغة  - 3 حث ضمنعبد السالم المسد ، ص ة  تاب المصطلح  و أسسها النظرة ( س القض تأس

ة مة بیت الجامعیین،  لمجموعة من األساتذة  االصطالح  .27، صم ) 1989(تونس، ، الح
ة ، ص  - 4 قاته العلم  .265علي القاسمي ، علم المصطلح ، أسسه النظرة و تطب
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*ضــرورة اســتعماله فــي أ تحصــیل علمــي ، فقــد قــال  ــه  القلقشــند تا ح فــي  " صــ
عمــــوم :( اعلــــم أن معرفــــة المصــــطلح هــــي الــــالزم المحــــتم و المهــــم المقــــدم ل األعشــــى"

ه) ه و اقتصار القاصر عل ل المصـطلحات مـا هـي إال ألفـا تعبـر  ،1الحاجة إل ألن 
ص طرقـة العـرب القـدماء فـي  عن مفهـوم معـین ، و قـد حـاول أحمـد مطلـوب فـي تلخـ

ه بوسائل عدة منها:   وضعهم للمصطلح و اهتمامهم 
 .اختراع أسماء لم تكن معروفة -
مة للداللة -  ه و المجـاز  إطالق األلفا القد على المعاني الجدیـدة علـى سـبیل التشـب

ــة بإحــد الوســائل المعروفــة عنــد  ــة إلــى العر و التعرــف ، و هــو نقــل األلفــا األجنب
غــي  حــذر و أن ال ین التعرــب  ــون التعامــل  ین ، و قــد دعــا إلــى أن  النحــاة و اللغــو

ــة اع اللغــة العر ة ضــ ــه إال عنــد الضــرورة القصــو خشــ فــي غمــرة الــدخیل و  األخــذ 
 .2القضاء على فاعلیتها

تسیها المصطلح فإن ( ة التي  ـر  و نظرا لهذه األهم ـوا منـذ وقـت م القدماء قـد أدر
ة الضـ و التـدقی فـي  ة ، أهم ة اإلسالم ألفـا اللغـة التـي من تارخ الحضارة العر

ة رة واألدب ة والف خاصة في المجاالت العلم  .3التي شغلوا بها) یتخاطبون بها ، و
مة داخل أ مجال معرفي ، و  حمل تلك الق أن المصطلح  هذا ما یجعلنا نقر 

المصطلح  الكتب والمعاجم التي اهتمت  ة یجد أنها ملیئة  ة العر ت والمتصفح للم
مه   فإن ومنه ألن لكل علم من العلوم أو فن من الفنون اصطالحاته الخاصة ومفاه

                                                                                                                                            
 .266، ص  نفسه رجعالم - 3

ن قلقشندة ، وقد هـ ) ، و هو مؤرخ و أدیب م 821هـ ـ  756د بن علي القلقشند ، (القلقشند : هو أحم*ــــــ   
القاهرة .  توفي 

 
 
م ، ص  أحمد مطلوب ، - 2   .20-19معجم النقد العري القد
ا نظرة   - 3 الغي بین النظرة والتطبی ، القسم األول: قضا      ،عبد القادر حمد ، المصطلح النقد وال
 .7ص ، م) 2012(، ) ـ  (د
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ه ( حتاج  في تحصیل العلوم المدونة، والفنون المروجة إلى األساتذة هو  أكثر ما 
اه  االصطالح ه اشت سر  ، فإن لكل علم اصطالح خاص  علم بذلك ال یت ، إذا لم 

ال) ال أو إلى انفهامه دل ه سب ه االهتداء إل ة  ،1 للشارع ف ومنه فإن للمصطلح أهم
لعب دورا مهما في أ عل ادین و فته  الغة في شتى الم م ألن أ علم تتوقف وظ

ك الشفرات  ف ة المفتاح الذ  مثا طه أ صار  إذا لم یتوفر على مصطلحات تض
ها أ علم وهو لغة العولمة وٕان حتو س  ( هــــــالتي  تمتد بین األقوام  االعلوم جسور  ل

عض) عضها إلى  ة سفراء األلسنة  ، 2وحضارتهم ، لذلك عدت المصطلحات  العلم
ة التي ونظ ن أن نصوغ وظائفه في ب ىظحرا لهذه األهم م ها المصطلح فإننا 

 ثالث وظائف أهمها:
 

ةـــفة اللســــالوظی -أ  : ان
مثــل اللغــة عنــده وســیلة مــن وســائل التعبیــر ، ألن المصــطلح هــو القــادر تفالمصــطلح 

ة والشساعة التي تحملها اللغة إذ (الفعل االصطالحي مناس شف تلك الصال ة على 
قر ة للكشف عن حجم ع ة) ة اللغةعلم  .3ومد اتساع جذورها المعجم

 
ة:ــالوظی -ب      فة المعرف

ـــم بـــدون  ـــس تلـــك اللغـــة فـــي أ علـــم أو معرفـــة وال یوجـــد عل ع مـــا أن أ مصـــطلح 
م فــي  مصــطلحاته، فــالتح ــات وجــود علــم أو ترســیخه ال یتحــدد إال  مصــطلحات ، فإث

إذا لـم یتـوفر للعلـم مصـطلحه  م فـي المعـارف ومنـه (المصطلحات سیترتب عنـه الـتح
عد مفتاح فته) هالعلمي الذ    .4َفَقد هذا العلم مسوغه ، وتعطلت وظ

 
ة :ـــالوظی -ج     فة التواصل

                                                 
 .8، ص  نفسه رجعالم - 1
ة للكتاب ، تونس ، (د - 2 ات ، الدار العر  .28، ص م) 1984()، ـــ  عبد السالم المسد ، قاموس اللسان
ة المصطلح في الخطاب النقد العري - 3 ال سي ، إش  .42، ص الجدید یوسف وغل
 .7بي العري ، ص محمد عزام ، المصطلح النقد في التراث األد - 4
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ةاألداة  هــيإن اللغــة  ة وهــي التــي تكشــف عــن مــدلول  األساســ ــة تواصــل فــي أ عمل
ت أ علـم مـن العلـوم ألننـا إذا همـة فـي فهـم مصـطلحالما انـت  المصطلحات ، لهـذا

ـــة  ا فـــي إعاقـــة عمل ـــون ســـب لـــم نصـــل إلـــى مرحلـــة إدراك معـــاني المصـــطلحات فهـــذا 
مثــــلإذً  ،التواصــــل والمعرفــــة معــــا نقطــــة الضــــوء الوحیــــدة التــــي تضــــيء  ( ا فالتواصــــل 

رجـل أعمـى فـي حجـرة مظلمـة  ـر  غـدو الف دونه  ك خیو الظالم و النص حینما تتشا
حث عن قطة سو   .1داء ال وجود لها)ی

ر التــي تمثــل وظائفــ     اإلضــافة إلــى هــذه الوظــائف الســالفة الــذ مهمــة تســتمد مــن  او
ل مظهـــر  شـــ مـــن مظـــاهر  االمصـــطلح، هـــذا مـــن جهـــة ومـــن جهـــة أخـــر فالمصـــطلح 

مثل حصـیلة جهـد أ أمـة مـن  التفاهم بین أصحاب تخصص من التخصصات، فهو 
ـــادین المعرفـــة ـــل میـــدان مـــن م ات  األمـــم فـــي  ـــل المســـتو ة ، وعلـــى صـــعید  اإلنســـان

ة  ذا الحضارة وحتـى االقتصـاد ة و رة والثقاف یتحـول إلـى وسـیلة ( فالمصـطلح ، الف
ـــة للتقـــارب الحضـــار بـــین األمـــم المختلفـــة) ـــة وثقاف ننـــا القـــول أن أ  ،2لغو م ـــه  وعل

تطــــور فــــي علــــم أو معرفــــة  یتطلــــب بــــدوره مصــــطلحات جدیــــدة تواكــــب ذلــــك التطــــور 
 .اءمالنّ و 

ــة التــي حظــي بهــا انبثــ منــه علــم مســتقل ومتمیــز هــو  المصــطلح والعنا  وٕان االهتمــام 
ـــــة  هـــــذا العلـــــم ( المصـــــطلح'' علـــــم'' م العلم حـــــث فـــــي العالقـــــة بـــــین المفـــــاه الـــــذ ی

ــــة التــــي تعبــــر عنهــــا) ــــة  ،3والمصــــطلحات اللغو ــــم وجمل ــــه فــــإن العالقــــة بــــین العل وعل
حملهــــا معقــــودة أل ن (مصــــطلحات العلــــوم هــــي الصــــورة الكاشــــفة المصــــطلحات التــــي 

 .4ألبنیتها المجردة)
 

                                                 
     م) ،2002) ، (ـ  محمد جاد ، نظرة المصطلح النقد ، الهیئة المصرة العامة للكتاب ، (د تعز  - 1

 .35ص 
ة المصطلح في الخطاب النقد العري الجدید، ص  - 2 ال سي ، إش  .45یوسف وغل
،           18 العددللسان العري ، علي القاسمي ، النظرة العامة لوضع المصطلحات وتوحیدها، مجلة ا - 3
 .9، ص  م)1980 (
اغة المصطلح وأسسه  المسدعبد السالم   - 4  .27النظرة ، ص ،  ص
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الغي المصطلح مفهوم ـــ 3ــــ 3  : ال
الغــي     الغــة  إن الخــوض فــي الكــالم عــن المصــطلح ال یجرنــا إلــى الحــدیث عــن ال

حـث فـي اإلعجـاز القرآنـي ، و هـ ة،  التي نشأت لخدمـة القـرآن الكـرم و ال ا مـا ذالعر
ا الغة ینصبون لدراستها و جعل المهتمین  بها ، ألنهـا الوسـیلة المثلـى لفهـم  االهتمامل

اإلعجاز القرآني ، فعنـایتهم بدراسـة األسـلوب القرآنـي دفعهـم إلـى العـودة لـدیوان العـرب 
ح  ه لت لـدیهم جملـة مـن المصـطلحات ذو آدابهم لفهم و توض ا األسلوب ، ومنه تشـ

ة ( نقطة البدا مثا انت  ة التي  الغ ة )ال الغة العر  . 1ة في رحلة ال
تــب اللغــة واألدب نجــد     ــة قــد وظفــت ذهــن أوعنــدما نتصــفح  الغ ه المصــطلحات ال

ـــه ذفـــي معناهـــا اللغـــو ، لهـــ ـــه  ابـــن المعتـــزا قـــد ن تا ـــة  ع ا ''فـــي بدا ـــأن   ''لبـــد
تابنـا  ع لم تكـن مـن ابتـداع الشـعراء المحـدثین ( وقـد قـدمنا فـي أبـواب  مصطلحات البد

ـه و سـلم ، ذه عض مـا وجـدنا فـي القـرآن الكـرم و أحادیـث رسـول هللا صـلى هللا عل ا ل
ة رضوان هللا علـیهم و األعـراب وغیـرهم و أشـعار المتقـدمین مـن الكـالم  الم الصحا و

ع )ذال ـة قـد ذ، و ه 2  سماه المحدثون البد الغـة العر أن ال ا ما یدفعنا إلى اإلقرار 
 اذهـ عنیـت بدراسـة اإلعجـاز القرآنـي ، وهمها المرحلـة التـي مرت بجملة من المراحل أ 

ــل مــن  ــان عنــد  ــمــا  ــاقالني هـــ ) و 386( انيالرّم ه ) إلــى أن وصــلت  403(  ال
ع ذإلى المرحلة التي تم فیها تحدید المصـطلحات و  لـك یتجلـى خاصـة فـي القـرن السـا

ـــــالس الهجــــر أ عنــــد نــــيه) ، و  626(  اكيـــ ه ) ، و  739(  الخطیــــب القزو
الغــة إال أننــا ال نجــد مفهومــا واضــحا ذعلــى الــرغم مــن هــ ه التطــورات التــي عرفتهــا ال

الغي  ا و محددا للمصطلح ال شف عن مدلوله و معنـاه ، بـل وجل مفهوم مستقل   ،
ـــة مـــن  ـــم  تالمصـــطلحانجـــد جمل الغـــة ونعنـــي بهـــا عل ـــوم الثالثـــة لل ـــة فـــي العل الغ ال

ان ، علم ع  المعاني ، علم الب  .البد

                                                 
ص،  المصطلح محمد خلیل الخالیلة - 1 الغي في معاهد التنص  ،) ـــــ ( د، عالم الكتب الحدیث ، األردن ، ال
 .23، ص م ) 2006(
ي ، دار المسیرة  ، عبد هللا بن المعتز - 2 س راتشوف ع ، تعلی أغناطیوس  ،  )  3، بیروت ، ( البد
  .1، ص م )1982(
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ـــه فـــإن     ـــة خرجـــت مـــن التـــداول اللغـــو إلـــى معناهـــا ذهـــ وعل الغ ه المصـــطلحات ال
ــاحثون یتنــاولون األســلوب القرآنــي االصــطالحي  ح العلمــاء و ال و بخاصــة عنــدما أصــ

ـه ، ومنـه یتضـح لنـا أن  هـ ه الدراسـات قـد مـرت ذالدراسة و تبیـین مـواطن اإلعجـاز ف
ـة ظهـور المصـطلحات هي األخر بتطـورات عبـر القـرو  ـد الدارسـون أن بدا ن ، و یؤ

مــــا  عــــض الكتــــب التــــي اعتنــــت  ــــان فــــي  ــــة قــــد  الغ ــــة و ذال الدراســــات القرآن رنــــا 
 اإلعجاز القرآني .

تــاب ذو نــ    تــاب  للفـــــراء ''معــاني القــرآن  ''ر علــى ســبیل المثــال  مجـــاز  ''، و
ـة ـــــ مختلطـة مـع ه المصـطلحذ، إلـى أن صـارت هـ ألبـي عبیـدة ''القـرآن  الغ ات ـــــ ال

س النقــد و األدب  ــة إلبــراز مقــای الغ ألن علمــاء اإلعجــاز قــد وظفــوا المصــطلحات ال
ع في األسلوب القرآني ، له ـانذالبد العدیـد مـن الكتـب التـي اعتنـت و أولـت  هنـاك  ا 

بیــرة  ــة  ــللأهم ع البــن المعتــز ال تــاب البــد الغــي  ــه أن یجعــلذجانــب ال   حــاول ف
ع علما قائما ب الغـة ( ذالبد س ــــ  االسـتعارةاته حیث تناول خمسـة أنـواع مـن ال ــــ التجنـ

قــة ـــــ رد اإلعجــاز علـــى مــا تقــدمها  عــده ذالمـــــــ المطا أبـــو هب الكالمــي ) ، ثــم ظهـــر 
ر  ــ هــالل العســ ــل مصــطلح و ذال ــان قــد ســلك منهجــا معتمــدا علــى تحدیــد حــد   

الغــي و ثالثــین  ةه قــد وقــف علــى خمســنجــد ذیدعمــه بجملــة مــن الشــواهد إ مصــطلح 
تــاب  اكي ''مفتــاح العلــوم  ''إلــى أن اســتقرت المصــطلحات فــي  تحــددت (  ذإ للســ

ة ومعناها الدقی )   .1 داللتها العلم
 
 : ـــــ مفهوم المصطلح النقد  4 ــــ 3

ظهـرالعرـي  األدبـيفـي النقـد  حالمصـطلاالهتمام إن  ـة التسـع لـم  ات ، إال فـي بدا ین
ـان الشـغل الشـاغل  ع الفنـي التـأثر ن و ـان سـائدا آنـذاك هـو الطـا ع الذ  الن الطا
ــع  م والحــدیث والط ة القــد ــة المتنوعــة والمتمثلــة فــي قضــ ا النقد القضــا هــو االهتمــام 
ـة والفصـحى ، عمومـا ظهـر أول اسـتعمال للمصـطلح  الت العام ـذلك مشـ والصنعة و

تـــاب  " المصـــطلح المشـــترك فـــي نقـــد المشـــهور اآلن اقور درـــس النـــإفـــي المغـــرب 
                                                 

غداد ، ( د ـ  ) ، ( - 1 ة ، المجمع العلمي العراقي ،  الغ  .6م ) ، ص 1972أحمد مطلوب،  مصطلحات 
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ة ضئیلة في وضـع المصـطلح والنقاد المغارة  الشعر " انت جهودهم النقد الذات قد 
 .  (المشارقة)مقارنة مع ما ساد في التراث النقد العري 

ــة ، هــذه األســس التــي ال  قــوم أساســا علــى اللغــة والمعرفــة المنهج والمصــطلح النقــد 
ن ف ة م یـزة األساسـ صلها عن التمثیل الثقافي أو عـن التـراث اإلنسـاني ألنهـا هـي الر

ــــة  ــــذا التطــــورات العلم ــــة ذلــــك التواصــــل الحضــــار بـــین مختلــــف الثقافــــات و فـــي تقو
ــــة علــــى حــــد ســــواء (و االتجاهــــات  والمعرف تتصــــالب توجهاتهــــا مــــع الــــوعي المعرفــــي 

ـة  رـة والنقد عة مـن مــوروث  ، هـذا صـار المصـطلح النقـد 1 )الف متلـك جـذور متشـ
متــد  مــا یــر الصــلة بــین  إلــىمتعــدد ، إذ  الغــي أو فلســفي أو لغــو ..  ــل مــا هــو 

ة ، لهذا وجب  ة الوافدة إلینا من الثقافة الغر م النقد فه بدقة ألن اسـتعماله المفاه توظ
مثـــل وســـیلة مـــن وســـائل التواصـــ فتـــه ،إذ  حدث خلـــال فـــي وظ فـــه العشـــوائي ســـ ل وتوظ

انـة مهمـة بـین الدارسـین  حتـل م داخل الثقافة الواحدة ، وهذا مـا جعـل مـن المصـطلح 
غ.  ة حلقة االتصال والتبل مثا ة فهو   وأولوه أهم

ل  حمل رصـیدوالمالح أن  ـ االدارسین  ـة والنقـد ، ولـ الغو الكتا ح  ذاسـمح لـه  أصـ
اغة المصـــطلح النقـــد أهم ثیـــرة لصـــ ســـتعینون بوســـائل  ـــاس النقـــاد  هـــا : الوضـــع والق

ـار المصـطلح  اعت ـذا المجـاز والتولیـد والتعرـب ،  ـة  (    واالشتقاق والترجمة و ی تر
اقات شــــتى ، ال تكفــــ هــــا ســــ ة ومتفاعلــــة تتناو ــــة متشــــا ــــة وثقاف ــــة وجمال عــــن  يمعرف

، وقــــد اهتمــــت العدیــــد مــــن المجــــامع والهیئــــات  2الحــــراك والجــــدل والتغییــــر والتحــــول )
ــة  غة موحــدة فــي نقــل المصــطلح قضــالعر ة المصــطلح مــن أجــل أن تصــل إلــى صــ

ة .   النقد من مصادره اللغو
ــــة  ات اللغو عــــض النقــــاد أن المصــــطلح النقــــد ال یخــــرج عــــن المســــتو ــــذلك یــــر  و
ــــاحثین والنقــــاد  ــــة مــــن الملفوظــــة إلــــى المعنــــى ومــــا وراء المعنــــى ، غیــــر أن ال الغ وال

التعرب  ا المصطلح   والترجمة . یرطون غال

                                                 
ا وترجمة في النقد األدبي الع،  المصطلح السرد ،  عبد هللا أبو هیف  - 1 مجلة تشرن ،  ري الحدیث تعر

ة  حوث العلم  .26م ) ، ص2006 (دمش ،  ،  1العدد ،  للدراسات وال
 .141)، ص  1983،(  23عبد القادر القمامي  ، المصطلح اللساني ، مجلة اللسان العري ، العدد  - 2
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النقـد  ضـا   ا(نســقمثـل  –المصـطلح النقـد  –ألنـه  األدبــيارتـ المصـطلح النقـد أ
ـة للعلـم أو النظرـة ) الغو ـة الداخل ، ونفهـم مـن هـذا  1تتعال وحداته لتكشف عـن البن

ــه  اق العــام الــذ ینتمــي إل ه وفهمــه إال ضــمن السـ عا ــن اســت م ، أن أ مصـطلح ال 
أننــا فــي دراســة ــا  و م خطا اللغــة عــن اللغــة فنقــ المصــطلح النقــد (فــي النقــد نتحــدث 

 .  2ص الخطاب اآلخر)انطالقا من النظر في خصائ
حــــ أداة مــــن أدوات المعرفــــة التــــي تــــؤد ذلــــك المعنــــى فــــي         ومنــــه فالمصــــطلح هــــو 

یبــي )( الوقــت  اغي ومظهرهــا التر لها الصــ شــ ثــر االهتمــام  3نفســه تتوقــف  ــه  ، وعل
ـبدر  تطورها سواء في الكم أوفـي النـوع ، ألنهـا تقـدم وتع ة و  ساسة المصطلحات النقد

تكشـــف اللثـــام عـــن الصـــلة والعالقـــة  تلـــك الصـــورة المتجـــددة أل علـــم مـــن العلـــوم ، و
ــین المــنهج المعتمــد فــي أ فــرع مــن الفــروع  الوشــیجة بــین نظــام هــذه المصــطلحات و

ة أ مصــطلح نقــد  ال لكــل مــا نــراه مــن خلــل أو انحــراف أو  اتمثــل ( أساســألن إشــ
 . 4ض منهجي )

تلــــك العالقــــة بــــین المــــنهج والمصــــطلح ، ونستشــــف مــــن هــــذا أن المــــنهج  تلهــــذا نشــــأ
حــدد المصــطلإوالمصــطلح وجهــان لورقــة واحــدة إذ  ، ومــن خــالل  حن ( المــنهج عامــة 

ساهم في بلورته وانجاز فعله )  .  5تحدید المنهج یتولد المصطلح الذ 
ــــ حـــــ ضـــــارب بجــــذوره فـــــي أ علـــــم مــــن العلـــــوم وأن وضـــــع وعل ه فـــــان المصــــطلح 

امال بجوانب اللغـة  األمر السهل ، إذ یتطلب جهدا جهیدا وٕالماما  س  المصطلحات ل
التارخ ، إضافة  ذلك  فقهها و  .يإلى ما هو سائد في النشا العلمو

                                                 
          ، 18، العدد  علي القاسمي ، النظرة العامة لوضع المصطلحات وتوحیدها، مجلة اللسان العري - 1
 .9ص  ، م)1980( 
 . 19المصطلح النقد ، ص ، عبد السالم المسد  - 2
 .21، ص نفسه رجعالم - 3
4 - ،         خلدون الشمعة ، المنهج والمصطلح ، مدخل إلى أدب الحداثة  ، منشورات اتحاد الكتاب العرب  ، دمش

 .49م ) ، ص 1979( د ـ  )، (
ر العري المعاصر ،، طلح صعلم الم، مدخل إلى  ن حس أحمد بو - 5  .74م ) ، ص 9819( د ـ  )، ( الف
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ــات أ     ــات التــي یــتم مــن خاللهــا الكشــف عــن جمال قــاع مــن أهــم اآلل عتبــر اإل
حــث داخــل العمــل  عــد میــزان ضــا للغــة ، فال ــان أو نثــر ألنــه  نــص أدبــي شــعر 

ــ اللفظــي النــا مســافات كــان علــى أمــن ذلــك التكــرار ســواء   عاألدبــي عــن ذلــك التواف
قاع اعدة أو متقارة ، فإن اإل ـة الكـون  هو مت مـة عرفهـا اإلنسـان فـي حر ( ظاهرة قد

ـــــة المتكـــــررة  أو المتآلفـــــة المنســـــجمة.. وقـــــد حـــــاول تجســـــید هـــــذه  المنتظمـــــة أو المتعاق
ات جسده ونبرات صوته) عث في الم 1الظاهرة من خالل حر مـة التـي غتلك الني قتلفت

تجاوب قى  تجعله أسیرا لها و قـاع موسـ طرب على إ ما تجاوب فتجعله یهتز و معها أ
قــاع عثــه تلــك النبــرات، فاإل (النظــام والتغییــر والتســاو والتــواز والتــوازن یرتكــز على ت

عـا تعمـل فـي وقـت واحـد) وهي والتالزم والتكرار.. أ تلـتحم وتنسـجم لتحقـ ذلـك  2جم
ضــمن ســعى جاهــدا ل م واالنســجام فــي  الجمــال داخــل أ نــص أدبــي، فاألدیــب  التنظــ

ل والمحتــو  ــل مــن جمــال الشــ ــة التــي یجتمــع فیهــا  س تلــك الصــورة الفن ع عملــه لــ
حمــل  ــأن  ــا یجمــع بــین متعــة العقــل ومتعــة الوجــدان  ــون بــذلك قــد نســج (نصــا أدب ف
ما ینفعـل الوجـدان  ه العقل  قتنع  قى، ف را بجانب عنصر الصورة والموس مضمونا ف

ــال والموســ ــا،  3قى)الخ لهــا (ألّ ن الهــذا  قــاع هــو أســاس الفنــون  ــات ّنــإل مثــل حر ه 
تجــه إلــى القلــب،  ــع مــن القلــب و ــات الــنفس واضــطراب العواطــف، ألنــه ین القلــب وحر

سه ومشاعره) ة وأحاس اته االنفعال سایر حر قاع الذ  میل إلى اإل  . 4واإلنسان 
ع مــ قــاع مــن ذلــك التناســب النــا ــة األصــوات ، حیــث نستشــف هــذا اإل هــذه فن حر

ـل مـا یجـول  س لنا  ارات تع ل جملة من الكلمات التي تؤلف جمل وع األصوات تش

                                       
اسي، دار القلم العري، حلب، ( - 1 الغي في العصر الع قاع ال ة لإل )           1ابتسام أحمد حمدان ، األسس الجمال
 .17ص ، م) 1997(
ة في النقد العري، (عرض عز الدین إسماعیل ، األسس  -2  ر العري -تفسیر  –الجمال  ،مقارنة)، دار الف
 .223) ، ص 1974(،) 3(
ة، مصر، (د -3  قى والزخرف، دار المعرفة الجامع ع لغة الموس ني، البد   م) ،1993) ،(ـــ  مصطفى الجو

 .16ص 
م الجمالي في النقد األدبي ،  -4  ة، مصر ، (دمنصور عبد الرحمان ، معاییر الح )، ــــ  دار المعارف الجامع
 .260ت)، ص ــــ  (د
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عتبــــر المــــرآة العاكســــة لمــــا یخــــتلج المبــــدع مــــن  بخــــاطر وســــررة األدیــــب ، فالصــــوت 
ر الـــذ ینبثـــ مـــن  عـــث ذلـــك التنـــاغم والتعبیـــر والتصـــو قـــاع ی إحســـاس وشـــعور ، فاإل

 االنسجام الصوتي في الكلمات وائتالفها داخل الجملة.
الغی قاع (من حیث هي أصوات ومـن حو فالنقاد وال یـث ن العرب قد تمثل لدیهم اإل

الغة . ،1هي دالالت) فنون ال قاع   أ یتعل اإل
ـــع منـــه عـــن وٕاذا ُعـــ ـــذ تحـــدث فـــي القســـم الرا تـــاب التنســـي التلمســـاني ال دنا إلـــى 

ه علم حو ـان  محاسن الكالم أو على ما  ة التي  ع ع من ظواهر بد الهـدف منهـا البد
ة والزنة والتحسین والتنمی في أ عمل ان، فإن إضفاء تلك المسحة الزخرف هـا أدبي 

اهــا ــة لهــذه الظــواهر  مــن جهــة أخــر تحمــل بــین ثنا قاع ــة اإل قــاع إذ (الفعال ذلــك اإل
ن هام في بناء العمل الفني) ة بل هي ر طة أو عرض س ست  قاع فـي هـذه ،  2ل فاإل

قـــوم علـــى عنصـــر  ـــذ  ـــاق ال الظـــواهر التـــي تناولهـــا التنســـي والمتمثلـــة مـــثال فـــي الط
قــاعي أساســه الت قي مــن إ ضــاد والمخالفــة فــي المعنــى ، إذ ینبثــ ذلــك الجــرس الموســ

ـــة التـــي تتنـــوع فیهـــا المعـــاني الم ـــة الذهن  تضـــادة ، ألن إیـــراد الكلمـــة وضـــدهاتلـــك العمل
عــث صــ قي فــي نفــس المی ضــفي ذلــك التــوازن الموســ  ألن ي، قــتلغة التقابــل المعنــو ل

اق یتمثل في ذلك  التكرار الذ ُعد مظهر من  مثـل تكـرارا الط قـاع فهـو(  مظاهر اإل
ـا ، أ أن عالقـة  القوة ألن حضـور ضـه ذهن الضـرورة حضـور نق سـتدعي  ض  النقـ

ـارزة) ــاب تمثــل علـى نحــو مــن األنحـاء ظــاهرة تكــرار  ــذلك المقابلــة  ،3الحضـور والغ و
شـتمل علـى معنیـین أو  ـل منهمـا  القائمة على نوع من المحـاذاة والتـواز بـین جـانبین 

 ر.أكث
س والتبدیل هو اآلخر القائم على(التكرار المتنـاظر المـنظم علـى أسـاس  ذلك الع و

هما) ضة بین الطرفین وتساو  . 4المقا

                                       
ة في النقد العري  ،ص   إسماعیلعز الدین   -1   .231، األسس الجمال
الغي ،ص  -2  قاع ال ة لإل  .289ابتسام حمدان ، األسس الجمال
ة، (-3  ة اإلشعاع الفن ت ، م ع والتواز  .50ص )،م  1999)،(1عبد الواحد الشیخ، البد
الغي ، ص  ابتسام -4  قاع ال ة لإل  .293حمدان ، األسس الجمال
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وناتهـا مـن  ـة بـین م قاع وعموما فإن هذه الظواهر تتحدد بدرجة وجود العناصـر اإل
رنـــا  مــا ذ مـــا أن لهــذه الظـــواهر  قا توافــ وتنـــاظر أو تــوازن أو تضـــاد أو تقابــل،  ســـا

الداللة والـرا بینهمـا هـو المعنـى ألن علـم الداللـة (هـو ذلـك الفـرع الـذ یـدرس  صلة 
ون قادرا على حمل المعنى)  .1الشرو الواجب توافرها في الرمز حتى 

األخـــر قائمـــة علـــى توظیـــف المعنـــى (مـــن حیـــث   فهـــيأمـــا عـــن هـــذه المحســـنات 
قي الـذ ینـتج عـ م الصوتي والموس قاع والتنغ ن توزـع هـذه المحسـنات فـي الجملـة اإل

ــ التضــاد  ــة نثــرا وشــعرا معتمــدة فــي ذلــك علــى التقابــل والتــواز المعنــو عــن طر الفن
ــالتوزع  ة  بــین األلفــا والجمــل ومــا ینــتج عــن ذلــك مــن أخیلــة وصــور شــعرة مصــحو

قاعي)  .2والتنسی الصوتي واللفظي اإل
ة فـي التحسـ ما له من خصوص قاع  یـب ومن هذا فاإل س حسـنه علـى التر ین یـنع

 والداللة معا .
قـاع وتصـنف  ه وتحمـل ذلـك اإل تا أما عن المصطلحات التي تناولها التنسي  في 
س التـــــام ،  أنواعــــه(التجن س  ــــة  فهــــي : التجنــــ قاع ضــــمن مصــــطلحات الظــــواهر اإل

س التــــام المط ــــب ، التجنــــ س التــــام المر س الزائــــدالتجنــــ س الخــــ ، التجنــــ ، تجنــــ  لــــ
س المحــرف، قلنــا(ا ه، التجنــ س المتشــا ، التجنــ س الالحــ س القلــب، التجنــ ص) تجنــ

س  س المحــــرف المرفــــو المفــــروق، التجنــــ ه، التجنــــ س المحــــرف المرفــــو المتشــــا التجنــــ
س  فالمحر  س المسـتوفى، التجنـ س المحرف الملفوق المفروق ، التجن الملفوق، التجن

س اإلشارة  س المفروق، تجن س النـاقصالمشوش ، التجن س المضارع، التجنـ  ، التجن
ــذلك مصــطلح  المــذیل و س المماثــل) و ــس ،  المطــرف، التجنــ التشــرع ، الرمــز، الع
اق و  .المقابلة  الط
 : ســــالتجنی  -1
ل شيء لغة: مـن النـاس ومـن الطیـر مـن حـدود النحـو  ووه ، الجنس الضرب من 

س ،  اء جملــة ، والجــنس أعــم النــوع، ومنــه  المجانســة والتجنــ قــال و والعــروض واألشــ
                                       

ع والتواز ، ص  -1   .50عبد الواحد حسن الشیخ ، البد
 ، الصفحة نفسها. نفسهالمصدر  -2 
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شاكله وفالن یجـانس البهـائم وال یجـانس النـاس، إذ ـن لـه  اهذا یجانس هذا ، أ  لـم 
 1تمییز وال عقل.

ـــة، ألن حـــروف  يوقـــد ســـمّ  ـــه مـــن المماثلـــة اللفظ عي جنـــاس لمـــا ف هـــذا الوجـــه البـــد
 2ألفاظه من جنس واحد.

 : اصطالحا
ه الكلمتــین لفظــا ال معنــ سالتجنــ تجــانس أخــر فــي  يءألن الكلمــة تجــ 3ىهــو تشــا

  .4بیت الشعر أو الكالم، ومجانستها لها أن تشابهها في تألیف حروفها
ـة یجـد ع ع للفنون البد الغیـ والمتت ـه ال ـل و أن هـذا الفـن مـن أقـدمها، فقـد اهـتم  ن و

م مفهوم له.  دل بدلوه في تقد
ــــع  ــــا فــــي جم س (أنــــه اتفــــاق لفظــــین أو ألف قــــول التنســــي التلمســــاني عــــن التجنــــ

عــد مــا بــین اللفظــین بــل الحــروف أو فــي أكثرهــا مــع اخــتالف المعنــى ، وشــرطه أال ی
أ أن  ، 5)یـــــت أو بیتــــین متصـــــلینجملتــــین متصـــــلتین أو فــــي بو ونــــا فــــي جملـــــة أ

س عنــد التنســي هــو موا لمــا ورد فــي التعرــف االصــطالحي  واللغــو لــه ألن  فــالتجنــ
ضـع شـرط ون في اللفـ ال فـي المعنـى، ونجـده  ـا أال  االتواف  ق س حق ـون التجنـ ل

س بـــین اللفظـــین اوهـــو أن یـــرد اللفـــ أو اللفظـــ ـــون التجنـــ ن فـــي الجملـــة الواحـــدة أ 
عا.المت اعدین مع اختالف المعنى ط ونا مت  صلین وال 

الغـي السـاب لـه، أوما نلحظه من تعرف التنسـي  نـه لـم یخـرج عـن دائـرة الـدرس ال
قــــدم الجدیــــد فــــي هــــذا المصــــطلح وال فــــي مفهومــــه، فــــإذا تصــــفحنا الكتــــب أأ  نــــه لــــم 

                                       
 .)جنس(ابن منظور ، لسان العرب ، مادة  -1
ة جدیدة ، دار المعارف ،(د -2 ع رؤ  .161، ص  م )1996 ، () ــــ  فشل أحمد أحمد ، علم البد
ة و  - 3 امل المهندس، قاموس المصطلحات اللغو ة لبنان ، بیروت مجد وهبي ،  ت ة ، م ،        األدب
 .137ص ، م)  1984(،) 2(
ع، ت : محمد عبد المنعم الخفاجي ، دار الجیل  -4 ،     م)1990)، ( 1  ، بیروت ، لبنان، (ابن المعتز ، البد

 .25ص 
 م)، 1980( )،ــــ  ع، ت: نور سودان، بیروت (دان، القسم الرار والعقتنسي التلمساني ، نظم الدّ ال -5

 .195ص 



 ننظم الدّر و العقیا كتابمن   علمصطلحات البالغیة و النقدیة في القسم الرابا    
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                                                                        

 
54 

الغـــة  ـــة التـــي درســـت هـــذا المصـــطلح  فنجـــد صـــاحب أســـرار ال الغ عبـــد القـــاهر ال
أنــه یخـدعك عــن الفائـدة  الجرجـاني عیــد اللفظـة  وقــد أعطاهــا  الــذ یــر (أن األدیـب 

أنه لم یزدك وقد أحسن الزادة ووفاهای  .1)وهمك 
س مجـــرد تكـــرار لأللفـــا ال تـــدل علـــى  األمـــر  اآلخـــر یـــر أن هـــو فالجرجـــاني لـــ

ــ(أالمعنــى بــل  ــاللف وحــده لمــا  ــان  ــه إال نــه أمــر لــم یــتم إال بنصــرة المعنــى، إذ  ان ف
ه مع  .2ب مستهجن)یمتحسن ولما وجد ف

س أحـد الفنـون  ابـن المعتـزن أحتى  ع قـد اعتبـر التجنـ عـد رائـد فـي علـم البـد الـذ 
ع  وقــد عــاد  ــه البــد تا ــة  فــي  ــة الثان ة ، إذ احتــل المرت ســ ــة الخمســة الرئ ع ابــن البد

ه المثل ال األثیر تا س إلى أصله اللغو إذ قال في  س فـي أصـل التجن سائر (التجنـ
الشــيء إذا ماثلــه أو شــابهه وهــو اتحــاد اللفظــین مــع  الوضــع مــن قــولهم جــانس الشــيء 

قي س الحق س من التجن وهذا هـو األمـر نفسـه ،   3)اختالف المعنى  وما عدا ذلك فل
اتفــاق اللفظــین  قــر  ــه التنســي ، إذ  ــع الحــروف  مــع اخــتالف  فــيالــذ ذهــب إل جم

ضــیف ع ،المعنــى  ع ، علــى و ــه هــو أضــی أبــواب البــد س فــي رأ لــى هــذا أن التجنــ
ــــه  ــــه، ألن الفحــــول مـــن الشــــعراء والمتقــــدمین تجنبــــوه فـــي أشــــعارهم فــــالولوع  حســـب رأ
الحســن وأواله مـــا  س تســمعه وأعــاله وأحقــه  واإلكثــار منــه غیــر محمــود، فـــ(أحلى تجنــ

ـه) ه، والتأهب لطل نجـده   ا مـن جهـة أخـر ولكننـ 4وقع من غیر قصد المتكلم إال اجتال
ع ، وال نـد –التنسي  – عتبـره أشـرفّ أنـواع البـد ه و فـي هـذا  التنسـي لمـا وقـع ر شید 

أنــه أضــیفــي تضــارب اآلو االخــتالف  قــر  عــرض لــرأ راء ، مــن جهــة   األنــواع ثــم 
ـــع مـــن أنـــواع  ـــة علـــى لســـان صـــاحب الشـــرطة (إنـــي مول غداد ـــه ال ـــر مـــن مقامت الحر

                                       
الغة ، ت: محمود  -1  عة المدني،  (معبد القاهر الجرجاني ، أسرار ال  م)،1954( ، ) 1حمد شاكر، مط

 .8ص
 ، الصفحة نفسها. نفسهالمصدر  -2 
انة ، دار :السائر في أدب الكاتب، تابن األثیر ، المثل  -3  دو ط  ،النهضة للنشر والتوزع أحمد الحوفي  و

 .246، ص1ت)، جــــ  )، (دــــ  ، (دالقاهرة
الغة ، ص  -4  .11عبد القاهر الجرجاني ، أسرار ال
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س  ـــالتجن الغــة  س)ال ـــالرئ مــا  ،1وأراه لهــا  ـــد نـــه استشــهد بهـــذا الأو قــول فالتنســـي یؤ
س ـة هـذا الـرأ  على أن التجن ضـاف علـى هـذا ولتقو ع ، وممـا  ل أنـواع البـد یترأس 

مــا قالــه صــاحب  الطــراز  ــه ألنــه أشــرف تلــك األنــواع (إنّ  العلــو فإنــه یدعمــه  مــا بــدأ 
 ُ ــاع ، فقــد  ــه النفــوسوأكثرهــا اســتمالة للط وتنــزل مــن الكــالم منزلــة الحلــى مــن  لفــت 

 .2س)و العر 
 

حمــل  مــا  ظهــر لنــا  س  ه  بــینفــالتجن عــث مــن تشــا قى التــي تن ــاه تلــك الموســ ثنا
قي ( األلفا فتطرب األذن  فهو من  ـة الجـرس الموسـ ة التماثل في الصـورة وناح ناح

ـــة التـــآلف والت ـــه لفظـــا ومعنـــىخـــوناح ن م  بـــین ، فنستشـــعر ذلـــك االنســـجا3)الف بـــین ر
ـــالحلي ألنـــه ُیـــا األلفـــا لهـــذا  ضـــفي علیهـــا ذلـــك الجـــرس عتبـــره التنســـي  زن الجملـــة و

ا تستحسنه األسماع ، لهـذا نجـد ال ق قاعا موس صدر منه إ قي  ف قـدم لنـا تنالموس سـي 
ه، وهـذه المیـزة التـي امتـاز  ق مات والتعرفات التـي لـم نشـهدها عنـد سـا جملة من التقس

انـــت فـــ بهـــا  إذ داخـــل اللـــون  س علـــى النحـــو الواحـــد تتشـــعب عنـــد فـــروع فقـــد  ي التجنـــ
 التالي :

 
 
 

 
س التام  التجن

 
ب                           التام المطل                التام المر

 
 الملفوق          المرفو                   مستوفي        المماثل       

                                       
ع،  ص  -1 ان، القسم الرا  .195التنسي التلمساني ، نظم الدر والعق
 ، الصفحة نفسها. الساب المصدر -2
)، (  ـــــ 3 ر العري ، (د ــ   .30م )  ، ص 1954علي الجند ، فن الجناس ، دار الف
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ه             ه    مفروق     مفروق   متشا  أقسام 4أقسام          4متشا
 
 قسم واحد  أقسام   قسم واحد   5أقسام   5
 

ــع هــذه التوٕاذا تأملنــ لتنســي التلمســاني قــد اســتوعبها وتعمــ فــي ت نجــد افرعــاا جم
جوهرها الفني، إذ قدم لكـل مصـطلح مـن هـذه المصـطلحات حقـه مـن التعرـف مطعمـا 

ما  ة التي تشرحه وتفسره،  فصـل أل مصطلح بجملة من الشواهد الكاف نه حـاول أن 
ـان مـن تحقیـ المماثلـة ـن  فـي الكثیـر مـن األح ، فقـد تم بـین  ل مصطلح على حد

 ي اللفظة لغة واصطالحا .مدلول
 
س التام : 1-2  التجن

س التــام هــو مــا  ــه اللفظــان فــي مجمــوع الحــروف لیخــرج مــن  فــتاالتجنــ من (حــونف
ــأ أ بن وفــي )الفلــك والفلــك  (وفــي هیئتهــا نحــو )الســاق والمســاق (، وفــي عــددها نحــو)ســ

ـب ـون تامـا إذا ات 1ـرب) ـــ ترتیبها لیخرج (ر س  فـ اللفظـان فالتنسـي یـر أن التجنـ
ـــة أ فـــي أرعـــة أمـــور وهـــي: أنـــواع الحـــروف و  عـــدادها وهیئتهـــا أ الحاصـــلة مـــن الحر

و  س تامــا ،  ن الســ ــون التجنــ ــذلك ترتیبهــا  فبهــذا  ه فــي  فهــو لــم و ق یخــرج عــن ســا
الغ ــالمفهوم  اخــذو أین قــد یــهــذا العلــم إذ نجــد أن العدیــد مــن ال هــذا المصــطلح وتنــاولوه 

ـان نفسه الذ عرضه التنسـي  إذ حقـ التوافـ بـین اللفظـین فـي تلـك األمـور األرعـة 
ـةأمن أكمل أنواع الجناس إبـداعا و (الجناس تاما ، وهذا النوع  نيفـالق،  2)سـماها رت  زو

اء نـــوع الحـــروف وعـــددها وهیئتهــــا  فـــتامـــا  (یـــر أن التـــام هـــو لفظـــا فــــي أرعـــة أشـــ

                                       
ع ، ص  ر ولتنسي التلمساني ، نظم الدّ  - 1 ان ، القسم الرا  .196العق
ة ، بیروت ، (د عبد - 2 ع ، دار النهضة العر ان ، البد ( د ــــ ت )، ) ، ـــــ  العزز عتی ، علم المعاني ، الب

 .615ص 
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قـدم الجدیـد ،ج االتفاق في تعرف هذا المصطلح واضح و ، أ1)وترتیبها  مـا لي فلم 
قــال لــه المســتوفى، والكامــل، وهــو أن  نجــد صــاحب الطــراز یتنــاول هــذا المصــطلح  (و

تهمــــا، وال یختلفــــان إال مــــن جهــــة المعنــــى،  فــــيتتفــــ الكلمتــــان  لفظهمــــا، ووزنهما،وحر
قع  تاب هللا تعالى: فيوأكثر ما  ة، ومثاله من   األلفا المشتر

ونَ َویَْوَم تَقُوُم (   ُم اْلُمْجِرُم اَعةُ یُْقِس ا السَّ اَعةٍ ثُلَبِ  م َر س س ) وا َغْی القـرآن مـن  فـيولـ
ــة  امــة، والســاعة الثان ــارة عــن الق ــة، فالســاعة األولــى ع س الكامــل إال هــذه اآل التجنــ

ـة قولـه  هي ان جناسا تاما، ومن السـنة النبو واحدة الساعات، لكنهما اتفقا لفظا فلهذا 
ـه وآ ة جرــر بـن عبـد هللا صـلى هللا عل أحـد زمــام ناقـة الرســول  فــيلــه لمـا نــازع الصـحا

ــر ال  ــر، والجر ــه الســالم: خلــوا بــین جر ضــه، فقــال عل ق ــه وســّلم أیهــم  صــّلى هللا عل
س التـام مـع اختالفهمـا  رتموه من الكتاب والسنة مثاال للتجنـ ون ما ذ یف   فـيقال 

یر، ألن قـع االخـتالف نالتعرف والتن قـال إنـه لـم  ـه وجهـان، أحـدهما أن  ا نقـول هـذا ف
قـال االم  فيإال  س مغّیـرا للتمثیـل، وثانیهمـا أن  لتعرف وهـى زائـدة، ومـا هـذا حالـه فلـ

طــل جعلــه مــن مــا أن ــة ی ــادة الحــرف تخرجــه  اخــتالف الحر ــذا ز س التــام فه التجنــ
س یدرج تحت هذا النوع عـدة صـور لـه  -التنسي –لكنه من جهة أخر  ، 2)عن التجن

 وهي : 
 
 
1-2- 1 - : س المطل  التجن
ـان علـى خـالف   یب وهو مـا  طین، ومنه جناس التر س ه  ان اللفظان ف وهو ما 
 . 3ذلك

                                       
ني  -  1 ضاح في ،القزو الغة ، ت  اإل ة العصرة ، بیروت ،  محمد عبد: علوم ال ت  القادر الفاضلي ، الم
 .375، ص )م2004() ، ــــ  (د
الغة ، ج  المتضمن الطراز ،  العلو   - 2  .185، ص 2ألسرار علوم ال
عالعق التنسي التلمساني ، نظم الدر و -3  .196ص  ،  ان ، القسم الرا
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ــأتي الشــاعر بلفظــین فــي البیــت  حــداهما مشــتقة مــن إوقــد عرفــه التبرــز : هــو(أن 
) وهذا الجنس األخر   .1سمونه المطل

ــون مشـتق ومـن خـالل س المطلـ  ولكننـا نجــد  امــا قدمـه التبرـز یتضــح أن التجنـ
ــــه ، فــــابن رشــــی  ــــا خاصــــا  ا س المشــــت  ــــة تضــــع للتجنــــ الغ عــــض الكتــــب ال فــــي 

س م ــــان مــــن االشــــتقاق فهــــو تجنــــ ــــه  ( النحقــــالقیروانــــي یــــر مــــا  ــــل مــــا اتفــــ ف
ر االشـتقاق بـل فالتنسـي لـم  ،2)لم یرجع الحروف دون الوزن رجع إلى االشتقاق أو یـذ

ــ ــون اللفظــأاكتفــى  طین ، وهــذا النــوع ان  ســ ینقســم عنــده إلــى مماثــل  -المطلــ –ن 
 ومستوف .

 
س المماثل : -2-4  التجن

ــا أن هــذا النــوع یــر التفتــازاني علــى اصــطالح  ســمى بهــذا المصــطلح ممــاثال لجر
 .3من أن التماثل هو االتحاد في النوع المتكلمین

عرفـــه التنســـي  ـــو ـــه نوعـــا ،  ـــون اســـمین أالتلمســـاني: (هـــو مـــا اتفـــ اللفظـــان ف ن 
ونا حرفین ونا فعلین أو   .4مفردین أو جمعین أو مختلفین إفرادا وجمعا أو 

ـون فـي النـوع وقـد  طاب ما تداوله المتكلمین الن التماثل واالتحـاد  وهذا التعرف 
ـــون هـــذا االتفـــاق أ حـــدد لكـــل نـــوع  شـــاهد یبینـــه الن المماثـــل أو اقـــر التنســـي متـــى 

الغ عـــض ال ـــه  طلـــ عل مـــا  ـــون اللفظـــان أو یـــجنـــاس المماثلـــة  ـــه أن  شـــتر ف ین 
ـــون اســـمین أو فعلـــین أو حتـــى  معنـــى أن  نـــان مـــن نـــوع واحـــد مـــن أنـــواع الكلمـــة  الر

س المماثــل هــو أن تكــون  وقــد قدمــه أســامة بــن،  حــرفین منقــذ قــائال : (اعلــم أن التجنــ
مــا قــال هللا عــز وجــل:  لمتــان اســمین یم (أو فعلــین،  ة نع ان وجن روح وریح ،  ) ف

                                       
ح تالتبرز ، الوافي في العروض والقوافي ،  - 1 اوة وعمر                  )،  2، دمش ، (  یى:  فخر الدین ق
 .260ص ، م )1975 (
ه ونقده  - 2     محمد محي الدین ، دار الطالئع ،، ت : ابن رشی القیرواني ، العمدة في محاسن الشعر وآدا
 .267ص  ،  1ج،  )م 2009(،) ـــ  د( 
ص) - 3  .541، ص   4ج، ) م1937) ،(ــــ  القاهرة ، (د ، التفتازاني ، المختصر (شروح التلخ
 .196ن ، ص االعق ر والتنسي التلمساني ، نظم الدّ  - 4
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ین دان ىوجن (وقـال عـز وجــل:  ـه وســلم:  ؛ وقــال النبـي صــلى هللا ) الجنت  (      عل
امة  ا هذا المصطلح. 1) الظلم ظلمات یوم الق  وهذا ما استعرضه التنسي في ثنا

ــه االســمین مــن نــ ــون ف س المماثــل و  عبــد هللا بــنوع واحــد قــول ومــن أمثلــة التجنــ
  :الطاهر*
 رشوف لوللثغر یجر ظلمه للثغر المخوف لكالئ          ي ٕانّ و      

الغی ـه لهـذا أن على یوقد اتف العدید من ال ستشـهد  ن هذا البیت هـو أحسـن بیـت 
م مــن التكلــف مــن جهــة ومــن جهــة أخــر فقــد ز  ــه بــین المشــاعر االنــوع ألنــه ســل    وج ف

ــه بــین (الثغــر األولــى والتــي تعنــي الموضــع الــذ بــین الغــزل و  والحماســة ، والشــاهد ف
معنى األسنان ) ة جاءت  ه من العد وأما الثان  یتقى ف

قول سعد الدّ  س المماثل بین اسمین جمعین  ون التجن  ین التفتازاني : وقد 
 حدق اآلجال آجال            والهو للمرء قتال          

قــر الوحشــي أمــا فالشـاهد هامنــا بــ ــع مـن ال ین (اآلجـال وهــي جمــع إْجـل وتعنــي القط
قصد بها الُمدة ). ة فانه   آجال الثان

وقد یـرد الجنـاس المماثـل بـین مختلفـین إفـرادا وجمعـا ، ومثـال هـذا مـا قالـه الحرـر 
ة :  في مقامته النحو

ه أفراحي    ّشیبهاني الن       یف اجمع بین ال      عما ف  اح رّ اح والرّ ف
ــة الــرّ  -اح فالشــاهد فــي هــذا البیــت بــین (الــرّ  اح) فــاألولى عنــى بهــا الخمــر أمــا الثان

اطن الكف  . 2فهي جمع راحة أ 
س المماثـــل  امـــا ضـــرب التنســـي التلمســـاني أمثلـــة وشـــواهد مـــن الشـــعر حـــول التجنـــ

ون بین فعلین أو حرفین .  الذ 
 

                                       
ع في نقد الشعر ، ص  - 1  . 47أسامة بن منقذ ، البد
اس عبدــــــ *  الطاهر الخزاعي .هللا بن  أبو الع
 
ع ص التنسي التلمساني ، نظم الدر والعق - 2   .197ان ، القسم الرا
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س المستوفى :- 2-5  التجن
أنـه اختلـف  ا ، وقد سمى هذا النوع بـذلك إیـذانا  المستوفى لغة : ما أعطى حقه واف

 .من ح الجناس  يءلم ینقص ش اللفظان نوعا ما
ــل مــن اللفظــین أوصــاف اآلالأو ســمي بــذلك  فاء   1ن اختلــف فــي النــوعإ خــر و ســت

ل منهما مستوفاألو   .2رمن اآلخ ةن حروف 
ونـا أما المستوفى عند التنسي التلمسان ـأن  ـه نوعـا  ي ( هـو مـا اختلـف اللفظـان ف

 .3)اسما وفعال أو اسما وحرفا أو فعال وحرفا
ما یبدو ،  س المماثل  ـه ألفالمستوفى هو على ع شـتر ف ن هذا األخیر المماثل 

ونـــان مختلفـــ عـــدنا إلـــى  ان فـــي النـــوع وٕاذیاالتفـــاق فـــي النـــوع أمـــا المســـتوفى فاللفظـــان 
قت ت ننـا نجـد أن تعرـف هـذا المصـطلح قـد تطـور إعرف التنسي ، فالتعرفات التي س

المطاب أل ه  طل عل ان   .ن قدامة بن جعفر 
 

س المســـتوفى وهـــو عنـــده  ـــه اســـم التجنـــ ـــمـــا ( وحتـــى التبرـــز أطلـــ عل ه ف  هتتشـــا
س نومـــــا ،  4)الكلمتـــــان لفظـــــا وخطـــــا وٕاحـــــداهما اســـــم واألخـــــر فعـــــل لحظـــــه أن التجنـــــ

ه  ون ف ه بین اللفظین ولكن هناك اختالف وتالمستوفى   في نوع الكلمة . ایرغالتشا
ونــان اســما  ــون بــین اللفظـین المختلفــین نوعــا ومنــه  س المســتوفى  مـا أن التجنــ و
الغیـــون  البیـــت الشـــعر ذاتـــه الـــذ تناولـــه ال وفعـــال وقـــد استشـــهد التنســـي التلمســـاني 

 حیثما عرضوا هذا النوع وهو قول أبو تمام :
حیا مَ مَ      ا لد  ح رم الزمان فإنه         1بن عبد هللا ىات من 

                                       
الغة - 1 عة االعتماد،  مصر،  (د –ادب  ــــــ  علي الجند ، فن الجناس (  ر مط  ) ، ــــــ  نقد  ) ، دار الف
 .71ص  ،م)  1954( 
م تنببین المالوساطة ، القاضي علي بن عبد العزز الجرجاني  - 2 ي وخصومه ، ت: محمد أبو الفضل إبراه

ةعلى محمد البجاو ، منشورات الم  .42ص  ، (د ـــ ت )،)ــــ العصرة ، بیروت ، (د ت
 .196التنسي التلمساني ، ص  - 3
ع المصر ابن  - 4 اء التراث اإلسالمي ى محمد شرفنف:ح ت،  تحرر التحبیر، أبي اإلص  ، ، لجنة إح
 .104ص  ، ) م1963( ، ) ـــ  (د
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حــي وهــي اســم علــم ، نلحــ  ــا وهــي فعــل مضــارع و ح فقــد جــانس المشــاعر بــین 
ل منهما مستوفا  .  في األخر  ةعلى اللفظین أن 

قـــول الشـــاعر ابـــن  ـــون بـــین االســـم والحـــرف فهـــو  س المســـتوفى الـــذ  أمـــا التجنـــ
 جابر األندلسي :

ا منه واد من ال قلّ أ        له العالمین على الذین إ ةصال        عم نّ العطا
ا      وما قوله للسائلین سو نعم       ان مذن  2یجود على الراجي وان 

ة فهي حرف تصدی  ،فالشاهد واضح بین النعم األولى وهي اسم  أما النعم الثان
عتمـــد و  التفرـــع داخـــل النـــوع الواحـــد  علـــىمـــا عهـــدنا علـــى التنســـي التلمســـاني انـــه 

س المســتوفى عنــدما یــرد بــین  ضــا للتجنــ م الشــواهد فإننــا نجــده قــد عــرض أ هــتم بتقــد و
قول ابن جابر األندلسي : ه   الفعل والحرف وقد استشهد عل

 ام ـــــه مستهنّ أودر الناس       رام   ــــــــــــــمن شوقه فثار الغ أنّ      
ام قیل هذا النّ    ا    مع لمّ ن الدّ ال تسل ما جر م       قا وتلك الخ

ــة  فــاألولى فعــل مــاض مــن األنــین أّن وأّنــه )(  بــینفالشــاهد فــي البیــت األول  والثان
ید مصدر .  حرف تو

 
یب : -2-6 س التر  تجن

لمتین ة من  لمة واحدة واألخر مر ه  ن ان احد ر بدو مـن خـالل ،  3وهو ما  و
لمتـــین هـــذا التعرـــف أن  تجنـــ ـــب بـــین  یـــب هـــو أن نر یتحقـــ التجـــانس فـــي لس التر

غة وقد عرض التنسي التلمساني   ه فـي الـدرس الص ق مـا قدمـه سـا یـب  س التر لتجنـ
الغ ــه مســایر لمــا عرضــه ال أننــا  ماته و اشــرة إلــى تقســ الغــي إذ نجــده ینقلنــا م  ن و یــال

الغـة التـي  هـذا المصــطلح  حـول تــب ال  ،  تناولــت هـذا المصــطلحوٕاذا حاولنـا تصـفح 

                                                                                                              
ان ، ص  ،التنسي التلمساني  - 1  .198نظم الدر والعق
 .199المصدر نفسه ، ص  - 2
ان  –عبد العزز عتی ، علم المعاني  - 3 ة، بیروت ، (د –الب ع، دار النهضة العر  ،ت) ـــــ  (د،) ــــ  البد

 .620ص 
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أنـــه  ـــه  تا ع المصـــر فـــي  یـــب مّمـــ( فقـــد عرفـــه ابـــن  اإلصـــ س التر ره تجنـــ ا لـــم یـــذ
لمتین  لمة من  ب  لمة مفردة في الهجـاء واللفـلالتبرز وهو أن یر ، 1) ماثل بها 

ني ما نجد الخطیب ال ـه  قزو تا ضـاح إذ قـالاتناوله في  ضـا  : (إل ـان إوالتـام أ ن 
یبحد لأ ا سمي جناس التر ه مر  .2)فظ

الغیــ مــدلول واحــد أ  اقــد تنــاولو  ینونلحــ أن ال یــب  س التر مفهــوم مصــطلح تجنــ
ه أ حدث عل سـ أحـد  نأل تغییـر لم  ـب والثـاني  ـه مر ن ونعتقـد أن  ، مفـرد أ ر

ا أن مفهومـه لـد أهـل لالتنسي التلمساني  ـب مـدر س المر ما عرض لنا قسـمي التجنـ
اشرة وهي على النحو األتي:االختص  اص العلم لم یتغیر فقدم أقسامه م

 
 الملفوق  - 1 -1-6

س فـي اللفظـین  ـه التجنـ ـب ف لمتـین تـامأوهو مـا تر أ  3ین أو أكثـرتو أحـداهما مـن 
نـ ون احـد ر لمتـین تـام يیجب أن  ـب مؤلفـا مـن  ن المر س وهـو الـر تین وقـد التجنـ

الغــــــة بــــــین أث أن حــــــد ــــــب خلــــــ أهــــــل ال س المر ــــــا والتجنــــــ س الملفــــــوق مر التجنــــــ
ـــا ، ولكــن نجـــد أن ابــن ح افقـــد جعلــو  اواعتبروهمــا واحــد جـــة مـــن الجنــاس الملفــوق مر

س  الحمو قد قدم تعرفا للتجن
لمتین)الملفوق فهو یر أنه (  ا من  نین مر ل من الر  4ون 

س  الملفـــ هـــو التعرـــف وٕاذا اعتبرنــا مـــا قالـــه ابـــن حجــة الحمـــو فـــي تعرفـــه للتجنــ
ـــه نجـــد قـــي ل ـــ الحق نین  هأن ـــر ـــب فـــي ال ـــ مر یـــب الن الملف مختلـــف عـــن جنـــاس التر

لمتــین وهــذا هــو التلفیــ ، ورغــم  ــب مــن  لمــة مفــردة والثــاني مر ــن واحــد  ــب ر والمر
الغ ــب ومــا یــهــذا االخــتالف فإننــا نجــد أن العدیــد مــن ال س مر میــزون مــا هــو تجنــ ین 

 .هو ملف 
                                       

، تحرر  - 1 ع المصر  .109ص  ، التحبیر، ت: حفنى محمد شرفابن أبي اإلص
الغة، ت: محمد عبد القادر الفاضلي  ، ص   -  2 ضاح في علوم ال ني ، اإل  .375الخطیب القزو
ان ، ص  نظم الدر و ،التنسي التلمساني  - 3  .199العق
ة ــــــ  4 ت ة اإلرب ، ت: عصام شعیتو ، دار م  ، ) 2( الهالل ،ابن حجة الحمو ،  خزانة األدب وغا
 .33، ص1، ج)م 1991(
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ــه فقــد  ســي التلمســاني الــذ خــّص وأمــا عــن التن س الملفــوق بتعرــف خــاص  التجنــ
نــوع الشــواهد لهــذا المصــطلح أ علــى حســب نــوع وعــدد األلفــا فشــاهده فــي الملفــوق 

ه قول احدهم: لمتین وهو المتشا ل من اللفظین  س في  ه التجن ون ف  الذ 
شمل المنى وا  شأنس ألمن لي  ه ا حلّ  ادنجمعه               نس أجمعهألف

ــه اللفظــ ــون ف ه   ففــي هــذا البیــت الشــاهد ،1خطــاً  نین مســتواالن الملفــوق المتشــا
ــــة وردت (ین بـــ ـــه ضـــمیر المفعـــول والثان أجمعـــه األولـــى وهـــي فعـــل مضــــارع اتصـــل 

ه  ر الخطیب الق) مضاف ومضاف إل ني و س الملفـوق إذ (أن في زو انـت  االتجنـ
ــة امــا أن اللفظــین متشــابه،  2ابها)متشــ ن فــي الخــ ســميیتــان متفقتــاللفظ ن فــي الكتا

 .فقد سمي بذلك 
س الملف بین أكثر ون التجن قـول ابنـة القاضـي  مـن وقد  ـل لفـ ،  لمتـین فـي 

 عمارة 
اقي أودع         وني ــــــــأخذوا قلبي وساروا                  واشت
عودا           3أو دعوني  واعذلوني               ال غدا إن لم 

س الملفوق في البیـت بـین (أودعـوني  قـول  –فهنا یتضح التجن ـذلك  أو دعـوني) و
ستي*  : أبي الفتح ال

ون ذاإ              ة   ذا ملك لم  ة       ه  فدعه فدولته ذاه
ـانوا  الغـة بهـذا البیـت عنـدما  عرفـون هـذا  المصـطلح فالشـاهد وقد استشهد أهل ال

ــه أمــا  بــین  ( ــة وقــد جــاءت مضــاف ومضــاف إل ــة األولــى وتعنــي صــاحب العط ذاه
معنى الذهاب واالنصراف ة فهي   .)الثان

ـــان إذً  س الملفـــوق عنـــد التنســـي التلمســـاني یتفـــرع إلـــى مـــا  مـــا لحظنـــا أن التجنـــ ا 
س  ــان فــي التجنــ نــاه لفظــا وخطــا ، هــذا مــن جهــة، أمــا إذا  ه وهــو مــا اتفــ ر متشــا

                                       
 .199ص  ،التنسي التلمساني  -1
الغة، ت: محمد عبد القادر الفاضلي ، ص  - 2 ضاح في علوم ال ني ، اإل  .637الخطیب القزو
ع ، ص  ،التنسي التلمساني  - 3 ان  ،القسم الرا   .200نظم الدر والعق
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، وسـمي یمختلفن یالملفوق لفظ ن خطا سمي مفروق أ ملفوق مفروق من جهـة أخـر
ة.یمفروق ألن اللفظ فترقان في الكتا  ن یختلفان خطا و

( نین فــي الخــ ، وقــد یــرد هــذا  1وقــد خــص بهــذا االســم أ المفــروق (الفتــراق الــر
ــون  لمتــین أو قــد  ــأكثر مــن  ــه  س ف ــون التجنــ غة أ قــد  النــوع فــي أكثــر مــن صــ

لمتـین واآلخـر مـن أكثـر ،أحـد اللف ـه مـن  علـى الـرغم مـن أنـه مفـروق وقـد نـوع  ظـین ف
شواهد متفرقة. عادته لهذا اللون   التنسي 

 قال الشاعر:
 َم وال جاملنا    لكم قد  أخذ  الجــــــــــــا                   
 2ما الذ َضرَّ مدیَر الجا           ِم لو جاَملنا         

ــارة عــن إنــاء مــن فالشــاعر فــي هــ لمــة ''جــام'' وهــو ع ذین البیتــین قــد جــانس بــین 
ـة '' جاملنـا''  الزجاج ومن '' لنا'' وهو جار ومجرور وهذه وردت في البیـت األول والثان

یـــب لأللفـــا ـــة مـــن فعـــل ومفعـــول وهـــي مـــن المجاملـــة فـــنلح أن هنـــاك تر ون مـــع  م
.  افتراقهما في الخ

 
 المرفـــــــــــو: -1-6-2

لمتــین إحــداهما أقصــر مــن األخــر ، فتضــم إلــى القصــیرة مــن وهــو  أن تجمــع بــین 
س نا التجن عتدل ر  .3حروف المعاني أو من حروف الكلمة المجاورة لها حتى 

                                       
ع ، - 1 ع في أنواع البد عة النعمان ، دت: شاكر ها علي صدر الدین معصوم المدني ، أنواع الر ر، مط  ش
  .103، ص  1م ) ،ج1969)،(1(
ة وتطورها، مطبوعات المجمع العراقي ،ـــــ 2 الغ  ) ،ـــــ غداد (د أحمد مطلوب ، معجم المصطلحات ال
 . 289 م )، ص 1987(
ستي : هو علي بن محمد أبو الفتحــ   * ستي ال اتب ، توفي سنة  بن الحسین ال  . ه 400، شاعر و 
عة الوهیب - 3  ) ، ـــ  ة ، مصر ، (دشهاب الدین أبي الثناء ، حسن التوسل إلى صناعة الترسل ، المط
                                                                                           .44ص  ،ت)ــــ  (د
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اطـة  الخ وقد سمي بهذا المصطلح أخذا من قولهم رفأ الثوب إذ أجمع فـانقطع منـه 
عض الكلمـــة رفـــيء أنـــه بـــ ـــه 1ف تا ـــه ، وقـــد قدمـــه المـــدني فـــي  ن ـــان أحـــد ر (هـــو مـــا 

( لمة أخر  .2مستقال واآلخر مرفو من 
الغیــــین حیــــث یــــر أنــــه      فتعرــــف التنســــي لهــــذا المصــــطلح لــــم یخــــرج عــــن دائــــرة ال

( عــض أخــر لمــة و ــه مــن  س ف ــان أحــد لفظــي التجنــ ه أ  3(مــا  ، وقــد قــدم لقســم
ه منه والمفروق.  المتشا

ه ، فهـو مرفـو ألن  ه أما عن المرفو المتشـا لمـة ومتشـا ـب مؤلـف مـن  ن المر الـر
، ومثاله قول الشاعر:   نین في الخ ه الر  لتشا

اعـــــــــــــا             اإلعسار       واإلقتــــــار   من رماه هللا 
ان ذاكم أو راعا            ملك عرضـــــا          ّل ما 

قول الشاعر ة للمرفو المفروق فقد مثل له  النس ستي : و  ال
 أر قدمي أراق دمي  إلى حتفي سعى قدمي                    

 وهان دمي فها ندمي        فما أنفك من ندمي                  
ه التعقیــد مّمــا یــدفع بناظمــه اللجــوء إلــى التكلــف  شــو مــا یتجلــى لنــا أن هــذا النــوع  و

ه. حث عّما یناس  وعناء ال
ــب وقــد ا س المر ــه ذلــك التشــعب والتفــرع داخلــه وقــد أوفــى هــذا هــو التجنــ لتمســنا ف

التنســي التلمســاني فــي هــذا المصــطلح حقــه مــن الشــرح والشــواهد، وٕاذا دققنــا المالحظــة 
فإننا نجد أن الشواهد المقدمة فـي هـذا النـوع لـم تكـن مـن القـرآن الكـرم وال مـن الحـدیث 

ه ل ـــا مـــن صـــاح ـــه نـــوع یتطلـــب تكلف أن ـــدفعنا إلـــى القـــول  ـــه وهـــذا مـــا ی ـــة من ـــ الغا حق
یــب وهــذا مــا  تنفــه ذلــك التعســف والتعقیــد فــي التر س المرفــو إذ  خاصــة فــي التجنــ     و

                                       
 . 76ـــ علي الجند ، فن الجناس ، ص  1
ع ، - 2 ع في أنواع البد ر،جدت: شاكر ها علي صدر الدین معصوم المدني ، أنواع الر  .111، ص  1 ش
ان ، ص نظم الدر و  ،التنسي التلمساني  - 3  .199العق
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'' (هـذا النـوع ال یخلـو مـن تعسـف وعقـادة  ه صاحب الخزانـة '' ابـن حجـة الحمـو لمح 
یب)  . 1في التر

 
س المّحرف: -1-7  التجن

ــة فقــ أو وهــو مــا اختلــف اللفظــان المتجانســان فــي الهیئــة فقــ إمــا  مــن جهــة الحر
ون أو مـن الجهتـین معـا س المحـرف علـى حسـب مـا یبـدو أنـه 2من جهـة السـ ، فـالتجن

سـمي بهــذا المصــطلح أ محرفـا النحــراف هیئــة أحـد اللفظــین عــن هیئـة اللفــ اآلخــر، 
ون ین المتجانسیأ أن اختالف اللفظ ـة والسـ ون في هیئة الحروف أ فـي الحر ن 
ــان هــذین اللفظــین اســمین أو فعلــین أو فقــ ال فــي النــوع أو ا لعــدد أو الترتیــب ســواء 

ات ال غیر. ون االختالف في الحر ة منه أن   مختلفین، فالغا
ــه  س المّحــرف هــو مــا اختلــف ف الغیــین علــى أن مصــطلح التجنــ وقــد أجمــع جــل ال
أنــه (مــا اتفـــ  اللفظــان فــي هیئــات الحــروف ، فقــد ورد هــذا المصــطلح عنــد الحمــو 

ناه انا مـن اسـمین أو فعلـین  ر ات سواء  في عدد الحروف وترتیبها  واختلفا في الحر
 .3أو من اسم وفعل أو من غیر ذلك )

ــــین  ــــا ب ل فرق ــــون الشــــ ــــف هــــو أن  س التحر ــــذ (تجنــــ ــــه أســــامة بــــن منق وقــــد عرف
الغیین قد اتفقوا وتوحدوا في تعرفه . 4الكلمتین)  ، فنر أن ال

ـــد ال س المّحـــرف عن ـــ تســـعة فـــروع وهـــذه الفـــروع ومـــن التجنـــ تنســـي التلمســـاني تنبث
بتنحدر من قسمین :  حسـب أنـواع التغییـر سـواء أكـان المفرد و المر ، فالمفرد یتنـوع 

ون  ــة أو الســ ــب فبــدوره ینقســم إلــى مرفــو  ، هــذا التغییــر فــي الهیئــة أو الحر أمــا المر
 وملفوق.

                                       
ة اإلرب ، ص  - 1  .29ابن حجة الحمو ، خزانة األدب وغا
ان،  التنسي التلمساني - 2  .205، ص  نظم الدر و العق
ة اإلرب ، ص ابن حجة الحمو ،  - 3  .36خزانة األدب وغا
ع في نقد الشعر، ت: أحمد أحمد بدو  - 4 ا، أسامة بن منقذ، البد ة مصطفى ال ت ة م  ي ، القاهرة ، بشر
 .40، ص م) 1960، () ـــ (د
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س المحرف المفرد -1-7-1  :التجن
ة  -أ :ومثاله ،  المختلف من جهة الحر  قول الحرر

سني فروة         أضحت من الرعدة جّنه       من أل

ا مهجي        وفي شر األنس الجّنـ     سنیها واق  ـه ــــأل
لمتي ( جّنه ــ جّنـ ـة فالشاهد في هذین البیتین بین  ه ) فهنـاك تحرـف فـي الحر

 بین اللفظتین . 

ون ، ومثاله قول ابن جابر :      ب _ المختلف من جهة الس
 حّر الغرام وال سبیــــــــــل لَرشفـــــــه   ـــــــــــرده      فّتر عن برد یثیر بب           
ه                 نسب الور ُملَح الجمال لطرفه   أخذ الرشا من حسنه طرفا 

 
ــة والســ ــه جـــ _ المختلــف مــن جهــة الحر ون ، ومثالــه قــول المصــطفى صــلى هللا عل

ما َحسّنت َخلقي فحسن ُخلقي  (وسلم :   .  1)اللهم 
ـبهذا ما أورده الحاف التنسي عن التجانس المّحرف المفـرد ، أّمـا عـن أقسـام     المر

ع  ـات لصـاحب الحلـة ابـن جـابر وهـي علـى التتـا والتي هي أرعة فقد اختصرها فـي أب
ه المرفو المفروق :  ه ، الملفوق المفروق ، الملفـوق المشـت  قـال ،، المرفو المتش

 ابن جابر: 
ان منع دَ            ه لهم      لكن تخوفت قبل القرب من َعدمي ما   مي بخال
 أهًال بها من دماٍء فیهم ُبذلت     وحبّذا ورُد مــــــاٍء من میـــــــاههـــــــــــــــم           
م تحـــت َجاِههـــــــــم            ض صاب   َمْن َناله جاههم مّنا له ثقــــــــٌة      أّال 
  2قبل المماِت ومهما أسطعت فاغتنم    ِبدار والح ِبدار الهاشمي بنا             

                                       
 . 206التنسي التلمساني ، ص  -1 
 . 207، ص  السابالمصدر  -2 
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فهذا مـا قدمـه التنسـي عـن هـذا المصـطلح فقـد أوفـاه حقـه مـن الشـرح والتفصـیل مـدعما 
بجملــة مــن الشــواهد التــي ال تجعــل القــار فــي حیــرة بــل تقنعــه وتكشــف  ــّل قســم منــه

اه .  ا  الستار عن خ
 
س الناقص 8_ 1  :  _ التجن
سـبب اختالفهمـا فـي عـدد الحـروفسم ه  ن ه بین ر الناقص لنقصان التشا ، وقـد  1ي 

ـــادة  ضـــا اســـم الزائـــد ألن االخـــتالف فـــي الحـــروف وعـــددها یلـــزم منـــه ز ـــه أ ـــ عل أطل
نین فــــي عــــدد أحــــدهم ــــر ــــى ألن اخــــتالف ال ــــى اآلخــــر ، ولكــــن اســــم النــــاقص أول ا عل

قابـــل  س النـــاقص  مـــا أّن التجنـــ الحـــروف یلـــزم منـــه نقصـــان أحـــدهما علـــى اآلخـــر ، 
ــــام ، وقــــد عــــرف التنســــي هــــذا المصــــطلح ( وهــــ س الت ــــون أحــــد لفظــــي  والتجنــــ أن 

حـــرفین أن  حـــرٍف أو حـــرفین لكـــن ُشـــتر فـــي النـــاقص  س ناقًصـــا عـــن اآلخـــر  التجنـــ
ــون فــي أول الكلمــة وتــارة مــن وســطها  ــه حرفــان فــأكثر، ونقــص الحــرف تــارًة  یوجــد ف

ذلك )  . 2وتارة من آخرها ، ونقص الحرفین 
صــدر عنــ ــة عشــر وقــد نــّوع التنســي التلمســاني فــي هــذا المصــطلح إلــى مــا  ه أ ثمان

مـا  حـرٍف وهـي تسـعة ومثلهـا ف ـان الـنقص فیهـا  قسم ، حیـث أّنـه خـّص منهـا إلـى مـا 
ــّل قســم منهــا اســم یــدل علــى نوعــه وهــذا انطالقــا مــن  حــرفین  وقــد أطلــ علــى  نقــص 

ة الزادة وموقع الحروف أ موضع الزادة في الكالم .  م
 
س الناقص الُمطرّ  1_8_1  : ف التجن

ـــا ُمطرّ  وقـــد ُســـمي ـــه وألن الحـــرف نقـــص مـــن آخـــره ، وقـــد عـــرض ف ـــادة ف لتطـــرف الز
أنــه ( مــا نقــص منــه حــرف مــن آخــره ) ــون الــنقص فــي  3الحــاف التنســي عنــه  ، أ 

                                       
 . 93علي الجند  ، فن الجناس  ، ص  -1 
 .207التنسي التلمساني  ،  ص  -2 
 ، الصفحة نفسها .   الساب المصدر -3 
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ــره الحمــو حیــث قــال: ( هــو مــا زاد أحــد  ــون ُمطــرف ، وقــد ذ آخــر الحــرف حتــى 
ه على اآلخر حرًفا في طرفه األول ) ن  . 1ر

ـــا أن هنـــا ظهـــر جل الغیـــین ألن و ك اضـــطراب فـــي مفهـــوم هـــذا المصـــطلح بـــین ال
نــــي الخطیــــب  كــــون الزــــادة فــــي آخــــر الحــــرف ، وأمــــا تمــــن  رف طــــیــــر أن الم القزو

اكي فقـــد عـــد المطـــرف مـــن المضـــارعا س المضـــارع  ولكـــن  لســـ االخـــتالف ( أ تجنـــ
حرف أو حرفین مع تقارب المخارج قع   .2)عنده  

اللغـــو لهـــذا المصـــطلح ومعنـــاه االصـــطالحي فإننـــا وٕاذا حاولنـــا الـــر بـــین المعنـــى 
ــل مــن ابــن حجــة الحمــو والتنســي التلمســاني ألن التطــرف هــو  ــه  نــرجح مــا ذهــب إل

ــ  ا الصــفة الممیــزة لهــذا النــوع ، وقــد قــدم التنســي شــواهد انــت علــى طر لهــذا النــوع و
یت  رك   زاٍه زاهــــــــــــــــــــــبوجنت لوردُ ا          :3الدو

 رـــــواف وافٍ  ك ـمقلت والسحرُ                 
 ساهراه ٍ سَ في هواك  ُ ــــوالعاش                
خاف فهو شاكٍ                   شاكر یرجو و

س الناقص غیر المطرّ  1-8-2  :ف التجن
اُق  (وذلـك مثـل قولـه تعـالى  4وهو ما نقص الحرف مـن أولـه أو وسـطه ِت السَّ َواْلتَفَّ

ـة بـین (السـاق  ، 5 )إِلَى َربَِّك یَْوَمئٍِذ اْلَمَساقُ   بِالسَّاقِ  المسـاق) فعـدد  -فالشـاهد فـي اآل
لمـة (السـاق) وحتــى معناهمـا مختلـف  وهنــا ورد  ،حـروف (المسـاق) زائـد عــن حـروف 

ان بین اسمین.  االختالف أو النقص من أوله و
قول الشاعر:  ون النقص في وس الكلمة  وقد مثله التنسي   وقد 

ا ما دمتُ قُ        ته في غزاليز غَ      ا   حّ  لت دعني   لي ال تر

                                       
ة اإلرب  ، -1   .35ص  ابن حجة الحمو  ، خزانة األدب وغا
ة وتطورها، ص -2  الغ  .286أحمد مطلوب ، معجم المصطلحات ال
ان ، ص  ،التنسي التلمساني  -3   .208نظم الدر والعق
 .207، ص السابالمصدر  -4
امة، اآلیتان  -5  .29 ـــــــ 28سورة الق
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ــان فــي وســ الكلمــة  -فالشــاهد فــي هــذا البیــت  بــین (غزلــي  غزالــي) فــإن الــنقص 
س نــاقص غیــر  لــم  رف ألن التطــرفمطــأ نقــص الحــرف فــي وســطها ، فهــذا التجنــ

 قع في آخر الكلمة .
س النـاقص أنـه خـفرعـوما نلحظه من الت  ّص ات التـي عرضـها التنسـي داخـل التجنـ

ـــل علـــى  س النـــاقص المطـــرف وغیـــر المطـــرف و اســـم أ فـــرع مـــن التجنـــ ـــل قســـم 
ــه مــن نقــص ســواء أكــان مــن األول والوســ أو مــن اآلخــر وهــذا مــا  حســاب مــا وقــع ف

 حسب له فهي میزة اشتهر بها.
س الناقص المُ  -1-8-3  : لذیّ التجن
س الزائـد وسـماه لذیّ الم ـالتجن ـه  : وقد اختلف الكثیر في تسـمیته، فمـنهم مـن أطلـ عل

ــأكثر مــن حــرف واحــد فــي  الســیوطي ''المتــوج'' وهــو( ــه  انــت الزــادة فــي أحــد لفظ مــا 
 .1آخره)

ــادة بــل یــر أن المــ قدمــه علــى أســاس الز نقــص منــه ل (مــا یّ ذأمــا التنســي فهــو لــم 
حـرفین ومـن ،  2حرفـان مـن آخـره) حـرف واحـد بـل  س  ـون الـنقص لـ شـتر أن  أ 
أّنــ ــة الحــروف الناقصــة وهــي اثنــان وَــآخــر الكلمــة و م ن موقــع الــنقص وهــو یّ ه حــدد 

ة هــذا ، اآلخــر هــذا مــن جهــة ومــن جهــة أخــر  علــل ســبب تســم أنــه  نجــد الحمــو و
المـــذّ  قولالمصـــطلح  ـــه لمـــذّ (ومـــا ذاك إال ا:یل ف ن علـــى اآلخـــر یل وهـــو مـــا زاد أحـــد ر

الــذّ  ة لهــذا المصــطلح 3یل)حرفــا فــي آخــره فصــار لــه  ألن  ،لالمــذیّ هــي  وأشــهر تســم
الذیّ  ه في آخر الكلمة   ل.الزادة ف

شعر من أشعاره:  وقد مثل له التنسي التلمساني 
انِ قّ لوا       البدر طلعة وجهه  لي شادنٌ         مثل غصن ال  د منه 
 ناــــــــــــــــــــــــــعد ثم للّستبدرا بدا      صحبي قم تر   :ا تراء قاللمّ        

 .تر) -فالشاهد في البیت الثاني بین (تراء 

                                       
ة، بیروت  - 1 ع، دار النهضة العر  .625م ) ، ص 1985،()  ــــ  (د، عبد العزز عتی ، علم البد
ان، ص  - 2  .207التنسي التلمساني ، نظم الدر والعق
ة اإلرب ، ص  - 3  .28ابن حجة الحمو ، خزانة األدب وغا
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شــواهد عدیــدة حیــث شــواهد وأمثلــة  أنــه مــا أن التنســي التلمســاني قــد فصــل  أمتعنــا 
ـون التجـانس بــین اسـمین أو فعلـین أو بــین  لكـل فـرع مـن فــروع هـذا اللـون أ عنــدما 

.  مختلفین (اسم وفعل) حتى تتضح الصورة أمام القار
 
س الناقص غیر الم  -1-8-4  ل : یّ ذالتجن
ــــان الــــنّ          ومثــــال هــــذا النــــوع،  1ســــطهو قص فــــي الحــــرفین مــــن أولــــه أو وهــــو مــــا 

ـة الكرمـة بـین االسـمین الطور و كتاب مسطور)( :قال تعالى  فالشـاهد واضـح فـي اآل
الفــــتح  وومثالــــه مــــا نظمــــه أبــــ،مســــطور) فقــــد جــــاء الــــنقص مــــن أول الكلمة -(الطــــور
ستي  :ال
أ       اس ال تحسب  ا الع  لى األشعار عارمن حُ  لشيءٍ       ي    نّ أ
عٌ         ارــــــــــمن در األحجار ج زاللٌ مجار         سال السلْ  ولي ط

ل بیت  .منها  فالشاهد وارد في آخر 
، قول التنسي التلمساني:ومن   أمثلة النقص في الحرفین من الوس
ه غیر عالم لَ لنا حاكم ال طوّ       قضي  ما   هللا عمره      جهول 
یف یُ       حار الجهل أعظم عائم مٍ عَ       هُ رام العدل منه وٕانّ و   2في 

 فالشاهد في البیت الثاني بین ( َعٍم _ عائم ) .
 
س المضارع -1-9  :  تجن

ه فـــي  ( ســـمي هـــذا النـــوع بهـــذا المصـــطلح  ـــاین مـــن اللفظـــین لصـــاح لمضـــارعة الم
 .3المخرج)

ح ة وقد تطرق له العلو لتوض رع المشـابهة، وسـمي الّضـمضـارعة ، ال (هذه التسم
شــضــرعً  المضــارع لمــا أخــاه فــي الصــورة، فلمــا تشــابها فــي  ها ألنــه  هــذا الحــرف لقــب 

                                       
ان، ص  -1  .207التنسي التلمساني ، نظم الدر والعق
 .210، ص  السابالمصدر  -2 
ص ، دار الجیل ، بیروت ، (د -3  ني ، التلخ  .200ت) ، ص ـــــ  )،(د ـــــ الخطیب القزو



 ننظم الدّر و العقیا كتابمن   علمصطلحات البالغیة و النقدیة في القسم الرابا    
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                                                                        

 
72 

رنـــــاه) عرفـــــه التنســـــي ،  1ذ التلمســـــاني(فإن اختلـــــف اللفظـــــان المتجانســـــان فـــــي أنـــــواع و
، ألنهمــا إذا اختلفــا  حــرف واحــد فقــ شــتر فــي ثبــوت التجــانس أن یختلفــا  الحــروف ف

هُعــــأكثر مــن حــرف َ  ثــم الحــرف الــذ وقــع  ،ن التجــانسعــفیخرجــان  بینهمــا  د التشــا
ه في المتجان ان سینالتخالف ف س  شبیها لمقابله في المخرج أو في إن  الخـ فـالتجن

 .2)سمى المضارع
عض  الغـــي إال بـــ قوه فـــي الـــدرس ال ثیـــرا عـــن مـــن ســـ عـــد  فصـــاحبنا التنســـي لـــم ی

 اإلضافات التي تدل على تعمقه وقوة فطنته.
ـون مضـارعا وهـي  افلما عرض لنـا مفهـوم هـذا المصـطلح وضـع شـروط ن إحتـى 

قـــع االخـــتال شـــتر أن أال  ـــأكثر مـــن حـــرف اختلـــف اللفظـــان فـــي أنـــواع الحـــروف ف ف 
ـان  ون الحرفان اللذان وقع فیهما االختالف متقارین في المخرج  سواء  واحد، وأن 

 في أول اللف أو في وسطه أو في آخره.
س المضــارعة  الشــرو التــي قــدمها ، هــذا مــن جهــة ومــن جهــة عنــدوتجنــ ه یتحقــ 

ـــل مســتعمل لـــه، وال قصــدها  قى التــي  فقــد الجنـــاس تلــك الموســـ مضــارعة فـــي أخــر 
ة   بن جعفر. قدامةاألصل أن تتقارب مخارج الحروف، وقد وضع هذه التسم

س المضارعة   ثالث أقسام: في مفهوم التنسيتجن
ـــــ  -أ  س دامـــــس وطر : لـــــ ـــــر قـــــول الحر ـــــون التخـــــالف فـــــي األول،   إمـــــا أن 

 .3طامس
 طامس) ألن الدال والطاء من مخرج واحد. -والشاهد هنا بین (دامس 

ون التخالف في الوسو ب_  قوله تعـالى (  إما أن  ى ،  رة إل وجوه یومئذ ناض
  متشابهتان خطا. –ناظرة) وألن ض  -) فالشاهد بین (ناضرةربھا ناظرة

                                       
الغة -1  حي بن حمزة ، الطراز المتضمن ألسرار ال  .190، ص  2، ج و علوم حقائ اإلعجاز العلو 
ان، ص  - -2   .122التنسي التلمساني ، نظم الدر والعق
 .213، ص الساب المصدر - 3
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ــــه وســــلم ،جـــــ _ و  قــــول النبــــي صــــلى هللا عل   إمــــا أن یــــرد التخــــالف فــــي اآلخــــر، 
امـــة)  -فالشـــاهد بـــین (الخیـــل  ، 1(الخیـــل معقـــود فـــي نواصـــیها الخیـــر إلـــى یـــوم الق

 الخیر) فالالم والراء من حروف الذالقة، ومخرجها من الحنك واللسان. 
عدیدة ألنواع التجانس األخـر والتـي تنـدرج ضـمن  اضرب التنسي التلمساني شواهد

ـان الت س المضـارع سـواء  الف بـین فعلـین متجانسـین وموقـع التخــالف خــمصـطلح تجنـ
ـان التخـالف  فوأضا اآلخر ون التجانس بـین مختلفـین أ اسـم وفعـل سـواء  عندما 

شــواهد شــعرة تفــي  فــي األول أو فــي الوســ أو فــي اآلخــر ، عمومــا قــد متــع القــار 
 .الغرض

 
 
 
 
 
 
 
 الوس                 اآلخر                   األول          

                                                            
      مختلفین   فعلین   اسمین  مختلفین                   اسمین     فعلین   

                                                       
 مختلفین   فعلین   سمینا                   
                                                               

 عـــــددها تسعــــة                          
 

                                       
 ، الصفحة نفسها.نفسهالمصدر  - 1
 

س المضارع  تجن
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1-10- : س الالح  التجن
ــــاآلخر فــــي  ــــالالح أن أحــــد اللفظــــین ملحــــ  ة هــــذا المصــــطلح  فهــــم مــــن تســــم
س الالحــ هــو المضــارع  عتقــد أن التجنــ ــاس قــد یــرد لــد القــار ف الجنــاس، ألن االلت

ــــر والتأمــــل ،  نفســــه، عــــد إعمــــال الف تشــــف  ولكــــن هنــــاك اخــــتالف جــــوهر بینهمــــا 
ش ـه الت ر تفالمضارع  قع ف ه الحرف الذ  ه تشا الف لمقابلـه فـي المخـرج أو فـي خـف

س الالح ( ، أما التجن ـه الت الخ ـان الحـرف الـذ وقـع  الف بـین متجانسـین خـفإن 
 ، ه مقابله في المخرج وال في الخ ش )ال  ـالالح سـمى  س  ونفهـم مـن هـذا  ،1فـالتجن

س الحقــــــا، وقــــــد یــــــرداین المختلفــــــیأن الحــــــرف ــــــان التجنــــــ انــــــا غیــــــر متقــــــارین            ن إن 
 : 2إما في –الحرفین  –

ون الا  -أ  قوله تعالىألول: ف  ، اعد في أول اللف   .3)ویل لكل ھمزة لمزة( ت
قولـــه تعـــالى ب _    قـــع فـــي وســـ اللفـــ  اعـــد  : أ أن الت تمالوســـ ا كن م بم  (ذلك

ون تم تمرح ا كن ق وبم ر الح ي األرض بغی ون ف  -(تفرحــون  بــین فالشــاهد، 4)تفرح
 تمرحون) .

اعــد فــي آخــر اللفــ ومثالــه قولــه تعــالى(   اءھم جـــ _ اآلخــر: أ أن یجــيء الت وإذا ج
 .5)بھ  أمر من األمن أو الخوف أذاعوا

ـان ول عادته وضع لكل حالة من التخـالف سـواء  تف التنسي بهذه الشواهد بل  م 
 سمین أو فعلین أو مختلفین جملة  من الشواهد توضحه وتبینه.ابین 

ـــا المتجانســـیْ  اكي هـــذا المصـــطلح (هـــو أن یختلف ن ال مـــع التقـــارب وقـــد عـــرف الســـ
عیــد) ــون ،   6قولــك ســعید  س الالحــ هــو أن  اعــدین االحرفــإذن فشــر التجنــ ن مت

ان في أول اللف أو الوس أو في   .اآلخرفي المخرج سواء 
                                       

 .217التنسي التلمساني ، ص  -1 
 .218المصدر نفسه ، ص  -2 
ة  -3   . 1سورة الهمزة  ، اآل
ة  -4   . 74سورة غافر، اآل
ة  -5   . 82سورة النساء ، اآل
ة ، بیروت، ( -6  م زرزور ، دار الكتب العلم اكي ، مفتاح العلوم ، ت: نع  .42) ، ص  م1987)،(  2الس
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الغیــ ــل التعرفــات التــي صــاغها ال س الالحــ و ومنــه فــإن  ن حــول مصــطلح التجنــ
ــین مصــطلح المضــارعتُ  ، فالتنســي التلمســاني لمــا عــرض  ظهــر ذلــك االخــتالف بینــه و

مفهومــه وهــذا یــدل علــى أن  مــه بجملــة مــن الشــواهد التــي تضــلهــذا المصــطلح وطعّ 
ملــك تلــك الرهافــة فــي الحــّس  ــار ألنــه  التنســي  ـــل  وحســـن الــذوق واالخت ــان یــدعم 

ــد أن یلفــت  ــه یر أننــا  ــذا بــل و ضــع المصــطلحات ه مــا یخدمــه، فهــو ال  مصــطلح 
ـه ذلـك الحـزم فـي التعامـل  ضـفي عل ـه و ـة ف نمي تلك الملكـة األدب ه و اه القار إل انت

 ت.مع المصطلحا
 
 س القلب:ــــتجنی 1-11

أنهلشیر التنسي التلمساني   إذا اختلف اللفظـان المتجانسـان فـي  ( هذا المصطلح 
س القلب) س المضـارعة وقد عدّ ،  1ترتیب الحروف سمي تجن عض من أنواع تجنـ ه ال

ــه ( تبــرهعا الــذ  رشــی القیروانــي ابــنومــنهم   ضــرب مــن ضــروب المضــارعة فهــو لد
 الطائي: قالووضع مثال له  2الحروف وتتأخر)أن تتقدم 
 في متونهن جالء الشك والرب     ض الصفائح ال سود الصحائف    ب      
 .3الصفائح ال سود الصحائف هو الذ أردتفقوله 

ع المصــر وأســامة بــن  ــل مــن ابــن أبــي اإلصــ  منقــذوقــد ورد هــذا المصــطلح عنــد 
س س الع  .4اسم تجن
شــوهــذا النــوع مــن  ــه علــى حــروف اآلخــر مــن غیــر تالجنــاس  ن ــل واحــد مــن ر مل 

خالف أحدهما اآلخر في الترتیب.  زادة وال نقص و
ــس مــد قــدرة مبدعــه فــي نســجه ألنــه  ع س  ــا أن هــذا النــوع مــن التجنــ ظهــر جل و

عي. قي على إبداعاته في هذا اللون البد  ضفي ذلك الجرس الموس
                                       

ع -1 ان، القسم الرا  .221ص  ، التنسي التلمساني ، نظم الدر والعق
ه، ونقده، ت  ــــ2 محمد محي الدین عبد الحمید، دار  :ابن رشی القیرواني، العمدة في محاسن الشعراء وآدا

 .269، ص  1م ) ، ج 2009الطالئع ، القاهرة ، مصر، ( د ـ  ) ، ( 
 المصدر نفسه ، الصفحة نفسها . -3
ع في نقد الشعر ص108ینظر تحرر التحبیر ، ص  -4  .30 ، البد
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ــة  صــنفأنــه لــم  ومــا نلحظــه علــى التنســي التلمســاني  ق ــانیینهــذا اللــون  ألن  الب
ـون القلـب إمـا '' ه في هـذا اللـون أن  ـل'' أو '' ما اعتدنا عل عـض'' لكـن  قلـب  قلـب 

شاطرهم الرأ  حیث یر أن  س واجـب ، ألنّ ( التنسي لم  ص لـ ا وجـدنا نـهذا التخص
ــه ''مّ صــورا  لهــا مــا أطلــ عل ــه الحــروف  عــض'' قلبــت ف عــض مــا ووجــدن ، قلــب  ا 

عــض الحــروف) ــه  ــل'' لــم تقلــب ف ــه'' قلــب  ــ عل بــل نجــده قــد قــدم لنــا خمســة  1أطل
س القلــب بــین ثالثــین تُ  اصــورً  ــان العقلــي وقــد ور ذلــك ّصــــون فیهــا تجنــ حســب اإلم

 : 2اآلتيعلیها وهي على النحو  اقدم لكل صورة شاهد
 قال التنسي:_   

 . ا ببرد لماهُ فأر ناعمً             منیرٍ  یف لي بوصال بدرٍ          
بــرد) ونالحــ أن القلــب فیهــا قــد وقــع بــین ثــاني  -فالشــاهد فــي البیــت بــین  (بــدر 

اء'' .األولى  جُ  اق وهو حرف ''ال ا واألول   عل ثالث وثالثها ثان
ضا ممّ _    ا قاله التنسي:أ

ا موئلي أُ          وجهر  وهواك اعتماد سر             سام بهجرٍ یف 
ــاعــل فیهــا أول األولــى ثاجهــر) حیــث نــر أنــه جُ  -فالشــاهد بــین (هجــر  وثانیهمــا  ن

 قي وهو حرف الراء .ثالث الأوال و 
 :حنف قال األ_  

اب فتحٌ حسامُ         ه لألح ه لألعداء حتْ         ك ف  . فُ ورمحك ف
اآلخـــر  أ نلح أن القلـــب قـــد وقـــع فـــي فـــ حتـــف)   -شـــاهد فـــي البیـــت بـــین (فـــتح فال
قي الحرف الثاني هو حرف التاء جُ    .عل فیها األول أخیرا واألخیر أول و

 قال التنسي التلمساني:_ 
         ُّ م توقُ إو أملي       ا ذوقت  ما مر بي ق  ال وقلبي له إل

 . توق) -فالشاهد بین ( وقت 

                                       
  . 223التنسي التلمساني ، ص  -1
 .222المصدر نفسه ، ص  - 2
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انـت مـن نظمـه حتـى ال  ضاف للتنسي أن الشواهد التي صـاغها  سـوما   احـدث ل
 . للقار 

ــاعیین  س القلــب بــین لفظــین ر ومــن أمثلتــه قــول  مــا نجــده قــد مثــل لكــل مــن تجنــ
ه :   القاضي ابن النب

ه للمعتفي            فه للمعتد      ورحی جمرة سْی ُ جمرة س  فحر
ه أرع مراٍت .  ا فهذا البیت قلما نجد نظیر  ما وقع التجانس ف ّله جناس ،   له ألنه 

ون بین لفظین خماسیین وهو من  ذلك ما  أصعب أنواع هذا اللون فـي التمثیـل، و
 :  أبي تمامومثاله قول 
اء من الكتب                في حده الحدُّ بین الجّد واللعب    السّیف أصدق أن
ض الصفائح ال سود الصحائف            في متونهن جالء الّشك والرب    ب

 
 
 
 : الجناسالملح  - 1-12

  1وهو ما قارب الجناس ولم یخلص لنوع من أنواعه.
س منـــه أو  الجنـــاس ولـــ نـــي الجنـــاس علـــى جهـــة االشـــتقاق ملحقـــا  وقـــد جعـــل القزو

ـــون   أصـــال الجنـــاس مـــا   لـــه  أمـــا التنســـي هـــو اآلخـــر فقـــد جعـــل مـــن أنـــواع الملحـــ 
ومعناهــا  وترتیبهــا : وهــو (أن یــؤتى بلفظــین أو أكثــر تجتمــع حروفهــا األصــول ااشــتقاق

غة) ـون االتفـاق بـین اللفظـین المتجانسـین فـي الحـروف ،  2مع اخـتالف الصـ أ أن 
ة وفي الترتیب وتحمل معنى واحد.  األصل

رحیمومـن أمثلتـه  قولـه تعـالى ( رحمن ال ) فالشـاهد بـین االسـمین مـع اتفاقهمـا فــي ال
 المعنى األصلي.

ستي :  ومن النظم قول الشاعر ال
                                       

 .226المصدر الساب ، ص   -1 
 .المصدر نفسه، الصفحة نفسها -2 
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اب الوحْ ا        أسه هل أصاب الرشد نشوانُ ف منتشرافال في الش   ا     من 
ا   نشوان) -والشاهد بین ( منتش

قوله تعالى  ون بین فعلین مع اتفاق في المعنى األصلي ،  أتوقد  ل ی  (ومن یغل
 . 1بما غّل یوم القیامة)

 أما النوع الثاني من الملح في الجناس فهو:
وهــو أن یجتمــع اللفظــان أو األلفــا فــي مجمــوع حروفهــا األصــول أو  المشــابهة:

 2في أكثرها مع رعي الترتیب والمعنى مختلف.
عرفــه  س المماثلــة و وقــد أطلــ ابــن رشــی القیروانــي علــى هــذا النــوع مصــطلح  تجنــ

اختالف المعنى)  .3(وهي أن تكون اللفظة واحدة 
الحروف ولكن یختلفـان فـي المعنـى وقد تكون بین اسمین  حیث یتفقان بین مجموع 
ه وسـلم : امـة(ومثال ذلك قول رسول هللا صلى هللا عل فالشـاهد  )الظلـم ظلمـات یـوم الق

 . ظلمات) -بین (ظلم 
س أسامة بن منقذوقد أطل  س ،  4رالتغـای على هـذا النـوع بتجنـ ـون التجنـ حیـث 

لیمان   (بین اسم وفعل ومثال ذلك قولـه تعـالى ع س لمت م المینوأس أمـا ،  5)رب الع
قولــه تعــالى أنــه مــن الت ر فیــ  التبرــز  س المطلــ واستشــهد  ى األرض جنــ اقلتم إل ( أث

رة) ن اآلخ دنیا ع اة ال یتم بالحی س بــین مختلفــین اســم وفعــل   ، 6أرض فهنــا حــدث التجنــ
 .أرضیتم) -(األرض 

 
س الخ– 1-13  : تجن

                                       
ة  -1   .160سورة آل عمران  ، اآل
 .227، ص  التنسي التلمساني -2 
ه ونقد -3   .265ص الدین عبد الحمید،ه، ت: محمد محي ابن رشی القیرواني ، العمدة في محاسن الشعر وآدا
ابي، القاهرة -4  ة مصطفى ال ت ة م ، شر ع في نقد الشعر، ت: أحمد أحمد بدو   أسامة بن منقذ، البد

 .112) ، ص م1960،((د ـــ  )
ة  -5   .44سورة النمل ، اآل
ة  -6  ة ، اآل  .38سورة التو



 ننظم الدّر و العقیا كتابمن   علمصطلحات البالغیة و النقدیة في القسم الرابا    
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                                                                        

 
79 

س  ه اسم  تجن طل عل حمـالن مـدلوال صحیفالتّ و  وهو اختالف فـي االسـم ولكـن 
ل اواحـــد ال ، فلـــوال الشـــ ـــون اللفظـــان متمـــاثلین خطـــا مختلفـــین نقطـــا وشـــ ، وهـــو أن (

اآلخر)لتّصحف والنق   . 1أحدهما 
قوله تعالى ( ستشهد له التنسي التلمساني  ،  2)وھم یحسبون أنھم یحسنون صنعاو

قول الشاعر  حتر و اسي: ال ا الع  في المعتز 
ن الم          ا إذا سر        تغْ ولم  عُ ُر  هو المعُ  جزل ا طال   تز 

ـون التوافـ  صـورة الخـ هـو أن  فإذا تأملنا شواهد هـذا المصـطلح نجـد أن المـراد 
ع الحروف عدا حرف واحد یختلف عن الحرف المقابل له في الكلمـة األخـر   بین جم

حســبون فالشــاه ــة الكرمــة بــین ( ال  -د فــي اآل حســنون) إذ نجــد أن حــرف النــون مقــا
لمــة ، وفــي بیــت  ــل  ــاء فــي الكلمــة المقابلــة  لهــا فتغیــرت صــورة الخــ فــي  لحــرف ال

حتر فإننا نجد أن الشـاهدین (المغتـر  المعتـز) أ أتـت الغـین محـل العـین والـراء  -ال
.فحدث تغییر في الكلمة في الن محل الزا  ق

س الخـــ وقـــد قـــدموا  الغیـــین فـــي تجنـــ ـــ التنســـي التلمســـاني مـــع معظـــم ال وقـــد اتف
الشواهد ذاتها التي عرضها التنسي  لهذا المصطلح فقد قدمه ابن منقذ (هو  أن تكـون 

س التصــحیف ،  3الــنق فرقــا بــین الكلمتــین) مــا ( أمــا ابــن حجــة الحمــو فیــر أن تجنــ
نـــاه خًطـــ وقـــد جمـــع التنســـي التلمســـاني بـــین االســـمین أ  ، 4ا واختلفـــا لفظـــا)تماثـــل ر

 ّ ــــون بــــین الكلمتــــین  - (الخـــ التصــــحیف) حیــــث عــــرض فــــي تعرفـــه أن االخــــتالف 
ل ولوالهما لتّص قالن فيین تالمتجانس اآلخر. حف والش  أحدهما 

ومن أمثلة اختالف النق بین الكلمتین المتجانستین وتكونـان اسـمین قـول حـازم فـي 
 مقصورته:

م تنعمت بوصلٍ             اغمٍ         ناعمٍ  و اقتناص    5المثل الطُّ  و
                                       

 .232التنسي التلمساني ، ص  -1 
ة  -2    .104سورة الكهف  ، اآل
ع في نقد الشعر، ت: أحمد أحمد بدو  -3  .17، ص أسامة بن منقد، البد
ة اإلرب نمو ، خزاابن حجة الح -4   .36، ص 1ج،ة األدب وغا
ع ص التنسي التلمساني ، نظم الدر والعق -5  .233ان، القسم الرا
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فهنـاك توافـ  ، ـاغم) فقـد أتـت الغـین محـل العـین -فالشـاهد فـي البیـت بـین (نـاعم 
 ّ . في الخ فرق بینهما إال النقا  وتماثل ولم 

س التصحیف ما هو إال نوع من جناس المضارعة وهـذا یتجلـى  تضح لنا أن تجن و
ه.م  ن خالل األمثلة المساقة عل

 
س اإلشارة – 1-14  :تجن

ـه صـرح  س ولـم  ه عن أحد لفظي التجنـ ني ف ، أ أن أحـد المتجانسـین 1وهو ما 
ه. ما یدل عل ه  شار إل ر في الكالم بل   ال یذ

قول الشاعر:  وقد مثل له التنسي 
هخُ            اسمه         و ة موسى   اقُ رون إذا ما ـــلقت لح  ل

رها وٕانمــا أشــار إلیهــا إشــارة  انــت (نــوره) لكنــه لــم یــذ لمــة (هــرون) إذا قلبــت  ألن 
س اإلشــارة عــن لفــ بینــه  نــى فــي تجنــ ــا)  وأكثــر مــا  هــرون إذا مــا قل قولــه (و وذلــك 

ین مجانسه الجناس التام.  و
ــره  ) وقــد ذ عض مصــطلح (المعنــو ــه الــ أنــه (هــو أن  العلــو المظفــر وقــد أطلــ عل

ألفـــا یـــدُ ـــأ ره)تي الشـــاعر  ضـــا قـــول 2ل معناهـــا علـــى الجنـــاس وٕان لـــم یـــذ ، ومثالـــه أ
 مدح المهلب: فيالشاعر 

أبي أم الرئال فأجفلت      نعامته من عارض یتلهَّ   ب.حدا 
ــأبي نعامـــة فأجفلــت نعامتــه أ (روحـــه) و (أم الرئــال) هــي النعامـــة  أ أراد: حــدا 

مــة ، فهنـا جــاء الجنـاس المعنــو بـین (أم الرئــال) ) وهــو فـرخ النعاو(الرئـال) جمـع (رألٍ 
ین (نعامته)   .و

س إشـــارة ، جنـــاس اإلضـــمار  س إضـــمار وتجنـــ والجنـــاس المعنـــو ضـــران ، تجنـــ
 أصعب مسلكا من جناس اإلشارة.

                                       
 .336، ص  نفسهالمصدر  -1
ة وتطورها، ص  - 2 الغ  .288أحمد مطلوب ، معجم المصطلحات ال
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ـــز الوجـــود) ألن المتصـــفح لكتـــب  1مـــا أن المعنـــو (طرفـــة مـــن طـــرف األدب عز
را، إ اد یجد له ذ ة ال  الغة العر ص ال ني التلخـ تاب القزو ذ لم یرد هذا النوع في 

ره في عمدته. ضاح ، حتى ابن رشی القیرواني لم یذ  وال في اإل
 

س المشوش:ــــ  15ــــ 1  التجن
أنه سمي بهذا االسم فهو من اشتقاق قولك تشوش األمـر إذا مـزج واخـتل  وقد قیل 

عض  .2عضه ب
 

ـــل منهمـــا علـــى تقـــدیر ولـــم یخلـــص لواحـــد  س  ـــه نوعـــان مـــن التجنـــ وهـــو (مـــا تجاذ
قوله تعالى  ، 3هما)من ا(قد مثل له  ك دحاھ فـإن ،  4)وأخرج ضحاھا واألرض بعد ذل

تـه فـإذا قـدرنا اتفاقهمـا فـي  (ضحاها ) و (دحاها) مختلفان فـي الحـرف األول وفـي حر
ة ولم نراع ان الحر اعـدین  االختالف  االختالف في الحروف  (ض  بین حـرفین  مت

، ولكــن إذا قــدرنا اتفاقهمــا فــي الحــروف ولــم ننظــر إال إلــى  - س الحــ ــان تجنــ د) و
شوش ذهنه . سا محرفا وهذا ما یرك القار و ان تجن ة   االختالف في الحر

غة  ـه طرفـان مـن الصـ س یجاذ ل جنس من التجنـ ره صاحب الطراز (وهو  وقد ذ
ن إطال م ه دون وال   .5خر)اآلق اسم أحدهما عل
ح البراعــة) فلــو  نقــولهم (فــال تــهومــن أمثل الغــة، صــح ح ال ماهمــا وهمــا التحــد املــ

حـرف ، ولـو تحـد عینـا الكلمـة وهمـا ا العین والغین لكان مضارعا إذ شرطه االختالف 
ـ تر ه  و س تصحیف ، فهذا األمر هو الذ یذبذب القار ورأ ه الراء والالم لكان تجن

 في حیرة إلى أ نوع یلحقه.

                                       
ة اإلرب ، ص   -1  .51ابن حجة الحمو ، خزانة األدب وغا
 .162علي الجند ، فن الجناس، ص  -2
ع ص التنسي التلمساني ، نظم الدر والعق -3  .823ان، القسم الرا
 . 30 ـــ 29سورة  النازعات ، اآلیتان  -4
الغة وعلوم حقائ اإلعجاز، ج  -5   .384 ، ص  2العلو ، الطراز المتضمن ألسرار ال
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الغـة ، فـالقز  تـب ال ر في  نيوهو قلیل الذ ضـاح وال  و ـه اإل تا ـه فـي  شـر إل لـم 
صاحب خزانـة األدب،  وحتـى التنسـي التلمسـاني فـي التعرـف الـذ سـاقه هـو تعرـف 

 "طراز الحلة''.الرعیني األندلسي صاحب 
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حرفین حرف                                    الناقص   الناقص 

 
 آلخرا   الوس    األول                            خر    الوس    اآل األول 

 
 غیر مذیل            مذیل                      مطرف         غیر مطرف  

             
حسب األسماء              ة عشر منوعة   واألفعال عددها ثمان

 
 ع:ـــــالتشر -2

 لغة: 
یّ  معنى فتح و ـا إلـى الطرـ التشرع هو مصدر من الفعل شرع،  ا قال شـرع  ن ، 

اب والدّ  ه.ششروعا، أفضى إلى الطر وأ ارأنفذه، وشرع ال  1رعه إل
القصـیدة علـى وزنـین مـن أوزان العـروض وقـافیتین، فـإذا  تبنـى اصطالحا: وهو أن 

ـأن الشـاعر سق من أجزاء أ البیت جزءا أو جزءان صـار ذلـك البیـت مـن وزن آخـر، 
ا إلى وزن آخر ا  .2شرع في بیته 

ه  ســم ع الكــالم و وقــد اعتبــره التنســي التلمســاني نــوع مــن أنــواع االقتــدار فهــو مــن بــد
الوصــل والفصــل عض  التشــرع ،  3الــ ة هــذا المصــطلح  وقــد علــل العلــو ســبب تســم
مالها)(ألن ما هذا حاله من الش ة و  .4عر فإن النفس تشرع إلى تمام القاف

قال أن أول من ابتدعه هو  ر و ح هـذا  *األجدابيأما تسمیته فقد وضعها  الحر فأص
ــة وانطلقــوا مــن التعرــف الــذ وضــعه األجــدابي  المصــطلح متــداوال الغ فــي الكتــب ال

                                       
 ابن منظور، لسان العرب، مادة (شرع). - 1
ع، ج  - 2 ع في أنواع البد  .343، ص  4ابن معصوم المدني ، أنوار الر
ع ص  - 3 ان، القسم الرا  .183التنسي التلمساني ، نظم الدر والعق
الغة وعلوم حقائ اإلعجاز ، ج ىحی - 4  .70، ص 3بن حمزة العلو ، الطراز المتضمن ألسرار ال
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ــان ا حــدإوهــو (أن یبنــي الشــاعر البیــت أو النــاثر علــى قــافیتین إذا اقتصــر علــى  هما 
مّ  ــــان لــــه وزن آخــــر وتكــــون القــــافیتالبیــــت لــــه وزن وٕان  ــــة األخــــر  ن یلــــه علــــى القاف

 .1متماثلتین وتكونان مختلفتین)
ات أخــــر  ــــین تســــم الغی ــــد مــــن ال ــــه العدی ــــ عل  وذا القــــافیتین ــــالتوأممــــا أطل

حو ع المصـر قـد وضـع لـه اسـم '' التـوأم'' ألنـه یـر أن مصـطلح التوش ، فـابن اإلصـ
تنفـــه غمـــوض، وقـــد عرفـــه ( ـــان مـــن  إنـــهالتشـــرع  ـــة األولـــى  مـــن اقتصـــر علـــى القاف

ه أن یختلف الرّ ذضرب  حر وغال ان شعرا. 2ان وٕان جاز توافقهما)وّ لك ال  هذا إن 
عض مـــنهم مرادفــــ ــــا  اوقـــد أورد الـــ ظهـــر جل ة وهــــي '' ذو القـــافیتین'' و لهـــذه التســـم

الغــة أن  للســامع أن هــذا المصــطلح تــب ال ــه  الشــعر ، ولكــن مــا تعارفــت عل متعلــ 
مصطلح   القافیتین أو التوأم. التشرع وهو أكثر شیوعا من ذ هذا اللون عرف 

الـذ أطلـ علـى التشـرع  *الرنـدما نلح أن التنسي التلمساني قد نقل تعرـف 
عرفـه (ومـن محاسـن الشـعر الوصـل والفصـل ، هـو أن ینشـأ  و اسم الوصـل والفصـل و

قســمین فــأكثر فــي مواضــع متواز  اتــه فــإذا قطــع قســم مــن تلــك ــالشــعر منقســما  ة مــن أب
ــذلك إذا أُ األقســام عّمــ ــاقي تــام الــوزن والمعنــى ، و ــان ال ســق شــيء منهــا ثــم ا قبلــه، 

عده) ما   . 3وصل ما قبله 

                                       
ع المصر ، تحرر التحبیر ، ص  - 1  .522ابن أبي اإلص
 المصدر نفسه ، الصفحة نفسها. - 2
احث من طرابلس ، ت -* م بن إسماعیل بن أحمد بن عبد هللا ، لغو و  وفي األجدابي : هو أبو إسحاق إبراه

 ه . 470سنة 
ألندلس ، توفي سنة  * اء  ان خاتمة األد الرند : هو صالح بن أبي الحسن یزد بن صالح بن موسى ، 

ه الكافي في علم القوافي . 685 ت  ه ، ومن أشهر 
 
 
 . 183التنسي التلمساني ، ص  - 1
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توافــ وٕاذا حاولنــا أن نقــارن بــین مفهــوم التشــرع لغــة واصــطالحا فإننــا نجــد ذلــك ال
معنى فتح و  شرع  رنـا  ـّینبینهما ألن التشرع في اللغة هو مصدر للفعل شرع  مـا ذ

. شرع في قصیدته أوزانا وقوافي أخر ذلك الناظم في أنه   آنفا، و
حـرن مختلفـین وقـافیتین ، وٕاذا  قـوم أساسـا علـى بنـاء القصـیدة علـى  إذن فالتشرع 

 ذلك البیت من وزن آخر. حاولنا أن نسق من أجزاء البیت جزء صار
وقد عرض لنـا التنسـي التلمسـاني جملـة مـن الشـواهد حـول هـذا المصـطلح فمنهـا مـا 
ــــون شــــعرن ومثالــــه قــــول أبــــي محمــــد الحرــــر فــــي مقامتــــه  ینفصــــل منــــه قطعــــة ف

ة غداد   :ال
ة إنها         َشَرَك الرّ         ا الدن  د      وقرارة األكدارا خاطب الدن
عدا لها من دار دار        ت غدا        ت في یومها       أ  1متى أضح

) تجعـل الشـعر مـن الضـرب المجـزوء  ألن اقتصار الشاعر على قولـه (شـرك الـرد
مــن الكامــل وتمامــه یجعلــه مــن الضــرب المضــمر المقطــوع منــه، وٕان اختلفــت القافیتــان 

ان والمجر فیهمـا، ولكـن نالحـ أن الشـاعر قـد اسـتكمل األ ـة والرو انـت القاف ـات ف ب
حر وافي الكامل. انت من  ة و  رائ

ضـــرب التنســـي مـــثال آخـــر  ـــان ذا ثالثـــة أشـــعار او قـــول  حـــول هـــذا الفـــن وهـــو مـــا 
  :عضهم
عتـمض     ر  ـــــــــــــــــاه جمْ ــحشمن    عتد رفقا   اا من تملك ف      ابـــــــرم 
 2م تطیل عذابي  د     فارحم فمالي عندك صبر  ــجاوزت في الهجر الم   

ـة  ائ ة و ة ورائ ة دال ات نجد أن القاف مـا أن القـار یتفاعـل ،  فإذا ّتأملنا هذه األب
ات. قاع الداخلي لهذه األب قي وذلك اإل عث في روحه ذلك التناغم الموس  معها وت

مـــا أن التشـــرع هـــو بنـــاء البیـــت فـــابن جـــابر ن أو أكثـــر أو القصـــیدة علـــى قـــافیتی و
عته المعنونة  *األندلسي ''في بد قول: بـ'' الحلة السیرا في مدح خیر الور  طرنا ف

                                       
 .184، ص  الساب المصدر – 2
 . 518ــــ418، ص  نفسه  المصدر -2
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طرفٍ   هـــــــــــتهي عن حبننال     نى   فهو المُ   مهما رنا         فاتر    یرنو 
غصنٍ  شفي الّضنا      یهفو   .1ال صبر لي عن قرهناضر    حلو الجنى     

ــفهــذه  صــح الوقــوف منــه علــى  ــة، و ــة هائ ــات مــن الرجــز التــام والقاف ل مــن األب
ــل بیــت ف –(المنــى عــد إســقا تفعیلتــین مــن آخــر  ــات مــن الرجــز تالضــنا)  كــون األب

ة ة نون  : المجزوء والقاف
طرفٍ         ى      ـــــــــو المنـفهـا رنا مهم          رـــــــــــــتـفا یرنو 
غص        شفي الضنى حلو الجنى       ناضر   نٍ یهفو 

ننـا الوقـوف منـه علـى (رنـا  م ـل بیـت  -ما  عـد إسـقا تفعیلـة مـن آخـر  الجنـى) 
ات من مشطور ا ح األب ة.من مجزوء الرجز هذا لتص ة نون  لرجز والقاف

طرف فا         ما رنا      ــــــمه           تر    ـیرنو 
غصن ناضر            حلو الجنى            یهفو 

ن أن تسق تفعیلتین من م ل بیـت مـن ما  ح  آخر  مشـطور الرجـز المتقـدم لتصـ
ضا . ة أ ة نون ات من منهوك الرجز والقاف  األب

طرف فات         نى      ـــــــــو المـفه         ر    ــــــــــــیرنو 
غصن ناضر          شفي الضنى           یهفو 
ـه مـن تكلـف ظـاهر ، وتعسـومما  قـد  فیتضح لنا أن التشـرع صـعب الـنظم، لمـا ف

ه عن البراعة والحسن  .2یبتعد 
ــَّ الــــ  3  :زـْــــرمــ
ة: 4 العین الرّ  لغ اء ب ارة وإیم ز إش الھمس، والرم ان ك ي باللس ویت خف ز تص م

ا یُ  والحاجبین ھ مم ا أشارت إلی ل م ز ك أي شيء والشفتین ، والرم ظ ب ان بلف ب
 1بعین. وأ دبیأشرت إلیھ 

                                       
 .185ص  التنسي التلمساني ،  -1
ة اإلرب ، ص  -2  . 120ابن حجة الحمو ، خزانة األدب وغا
ة المسماة : -* ع الحلة  ابن جابر األندلسي : هو أبو عبد هللا محمد بن جابر الضرر األندلسي ، ناظم البد

 ه . 780السیرا في مدح خیر الور ، توفي سنة 
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ستعمل المـتكلم الرمـز: الرّ اصطالحا مـا فـ مز هو ما أخفي من الكالم وٕانما  المـه ف ي 
افة الناس، یرد طّ  عضـهم، فیجعـل للكلمـة أو للحـرف اسـما  واإلفضاءه عن  ـه إلـى 

 .2ممن أسماء الطیور والوحش أو سائر األجناس أو حرف من حروف المعج
(ومــن أنــواع الرمــز : وقــد جعلــه ابــن رشــی القیروانــي نــوع مــن أنــواع اإلشــارة إذ قــال 

صف إمر   تل زوجها:ة قُ أ قوله أحدهم 
لّ ح أو مع جُ الحصى       مع الصْ  ددَ َعَقْلُت لها من زوجها عَ   . 3)أصیل نح 

 م مما جعلها تعد الحصى.أ أن هذه المرأة ترك لها زوجها إال الهّ 
الغي قد اعتبروا الرمز نوع أهلما نجد العدید من  من أنواع اإلشـارة أو  االدرس ال

ح و  ـــة تتفـــاوت إلـــى تلـــو اكي یـــر أن الكنا ـــة، فالســـ مـــاء عـــرض ورمـــزتالكنا حیـــث  وٕا
نحـــو " عــــرض القفــــا "         ( قـــال: ــــة مـــع نــــوع مـــن الخفــــاء  انــــت ذات مســـافة غر وٕان 

ـان إطـالق ا أل و " عرض الوسادة " ف ن الرمـز هـو أن تشـیر اسـم الرمـز علیهـا مناسـ
قة )  .4إلى قرب منك على سبیل الحق

ع المصـر لهـذا المصـ ـه طوقد أشار ابـن اإلصـ تا ع القـرآن''لح فـي  وعرفـه  '' بـد
المه مـع إرادتـه إفهـام المخاطـب مـا أخفـاه فیرمـز  (أن یرد المتكلم إخفاء أمر  ما في 

المه) طرإلى ه  له في ضمنه رمزا  یهتد  . 5استخراج ما أخفاه من 
عني  حل محل أومن هذا نفهم أن مصطلح الرمز  ـه آخـر  حیـث یـدّ  شيءنه  ل عل

حــاء  لّمــ فهــم المخاطــب أن هــذا الرمــز هــو إ حیــث  قــه ،  طا ا هــو متعــارف ولكــن ال 
ــارة عــن شــيء  ــون ع ــه إذ  حــل محــل شــيء مجــردعل ــون  ملمــوس  شــتر أن  وال 

ه.تواف أو   تطاب بین الرمز والمعنى الذ یدل عل

                                                                                                              
 مادة (رمز).ابن منظور ، لسان العرب ،  - 1
ان ،  وهب الكاتب ابن  - 2 غداد ، ( د ــ  ) ، ،  البرهان في وجوه الب  ت : أحمد مطلوب وخدیجة الحدیثي ، 
 . 137م ) ، ص 1967( 
ه ونقده، ت: محمد محي الدین عبد الح - 3  ید، مابن رشی القیرواني ، العمدة في محاسن الشعر وآدا

 .253ص 
اكي  - 4  .194، ص علوم مفتاح ال،  الس
ع القرآن ، ص ــــ   5 ع المصر ، بد  .321ابن أبي اإلص
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ع''  ــة وهــي  السجلماســي مــا أن صــاحب '' المنــزع البــد قــد اعتبــر الرمــز مــن التعم
ـة'' ل اللغو وعلـى الـرغم مـن أن الحـاف ،  1جنس من اإلشارة واعتبر الرمز من'' األقاو

قـــدم  ـــان قـــد نظمهـــا  تعرفـــاالتنســـي لـــم  ـــة  واضـــحا ولكنـــه اكتفـــى بوضـــع قصـــیدة رمز
ــة والــوزن ذاتــه ردا  القاف جــواب علــى قصــیدة قــدمت لــه، ففــك رموزهــا ونظــم قصــیدته 

 على ما تلقى إذ قال:
  واْب ـــــــــمن هذه الجملة هاك الجَ     ا مبتغي تفسیر ما في الكتاب        
 في سورة ''المیراث'' نلت المناب   '' هو المقصود منها وجا       ُتْبتُ ''   
ضا بدا           وسورة ''األحقاف'' دون ارتی     ابـــــــذلك في (األعراف) أ
  2َحواَها الِكتـــــــــاب فهي ثالث َقدْ  ــــــــا           ـــــــــــــــــــــــــفهــــذه جمــــلة آیـــاتــهــــــــــــــــــــــــ      
فــرق بــین  كولكــن هنــا ،قــد جعــل الرمــز نــوع مــن األلغــازو یتضــح لنــا أن التنســي  

عـــض  ر  ـــون فیهـــا مـــا یـــدل علـــى المعنـــى بـــذ الرمـــز واللغـــز، ألن األلغـــاز ال بـــد أن 
ین غیره وأسمائه فهو أظهر من الرمز. ة ، بینه و  3أوصافه المشتر

 ــــ الطبـــــاق : 4
قــة الموافقـة  ــل شـيء والمطا ـاق : غطـاء  قـت بــین الشـیئین، إذ جعل،  الط هــا توطا

 .4على حذو واحد
 5: الجمع بین لفظین متقابلین، أ متضادین في المعنى. اصطالحا

قة والتطبی والتضاد معنى واحد. اق والمطا  والط
قــة وهــو ــه مصــطلح المطا طلــ عل ــاق  ــاب أن الط ــر التنســي فــي هــذا ال ر و (ذ

ــا تقابــل التضــاد أو  ار ــان أو اعت ــا  ق ــه  مــن حیــث الجملــة حق الشــيء مقابلــه أ مناف
 . 1غیره)

                                       
ة المعارف ، المغرب ، ــــ   1 ت ع ، ت: عالل الغاز ، م س أسالیب البد ع في تجن  السجلماسي ، المنزع البد

  .268م ) ، ص 1980) ،( 1( 
 . 305التنسي التلمساني ، ص  - 2
الغةبدو ط - 3 ة، ص  انة ، معجم ال  .262العر
). ،ابن منظور ،  لسان العرب -4  مادة (طب
5-  ) ،  (  .162م ) ، ص  1979عبد النور جبور ، المعجم األدبي ، دار العلم للمالیین ، بیروت ، (د ــ 
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ومــن خـــالل التعرــف اللغـــو واالصـــطالحي فــإن الموافقـــة والمشــابهة ال تشـــیر إلـــى 
ـه الجمـع بـین الضـدین، وهنـا مـا  ـون ف ـاق الـذ  المعنى االصطالحي لمصطلح الط

ه ابن الحجـة  عـد أو انعـدام العالقـة بـین المعنـى الحمـو حیـث یـر أن هنـاك ُ أشار إل
 اللغو واالصطالحي لهذا المصطلح.

ــاق  مــا نجــد أن  ،جــده أقــرب إلــى معنــى الجنــاسیألن المــتمعن للمعنــى اللغــو للط
ــاق  عــرف الط ــه  ،2أنــه ( الجمــع بــین الشــيء وضــده)ابــن المعتــز  تا وقــد تطــرق فــي 
ع للمعنى اللغو وأش اق.البد  ار إلى ما ورد في الشعر والنثر من ط

ن عوٕاذا تناولنا ما قدمه التنسي التلمساني من تعرف لهذا المصطلح فهو لم یخرج 
الغیــ ــاق عنــده تماثــل أ وضــع یدائــرة النقــاد وال ــه، فالط عن ــاق ومــا  ة الط ن فــي تســم

ارز بینهما.یئین الش عضهما دون أن نجد أ اختالف   في مواجهة 
اق تعرفات منوعة وعدیدة. وٕاذا ت ة فإننا نجد أن للط الغ  صفحنا الكتب ال

معنیــــین ه 290فقــــد أطلــــ ثعلــــب (ت  ــــر اللفــــ  أنــــه (تكر ــــاق  ) مــــثال علــــى الط
فإذا تأملنا هذا التعرف نجد أنفسنا أمام تعرـف لنـوع الجنـاس، أمـا قدامـة  ، 3مختلفین)

قة وهي  ه مصطلح المطا تكون في الشعر معـان متغـایرة  أن( بن جعفر فقد أطل عل
ت فـي لفظـة واحـدة وألفـا متجانسـة مشـتقة س التـام؟  ،4)قد اشتر س هـذا هـو التجنـ ألـ

ــاق والجنــاس ، ومــن قوهـذا مــا یــدفعنا إلــى القــول أن  دامــة بــن جعفـر قــد أخلــ بــین الط
ة قرب من شیخنا التنسي ، فهو یر مد آلجهة أخر نجد رأ ا  في هذه القض

                                                                                                              
ع، ص التنسي التلمساني ، نظم الدر والعق -1  .267ان ، القسم الرا
ه  -2 ع ، نشره وعل عل غداد ، ( أغناطیوسابن المعتز، البد ي ،  س  م ) ،  1979( ) ، 1راتشوف

 .36ص 
ح -3 اس أحمد  )  یىأبو الع  ،    ثعلب، قواعد الشعر ، ت: رمضان عبد التواب، دار المعرفة، القاهرة ، (د.
 .53ص ، م )  1966(
4-  ، ( ة ، بیروت ، (د ـ  قدامة بن جعفر ،  نقد الشعر ، ت : محمد عبد المنعم خفاجي، دار الكتب العلم

 .162ص 



 ننظم الدّر و العقیا كتابمن   علمصطلحات البالغیة و النقدیة في القسم الرابا    
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                                                                        

 
90 

قة هو التضاد بین معنیین، وٕان تضـادا أو اختلفـا فـي المعنـىأن أسا ( ، 1)س المطا
ـــاق عنـــد التنســـي ـــه فالط ـــة أو مجازـــة وهـــو علـــى  (وعل ق هـــو مقابلـــة ســـواء أكانـــت حق

اق اإلیجاب و الجمع بین الشيء وضده میل إلى ط  .2)حسب تعرفه 
 

قي : -4-1 اق الحق  الط
ــان بــین اســمین أو فعلــین أو حــرفین ومثــال هــذا  ــة ســواء  ق ألفــا حق ــان  وهــو مــا 

ـة  فالشـاهد ،  ) رقود موھ اوتحسبھم أیقاظ(  18النوع قوله تعالى في سورة الكهف اآل
قا  ة الكرمة بین (أ  رقود) . –في اآل

ــون بــین فعلــین وذلــك مثــل قــوه تعلــى (_  و  وقــد  ھ ھ ى وأن حك وأبك و أض ھ ھ وأن
ا )، فالشاهد في ( أض 3)أمات و أحیا ى ) ، ( أمات ــ أح  حك ــ أ

قولــه عــز وجــل ( _   اأمــا بــین فعلــین  ا م عھا لھ ا إال وس ف هللا نفس بت  ال یكل كس
 علیها). -فالشاهد بین (لها   ،4)وعلیھا ما اكتسبت

مــا فــي قولــه تعــالى_   ــون بــین اســم وفعــل ،  ا (وقــد  اَن َمْیتً ْن َك اهُ أََوَم  5)فَأَْحیَْینَ
 .فالشاهد بین (میتا وهو اسم وأحییناه هي فعل)

 قول الشاعر: ،ومثال هذا نظما 
ان یدعى         ح یدعى حازما حین یجزع      س الصبر حازما  القد   فأص

 .یجزع) -فالشاهد في هذا البیت بین ( الصبر  
 

 
اق المج -4-2 :ـــالط  از

                                       
، ت: السید أحمد صقر ، دار المعارف ، مصر ، ( -1  حتر       )  ، 2اآلمد  ، الموازنة بین شعر أبي تمام وال

 .245ص  ، (د ــ ت)
ع ، ص والعق التنسي التلمساني ، نظم الدر -2   .267ان ، القسم الرا
ة   -3   . 44سورة  النجم  ، اآل
ة  -4  قرة ، اآل  .  286سورة  ال
ة  -5   .  122سورة  األنعام ، اآل
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ألفا المجاز ،  ان  ضـاوهو ما  ان المجازان متقـابلین أ ون المعن شتر أن   1و
ه قدامة بن جعفر  سم ألفا المجاز  أتي   .'' التكافؤ''وهذا الضرب الذ 

 ومثاله قول الشاعر:
حمي الدمار صحُ  اسل        حلو الشمائل وهو مر   ة اإلرهاق.ب

س فــي اإلنســان وال مــن خصــاله وشــما -فالشــاهد فــي البیــت (حلــو  ئله مــا مــر) فلــ
حاسة الذوق.  یذاق 

ذلك قولـه تعـالى  اهُ (و ا فَأَْحیَْینَ اَن َمْیتً ْن َك ـاء  )أََوَم أ ضـاال فهـدیناه فـالموت واإلح
.  متقابل معناهما المجازان وهما الضالل والهد

ـان المجازـان متقـابلین، وٕاال دخـل فـي إ ـون المعن اق المجاز أن  هـام یفشر الط
اق.  الط

 
اق  -4-3 :الط  المعنو
ضده في المعنى ال في اللف  تُْم إِالَّ (قوله تعالى ، 2هو مقابلة الشيء  ا أَن الُوا َم قَ

ِذبُونَ  تُْم إِالَّ تَْك ْيٍء إِْن أَن ن َش ْحمن ِم رَّ َزَل ال ثْلُنَا َوَما أَن ْیُكْم  بََشٌر ّمِ ا إِلَ ُم إِنَّ ا یَْعلَ الُوا َربُّنَ قَ
علم ،   3)لَُمْرَسلُونَ   أننا صادقون.أ أن هللا 

 
 
 
 
  ب:ـــاق السلـــطب -4-4

                                       
ة، بیروت ، (د -1  ،) ــ  قدامة بن جعفر ، نقد الشعر، ت: محمد عبد المنعم خفاجي ، دار الكتب العلم
 .162ص ،    ت) ــــ  (د
ع،علي  -2 ع في أنواع البد  . 39ص ، 2ج صدر الدین معصوم  المدني، أنوار الر
س ، اآلیتان  - 3  .15 ــــ 41سورة 
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ـــین فعلـــي مصـــدر واحـــد ، مثبـــت ومنفـــي، أو أمـــر أو نهـــي عرفـــه 1هـــو الجمـــع ب ، و
ــون  ــاق التنســي: تــارة  ــا الط ــون ســلب ثبوت ر لفــ مثبــت ثــم وتــارة  ــأن یــذ ا وذلــك 

س،  2ىینف  :ومثاله قول امر الق
الكواعب مولعا.ّزجزعا     وعم نجزعت ولم أجزع من البی      ا   ت قل

قــة فـــي هـــذا البیـــت هــي فـــي الجمـــع بـــین (جزعــت ولـــم أجـــزع) وهـــي حاصـــلة  فالمطا
ضا قوله عز وجل ( ه، ومثاله أ ي بإیجاب الجزع ونف ا ف م م ي نفسي وال أعل ا ف تعلم م

ه. ، 3)نفسك ات العلم ونف ة الكرمة واردة بین إث قة في اآل  فالمطا

 

 :المقــــابلةـــ  5 
الشــيء مقابلــة ولغــة ــ : قابــل الشــيء  المواجهــة والتقابــل  ،عارضــه، والمقابلــة، ال اق
 .4مثله

ضــاد ذلـــك ، أو یخالفــه علـــى اصــطالحا مـــا  معنیــین أو أكثـــر ، ثــم یــؤتى  : أن یـــؤتى 
 5الترتیب.

عضــها صــنأن  وقــد عرفهــا قدامــة بــن جعفــر:( ع الشــاعر معــاني یرــد التوفیــ بــین 
مـــا یخـــالف علـــى الصـــحة أو  ، وفـــي المخالفـــة  مـــا یوافـــ ـــأتي فـــي الموافقـــة  عض ف الـــ

مـا یوافقـه  ـأتي ف عدد أحواال في أحد المعنیین، فیجب أن  مثـل الـذ شتر شروطا و
ضد ذلك)شرطه وعدّ   .6ده وفي ما یخالف 

الغیــین فقــد  فالتنســي التلمســاني لــم یخــرج فــي تصــوره للمقابلــة عــن أســالفه النقــاد وال
ـــالمعنى ، فهـــي عنـــده تمثـــل صـــورة مـــن صـــور الم افقـــة بـــین و حـــاول أن یـــر المقابلـــة 

                                       
ع، -1 ع في أنواع البد  . 41ص ، 2ج علي صدر الدین معصوم  المدني، أنوار الر
ان ، ص  -2  .269التنسي التلمساني ، نظم الدر و العق
ة  3    . 118ــــــ سورة المائدة ، اآل
 لسان العرب ، مادة ( قبل ) . -4
ة ومصطلحاتها ، دار العودة ، بمحمد  سعید أس -5 ، الشامل ، معجم في علوم اللغة العر الل الجند  ر و
 .887 ، ص م)2004( ،)ــــ  (د
 .141قدامة بن جعفر ، نقد الشعر ، ص  - 6
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معنیین متوافقین أو معـان متوافقـة ثـم  ىأن یؤت ضادة  أو المتقارة فهي (تالمعاني الم
قابلهاما   .1التواف خالف التقابل) دعلى الترتیب، والمرا قابلهما أو 

مات أخـر لـه  اق تقسـ ومما أضاف التنسي التلمساني أنه أدرج تحت مصطلح الط
 فهناك:

 
 اق مقابلة ثبوتي:ــطب -5-1

معنیین فصاعدا ال منافاة بینهما، ثم   اق المقابلة في الثبوت وهو أن یؤتى  أ ط
ون في مقابلهما دون نفي على ترتیب ما تقدم ، ف ل من  یؤتى  هذا النوع تعدد في 

أو خمسة أ قد یرد بین اثنین اثنین أو ثالثة ثالثة أو إلى أرعة أرعة  ، 2المتقابلین
اغة أمثلة وشوا ... وقد وفّ خمسة الت التنسي في ص ، هد لكل هذه األنواع من المقا

  :ومنها على سبیل التمثیل ال الحصر
یال (قــال هللا تعــالى  حكوا قل را فلیض وا كثی انــت المقابلــة بــین اثنــین  3)ولیبك ،  فهنــا 

اء) ، (قلیل -اثنین أ بین (الضحك   ثیر). -ال
اس بن مرداس :   أما مثاله نظما قول الع

ثیر.          م  ار ال      فإّني في خ م قل  فإن أك في شرار
ثیـر )، وأّمـا عـن  ال ــــ  م ) ، ( قل ار م ــــ خ فالشاهد في هذا البیت وقع بین ( شرار

عضهم :   المقابلة بین ثالثة ثالثة ومثالها قول 
ك فجْد بها             ا عل ن  على الّناس طّرًا قبل أْن َتَتفّلت   إذا جادت الدُّ
قیها إذا هي وّلــــت . و   فال الجوُد ُفنیها إذا هي أقبلْت              ال البخُل ی

قاء ) ،( اقبل  –البخل ) ،( الفناء  –فالمقابلة في البیتین بین ( الجود   وّلى). –ال
        

سبب النفي ي:ـــاق مقابلة سلبــــطب -5-2 ه  ون التقابل ف  .1و
                                       

ع ، ص ظم الدر والعقالتنسي التلمساني ، ن - 1  .338ان ، القسم الرا
 .269، ص  المصدر نفسه - 2
ة - 3 ة ،  سورة التو  . 83اآل
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 :قول ابن جابر  ومثال هذا النوع
ا     غزليها ولم أقطع بها مْ فلم ألُ              عتــــــــــــــطِ لینا بها قُ المت وطیب ل
ه ولم أسم         لْ حو مِ نع و مول: أجب واسعذقال ال     .لمِ ع ولم أَ ـــــــفلم اج

ــاثنین و فــي الثــاني مقابلــة ثالثــة بثالثــة ، وهــذا مّمــا  ففــي البیــت األول مقابلــة اثنــین 
  عّز وجوده .

 
قي):  -5-3 اق غیر مقابلة ثبوتي (حق  ط
ــان، إلــى أن ین( ر شــيء ومقابلــه ثــم شــيء ومقابلــه إن  هــي غرضــك ، تهــو أن نــذ

غیر النفي) ه  ة. ، 2والتقابل ف ق ألفا حق قة  ع مطا  وهو عند ابن أبي األص
َوَمْن ُھَو ُمْستَْخٍف بِاللَّْیِل َسَواٌء ِمْنُكْم َمْن أََسرَّ اْلقَْوَل َوَمْن َجَھَر بِِھ (ومثالها قوله تعالى: 

وما یستوي األعمى (ومن أبلغ ما جاء في هذا النوع قوله تعالى )َوَساِرٌب بِالنََّھارِ 
وال النور وال الظل وال الحرور وما یستوي األحیاء وال  والبصیر وال الظلمات

 .3)األموات 
 ومنه نظما قول أبي صخر الُهَذلي : 

ا والذ أمره األمُر          ى وأضحك والذ       أمات و أح  َأما والذ أ
َفْیِن منها ال َیُرُعهما الّذْعــــــــــُر          ْتني أحُسُد الطیر أن أر      أِل  لقد َتر

     
اق غیر مقابلة سلبي: 4ـــ  5   ــــ  ط

ان إلـى أن ینتهـي غرضـك والتقابـل  ر شیئا ومقابله ثم شیئا ومقابله إن  وهو أن نذ
النفي. ه   4ف

 ومثاله قول صاحب الحلة:
قُ         كٌ لَ رأ ما ال رأ مَ  إلى نبيّ           . موقام حیث أمین الوحي لم 

                                                                                                              
ع ، ص العق التنسي التلمساني ، نظم الدر و - 1  .272ان ، القسم الرا
 المصدر نفسه ، الصفحة نفسها . – 2
ة ،  سورة الرعد  -3  .10اآل
 .273، ص  التنسي التلمساني  - 4
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ة:ـــــتدبیـــج الكنـ -5-5  ا

 .1ج: النقش والتزین، ودبج األرض المطر، یدبجها دبجا روضهاالتدبیج: لغة: الدبْ 
ع المصـــر وقـــد عرفـــه(وهو أن بیوالتـــد ج مـــن الفنـــون التـــي ابتـــدعها ابـــن أبـــي األصـــ

اء مـن وصـف أو مـدح  رها مـن أشـ ة بها والتورة، یـذ قصد الكنا ر المتكلم  ألوانا  یذ
ان فائدة الوصف بها)اسیب أو غیر ذلك من الفنون أو نأو هجاء أو   .2 لب

ـــاق لمـــا بـــین ال  لـــونین مـــن التقابـــل، فـــإنهموالحـــ أن التـــدبیج داخـــل فـــي تفســـیر الط
المعنیین المتقابلین في الجملة المتضادین في حدّ فسروا  اق   .3الط

ــاق بــین ألفــا دالــة علــى ــانوأمــا عــن تــدبیج الك قــع الط عرفــه التنســي (هــو أن  ة ف
 .4وان وتكون تلك األلفا أرد بها الزم معناها)لاأل

 :وسين حمید الطّ ومثال هذا اللون قول أبو تمام في مرثیته لمحمد ب
اب الموت حمرً تردّ           رْض دس خُ نْ ى      لها اللیل إال وهي سُ دجا فما  ث

الخضـرة عـن دخـول الجنـة  ونـه مقتـوال ، و نى بلفظـه (حمـرا) عـن  فإن الشاعر قد 
سها وهذا وارد في المدح.   أو مال

ة. عوهنا رص نا الغي وهو   التدبیج بلون 
 
ة:ج ـــــتدبی -5-6  التور

ــة فیهــا وهــ ــاق بــین ألفــا األلــوان مــع وجــود التور قــع الط قصــد المعنــى  يوهــو أن 
ان عید مما له معن  . 5ال

                                       
 لسان العرب، مادة (دبج). - 1
ع المصر ،  - 2  .532التحبیر ، ص  تحررابن أبي اإلص
ع  علي صدر الدین المعصوم المدني، - 3  .48، ص 2ج ،أنوار الر
ع ، ص التنسي التلمساني ، نظم الدر والعق - 4  .273ان ، القسم الرا
 .274، ص المصدر نفسه  - 5
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الغی  رّ َبـغْ ا  ذْ ن في هذا النوع وهو قول الحرر في مقامته(فمُ یوأشهر مثال تداوله ال
ضَّ  ، اســــودَّ المحبــــوب األصــــفر ورّ ش األخضــــر، وازَ العــــ ض وابــــ ــــ یــــومي األبــــ  دو َف

 . 1)األحمر، فحبذا الموُت رق ز األ وُّ العدُ  ، حتى رثى لياألسودُ 
ــــد  عی ــــب للمحبــــوب األصــــفر أ إنســــان ذو صــــفرة ، وأمــــا المعنــــى ال فــــالمعنى القر

ارة  دالذهب وهو المرا ة الع ق ون تورة و  ة.انف
 
 اق الخفي:ــــالطب -5-7

ـــاق وذلـــك نظـــرا  الط الغیـــین ملحقـــا  ـــه وهـــو وقـــد جعلـــه معظـــم ال لخفـــاء التضـــاد ف
مقابلـــه) ونـــان  ،  2(الجمـــع بـــین أمـــر ومـــا یتعلـــ  مـــا أن هـــذا الجمـــع بـــین األمـــرن 

ة هأحــــدهما ب قابــــل اآلخـــــر نــــوع تعلـــــ مثــــل الســـــبب مـــــا  مـــــا (معنیــــین بتعلـــــ أحــــدهما 
ـاق الخفـي الـد هـذهن التنسي التلمساني لم یخرج عـن فإ  ،3واللزوم) مـه للط ائرة فـي تقد

قابلفهو حسـب  (أن  قابـل  قة  لكنه  ال له حق س مقا ما ل ألنـه ال ،  4)متعلقـهالشيء 
عیــدا عــن أ هــدف مجــرد مــن أ تــأثیر وٕانمــا  قــة  التضــاد أو المطا ــن أن یــؤتي  م

ع  غي أن تأتي مرشحة بنوع من البد قولـه عـز ،  ین وقد استشهد العدید من هذا النـوع 
وا فَوجــل ( اتِِھْم أُْغِرقُ ا َخِطیئَ اًراِممَّ ــة فــإن إدخــال النــار  ، 5)أُْدِخلُوا نَ فقــد شــرحت اآل

ا. غراقستلزم اإلحراق المضاد لإل اقا خف سبب ذلك ط  فصار 
  : نظما قول أبو تمام  تهأما من أمثل

ِّ  اهات إال أنَّ  ا الوحشِ مهَ              6تلك ذوابل إال أنّ  أوانس     قنا الخ

                                       
ر العري ، القاهرة ، ( د ــ  ) ،  عبد الفتاح - 1 ع في ضوء أسالیب القرآن ، دار الف  الشین  ، البد
 .  30م ) ، ص 1999( 
ع ، ص  عبد الفتاح - 2  .  141سیوني  ،  علم البد
ة وتطورها ، ص  ، أحمد مطلوب - 3 الغ  .522معجم المصطلحات ال
 .274التنسي التلمساني ، ص  - 4
ة ،  سورة نوح  - 5  .25اآل
ضاحني ، والخطیب القز  - 6 الغة ، ص  اإل  .335في علوم ال
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     تلـــك ) وهمـــا مـــن أســـماء اإلشـــارة –فالشـــاعر فـــي هـــذا البیـــت قـــد طـــاب بـــین (هاتـــا 
عیـــد، فقـــد إ ســـماو (هاتـــا)  وعـــي ذلـــك فصـــار رُ شـــارة للقرـــب أمـــا (تلـــك) فاســـم إشـــارة لل

ا. اق خف  الط
ع قائال ه البد تا اق وأخفـاه :  وقد أشار ابن المعتز في  قولـه تعـالى فـي أن أملح الط

اص( ي القص م ف اة ولك ــاة،  1)حی ســبب الح  ألن معنــى القصــاص القتــل فصــار القتــل 
ر. عد تأمل وف اق فال یدرك إال  اق الخفي یدق أمر الط  فالط

 
 اق:ــهام الطبـــإی -5-8

 ، قـة عنـد الحمـو ـة أو إیهـام المطا الغ عـض الكتـب ال قال له إیهـام التضـاد فـي  و
ني  اق وقد ألحقه القزو ن التفاوسماه المدني إیهام الط م اق(وهو ما  ـه بـین بالط ل ف

قة المراد منهما تقابل ما) ن بین حق  .2 الظاهر من مفهوم اللفظین وٕان 
عرفــه التنســي التلمســاني (هــو أن ُ  عبــر عنهمــا و عمــد إلــى معنیــین غیــر متنــافیین و

ــان) مــدلوالهمابلفظــین یتنــافى   ق  فــنلح أنــه اشــتر فــي المعنیــین انعــدام النفــي،  3الحق
قوله دعبل الخزاعي:  ومثل له 
ا سلم من رجلٍ  ىحِ َض       ال تعجبي   .ك المشیب برأسه ف

ثـرة الشـیب ولكنـه مـن  ة عـن  نا ارة (ضحك المشیب) هي دالة على ظهوره أو  فع
ــاء وظهــور المشــیب ولكــن  قــة ، حیــث ال یوجــد تقابــل بــین ال حیــث اللفــ یــوهم المطا

و  الضحك الذ  ـاء فحصـل التنـافي، وقـد الشاعر عبر عنه  قته مضـاد لل ن في حق
ـــه بإیهــام التضـــاد ألن  ـــرا بلفظــین یوهمـــان التضــاد نظـــرا إلـــى الأطلــ عل معنیــین قـــد ذ

 4الظاهر.
 

                                       
قرة  - 1 ة،  سورة ال  .179 اآل
ني،  - 2 ضاحالخطیب القزو الغة ، ص  اإل  .337في علوم ال
 . 275التنسي التلمساني ، ص -  3
ة ، دار المنارة للنشر والتوزع، جدة ، (بدو ط - 4 الغة العر  .743، ص ) م1988() ، 3انة ، معجم ال



 ننظم الدّر و العقیا كتابمن   علمصطلحات البالغیة و النقدیة في القسم الرابا    
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                                                                        

 
98 

الطب -5-9  اق:ــالملح 
ــاق فهــمو الط أنــه  ،منــه أن هنــاك مــا یلحــ  الغیــین  ــه العدیــد مــن ال وقــد أشــار إل
ــاق الخفــي و حــیل ــاق: الط الط ــاق وقــد ســب التطــرق إلیهمــا ولكننــا نجــد   إیهــام الط

ســتلزم  ر مــع الشــيء مــا  ــاق (وهــو أن یــذ الط ــأن الملحــ  قــول  التنســي التلمســاني 
ــه) قولـــه تعـــالى (،  1مناف ى الكُ دَّ ِشأَ وقـــد مثـــل  نھماء عل اء بی ار رحم ألن الرحمـــة  2)ف

ـذلك فـي قولـه تعـالى  ة عن اللین الذ هو مناف وضد الشـدة و  ومن(تستلزم أو مسب
ِلِھ  ْن فَْض وا ِم ِھ َوِلتَْبتَغُ ُكنُوا فِی َل َوالنََّھاَرِلتَْس ُكُروَن  َ وَرْحَمتِِھ َجعََل لَُكُم اللَّْی ْم تَْش ، 3) لَعَلَُّك

ة المضادة  ستلزم الحر ون.فإن ابتغاء الفضل  ة للس  والمناف
اق هو راجع إلى الضدین الط وقـد أشـار ،  4یر صاحب خزانة األدب أن الملح 
قابــــل اآلخــــر) مــــا  ــــه المــــدني (الجمــــع بــــین معنیــــین یتعلــــ أحــــدهما  ــــة  ، 5إل وأورد اآل

ة   من سورة الفتح). 29الكرمة ذاتها (اآل
س. عومن هذا النو   نظما قول امر الق

سً أن قلوب الطیر رطً  ا الي فُ شَ اب والحَ نَّ رها العُ ا     لد وْ ا و  .ال
ـالي) فـال منافـاة بینهمـا  فقد طـاب الشـاعر بـین (العنـاب) ا ولكـن لّمـ، و (الحشـف ال

الي بتغییر لونه حصل التنـافينَّ ان الع ـالالزم  اب من الزمه صفاء اللون والحشف ال
 فیهما.

ع ــاق الـــذ  تبـــر مــن المصـــطلحات التـــي ومــن خـــالل مـــا ســب حـــول مصـــطلح الط
عـــث ذلـــك التنـــوع الـــداللي  مـــا أنـــه ی ـــاني،  حافظـــت علـــى اســـتقرارها داخـــل الـــدرس الب
قــول  مــا  مثــل  ــة، حیــث أنــه  قاع للكلمــات الــذ یتســرب مــن خــالل تلــك الوحــدات اإل

                                       
ع ، ص  - 1 ان ، القسم الرا  .276التنسي التلمساني ، نظم الدر والعق
ة ،  سورة الفتح - 2  .29اآل
ة ، سورة القصص - 3  .73اآل
ة اإلرب ، ص  - 4  .87ابن حجة الحمو ، خزانة األدب وغا
ع، جو المعصابن  - 5 ع في أنواع البد  .32، ص2م المدني، أنوار الر
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الغــة (ُشــ اء ال صــاحب أســرار ال ســت فیهــا أشــ ــامن تغمــض، ورمــا الت ــة وم عب خف
النظر الث  .1اقب والذهن اللطیف)تتمیز إال 

ــه  ــاق عنــد التنســي التلمســاني هــو الجمــع بــین المعنــى وضــده أو مناف فمصــطلح الط
ـــا فهـــو عنـــده مـــن  ـــا أو مجاز ق ـــاللف أو المعنـــى ومـــن حیـــث الجملـــة ســـواء أكـــان حق

قوم على  ات.تاألضداد والم عرضمحاسن الكالم ألنه   ناف
ـاق ، علـى ضمن ما قد ما نلح أنه أدرج مصطلح المقابلة مه على مصـطلح الط

الغیــــین قــــد جعــــل  الــــرغم مــــن أّن هنــــاك فــــرق بــــین المصــــطلحین ، ألن العدیــــد مــــن ال
اق والمقابلة اق وهذا مـا فعلـه  الط عض اآلخر جعل المقابلة من الط فنین مستقلین وال

اق هو الجمع بین أثنـي عشـر  التنسي، ون من وجهین: أولهما أن الط والفرق بینهما 
 ضدا.

غیرهــا ،  األضــداد و األضــداد أمــا المقابلــة تكــون  ــون إال  ــاق ال  وثانیهمــا أن الط
 ما أنها تقوم على الترتیب والتنسی بین المعاني.

ــ علــى المصــطلحین  ل واضــح ودقی شــ علــى العمــوم قــد أجلــى التنســي التلمســاني 
 وأوفاهما حقهما في الشرح والتحلیل.

 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                       
الغة ، ت  - 1 عة المدني،جدة : عبد القاهر الجرجاني ، أسرار ال  ،) 1(، محمود محمد شاكر، مط
 .20ص ،م)  1954(
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 ـ
 
 

اق     قة   ط اق                                             تدبیج       مطا  ط
ة تورة       مقابلة                                                مقابلة     خف
اق غیر    تدبیج  ثبوتي     اق غیر    ط  سلبي       ط

ة                     نا  مقابلة         مقابلة        
      ثبوتي         سلبي                      

 
 : ســــــعـــــالــــ  6
سا  سع سه ع ع سالشيء ،   .1، رد آخر الشيء على أوله فانع

ـــأتي  اصـــطالحا: قدمـــه، ثـــم یـــؤخره فـــي  القائـــلأن  ـــ  ـــس ،  2المـــه بلف ع أو أن 
ر ،  3جعـــل فـــي الجـــزء األخیــر منـــه مـــا جعلتـــه فــي الجـــزء األولتالكــالم ف وقـــدم العســـ

ـــس (هـــو  ســـه  أنتعرفـــا آخـــر للع ع ر المعنـــى ثـــم  قـــول الصـــاحب  إیـــرادیـــذ خـــالف 
سوفها) ون بإع،  4وتسمى شمس المعالي وهو  س   ادة الكالم بترتیب ما أن الع

                                       
س) -1  . ابن منظور ، لسان العرب ، مادة (ع
، بمحمد سعید أس -2 الل جنید ة ومصطلحاتها، (الر و  م)، 1981) ، ( 1معجم الشامل في اللغة العر
 .601ص  
تاب الصناعتین   - 3  ، ر ة والشعر( أبو هالل العس ، ت: علي محمد البجاو ، محمد أبو الفضل )الكتا

ة ، ( اء الكتب العر م، دار إح  .293م)، ص   1952)، ( 1إبراه
 .294المصدر نفسه ، ص  - 4

 الطبـــــــــــــــــــــاق
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ســي ــه الكلمــات وهــو ،   1ع س ف ــس عنــد الحــاف التنســي قســمان ، قســم تــنع والع
ر لفظــ ق اأن یــذ ــؤخر المتقــدم ،  اســا قــدم المتــأخر أوال و ــا و ران ثان علــى آخــر ثــم یــذ
س ف  .2ه الحروفوقسم تنع

ـــس ،  ـــه الع طلـــ عل ة هـــذا المصـــطلح فهنـــاك مـــن  وقـــد اختلـــف العلمـــاء فـــي تســـم
ــوس  ــس ، القلــب، التبــدیل، المع فــرق بــین شــواهده أ بــین ع وهنــاك مــن حــاول أن 

اسم القلب. وتبدیل وخّص  س الحروف   ع
قــة فهــي عنــده (تخــالف نفحــازم القرطــاج عتبــر هــذا األســلوب یجــر مجــر المطا ي 
قـع بـذلك لو ،  لتخالف في وضع المعاني في وضع األلفا ل عض ف عضها من  ة  نس

قــة وأشــار إلــى  جــزئینبــین  مــن الكــالم نســبتان متخالفتــان ، فیجــر بــذلك مجــر المطا
ال) سمىأن هذا النوع   .3تبد

س عند التنسي التلمساني   ثیرة وعدیدة منها :  صور على وجوهٍ یتوالع
ـه ذلـك الطـرف وقـد مثـل لـه التقع بین أحد طرفـي جملـة ومـا أن  _ نسـي أضـیف إل

ستي : (عادات السـادات سـاداتُ  مقولة ال ـر أن التعـاك،  العـادات )  التلمساني  س و
 وقع بین أجزاء المبتدأ والخبر.

ثیــر الــورود فــي الكــالم   _   قــع بــین متعلقــین فعلیــین فــي جملتــین وهــذا النــوع  أو أن 
ن الحيیخرج الحي من اومثاله قوله تعـالى: ( ت م وهـذا النـوع  ، 4) لمیت ویخرج المی

 ون عادة خالي من التكلف.
 

                                       
ة لبنان  - 1 ت ة في اللغة واألدب ، م امل مهندس ، معجم المصطلحات العر ة و ، ( د ــ  ) ،          مجد وه
 .251م )  ، ص 1984( 
 .297التنسي التلمساني ، ص  - 2
ة  - 3 اء ، ت: محمد الحسین خوجة ، دار الكتب الشرق                ، )ــ  (د، حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج األد
 .51ص ، ت) ـ  (د
ة ، سورة یونس  - 4  .31اآل
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ضــا أكثــر تنــاوال مــن   _ قــع بــین لفظــین فــي طرفــي جملتــین وهــو أ ضــا أن  ومنهــا أ
قی نالنوعی ر ومثاله قوله تعـالى  نالسا ن  ال(الذ فهـذا  1)ھن حل لھم وال ھم یحلون لھ

. ان بین المبتدأ و ومعمول خبره في جملة أخر  التعاكس 
ون بین طرفي الجملتین وذلك مثل قول التفتازاني:  -  ما أن التعاكس قد 

أحرا           ت  ابي والجنون فنون  زطو   الفنون ونیلها          رداء ش
 .  2جنون ن لي أن الفنون تبیّ   ت الفنون وحظها      یفحین تعاط          

ون بین المبتدأ وصفة خبره في جملة أخر ، ومثاله قوله      _ ومن التعاكس ما 
 . 3) أنتم ِلباٌس لَُھنَّ  ُھّن لباًس لَكم وتعالى : ( 

ه في جملتین ، والمضاف فیهما  _ وقد یرد التعاكس بین المضاف والمضاف إل
 معمول فعل ، ومثاله قول ابن جابر : 

ها النَّضیر وقالت :         هل رأیتم لحسِن هذا نِظیرا َعطف              ْت قدَّ
ثیــــــــــبذات للُمحبِّ یوم وص               را . ـــاٍل           فرأینـــــــــا وصاَل یوٍم 

 
 

س الحروف 6-1  : بـــــــالقل ـــ ع
ــه، َ  ــل الشــيء عــن وجهــه، قل ــه، قلًــقْ القلــب : تحو ط ظهــراولــه حا ، ل ، وتقلــب  نلــ

ا لجنب، تحّ ظهرً  طن وجن  .4ولا ل
ســه هــو ذلــك  :اصــطالحا ــان الحاصــل مــن ع ــس  حیــث لــو ع ــون الكــالم  أن 

ضر في القلب مد المقصور أو قصر الممدود وال تخفیف المشدد عینه، وال   الكالم 
 
 

                                       
ة ، سورة الممتحنة  - 1  .10اآل
 . 300، صالتنسي التلمساني - 2
ة  - 3 قرة ، اآل  .187سورة ال
 . ابن منظور، لسان العرب ، مادة (قلب) - 4
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ــذلك ال   أو تبــدیل  ألــفهمــزة أو الهمــزة األلــف جعــل  ضــرأو تشــدید المخفــف، و
نات ات والس  .1عض الحر

ر الحـاف التنسـي أن هـذا النـوع مـن القلـب  ـهو ـون ف   عزـز الوجـود ألن التكلـف 
ــ ظــاهرا ، وقــد خــّص  عرفــه (هــو إّم ا فــي الكلمــة الواحــدة أو فــي الــراز فصــال للقلــب و

ــان فــي الكلمــة الواحــدة فإّمــ ــل واحــد مــن حروفهــا علــى مــا الكلمــات  فــإن  ا أن یتقــدم 
صـــ عـــض)یـــان متـــأخرا عنـــه و ـــذلك  دون  عـــض الحـــروف  مـــا أن الـــراز قـــد 2ر   .

م والتــــأخیر  خــــّص  ــــذا التقــــد ة علــــى حســــب نــــوع القلــــب و لكــــل نــــوع مــــن القلــــب تســــم
ـــان ذلـــك  عـــض الحـــروف فـــي الكلمـــة  م والتـــأخیر بـــین  للحـــروف، حیـــث إذا ورد التقـــد

ا  .(حتف)ومثل (فتح) ،  مقلو
ـــان بـــین طرفـــي البیـــت  ـــان أمـــا إن  م والتـــأخیر فـــي اًحـــمجنالشـــعر  ـــان التقـــد ، وٕان 
عضعـــض حـــروف الكلمـــة ســـمي  ـــ ـــوب ال ـــه وســـلم مقل أســـتر ( :قولـــه صـــلى هللا عل

ــون قرابتهــا ،  عوراتنــا وآمــن روعاتنــا) حیــث  لمــات  ــان القلــب فــي مجمــوع  أمــا إن 
أ  ، مقلـــوب مســـتومـــن أولهـــا إلـــى آخرهـــا عـــین قرابتهـــا مـــن آخرهـــا إلـــى أولهـــا فـــذلك 

الكلمة أو الكلمات تقرأ من أولها إلى آخرها ومن آخرها إلى أولها ال یختلـف لفظهـا وال 
ون القلب المستو  في اللف الواحد مثل قوله تعالى  ذیر إال خال(معناها ، و  )فیھا ن

، ( رمــح أحمــر ) أو بــین اللفظــین مثــل (أرض خضــراء) ، ونحــو ( ســلس ) ، (قلــ )  
قوله عز وجل (،   . )َوُكلٌّ فِي فَلٍَك یَْسبَُحونَ أو 

ـس حیـث سـماه  لهـا علـى الع ـة     ومن النظم قول الحرر الذ نظـم مقامتـه المغر
اس ما ال( االنع  ):ستحیل 

 اـــــــــــــأس ءُ رْ إذا المَ  عَ وارْ                ـــــراإذا ع الـــمَ أرْ  أْس             
اهـــــــــــٍة                                ساـــــــــــــــــأین إخـــــــــــاء  دن أسنْد أخا ن

                                       
ع ، ص  - 1 سیوني ، علم البد  .169عبد الفتاح 
2 - ، ة اإلعجاز ، ت: نصر هللا حاجي ، دار صادر، بیروت الراز ة اإلیجاز في درا  ،م)2004(، ) 1( ،نها

 .33ص
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 1أْسل َجناَب غاشٍم                مشاِغٍب إْن جلســـــا               
ـة مـن التكلـف ، ولكنهـا  حر الرجز ، وما ُیلح علیها أّنها غیـر خال ات من  وهذه األب

 تدل على براعته . 
 

                
اكي  خاصـــة عنـــد الســـ الغـــة و تـــب ال          وهـــذا النـــوع مـــن القلـــب أ المســـتو ورد فـــي 

ضــاح وقــد ضــمّ  و نــي فــي اإل ــةالقزو اكي ضــمن المحســنات اللفظ مــا أن  ، 2ه الســ
الحــاف التنســي قــد نمــ هــذا المصــطلح بجملــة مــن الشــواهد التــي تطــرب الســامع بــذلك 

قي الصــادر مــن قلــب الكلمــات والحــروف  منــع مــن أن  ،الجــرس الموســ ولكــن هــذا ال 
اشـــرة أو غیـــر ـــون التكلـــف فـــي الغالـــب األعـــم هـــو الـــذ  طرقـــة م ـــع هـــذا النـــوع  ط

اشرة.  م
الغي في تنـاول هـذا المصـطلح أو هـذا  ولم یخالف الحاف التنسي علماء الدرس ال

ــسالفــن ألن  مظهــر مــن مظــاهر الفــن القــولي حیــث نجــد أن عنصــر التــوازن   وهــ الع
سـي لأللفـا والكلمـات، فتصـدر األلفـا ت م الع عود إلـى الترتیـب والتنظـ عـا لمـا الذ 

یـب  ـل مـن التر ـه  ـا یتـألف ف ـا فن ی ـس فیـؤد تر قدم األدیب الع یتوقعه السامع، ثم 
قاع.  والداللة واإل

 
 
 
 
 

                                       
 . 304، صالتنسي التلمساني - 1
غداد  - 2 اكي ، مفتاح العلوم ، ت : أكرم عثمان یوسف، منشورات جامعة  ص ، م) 1982(،) 1(، الس

203. 
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الما أن علم الداللـة ُ    ـعنـى  ـة ومـن بن ط ـة للغـة مـن حیـث العالقـات الترا ة الدالل
الشـــرو التـــي یجـــب أن  ـــه یهـــتم  ـــادرا علـــى حمـــل حیـــث أن ـــون ق تتـــوفر فـــي الرمـــز ل

ــذلك یــدرس معنــى هــذه  ــة مــن جهــة  و ــة الدالل ن ــة التكو المعنــى، أ أنــه یراعــي البن
ة عمومـا تُ  ة ، فالظواهر الدالل ظهـر الحسـن فـي فنـون عنـى بلـب المعنـى وجـوهره وتُ البن

ــات األداء  ف ــة  ع ، فهــي تــؤد إلــى تقو عــه یرجــع تتّ  (المــدلوالت ال الــدوال أفـــ البــد
   .1ال الذ أفرزه)ثم االنتقال منه إلى الدّ  ،إلى تأمل المعنى

ـــة الرمـــوز علـــى المـــدلوالت) مثا ،   2هـــذا عـــن المـــدلوالت أمـــا الـــدوال فمـــا هـــي (إال 
ـون مـن عمـل  فها ضمن نس تعبیر فنـي  ارها وتوظ ة انتقائها واخت ه فإن عمل وعل

ــاه  ســعى إلــى جلــب انت ــةاألدیــب الــذ   انــت علــى العمــوم  المتلقــي وٕاثارتــه ، والدالل
ان وما لـه مـن عالقـة بهـا ، وذلـك انطالقـا مـن تلـك الـروا الموجـودة و موض ع علم الب

ـذلكبین معاني األلفا التي تعتبـر اللّ  ة و ـان فـ بنـة األساسـ ـة لعلـم الب  (المعنـى ـالداخل
قة على  رة السا ـان ،  3فـي الـذهن) اواكتمالهـمن حیث وجودها  األلفاهو الف فعلـم الب

ه واســـتعارة ومجـــاز ذات الصـــلة والتـــي تجمعهـــا عالقـــة المشـــابهة  ـــه مـــن تشـــب حو ومـــا 
ـة  ما بینها أو لوجـود تلـك القرنـة، فالصـورة الفن شـفوتتداخل ف أهمیتهـا هـا هنـا فـي  تن

ــاه(الطرقــة التــي تفــرض بهــا علینــا نوعــا مــن  الــذ تعرضــه وفــي الطرقــة  للمعنــى االنت
ه، إنهـا ال تشـغل نو  لتي تجعلنا نتفاعل مع ذلك المعنى ا ـاهتأثر  ذاتها إال ألنهـا بـ االنت

اهترــد أن تلفــت  مــه)ئجاإلــى المعنــى الــذ تعرضــه وتف انــانت طرقــة تقد هــذا عــن  ،4نــا 
ـــه مـــن دالالت حو ـــان ومـــا  ـــم الب ـــا نستشـــف تلـــك ، عل ع فإنن ـــم البـــد وٕاذا عـــدنا إلـــى عل

ــة التــي ت حتمــل الظــواهر الدالل ــ یــدل علــى معنیــین أو  ــ منــه مــن خــالل وجــود لف نبث
ــــة وراء  أو معنیــــین ــــر األلفــــامــــن خــــالل الكشــــف عــــن معــــاني محتج    عــــد إمعــــان ف
 وتدبر .

                                       
 .120ص  ، م)1995)، (2محمد عبد المطلب ، بناء األسلوب في شعر الحداثة ، دار المعارف ، ( - 1
س ، داللة األلفا - 2 م أن ة األنجلو المصرة ، مصر، ( إبراه ت  .72ص ، م) 1980)، (4، م
ة ، ص  - 3  .319جابر عصفور ، الصورة الفن
 .328المصدر نفسه، ص  - 4
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تـاب الحـاف التنسـي التلمسـاني  ة التي وردت فـي  ومن مصطلحات الظواهر الدالل
ـــاس ،، االســـتخدام ( ـــف إیهـــام التناســـب االقت ـــه ،  ، التفو ، تناســـب األطـــراف ، التوج

) وهـــذه المصـــطلحات تعـــرض لنـــا تلـــك الصـــورة اللـــف والنشـــرالتورـــة، مراعـــاة النظیـــر، 
ر  ـار ومعـاني، فاألدیـب أو المبـدع یلجـأ إلـى ذلـك التصـو ل أف ة علـى شـ ع ة البد الفن

ـوّ  راعـة ، ل ل تفنن و اره  عرض أف ن فـي األخیـر (مجموعـة مـن اإلشـعاعات الفني ل
ـــــة واإل الها التعبیر أشـــــ ـــــة  اغتها الفن ـــــة الخاصـــــة المتجســـــدة فـــــي صـــــ حـــــاءات الدالل

صـل ،  1الخاصة) لي ل شـف عـن ذلـك الجمـال الخـارجي والشـ حـاول أن  فهـو بـذلك 
  المتلقي إلى التماس ذلك الجمال المعنو لهذه المصطلحات.

 
 دام : ـــــــــ االستخ1

منقـذ حیـث قـال : ( اعلـم أن االسـتخدام إن أول من عرف االستخدام هو أسامة بـن 
رها وحـدها فتخـدم المعنیـین ) ان فتحتاج إلیها فتذ ، وقـد  2هو أن تكون الكلمة لها معن

قولــه تعــالى : (  كارىمثــل لــه  تم ُس الة وأن وا الص وا ال تقرب ذین آمن ا ال ا أیھ ، 3) ی
ة بلفـ فالصالة هنا تحتمل أن تكـون فعـل الصـالة وموضـع الصـالة ، فاسـتخدم الصـال

 واحد .
ـان ثـم   أتي المتكلم بلفظـة لهـا معن ع المصر قد عّرفه ( وهو أن  ما نجد ابن اإلص

ـل لفظـة منهمـا لمعنـى مـن معنـى  سـتخدم  أتي بلفظین تتوسـ تلـك اللفظـة بینهمـا ، و
ــــه فاالســــتخدام  4تلــــك اللفظــــة المتقدمــــة ) ــــان  عمــــد إلــــىأن ُ  (هــــو، وعل ــــه معن ٍ ل لفــــ

ـه معنــى مـن المعنیــی ــراد  ر أوًال و االشـتراك ، فیــذ المجـاز وٕاّمــا  ، ثــم نفصـاعدا ، إّمــا 
عــاد  ــه ثــم  ــه أحــد معنی ر مــرادا  ــار المعنــى اآلخــر ، أو یــذ اعت ــه الضــمیر  عــاد عل

عینه) ار ذلك المعنى  اعت ه الضمیر  قول الشاعر :  5عل  ، وقد مثل له التنسي 
                                       

ة ، - 1 الغة العر ر العري، القاهرة، ( حسن طبل ، المعنى في ال  .111م) ، ص1998() ،  1دار الف
ع في نقد الشعر ،  أسامة بن منقذ  - 2  .82ص ، البد
ة ،  سورة النساء  - 3  . 43اآل
ع المصر  - 4  .  285تحرر التحبیر ، ص ،  ابن اإلص
 .242، ص التنسي التلمساني  - 5
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ا  إذا      انوا غضا أرِض قوٍم      َرعْیناُه وٕاّن   َنَزل الّسماُء 
ففـــي البیـــت لفظـــة ( الّســـماء) تـــدل علـــى المطـــر وهـــي فـــي لغـــة العـــرب تحمـــل هـــذا 
ات ، فأطلقهـا الشـاعر أوًال فـي قولـه ( إذا نـزل الّسـماء) علـى  معنى الن ذلك  المعنى و

اع ـــه الضـــمیر فـــي قولـــه ( رعینـــاه ) ،  ـــار المعنـــى اآلخـــر وهـــو المطـــر ثـــم أعـــاد عل ت
ة للحــاف التنســي ، أّمــا عــن الوجــه  النســ ــات ، وهــذا هــو الوجــه األول لالســتخدام   الن

قول ابن جابر :   الثاني له فقد مثل له 
اِم ــــ َرًشا       ال أحسُب البْدَر في ُحْسن ُقاوُمه      الخ اِم ـــ وَمْن لي   وفي الخ

صرُف عنه الّصب الئمهمثل الغزالة إْن تاهت و       یف    1ٕاْن طلعت          ف
ـة والشـمس  طلقونهـا علـى الظب ـانوا  فالشاهد في هـذین البیتـین ( الغزالـة ) فـالعرب 
ضـا  ـار أ ـة وأعـاد الضـمیر األول بـذلك االعت ، فالشاعر ها هنا أطلقهـا أوال علـى الظب

معنى  ه من صفاتها ، ثم أعادها  الشمس حـین قـال      ( في قوله ( تاهت ) ألن الت
 طلعت ) أن الطلوع من صفات الشمس . 

حتر :  قول ال  ونجد القدماء قد مثلوا لهذا الوجه 
ه وٕاْن هم       َشبُّوه بین جوانحي وُضلوعي        فسقى الغَضا و الساكن

ة .  ه قو  فإن لفظة ( الغضا ) هي اسم موضع و اسم شجر نار حط
نـ ي لهـذا النـوع فهـو یـر أن االسـتخدام ( أن یـراد بلفـ لـه ولقد أشار الخطیب القزو

أحــــــد ضــــــمیره أحــــــدهما ،           ضــــــمیره معنــــــاه اآلخــــــر ، أو یــــــراد  ــــــان أحــــــدهما ثــــــم  معن
اآلخر اآلخر) حتر . 2 و  ، وقد مثل له ببیت ال

م هـذا المصـطلح ،  ومنه نالح أن التنسي التلمساني  قوه في تقد لم یخالف من س
ـــة ،ألن   ومـــن جهـــة أخـــر نـــر أن القـــار  س لـــه األمـــر بـــین االســـتخدام والتور قـــد یلتـــ

ـان ، ولكـن هنـاك فـرق بـین المصـطلحین فالتورـة هـي  فتقر إلـى لفظـة لهـا معن لیهما 

                                       
 .243، صالمصدر الساب  - 1
ني - 2 الغة ،  ،  الخطیب القزو ضاح في علوم ال  . 350صاإل
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ــون  اســتعمالهما اســتعمال أحــد المعنیــین مــن اللفظــة وٕاهمــال اآلخــر، أّمــا االســتخدام ف
 مًعا .
 

 : اســـــاالقتبـــ  2
ســــ س: األخــــذ ، واقت ــــ تالقــــ س: الشــــعلة مــــن النــــار ،  ته دا ، أ اســــتفمنــــه علًم والقــــ

اس: األخذ و سها : األخذ منها، فاالقت  .1دةاالستفا واقت
 

ضـــمّ  اصـــطالحا: ـــة  الغ ـــاس: ضـــرب مـــن الصـــناعة ال ـــه الشـــاعر أو النـــاثر  االقت ن ف
 .2القرآن الكرم  أو الحدیث النبو الشرفالمه شیئا من 

ه  ألفــا  تشــ ــأن یــؤتى فــي الكــالم المنثــور أو المنظــوم  وقــد عرفــه التنســي التلمســاني (
 .3ألفا القرآن أو الحدیث ، غیر مراد بها أنها لف القرآن أو الحدیث)

یث مـن القـرآن أو الحـد اأ أن الشاعر أو الناظم أثنـاء نسـجه لكالمـه یوظـف ألفاظـ
غیــر ألفاظه ــون محرًفــ مــادون أن  م أو معانیهمــا حتــى ال  ــ ر الح ا لمــا جــاء فــي الــذ

ـانوا  ـر الجـاح هـذا المصـطلح أو هـذا الفـن فقال:(و أو في الحدیث الشـرف ، وقـد ذ
ون في الخطب یوم الحفل ، وفي الكالم یوم الجمـع  مـن القـرآن أ،  ستحسنون أن 

وقـد أطلـ  ،4م البهـاء والوقـار والرقـة وسـلس الموقـع)الكرم، فـإن ذلـك ممـا یـورث الكـال
الغیــین  عــض ال ــه  حســن التضــمین''عل : عنــد ابــن المعتــز إذ قــال عنــه  همــا نجــد ''

ضــمّ  ــة أو حــدیثا)(أن  لمــة أو آ ــا عنوانــه  الثعــالبيف وقــد أّلــ، 5ن المــتكلم حدیثــه    تا
م" اس من القرآن الكر س مـن القـرآن الكـرم  سـواء  '' االقت ـل مـا اقتـ ـه  وقد صنف ف

                                       
س ) . ،  ابن منظور  - 1  لسان العرب  ، مادة ( ق
 .30، ص )م  1979 ( ) ،ـــــ  ، المعجم األدبي ، دار العلم للمالیین ، بیروت ، (د جبور رعبد النو   2
 .930التنسي التلمساني ، ص  - 3
ان و التبیین ، ت  الجاح - 4 ة الغانجيهارون ، محمد عبد السالم : ، الب ت      )، 5،(القاهرة  ، م
 .18ص ،1ج)،م 1985(
ع ، ص  - 5  .21ابن المعتز ، البد
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م والمـواع وفـي فضـل العلـم والعلمـاء  في  في الخطب أو الغیین أو في الح أقوال ال
یــب ، بــل المعنــى) ــاس الــذ ال یلتــزم اللفــ والتر ــه (االقت ــر  ، 1... حیــث قصــد  و

اس  قد یواف معناه معنى الم س وقد یخالفه.التنسي التلمساني أن هذا االقت   قت
س قــول  ــاس الــذ یوافــ معنــاه معنــى المقتــ ــر ومــن أمثلــة االقت ــن إال  الحر (فلــم 

صــر أو أقــرب  ــ 2د فــأغرب)نشــحتــى ا  ،لمــح ال ّن ــر قــد  ــه عــن شــدة فهنــا الحر ى 
ة الكرمة من سورة النحل. ذلك المعنى هو في اآل  القرب و

ضا قول الشاعر :  ومنه أ
ادِ  هللا یلطفُ          ل حال نِ  أنْ      فواجبٌ  الع روا في   هْ ــــــتمَ عْ ش
عد ما قَ مِ      ل غیثهُ زّ نَ  فیهم یُ وهو الذّ          نشر رحمتهن   3نطوا و

ة الكرمة ( س الشاعر من اآل )  26فقد اقت  .من سورة الشور
س ومثاله قول  اس معناه معنى المقت انا یخالف االقت  : ابن الروميوأح

 ينعطأت في ما أخْ مَ  حـ       ـكَ في مدْ  أخطأتُ  نلئ        
 4زرعِ  غیر ذ  وادٍ ــــــــــــــبِ      اتي  ــــــــــاجحَ  زلتُ لقد أنْ         

قصــد الرجــل الــذ ال یُ  عــن المعنــى  رجــى غیــره وهــذا المعنــى یختلــفوهنــا الشــاعر 
س من (سورة  ة الكرمة والشاعر قد اقت مالمراد في اآل ة  إبراه  .)39اآل

ه  عض أصحا عد وفاة  عضهم  قول  سیر ألجل الوزن أو غیره  أس بتغییر   وال 
ونا     إنّ  خفتُ ما  انقد          وناـــــهللا راجع لىا إأن 

ة  اس من اآل قرة وهي ( 155فاالقت ا من سورة ال الوا إن الذین إذا أصابتھم مصیبة ق
 . ) وإنا إلیھ راجعون

ــر  وقــد ــاسأن  الحمــو ذ تــاب هللا علــى ثــالث أقســام :  االقت ــاحو مقبــولمــن   م
ــه مــردودو ــان فــي الخطــب ، والمــواع والعهــود ومــدح خیــر األنــام عل ، فــالمقبول مــا 

                                       
اس من القرآن الكرم ، ت: ابتس - 1 اعة والنشر ، المنصورةالثعالبي ، االقت  ،ام مرهون الصفاء ، دار الوفاء للط
 .7) ، ص م 1992) ، (1(
 .310التنسي التلمساني ، ص  - 2
 .الصفحة نفسها ،  المصدر نفسه  - 3
 ، الصفحة نفسها. المصدر نفسه  - 4
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ـــان فـــي الغـــزل والرســـائل والقصـــص ، أمـــا المـــردود الصـــالة والســـالم، أّمـــ ـــاح مـــا  ا الم
ون على  ه هللا تعـالى إلـى نفسـه ونعـو  ضـرینف ـا ممـن ینقلـه إلـى  ذأحـدهما مـا نسـ

ر مثاله. حسن ذ ة الكرمة في المعنى هزل ال   1نفسه، والثاني تضمین اآل
اسات من الحدیث الشرف فهي عدیدة ومنوعة سواء في النثر أو فـي  أما عن االقت

اس من الحدیث في الشعر قول أحدهم:  الشعر ومن أمثلة االقت
 ل فدارهالخُ  ءُ یِّىسَ         رقیـــــــــــــــــــــبي: إن لي  قال        
ارهفّ ـة حُ ــــــ       ـنّـ ني وجهك الجَ دعْ  :  قلت         الم  ت 

ـه وســلم  سـة مــن قولـه صــلى هللا عل (حفــت فـإن لفظــة (الجنـة) فــي البیـت الثــاني مقت
اره و  الم الشـهوات)حفالجنة   ةفـنلح أن لفظـة الجنـة فـي الحـدیث مـؤخر ،  2ت النـار 

 ت).عن لفظة (حفّ 
عضهم: ذلك قول   و

  رّ جَ وك التَّ ـــــملّ وعَ    اروا    ر أهلك جَ دْ ا بَ           
 نوا لك هجر وحسّ      حوا لك وصلي  وقّ           
فعلوا ما أرادوا                  درِ ـــــــــــب هم أهلَ فإنّ    فل

س ا ــه وســلم لعمــر حــدیث لشــاعر هــذه األلفــا مــن فهنــا اقتــ الرســول صــلى هللا عل
ا عمـر لّعـ ل هللا أطلـع علـى أهـل بـدر فقـال افعلـوا مـا شـئتم رضي هللا عنه (وما یدرك 

 . 3 فقد غفرت لكم)
ـــر  ثـــر: فقـــد قـــالنأمـــا فـــي ال والحـــت الشـــمس فـــي  ارظـــاالنتأمـــد  طـــال(فلمـــا  الحر

قــد تناهینــا فــي المهلــة وتمادینــا فــي الرحلــة إلــى أن أضــعنا  األطمــار، قلــت ألصــحابي:
 .4عن، وال تلووا على خضراء الدمن)ظللان أن الرجل قدمان، فتأهبوا و الزمان، 

                                       
 .442ابن حجة الحمو ، خزانة األدب ، ص  - 1
ة األحادیث الینظر   - 2 ة ، القاهرة، ( قدس ة الثقافة الدین ت  .425ص ، م) 2001(،) 1، م
 .163ان ، ص التنسي التلمساني، نظم الدر والعق - 3
ع، ص  - 4 سیوني، علم البد  .269عبد الفتاح 
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س ـــر  فقـــد اقتـــ ـــاكم وخضـــراء الحر ـــه وســـلم'' إ مـــن قـــول رســـول هللا صـــلى هللا عل
سـه إلـى معنـى آخـر،  من'' ولكن نالح أن الحرر الدّ  فـالمراد بخضـراء  قد نقـل مـا اقت

ــر فــي  الــدمن فــي الحــدیث: المــرأة الحســناء فــي المنبــت الســیئ ولكــن قصــد بهــا الحر
 خبر مع حسن المنظر  مطلقا.مالمه سوء ال

ــــل أضــــاف  ــــون مــــن القــــرآن الكــــرم أو الحــــدیث الشــــرف فقــــ ، ب ــــاس ال  واالقت
ــاس مــن ســ الطیبــي* ــاس مــن مســائل الفقــه وأضــاف غیــره وزادوا االقت العلــوم  رائاالقت

اسات من القرآن والحدیث وعلم الفقه.  وهو قلیل مقارنة مع االقت
ـه ، ومـن أمثلتـه قـول  اس من علم الفقـه وتنـافس البلغـاء ف  ابـنولقد ذاع واتسع االقت

ة: الرومي اس بن ثوا ا ألبي الع  مخاط
س القوافي بنات الفتى       إذا شرع         ِّ  ُة أل  لم تنسخ الح
حـــبلن أمقْ فال تَ           1اح بنات األخ ـــــــــحرام ن   ه     ــــــــــــــاد

ـاح والـزواج  حـرم ن س من علـم الفقـه والشـرعة أنـه  والشاهد في البیت الثاني إذ اقت
 من بنات األخ.

ضا قول  اليومنه أ  :أبو الفضل الم
 افعيــــــــالرأ أو من     یر رأ اإلمام الش يفإن تك مالك         
ااال تك طف          اة على الولي     اة ــــــــــمني ز ل  2فإخراج الز

س ألفاظـ ـاة وٕاخراجهـا هـي ( مـن الفقـه المـالكي و افنلح أن الشاعر قد وظف واقت الز
ر   ).ذاهب األرعة وهو اإلمام الشافعيأحد أكبر أصحاب الم اسمما ذ

ضا قول   قول لجارة یهواها :  ابن سناءونجد أ
ه  صـــــــــــــواب              وجارٍة لم َتعد عشرن حجٍة      أُقول  لها قوًال  لد
اًة فاجعلیها وصالنا      فعمرك في العشرن وهي نصاب             ك ز  عل

                                       
ع، ص التنسي التلمساني، نظم الدر والعق - 1  .183ان ، القسم الرا
  .320المصدر نفسه، ص  - 2
ان  الطیبيـــــ *  ،: هو شرف الدین حسین بن محمد بن عبد هللا الطیبي، عالم من علماء الحدیث والتفسیر والب

ان'' ، توفي سنة  ان في المعاني والب ه '' الب ت  . هـ743من 
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ح هـذا اللـون وما نلحظه عن التنسـي التلمسـاني أنـه أورد أكثـر مـن شـاهد شـعر لیوّضـ
ة ،  اسات وهذا راجع لثقافته الدین ؟ یف ال ووالنوع من االقت  .هو الحاف

اإلضافة اسإلى  و ر الحاف التنسي نوع من  االقت اسـاتمن علم الفقه فقد ذ  االقت
اس من علم النحو، وأول من اخترعه هو  م الذ طّعـ أبو الطیب المتنبيأال وهو االقت

ألفا من النحو العري، إذ قال:قصیدته الموجهة لسیف ا  لدولة ابن حمدان 
أخذن منك غتُ        ل شيء أخذته         وهن لما  الي   وارمــــــــــــفیت الل
ه فعال مضارعا            ان ما تنو ه الجوازم إذا   1مضى قبل أن تلقي عل

ل من (الفعل المضارع  س   و الجوازم) من علم النح -فالمتنبي قد اقت
ضا قول   : ابن جابرومن أمثلته أ

  رهم.حال قُ  حال إالّ  هُ ورفعُ       تعنِ جوازم الصبر عن فعل الجو مُ          
صیر :  قال أن أحسن ما جاء في هذا المعنى قول ال  و

اإلضاف          ّل مقام  الرفع مثل المفرد العلم  ةخفضت   إذ       نودیت 
اس القرآني والنحو قول   :  الحجليوهناك من جمع بین االقت

اعتصــــار             سقاني من ُمَقّبلِه شـــــــــــــــــــراًا        طهوًرا لم یدنس 
 وأعقب وصله هجرا فقلــــــبي        على ُجُرٍف من الهجران هاِر           
القطا إذا ما َقادني َیوًما هـــــ            ــــــــــــواه        مشیُت وقطر دمعي 
ه على الِجوار.         ش دهر       وجّر الدَّمع ف  أُطعمني بخفض الع

ـــاس مـــن  قا مقارنـــة مـــع  رســـائأمـــا عـــن االقت رنـــا ســـا مـــا ذ          الفّنیـــینالعلـــوم فهـــو قلیـــل 
قول  اس من علم الحدیث    : ابن جابرالمتقدمین ، فهناك االقت

ما رَ  نقل المسواكُ            َ لي ف  سلوعَ  سكٌ مِ  و         أن ذاك الر
ذلك قول التنسي التلمساني   : و

رم في أصله و            روعــــــــــــــــل م لروعومزال روع           ــــــــفالا 
م لعبد           م ومطع وسم           داكمـــــــــــــــــنعطفة من  عــــــــــــــــــألمر

                                       
 . 325، ص السابالمصدر  - 1
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 1عثم أضحى یرو عن ابن من   ن یرو حدیثكم عن عطاء      ا         
اس من علم أصول الفقه قول ابن جابر:  ومن االقت

ا لس           ةفأجابت: لقد جهلت الطرق              لف وعدٍ اجئتها طال
قة ـلُ       األصـ:فقلت  ما موعد مجازٌ إنَّ             في سائـر الكالم الحق

س من علم الجدل ومنه   : ابن العفیف*قول ما أن هناك من اقت
ال بُ         لزمه دورٌ         لمٌ ــــــــــــــــــسرهان العذار مُ وما   لُ سُ سلْ ه تَ ـــــــــوفی و
الّص          .قبلاك ُ حّ أراه من مُ   ر ْ نت       وسُ ذآ ْحووعند أن الشمس 

قول ابن جابر: عض من علم الكالم  س ال  وقد اقت
 ودر من أكبر المحال فجُ ـغْ   ـ     ب دون جوهر  الثَّ رض الحُ عَ       
  ودـــــــعرض دون جوهر الوج  ال     أجمع الناظرون في ذلك أنْ       

اس من علم المنط قول ابن   :عفیف التلمسانيأما عن االقت
 عین رقیب فلیته هجما        ن أشتكي أیدا          للمنطقی          
ه فأبى         حا            أن تختلي ساعة ونجتمعا      ذرها من أح

 2مانعة الجمع والخلو معا  انفصلت      ماو یف غدت دائما           
ة موجـــــودة  والمـــــراد هنـــــا هـــــو أن یتعجـــــب ممـــــا خـــــرج عـــــن القواعـــــد ، وهـــــذه القضـــــ

ة مانعة الجمع.أ أن العدد إمّ ومستعملة،   ، فهذه القض  ا زوجي أو فرد
عض  س الـــ ـــم العـــ راآلخـــوقـــد اقتـــ روض ووظفـــوه فـــي أشـــعارهم ومنهـــا قـــول مـــن عل

 *:والدین بن صار  شهاب
ي عَ               ان من عطفهصغ ارُ غَ َ الجفا            عُ سر يروضو  ن ال
منــــــلكن     ر       ـــــــــــن وجنته وافـــــالورد م            هــــــــــــن قطفـــع مـــــــه 

                                       
 . 325، ص السابالمصدر  - 1
ع  - 2 ع في أنواع البد  . 273، ص 2، جابن المعصوم المدني ، أنوار الر
مان بن علي بن الشیخ عفیف الدین التلمساني ، توفي  *  ه .  688ابن العفیف : هو شمس الدین محمد بن سل
علي من أصحاب أبي جعفر أحمد بن یوسف * ر أحمد بن صاروا ل ابن صارو : هو الشیخ شهاب الدین أبو 

 ه . 779الرعیني ، توفي سنة 
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س ألفاظـــ ، الـــوافر)ــــ  ســـرعالمــن علــم العـــروض وهــي ( اونلحــ أن الشــاعر قـــد اقتــ
حور في علم العروض.  وهي من أسماء ال

اس من علم النجم ومنه قول ابن جابر  :أما عن االقت
 فیها فأنجز ما مضى من وعده       سن لیلتنا التي قد زارني ا حُ     
دغ مت شمس جماله فوجدتها      في عقرب الوَّ قَ       . هدّ الذ في خصُّ

اســاتن آخــر عــو  انــت مــن علــم الهندســة وقــد  االقت رهــا التنســي التلمســاني  التــي ذ
قول ابن جابر:  مثل لها 

ال المالحة حُ  أش ه  مح  أن    دثُ ـــــــــــــیتحإقلیدس سنه      
ل مثلّ   اله    ـــــــــواء وحتفعارضه خ اس ل ش  ثُ ه نقطة والش

ال ــــل مــــن (األشــــ س  المثلــــث) وهــــي ألفــــا  ،، خــــ ، النقطــــة إقلیــــدس ،فقــــد اقتــــ
 تستعمل في الهندسة.

حات وشـــــواهد الحـــــاف  ـــــذا قـــــد اختلفـــــت وتنوعـــــت توضـــــ      حـــــول مصـــــطلح  التنســـــيوه
اس  سـوا مـن القـرآن الكـرم أو ، االقت وقد بین لنا أن العدید من الشعراء والكتاب قد اقت

ـالقرآن  الحدیث الشـرف وهـذا إن دل علـى شـيء فإنمـا یـدل علـى تشـبت وتعلـ هـؤالء 
عة  ــس لنــا ثقافــة الحــاف التلمســاني المتشــ ع ه، وهــذا مــا  أســلو اتــه وتــأثرهم  الكــرم وآ

  ة .الروح اإلسالم
 
 

 
 ظیر:ــــام النــهــإیـــ  3

اســم إیهــام التناســب وقــد  الغیــین  عــض ال العدیــد  هألحقــإن هــذا المصــطلح تداولــه 
مراعـاة النظیــر أو  نــي، ومــن بـین هــؤالء الخطیـب التناسـبمـنهم  الـذ یــر (أن  القزو

ـــان  ـــون لهمـــا معن ـــین غیـــر متناســـبین بلفظـــین  إیهـــام التناســـب هـــو الجمـــع بـــین معنی
ان، ولكنهما  .1غیر مقصودین) متناس

                                       
ضاح - 1 ني، اإل الغة ، ج الخطیب القزو  .17، ص 3في علم ال
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ة هـذا النـوع  ر بإأما الحاف التنسـي فقـد فضـل تسـم یهـام النظیـر وهـو عنـده (أن یـذ
الئـــم األول  ر معـــه لفـــ مشـــترك بـــین أمـــرن أحـــدهما  الئمـــه  خـــرواآلشـــيء ثـــم یـــذ ال 

ذلك) س   .1فیتوهم السامع أن المراد المالئم ول
ــــةنجــــد أن  أخــــر ومــــن جهــــة   -إیهــــام النظیــــر – مــــن تنــــاولوا هــــذا المصــــطلح أغلب

م، وقـد تكـون الشـاهد الوحیـد لهـذا  ـ ر الح ة واحـدة مـن الـذ آ الدراسة قد استشهدوا له 
نجم والشَّ(: المصــطلح، وهــي قولــه تعــالى فــي ســورة الــرحمن  بان وال ر بحس مس والقم

جر یَ  ــةفــالنجم فــي هــذه  ،2)جدانْسوالش ـــة  اآل ــان أحــدهما غیــر مــراد فــي اآل لــه معن
ـــب الـــذ یـــتالءم  أمـــا الثـــاني وهـــو المـــراد أ ،  والقمـــرالشـــمس  مـــعالكرمـــة وهـــو الكو

ــــات، وهــــو ال یتناســــب مــــع الشــــمس والقمــــر،  ــــون إیهــــام التناســــب بــــین الن  الــــنجم وف
د فـي فبینهما مراعاة النظیر، هذا عن الشـاهد الـوار  ، أّما النجم والشجرالقمرالشمس و 

 القرآن الكرم لهذا النوع.
اب نجد قول   : المعرّ أما من النظم الشعر لهذا ال

ن    و تحت راء ونٍ نُ َ  وحرفٍ         قره النّ الرسم غیّ  مّ ؤُ یَ  دالٍ بِ      لم 
عنـدما شـرح معنـى هـذا البیـت فإنـه یـر أن النـون هـو أحـد حـروف  فالحاف التنسـي

ـالنون لضـمورها  لمـة حـرف تعنـي الناقـة وقـد شـبهها  أمـا سـائر مـا معـه ، الهجاء ألن 
قته  .3في البیت إیهام التناسب ال حق

 : فــــــــــ التفو 4
ــ لغــة: ــاض الــذ فــي أ فوْ مــأخوذ مــن الَف كــون فــار األحــداث والقشــرة التــي تظ: الب

ــل قشــرة ــة القلــب والنــواة دون لحمــة التمــرة و وف خاصــة فــومــن الثــوب الم،  4علــى ح
نه ونقشه. ض  اشت التفوف المراد تلو ه خطو ب  5الذ ف

                                       
 .287التنسي التلمساني، ص  - 1
 .   4ــ  3تان سورة الرحمن، اآلی - 2
 .289ص  التنسي التلمساني ، -  3
 ابن منظور ، لسان العرب ، مادة (فوف). - 4
ة اإلرب ، ص  - 5  .247ابن حجة الحمو ، خزانة األدب وغا
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ور ممـا  اصطالحا: صـف المـذ دخل علـى مدحـه مـن صـفات الكـرم مـثال یـوهـو أن 
ما یدلعلى ذمّ  ح.ذلك الذّ تقرن به لكن ثم  أنه مد  1م ما یرشد 

ــف عنــد التنســي (تشــبیهً  ــالثوب المفــوّ والتفو ة ثــم ا  ــه خطــو متســاو ف وهــو الــذ ف
لّ  ة تـــارة تكـــون طـــواال  لّ تلـــك الجمـــل المتســـاو هـــا أو متوســـطة هـــا وتـــارة تكـــون قصـــارا 

 .2ها)لّ 
تــبهم وعرّ  الغیــین هــذا المصــطلح فــي  ــر العدیــد مــن ال فــوه ، فالمصــر یــر وقــد ذ

ــف فــي الّصــ ــار أن (التفو ــانة عــن ناعة ع معــانٍ  إت شــتى مــن المــدح أو الغــزل  المــتكلم 
ــل فــن فــي جملــة مــن الكــالم منفصــلة مــن أختهــا   أو غیــر ذلــك مــن الفنــون واألغــراض 

ة في ال ا مع تساو الجمل المر  .3نة)ز السجع غال
ـف حالمصطلوقد مثل التنسي لهذا  ـون التفو ـه بجمـل  بجملـة مـن الشـواهد، ممـا  ف

ا صف سحا  : طوال قول الشاعر 
التّ ت     مطارفها طُ رز تط ا من خزورٍ تسرل وشْ   بررزا من البرق 

ال رقمٍ  ال یدٍ  فوشي  ال عیْ       ونقش  ال ثغرودمع   ن وضحك 
ون أحد المتناسیین مثبتا واآلخـر من ینفالجمل في البیت ـا ال یخرجهـا فغیر مدمجة 

دون ل الجمل المتوسطة قول ،ومثاریعن مراعاة النظ  :  ابن ز
ضع         سر إذا ذاعت األسرار لم یذع         ینك ما لو شئت لم   بیني و
 تْه أحتمل واْستطل اصبر وعز أُهن     َوَولِّ أقبل وقل َأسمْع ومْر ُأطع       

ه الجمل قصار قول المتنبي: ون ف  أما عن التفوف الذ 
  لِص  رَّ د هش تفضل أدن سُ زِ      دْ أعِ  لّ سَ  لّ ل عَ مِ حْ أ أقطع لنِ أل قِ أَ       

عض الجمل المدمجة .  فان التفوف في هذا البیت ب
ضا  أنما  اق أ ون في الط ون في مراعاة النظیر فق بل   التفوف ال 

                                       
ان المطلع على إعجاز القرآن ،تالزملكاني، العبد الواحد بن عبد الكرم  - 1 ان في علم الب                  ب

)، (   ت: أحمد  غداد، (د.  .187م) ص1964مطلوب ، 
 .294التنسي التلمساني، ص - 2
ع المصر ، تحرر التحبیر ، ص  - 3  .260ابن أبي اإلص
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ك الجن*:ومثاله قول الشاعر   د
 بر وانتدب للمعالياو  ْش رِ  و نـش       خْـ ر وانفع ولن واوُض  رْر وأمُ  لْ أحُ        

ممــا و تضــاد وتقابــل  ابینهــففــي هــذا البیــت نلحــ اجتمــاع خمــس جمــل ثــالث منهــا 
لنــا أن هــذا المصــطلح غیــر مســتقل، إذ نجــد أن منــه مــا هــو داخــل فــي الســجع یتضــح 

العودة إلى تعرف  عوهذا  قـول  اإلصـ مـا نجـد أن ابـن رشـی قـد استشـهد   ، المصـر
ــك الجــن'' فــي مصــط ملحي التقالشــاعر'' د عي  ســ ــع، وهــذا مــا یجعلــه لــون بــد والتقط

.  یتداخل مع ألوان أخر
ــف:(ا قــول فــد غیــر  بــن حجــة الحمــو عــن التفو ــف تأملتــه، فوجدتــه نوعــا لــم  التفو
ــا وتجشــم مشــاقه ناظمــه إرشــاد ــان معنو ، تقصــر یــده إلــى طــرق العقــادة، والشــاعر إذ 

ـــة، وتجفـــوه حســـان  ، ولـــم األلفـــاعلـــى التطـــاول إلـــى اختـــراع معنـــى مـــن المعـــاني الغر
ن بیتا) ل قرنة صالحة أن تس ه برقة وتأن   . 1تعطف عل

 
 
 
 

 راف :ـــاسب األطــــتنـــ  5
ضا عض أ ه ال طل عل ه األطـراف وقـد أدرجـوه ضـمن مراعـاة النظیـر، وهـو  و تشا

ه) یبتد(أن  ما یناسب ذلك المعنى الذ ابتدأ  معنى ثم یختمه  المه   .2المتكلم 
ها التنســـي التلمســـاني إلـــى أنـــواع مراعـــاة النظیـــر وهـــذا النـــوع مـــن األنـــواع التـــي ضـــمّ 

ممــا  االئــم واحــدحــدهما أ نشــیئیأوال ثــم یخــتم الكــالم  شــیئین(وهــو أن یــؤتى  األرعــة

                                       
ة اإلرب ، ص  - 1   .247ابن حجة الحمو ، خزانة األدب وغا
ان بن عبد السالم بن حبیب ، ولد في حمص سنة  -* ك الجن : هو عبد السالم بن رغ هـ ، توفي في 261د

 هـ.335سنة
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ــات تنال أ أن،   1اآلخــر) مئــالتقــدم ، واآلخــر  ــون بــین أطــراف األب اســب هــا هنــا 
حــــدث  ــــة فــــي أول البیــــت الــــذ یلیهــــا، وهنــــا  عیــــد لفظــــة القاف الشــــعرة، ألن النــــاظم 
ــات متشــابهة ، هـــذا مــن جهــة ، ومـــن جهــة أخــر  نجـــد  التناســب فتكــون أطـــراف األب

الغیــین قــد استشــهدوا  ــاتعــض ال ح هــذا المصــطلح، فقــد  آ م لتوضــ ــ ر الح مــن الــذ
ر  روا قوله تعـالى (ذ ف الخبی و اللطی ار  وھ درك األبص ار وھو ی ھ األبص ، 2)ال تدرك

ا طف یناسب ما الأ أن اللّ  صـر، یدرك  والخبـرة تناسـب مـن یـدرك شـیئا، فـإن مـن  ل
ون خبیرً  ه، فهنایدرك شیئا  ه بین أطراف هذه الجمل. ا   تشا

 أما من النظم قول الشاعر:
ه    قالوا ألم تدر أن الح         الَ سَ    ب غائ  قلت لم بب الخواطر واألل
 ید في الحرم.اء تحل الّص ر قبل هواهم والهو حرم     أن الظّ لم أدْ         

ـــ (لــم) وابتــدأ بهــا فــي  فــنلح فــي هــذین البیتــین أن الشــاعر قــد أنهــى البیــت األول ب
ه  ، البیت الثاني ه أو التناسب بین طرف  .فحدث التشا

ــــون ظـــاهرً   قة ا أو خفًــــمـــا أن تناســــب األطـــراف قــــد  األمثلــــة الســــا ا، فالظـــاهر 
ر، أمّ  قـول عنـه الذ مـا  حتـاج إلـى قلیـل مـن التـدبر والتأمـل   ابـن األثیـرا الخفي فهو 

ــات(ومــن  ــان أكثــر  اآل س فــي علــم الب ــرة وتأمــل لــ حتــاج إلــى ف ل فاصــلته ، ف شــ مــا 
 .3نفعا وال أعظم فائدة) همن

قولــه تعـالى(وقـد  م  إنّ مثــل لـه التنســي التلمسـاني  ر لھ ادك وإن تغف إنھم عب ذبھم ف تع
یم ز الحك ت العزی ك أن فــإن قولــه (وٕان تغفــر لهــم) یــوهم أن الفاصــلة (الغفــور ،  4)فإن

م) ولكن عنـ ـه الـنظم  والتأمـلالـتمعن  دالرح غـي أن تكـون مـا عل یتضـح أن الفاصـلة ین
 .5الكرم
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ـاده، فهـو  ألن هللا تعالى هو القادر شاء من ع شاء والغفران لمن  على تعذیب من 
م . العزز   الح

 ومن أمثلة هذا النوع نظما قول الشاعر : 
صیرة منظُر          ْت وفیها حین تبدو شعاعها         ولم یْبد للعین ال  َتَبدَّ
ض أصفر          شــــــــوُه         شعاٌع تألأل فهو أب رْدع الزعفران   علیها 

ض ) تناســب (الشــعاع المتأللــئ ) و ( أصــفر ) یناســب ( ردع الزعفــران )  لمــة ( أبــ ف
اغه . ة ص ق عني بها   و

 
 : هــــیـــوجــــالتّ  -6

ـــذا إذا اســـتقبلها وســـعى نحوهـــ ـــة  ـــه مصـــدر توجـــه إلـــى ناح ـــه  ، االتوج  ،توجـــه إل
ك. كوجهت وجهي  وتوجهت نحو و جهته في حاجة، و ذهب، و   1وٕال

ـون أحـدهما  :اصطالحا ـأن  ون الكـالم محـتمال لـوجهین مختلفـین متضـادین  أن 
  .2اا واآلخر ذمً مدحً 

ــــین، أحــــدهما مــــدح  حتمــــل معنی ــــالم  عرفــــه التنســــي التلمســــاني (هــــو أن یــــؤتى       و
ـه  ، 3 )واآلخر ذمُّ  طلـ عل قوه فـي تعرـف هـذا المصـطلح و فهو لم یختلف عـن مـا سـ
ة والمتأمـــل لتعرـــف التّ ،  اإلیهـــامعضـــهم  ـــه یجـــد أن إطـــالق تســـم أفضـــل  یهـــاماإلوج

مـا أن اإلیهـام  ـالم  مـوهم ألن لـه أكثـر مـن وجـه،  ـارة عـن  ة له، ألن اإلیهـام ع تسم
سب الكالم  الغة، ألنه  اإعجاً ( فیده  السامع أكثر من مذهب)وفخامة و  . 4 یذهب 

أنـه ( ع  المصـر هـذا المصـطلح وعرفـه  ه ابن األصـ حتمـل  وقد أطل عل المـا 
 .5 معنیین متضادین ال یتمیز أحدهما على اآلخر)
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ــه عنــد التنســي التلمســاني إلــى مــا احتمــل معنیــین مستحســنینوقــد تنــوع التّ  وٕالــى  ،وج
حینمـــا احتمـــل معنیـــین  حـــین ، و ،  مســـتق ٕالـــى مـــا احتمـــل معنیـــین غیـــر حســـنین وال قب

ذلك إلى ما احتمل معنیـین مستحسـن و  ـه و ح وهـو المتفـ عل ضـا إلـى مـا ، مسـتق وأ
ح  مـا احتمـل لـى وإ ، احتمل معنیین أحدهما مستحسن واآلخر غیر مستحسـن وال مسـتق

ح وال مستحســـن، وهـــذه التعرفـــات ال ح واآلخـــر غیـــر مســـتق تـــي معنیـــین أحـــدهما مســـتق
عادتــه مجموعهــا ســتة أنــواع وقــد أعطــى لكــل نــوع منهــا شــواهد تُ  وضــحه قــدمها التنســي 

 بینه.وتُ 
 ة:ومن الشواهد التي عرضها التنسي لهذا المصطلح قول صاحب الحلّ 

 م.اب قصدهُ  فالزمْ  د     عادا سواءً قتر الغني لدیهم والفقیر و         
ســتو الفقیـــر فالشــاهد فــي هــذا البیــت أن الكــالم موجــه إلــى و  ــالكرم حتــى  صــفهم 

ــذلك وصــفه ــالغني ونلحــ أن العــدل حتــى ُ  مــالغني ، و ــام الفقیــر  ســوون فــي األح
 الهما وصف ممدوح وهذا النوع ما احتمل معنیین مستحسنین.

ـــان التّ  حین قــول أحــدهم یهجـــو أمــا عــن أمثلــة مــا  حتمــل معنیـــین مســتق ــه  ــه ف وج
 القاضي:
 واارُ اه ببلدتنا        في الجهل منه وفي الجور الور حَ رأین ال مثل قاضٍ       

اره أخــــــــوم عندُ سَ  مــــــــــــــــمن حاك       نزلةً نین مفهو من النفر األدْ         1ــــــــ
                                      

ـــالم حــ أنــه لالمعنــى األدنــى موجــه إلــى األقــرب وٕالـــى األحــ منزلــة  وهنــا ن فــان
حین في   .دوم*حاكم سَ حتمل معنیین مستق

عضهم: حین ومثاله قول  حتمل معنیین غیر حسنین وال قب ون المعنى   وقد 
سقى النبت ذاك الماء      جر ماؤها من عینٍ  عجبتُ        س   .ول
ــان جارــا علــى  ة(العــین) هنــا موجهــ لفظــةفــإن  اصــرة والعنصــر ولكــن إذا  إلــى ال
 نحوه.و  صخرٍ 
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ــة أومـن أشــهر األمثلــة التــي  ا الغیــون فـي هــذا المجــال هــو قولــه تعــالى ح وردهــا ال
حانه  قول سـ وَن (عن الیهود ، إذ  ِعِھ َویَقُولُ ْن َمَواِض َم َع وَن اْلَكِل فُ ِمَن الَِّذیَن َھادُوا یَُحّرِ

ینِ َسِمْعنَا َوَعَصْینَا َواْسَمْع َغْیَر ُمْسَمعٍ َوَراِعنَا لَیا بِأَْلسِ   . 1) نَتِِھْم َوَطْعنًا فِي الدِّ
حتمـل الـذّ  حانه (غیـر مسـمع) وهـذا القـول ذو وجهـین:  ا ّنــاسـمع مِ  :م أفقـد قـال سـ

ــان أصــم غیــر مســمع ومعنــاه غیــر مســمع جواًــ ــال ســمعت ، ف ــك،  ا یوافقــك مــدعو عل
ــون المعنــى  حتمــل المــدح ف ــذلك  أنــك ال تســمع شــیئا، و وترضــاه یوافقــك وترضــاه ف

لمــة (راعنــا) اإلضــافة إلــى هــذا فــإن  روهــا ، و المــا غیــر مســمع م أ :ارقبنــا  اســمع 
لمـة  ه  لمك تحتمل معنـى الـّذم ألن هـذه الكلمـة تشـ ـانوا یتسـابون  وانتظرنا ن ـة  عبران

 . 2بها وهي راعینا
ه ولكن التنسـي  الغیین الذین قدموا لمصطلح التوج وهذا الشاهد نجده عند أغلب ال

ـــه لِ التلمســـان ح أ مـــا احتمـــل المـــدح امـــا ي قـــد مثـــل  حتمـــل معنیـــین مستحســـن ومســـتق
 م.والذّ 

شار بن برد: تهومن أمثل  نظما قول 
اء                   ه سواءُ نلیت عی       جاء من عمرو ق
 3اءُ ــــح أم هجدأم      ا    فأحاجي الناس طر                

ـه سـواء) موجـه إلـى الـدّ فإن الشاهد في البیـت قولـه (لیـت  صـحة العـین عین عاء لـه 
رالدّ  إلىو  ااستحسانً اء ر العو  ه بتعو احً  عاء عل حة استق  ا.العین الصح

ــــه المعنیــــین أحــــدهما أّمــــ ــــون ف ــــره التنســــي حیــــث  ا عــــن النــــوع الخــــامس الــــذ ذ
ح و مستحســن  ـــه ، اآلخـــر غیـــر مستحســـن وال مســـتق فمثالــه قـــول الرســـول صـــلى هللا عل

                                       
ة ــــ  1  .42سورة النساء ، اآل
ر العري، ( - 2 ع في ضوء أسالیب القرآن ، دار الف      ،م) 1999( ، )1عبد الفتاح أحمد ال شین ، البد

 . 106ص
قال: أْجور من قاضي سدوم . سدوم * قاضیها ف ضرب المثل   : مدینة من مدائن سیدنا لو ، و
 
 
 . 251التنسي التلمساني، ص  - 3



 نكتاب نظم الدّر و العقیامن   علمصطلحات البالغیة و النقدیة في القسم الرابا    
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                                                                        

 
126 

ن لحاقً اوجوسلم لز  فهـم أن طـول الیـد ا)دً یـأطـولكن  يا بته (أسرع هـو  فـإن القـار قـد 
ـالطول الّصـ دقة فـالكالم المقصود وهذا ما فهمته زوجات الرسـول ولكـن قصـد الرسـول 

 الموجه هو مستحسن.
 ومن النظم في هذا النوع قول الشاعر :

ا    فقلت ما القصد فلم ینط  ل ليقا دْ قَ           أكرمت من شا
ا) وهو موجّ  ـه الشـیب وٕالـى فإن الشاهد في هذا البیت قوله (من شا ه إلى مـن حـل 

غیره ح واآلخـر غیـر وقد یرد التّ ، من خل شیئا  حتمل معنیین  أحدهما مسـتق ه ما  وج
ح وال مستحســن وقــد مثــل لــه التنســي هــو اآلخــر بجملــة مــن الشــواهد ا لتــي تبینــه مســتق

ل یوم قُ        ومنها قول الشاعر: ه الثّ وَ       ه ثورُ وتُ في  غل  1ورُ رما 
لمة (ثور) فإن هذه اللفظة موجهة إلـى الحیـوان المعـروف وٕالـى  فالشاهد في البیت 

ضا.القطعة من األقْ    أ
ــا أن مصــطلح التّ  ظهــر لنــا جل ونــان ســواء فــي اإلرادة وعــدمها و حمــل معنیــین  ــه  وج

ه هالمتكلم هو الذ یوجهو  ه إلـى سمي توجیهً  ذاول،   إلى أحد معین ا ، فإذا شاء مال 
ــذّ  بــرأ مــن ذم فینــال مــن مال ــه إلــى المــدح فینجــو مــن المؤاخــذة و مومــه وٕاذا شــاء مــال 
 .2ماإلث

قولـه تعـالى ( و ُهـْم  ـه حتـى فـي الضـمائر ، وقـد مثلـوا لـه  عض من الّتوج وقد جعل ال
وقد قال ابن ُجرج : لّما قال أخت موسى هذا الكالم قالوا لهـا : إنـك َلُه ناِصحون ) ، 

َعرفتـــه فاخبرنـــا مـــن هـــو ؟ فقالـــت : مـــا أردت إال أنهـــم ناصـــحون للملـــك ، فتخلصـــت 
 .  3منهم

                                       
 .254، ص  نفسهالمصدر  - 1
سیوني ، علم - 2 ع ، مؤسسة المختار  عبد الفتاح  الغة ومسائل البد ة ألصول ال ة وفن ع ، دراسة تارخ البد

 . 189م ) ، ص  1998) ، (  2للنشر والتوزع ، (  
 .255ص ،  التنسي التلمساني  - 3
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معنیــین أحــدهما                     معنیــین        معنیــین      معنیــین       معنیــین

حین    غیر        مستحسن                 مستحسن واآلخر  مستحسنین    مستق
ح                  غیر مستحسن                            حسنیین     و مستق

حین                                   وال مستق                         حوال قب
 
 

ون قد ت م الذ قدمه التنسي  فـي هـذا المصـطلح  عـن  وسـعومن خالل هذا التقس
إرادة لمختلف الشواهد المنوعة لكل فرع وهذا ما اعتمـده أو مـنهج التنسـي فـي  ه و ق سا

  التعامل مع المصطلحات.
  
ة:ـــــالتَّ ـــ  7  ور

ــت الخبــر ، أورتــه إذا ســترته وأظهــرت  ورــت لغــة: الشــيء ووارتــه ، أخفیتــه، وور
 1غیره، والتورة، الستر.

 اصطالحا: 
ر المـــتكلم لفًظـــ ـــب وهـــو أن یـــذ قـــة ومجـــاز أحـــدهما قر قتـــان، أو حق ا مفـــردا لـــه حق

ـــد المـــتكلم  ر ـــة، و ـــه خف عیـــد  وداللـــة اللفـــ عل ـــه ظـــاهرة ، واآلخـــر  وداللـــة اللفـــ عل

                                       
1 - .(  لسان العرب ، مادة (ور

حتمــــل  التوجیـــه 
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ع ــب، المعنــى ال القر ــور عنــه  ــیــد و ــب فی ــد المعنــى القر وهم الســامع أو وهلــة أنــه یر
ذلك. س   1ول

عد ه،  اب التوج الغیـین قـد  ماوقد عرفها التنسي التلمساني في خضم  الح أن ال
ــه أو جعلوهمــا واحــد واألمــر غیــر ذلــك ألنهمــا مختلفــان اختالفــا  أدرجوهــا ضــمن التوج

اسـم عض  ــان، اإلیهــام، فالتّ  بینـا وقــد أطلـ علیهــا الــ ر لفـ لــه معن ورـة عنــده (أن یــذ
أنـه قأحدهما  ـه  سـتر  ـالمعنى القرـب أ  عیـد فیـور عنـه  راد ال عید و رب واآلخر 

ه فــي تعرــف هــذا المصــطلح  ،2 القرــب)    عــل وراءجُ  ق فالتنســي  لــم یختلــف عــن ســا
ــة احت ــه شــیئا ألن التور ضــف إل الغــة لــولــم  ع لمــا ت منزلــة فــي فــن ال وفــي علــم البــد

ه مــــن ســــر خفــــي وحــــ م ّس تضــــف مــــن العــــین، فقــــد  اإلنســــانزلــــة نالغــــي رائــــع، فهــــي 
هـذا فـإن مصـطلح التّ  ورــة اسـتعملها العدیـد مـن الشـعراء والكتـاب وطعمـوا بهـا أدبهـم، و

الغـة ، فهـي فـن ئـذا تـب ال ـه  ـة وهـذا مـا تشـیر إل الغـة العر  موجهــاع الصـیت فـي ال
ـــذلك المتلقـــي الفطـــن غـــوص داخـــل  ل شـــف مـــا  ن مـــن  ـــتم صـــیرة حیـــث ی ، والنافـــذ ال

 .  المعنى
ــة بــین أهــل المشــرق والمغــرب، وعــدم وجــود فــروق فــي المعنــى االصــطالحي للتّ   ور

قــي ثابتــا فــي مفهومــه ومدلولــه وٕان اختلــف ا عضیــدل علــى أن هــذا المصــطلح  فــي  لــ
 تسمیته.

ـاب التّ  ـر فـي  ع المصر حیث نجـده أنـه ذ ـه وهـي  ورـةفإن اإلص  أنأنهـا (التوج
اآلخـر ومـراده مـا  همـلی وستعمل المـتكلم أحـد احتمالیهـا فتكون الكلمة تحتمل معنیین 

ــه هــو التّ ،  3أهملــه ال مــا اســتعمله ) ــة علــى حــدّ ولكــن إذا اعتبرنــا أن التوج رــف تع ور
عد ذلــك للفــرق الواضــح بــین المصــطلحین ألن التّ  ، فإننــا نســت مــا ســب المصــر ــة  ور

ـــر لفـــ لـــه معرّ وأن  ـــراد المعنـــى  ـــبنیـــین أحـــدهما قر عفناهـــا هـــي ذ عیـــد ، و واآلخـــر 

                                       
ات (معجم في المصطلحات والفروق ال - 1 قاء أیوب بن موسى الكفو ، الكل ة)  ، ت :عدنان أبو ال لغو

ش، محمد المصر ، دار الكتاب اإلسالمي ، القاهرة  ، (  . 43، ص  2م ) ، ج1992) ، (2درو
 .255ـــــ التنسي التلمساني ، ص  2
ع المصر ، تحرر التحبیر ، ص  ابن - 3  .268أبي اإلص
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ــه علــى  ــه هــو أن تتســاو داللــة الكــالم ف عیــد، ولكــن التوج  نــامعنیــین المحتملــین وهالال
 یختلف األمر مع التورة.

ـــه (وهـــي  ـــالتعرف المتعـــارف عل نـــي  ـــاطلـــ لفـــ لـــه  نأولقـــد تناولهـــا القزو  نمعن
عید و  عید منهقرب و ه ال  .1 ا)مراد 

ة لقرهـا مـن  أولـىورـة هـو اسـم التّ  إطـالق ما أن الحمـو یـر أن قـة التسـم مطا
ـأن المـتكلم یجعلـه وراء سـترته تورـة، إذ تّ ور المسمىّ ألنها مصدر  ه وأظهـرت غیـره 

شــیر إلــى أن المتقــدم 2ظهــره ال  بهــذا النــوع ولكــن المتــأخرن  یهتمــوا ن لــم یمــا أنــه 
ـــة أولـــوه  ـــا ، فقـــد قـــال عـــن التّ  عنا ـــه ح ـــة وعـــن اســـتعمال المتـــأخرن لهـــا وشـــغفوا  ور

فـــتح لهـــا (التّ  ـــة وســـحرها ینفـــث فـــي القلـــوب و ـــة مـــن أعلـــى فنـــون األدب وأعالهـــا رت ور
ة)  .3أبواب عطف ومح

ـاب تّ د تحدث ابـن رشـی القیروانـي عـن الوق (إن مـن : ل حیـث قـا اإلشـارةورـة فـي 
نــ أنة وذلـك ـانفهـي عنــده مثـل الك 4ورـة)التّ  أنواعهـا اسـمه وٕانمـا  ر   ىالشــيء ال یـذ

قال أن  شف غطاء التّ  المتنبيعنه، و قوله :هو أول من  مها   ورة وقشع غ
فّ برغم شیب فارق السیّ            انا على العِ ف  ْص ه     و انالت   طح
سي وأنْ أن رقاب الناس قالت         قك ق فه    رف  يـــــمان تَ لس
ــــ أنر :یــــحیــــث  ا بشــــ فّ َ ســــ ــــان ق ا  فه متنــــافران ال یجتمعــــان ألن شــــبی یب وســــ

من ومعلــوم أن هنــاك  ــه عــن الرجــل المنســوب إلــى الــ مــاني ، فــور  قــال لــه  والســیف 
م سیین.اتنافر بین ال  نیین والق

ر التنسي التلمساني األنواع األرعة للتور   ة:وقد ذ
 
ة المجردة: -7-1   التور

                                       
الغة ، ص  - 1 ضاح في علوم ال ني ، اإل  .843الخطیب القزو
ة اإلرب ، ص ابن حجة  - 2  .239الحمو ، خزانة األدب وغا
 المصدر نفسه ، الصفحة نفسها. - 3
 .257ابن رشی القیرواني ، العمدة في محاسن الشعر ص - 4
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ر فیهــا الزم الُمـ ــه وسـمیت ورّ وهـي التــي یـذ تهـا بــ  ر الزم المـورّ بــذلك لتقو ــه ذ   
عده،  ر الالزم قبل لف التورة وتارة   .1ثم تارة یذ

ر معهــا شــيء مــن قــرائن المــورّ  أنهــاوقــد عرفهــا التنســي  ــه وال   (وهــي التــي ال یــذ
ل واحد منهما فتتساقطان) أو عنه  من قرائن المور  ر قرنة   .2تذ

ظهر أن التورـة المجـردة  هـي األخـر بـدورها ینشـطر  ومن خالل هذین التعرفین 
ـــة المجـــردة  انـــت التور ال قرنـــة فیهـــا، ومثالهـــا قولـــه تعـــالى منهـــا نـــوعین ، أولهمـــا مـــا 

تََوى( ْرِش اْس ى اْلعَ ْحَمُن َعلَ لمـة  )الرَّ ـة الاْسـَتَو (ف ـان قرـب ) فـي اآل كرمـة لهـا معن
حانه منـزه عـن  وهوغیر مراد  عید مراد وهـو الملـك ، فـا سـ ان ، و االستقرار في الم

ـة مـا  المعنى األول ولم ر فـي اآل ـر الزمخشـر أنـه لـم 3معنیـینال اأّـ مئـالیـذ ، وقـد ذ
ــیــر َ  ــل المتشــابهات مــن اً ــاب وال أعــون علــى تأو ــان ألطــف مــن هــذا ال ا فــي علــم الب

  .نة منهالكتاب والسّ 
اضومن أمثلة هذا النوع ولكن نظما ، قول   : *أبو الفضل ع

سان أَ         انون أنواعً هْ أن ن سه      لشهر   لِ لَ ا من الحُ د من مال
 4مل.لحَ د وافرق بین الجَ ت    فما تُ فرُ أو الغزالة من طول المد خَ        

( ــ (الغزالــة) و(الجــد ــ علــى الحیــوان و(ال فالتورــة فــي لف حمــل) فــإن الغزالــة تطل
ــه وقعــت التّ  طلــ مس وعنهــا وقعــت التورــة، أمــا الجــدّ ورــة، وعلــى الّشــالمعــروف و  

ه ورّ  على ابن المعز ة وعنه ورّ   و   . وعلى أحد البروج السماو

                                       
ة وتطورها، ص  - 1 الغ  أحمد مطلوب ، معجم المصطلحات ال
ع ، ص و  التنسي التلمساني ، نظم الدر - 2 ان ، القسم الرا  .256العق
ة ، ،  سیوني  حالفتاعبد  – 4 ة وفن ع ، دراسة تارخ   .172ص علم البد
 
 .825، ص التنسي التلمساني  - 4
ة وتطورها، ص  -2 الغ                                                 .436أحمد مطلوب ، معجم المصطلحات ال
اـــــ * اض : هو ع ا للعلم ، أبو الفضل ع حصبي السبتي ، اإلمام القاضي دخل األندلس طال ض بن موسى ال

  في مراكش .هـ  544و توفي سنة 
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ر قرنــــة المــــور التو  تــــردوقــــد  ــــة المجــــردة بــــذ           وقرنــــة المــــور عنــــه ومثالهــــا ــــه ر
 عضهم :قول 

ماء الكوثرز مُ  مرةٍ خمن    رقة ثغرها       أنّ  نقل األراكُ           جت 
ه نقال من    ح ما نقل األراك ألنه     قد ّص           الجوهر. صحاحیرو

الكتـاب المشـهور فـي اللغـة  مجـوهر ) وهـو اسـالفالشاهد في هـذین البیتـین (صـحاح 
ــة والنقــل و  ــه وقرنتــه الروا طلــ علــى المَ قــد ذُ وهــو المــور  ســم وهــو ْ ــرا فــي البیــت و

ه . ستاك   المور عنه وقرنته األراك الذ 
 
ة المُ  -7-2   : رشحةالتور

تهــا  ــه ، وســمیت مرشــحة لتقو ر فیهــا الزم المعنــى القرــب المــور  وهــي التــي یــذ
ره إیهامـــا ر الزم المعنـــى القرـــب  غیـــر المـــراد فإنهـــا تـــزداد بـــذ عرفهـــا  ،1بـــذ التنســـي و

ــه، إّمــ ر معهــا قرنــة المــور  أنهــا (وهــي التــي تــذ ــة وٕامــا التلمســاني  ا قبــل لفــ التور
 . 2عده أو یجتمعان)

مـا ، ومن خالل هذا التعرف األخیر فإننـا نستشـف ثـالث أقسـام للتورـة المرشـحة 
ـان غیـر مـرادٍ  أنـه  أنها سمیت بهذا االسـم أ مرشـحة ألن معنـى المرشـح لمـا  صـار 

ّ شّ فرُ  ضعیف  القرنة. ح أ قو
ر الزم القسم األول من التورة المرشحةـــ   قبل لف التورـة ومثالـه قولـه  ههو ما ذ
عُونَ (تعــالى ا لَُموِس ٍد َوإِنَّ ا بِأَْی َماء بَنَْینَاَھ ــة الكرمــة أفــإن لفظــة (، 3) َوالسَّ یــد) فــي اآل

ـــه ـــب المـــور  ـــر مـــن لوازمـــه علـــى جهـــة  تصـــلح لألعضـــاء وهـــو المعنـــى القر وقـــد ذ

                                       
 
 
ع، ص  -1 سیوني، علم البد  .174عبد الفتاح 
 .625، ص التنسي التلمساني  - 2
ة ،  سورة الذارات  – 3  .47اآل
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حتمــل القــوّ رشــالتّ  ــان) و لمــة (البن عیــد ح وهــي  ة وعظمــة الخــال وهــذا هــو المعنــى ال
 .1ه عن المعنى األولالمور عنه وهو المراد ، فا تعالى منزّ 

حیظم في هذا النّ ومن النّ   بن منصور: ىوع قول 
رهةٍ          .2رٍ تْ غضینا الجفون على وِ أ وال نحن            فما أسلمتنا عند 

ـان الّشـضاء هي مالئمة لجفن العین ال جفـن الّسـغلمة األ فإنّ  اعر یرـد یف وٕان 
ـــه أن الّســـمّمـــ ف، ألنّ و یغمـــاد الّســـأ بهـــا  یف إذا أغمـــد انطبـــ الجفـــن ا هـــو متعـــارف عل

ه وٕاذا جُ  لمة وهي القرنة (أغضینا)فقد رشّ  انفتحو  زّ عل  .ح القول 
قا القرنة الحقة أ تورة مرشّ وقد تكون ــــ  رنا سا ـه ما ذ ر قرنـة المـور  حة بذ

 الحقة   ومثال هذا القسم قول الشاعر:
ا عود األراكِ        ه       سألتك  انا غیّ  ترقی  ما   قىهر ما رَ رك الدّ م
ه في العُ  لوغه       تمرّ بُ  عسیرٍ  غرٍ ثوصلت إلى         .قاذیب وفي النّ عل

ـه وقـد رّشـفي لفظة (ثغر) والّ  اهدفالشّ  ان المخوف وهو المـور  حه تي یراد بها الم
سم وهو المور عنه . ه الم راد   قرنة (عسر البلوغ) و

عـده ومثالهـا قـول حا لما قبله ولِ حة لف واحد مرشّ ة المرشّ ورّ تما قد یرد في الـــ  مـا 
 :المعرّ 

 ُ هْ قیل في ممالكها رَ لها من عُ  ادة      غَ  يه اإلمائرّ التجل عن       
نونٍ        نْ  تحت راءٍ  وحرف  ُ ره النّ م غیّ الرسّ  یؤمّ  بدالٍ       ولم   . ق

 ورة في لف (حرف) قبله وفي لفح التّ قد رشّ و ون) هي حرف الهجاء (النّ  فإنّ 
عده.النّ  -الرسم  –دال  –(راء    (  ق
قصد بـ (حرف) هنا النّ إنّ ف  3ون لضمورها.النّ هها اقة وقد شبّ ه 
 

                                       
 .259التنسي التلمساني ، ص  - 4
 
 
 الصفحة نفسها.، السابالمصدر  - 3
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ة المب -7-3  ة:ّینالتور
ــروهـي مــا   عیــد المــور عنــه وسـمیّ  ذ ن هــذا الــالزم ة ألّ ینــت مبفیهــا الزم المعنـى ال

قرّ بینی ون الالّ ها و  1ة.زم قبل لف التورّ ها ، وقد 
عرّ نسي التّ فالتّ  ر معهـا مـا (وهـي الّ  وعف هذا النّ لمساني   عنـه ، ن المـورّ بـیّ یتـي یـذ

عده أو یجتمعان)ورة وٕامّ ا قبل لف التّ إمّ  نسـي عنـد التّ  نةمبیّ الورة هذا تكون التّ و  ، 2ا 
ــة مبتنلمســاني التّ  ــان للمــور عنــه ّینــشــطر إلــى ثــالث أقســام وتكــون التور ــه الب ة ومــا 

ندراني* محي الدین قولوذلك مثل  ساب  : االس
ح  الكبر        فيئاسة الرّ  ومعتقد أنّ         ممقوتا بها وهو ال یدر  فأص
الجرّ من طالب الرّ  عجبواأفأال       طالب رفعةٍ  بِ جْ ذیول العُ  یجرّ         فع 

ان علـى طرفـي أقسـام اإلعـراب وهمـا ضـدّ  ن) وهمـا مـفع والجـرّ (الرّ  فنلح هاهنا أنّ 
ســـالنّ  ض، وهمـــا المـــور بهمـــا ول طلـــ لفـــ (الجـــرّ  ینالمـــراد اقـــ مـــا  ) علـــى ســـحب ، 

اء   دان المور عنهما .اوهما المر  فع ) معناه العلوّ و(الرّ األش
المور عنه ة المبنّ وتأتي التورّ   اعر :ومثال هذا قول الشّ  الحة 

 طك ما ألقى برهْ  يّ خطك      لهان علأما وهللا لوال خوف سُ 
س هما سو قلبي وقرطكملكت الخافقین فتهت عُ  ا     ول  3ج

ـــ علـــى المشـــرق والمغـــرب وهـــو المعنـــى فإنّ اهد فـــي لفظـــة (الخـــافقین) فالّشـــ هـــا تطل
عیـد المـور عنـه  ته، وهو المعنى ال ه وقر محبو صدق على قل ه، و القرب المور 

ما بیّ   طر األخیر).نه في آخر البیت (الشّ المراد 

                                       
ع، ص  - 1 سیوني، علم البد  .176عبد الفتاح 
 .256، ص الّتنسي الّتلمساني  - 2

ندراني*ـــــ  ان شیخ ،هـ  693وتوفي في ، هـ 606هو محمد بن عبد هللا ولد بتهرت سنة  :محي الّدین االس
ندرة في النحو  .اإلس

 .632، ص الساب المصدر  - 3
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ــة المبیّ  ــأن یــؤتى نــوقــد تكــون التور أحــدهما ســاب واآلخــر الحــ ومثالهــا  نیینــمبة 
 قول حازم في مقصورته:

ش ع ألوْت       ر جاءت لمعنى في السُ  نواصبٌ         أحرفٌ  ّنابخفض الع
ة وهـو حـو الحـروف النّ فهـي فـي علـم النّ )، أحـرف نواصـب ( اهد فـي قولـه فالشّ  اصـ

ه وأمّ نى القرب المورّ المع ـة ،تّ وق الا المعنى المراد هو النّ    عنـه وقـد وهـو المـورّ  ع
قصـد( ذهبـ ضفخقوله (ألوت باعر ذلك ن الشّ بیّ  ش) و ش وهـذا مـن  تالعـ براحـة العـ

ال الّســ فــي ا قولــه (جــاءت لمعنــىاقــة عنــد العــرب ، وأّمــصــفات النّ  ) وهــو المســیر لــ ر
ها حروف النّ  ضا من صفاتها ولكن لم تشار ّ وهذه أ  معنى منهما. صب في أ

ر الخطیـب  ـه ولم یذ تا نـي فـي  ضـاح"القزو الغـة اإل هـذا النـوع مـن  "فـي علـوم ال
ــة ــس ابــن حجــة الحمــو  -ةینــالمب-التور ر المرشــحة والمجــردة علــى ع بــل اكتــف بــذ

ه '' خزانة األدب''. تا املة ومفصلة في  ر أقسامها   الذ ذ
 
 
  
ة المهیَّ التّ  -7-4   أة:ــور

ـأ  عـدها وهي التي ال تقع فیها التورة وال تته ـاللف الـذ  ـاللف الـذ قبلهـا أو  إال 
أت التورة في اآلخ ل منهما لما ته  .   1رأو تكون التورة في لفظین لوال 

ــه  ر مــا بن ــال إال بــذ ال ــه ال یخطــر  عیــد ف ــان المعنــى ال وهــي عنــد التنســي (مــا 
ـه، ولهـذا انفصـلت عـن المبینـة ألن المعنـى ـة عل ه ولهذا انفصلت عن المبن عیـد  عل ال

ر المبیّ  ال لو قدر عدم ذ ال ة یخطر   .2ن)في المبن
قــدم تعرفــا للتورــة  ــأةفهــو  ــین  میــزفــي الوقــت ذاتــه  المه وضــح الفــرق بینهمــا و و

ــأة إذ شــرطها ینــالتورــة المب ة ، فهــو لــم یبتعــد عــن التعرــف االصــطالحي للتورــة المه
عدها  ون لفظا قبلها أو  اجتماعهمـا أ ساب أو ال یهیئهاأن  ـون  أو ، ح أو قد 
                                       

ة وتطورها ، ص  1 الغ  . 437ــــــ أحمد مطلوب ، معجم المصطلحات ال
 .  256التنسي التلمساني ، ص  - 2
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ا أمـام أرعـة أقسـام نقـد وضـع التنسـيفهي بهذا نجد أن  قد تكون التورة فیها بلفظین ،
أة.  للتورة المه

ٍ  القسم األول: ـه التهیئـة بلفـ سـاب ـون اللفـ سـاب  وهي ما وقعت ف لتورـة  لأ 
 ومثالها قول الشاعر:

ى الخنساء ال في شجونها ووادٍ      .1رولكن له عینان تجر على صخ       ح
ه الحجارة وهو المور عنه قصد  لمة (صخر ) فهو   ،  فالشاهد في هذا البیت 

ـه ـر اسـم  وعلى صخر وهو اسم أخـو الخنسـاء الشـاعرة وهـو المـور  ، فإنـه لـوال ذ
مــــــا أن الشــــــاعر اكتفــــــى  ــــــال ،  ــــــة إذ ال یخطــــــر ب الخنســــــاء قبلــــــه لمــــــا صــــــحت التور

ضمیر   ( قل تجران . إحدقوله(تجر  العینین ولم 
 

أة بلف الح لها ، القسم الثاني :    مثالهـا قـول الشـاعر  و وقد  ترد التورة المه
ع:  ابن أبي ر

عود مرض هم       قالوا مرٌض الخالف وٕانّ  لوال التطیرُ          اال 
ك خدمةً ً حْ نَ  یتضقل          2ا قضى مفروضاألكون مندوً     ا في جنا

ة وهـــو المعنـــى  ـــون أحـــد الكــالم الشـــرع حتمـــل أن  فالشــاهد فـــي لفظـــة (منــدوب) و
عیــد المــور عنــه ــه وهــو المعنــى ال ــي عل حتمــل المیــت الــذ ی ــه و ، القرــب المــور 

ـال أحـد منـا  ـأت التورـة ، فهنـا ال یخطـر ب عـده  مـا ته ـه  لمة مفروض عل ر  فلوال ذ
ة . ام الشرع م من األح  أنه ح

ـل منهمـا لمـا :   القسم الثالثأما  ه  في لفظین لـوال  من هذا النوع هو الذ تقع ف
أت التورة في ا عةته               :آلخر، ومثالها قول عمر بن ر

الح الثرا سُ ها المنِ أیّ              ان       ه یف یلتق  عمرك هللا 
 .3مانيوسهیل إذا استقل      ة إذا ما استقلت  امّ هي شَ          

                                       
 .264ـــــــ المصدر نفسه  ، ص  1
ة وتطورها ، ص   - 2 الغ  .437أحمد مطلوب، معجم المصطلحات ال
  .266التنسي التلمساني ، ص  - 3



 نكتاب نظم الدّر و العقیامن   علمصطلحات البالغیة و النقدیة في القسم الرابا    
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                                                                        

 
136 

 
حتمـل أن تكـون (ثرـا السـماء) و (سـهیل) الـنجم المعـروف  فالشاهد في لفظة (الثرا) ف

حتمــل أنبـــسهیل، وهــو المعنــى القرــ ــه، و ــا بنــت علــي بــن عبــد ر تكــون الث ب المــور 
ة األصغر، وسهیل بن عبد الرحمان بن عوف  وهـذا هـو المعنـى  هللا بن حارث بن أم

عید المور عنه  .1ال
ـ ـأة بلفظـین مه ، ومثالـه قـول أما قـد تكـون التورـة مه ین أحـدهما سـاب واآلخـر الحـ

 التنسي التلمساني:
ش للغزو جاهدا     ولمّ      . ة من مضىنَّ رض سُ فت لهم في القمأ  ا ندبت الج

قــدم للجنــد مــن فــفالشــاهد فــي هــذا البیــت لفظــة (ال   وعطــاء وهــالرض) فهــي تعنــي مــا 
  المراد

ـر  ، عنه المور  ـه ولـوال انـه ذ ة وهو المور  ام الشرع م من أح ح صلح  ما أنه 
ـــذلك (الّســـ عـــدالنـــدب قبلـــه و م الشـــرعي  ه مـــانة)  ـــالح ـــة  ـــأت التور مـــا هـــو ألن ، ته

ه أن ال فهم منه إال العطاء.فمتعارف عل ش ال  محاذاة لفظة الج ر   رض إذا ذ
ــل أنواعهــا األرعــة تُ   ــه فــإن التورــة  عالعــد فــن مــن وعل ة التــي تخلــ ذلــك ــفنــون البد

فسـح المجـال  اشـرة للمعـاني ، ل التفاعل فیها بـین المـتكلم  واسـتخدامه لأللفـا غیـر الم
ت حــث و ، وهــذا مــا طرقــه التنســي فــي هــذا  اشــف معــاني األلفــا ومــدلوالتهللمتلقــي لی

اب .  ال
ونها تدل على ما یبدو في الظاهر منها بل على معنى  مة (ناشئة من  فهي تحمل ق

( التورةم من أن المرغعلى ال2الكلمة في صورتها المغیرة ثیرا   تقدمین لم یهتموا 
هولكن هذا النوع  فقد صنفوها في أعلى مراتب  ، المتأخرن اقالحذّ  لمحاسنه إالّ  انت

ذا القرن الثامن للهجرة فقد ذاع  ع و الفن األدبي ، وخاصة في القرنین السادس والسا
 استعمالها.

                                       
ة اإلرب ، ص  - 1  .353ابن حجة الحمو ، خزانة األدب وغا
 2-  ) ، ( ، دار القلم ، بیروت، لبنان ، (د ــ  ة، ت: عبد الرحمان بدو -220م)، ص 1979أرسطو ، الخطا

 ـ.221
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ــان  ــافقــد  تاً ه ا خاًصــبــن حجــة الحمــو ینــو أن یؤلــف  ســم ــة واالســتخدام  التور      ا 
ة واالستخدام"  .1"شف اللثام عن وجه التور

                                                         
                         

 
        

                                                                      
ردة                 املهيأة       املبينة             املرشحة       ا

 
 ــــ الّلف والّنشر :  8

ـان ، وقـد التـف، وجمـع لفجمعـه لف الشيء یلفه لفـا،  ـل م یـف مجتمـع ملتـف مـن 
التــــف الشــــيء: تجمــــع جمعــــه ألفــــاف ، و  الحــــزب والطائفــــةّ مــــن االلتفــــاف و، فواللــــ

ـاهم وفـي التنزـل ( ـة ، وأنشـرهم هللا أح وروتكاتف، والنشر هو الـرح الطی ھ النش ) وإلی
سطه، وهو خالف الطّ   ،وأرض النشور ومنه یوم النشور  2ي.ونشر الثوب أ 

الغـــي والنقـــد أن هـــذین المصـــطلحین ال  ـــه فـــي التـــراث ال ،  فترقـــاإن المتعـــارف عل
وقـد تنـافس  ى بهـاتنـشـر مـن أنـواع المعف والنّ فالشائع أنهما مقترنان قلما ینفصـالن (الّلـ

متعــدد إمــا علــى التفصــیل أو علــى اإلجمــال وهــو  قتــه أن یــؤتى  ثیــرا وحق ــه  البلغــاء ف
ـل واحـد إلـى  ر ما لكل واحـد مـن المتعـددون تعیـین، ثقـة أن السـامع یـرد  اللف، ثم یذ

ه وهذا هو النشر)  .3ما یلی 

                                       
)، (د ـــ ت -1  ة ، بیروت ، (د ــ  ع) ، دار النهضة العر ان، البد ) ،       عبد العزز عتی ، (علم المعاني، الب

 .551ص 
 ف) ومادة (نشر).فلسان العرب ، مادة (ل -2 
 .727، ص  التنسي التلمساني -3 

ة  التور
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اك قدمـه (وهف والنّ في مفتاح العلوم مصطلحا اللّ  يوقد أورد الس مـا أن تلـف شر  و
ــ المــا مشــتمال علــى متعلــ بواحــد و عهمــا  ر ثــم تت خر مــن غیــر آبــین شــیئین فــي الــذ

ــال منهمــا إلــى مــا هــو لــه) ــأن الســامع  یــرد  فــإذا عقــدنا مقارنــة بــین مــا ، 1تعیــین ثقــة 
ان فـي نهـر واحـد بـل فقـد عرفـا  ص اكي نجدهما  ل من التنسي التلمساني والس قدمه 

الغیـین قـد أطلـ اسـم الّطـاللف والنشر بذات التعرـ عـض ال مـا نجـد أن  ي علـى ف، 
ه مصطلح اللّ  ر شیئین فصاعدا إمـا اف وهذا ما ذهب إل بن حجة الحمو (هو أن نذ

شـــتمل علـــى  ـــل واحـــد منهمـــا ، وٕامـــا إجمـــاال فتـــأتي بلفـــ واحـــد  ال فتـــنص علـــى  تفصـــ
ه) ضو متعدد وتف ل واحد إال ما ما یلی   .2العقل 

ـة فـي ف عند فاللّ  ـأتي مرت شـتر أن  ارات متعـددة وال  ارة عن التفاف ع التنسي ع
ون على حسب المصدر الصادرة منه.  تقابلها حیث أن الترتیب 

ـــ ال إّم ـــ وأا تفصـــ ـــون الّل ـــاليو تفصـــیلي نوعـــان هف عنـــدإجمـــاال ف ر نـــ، وهنـــا  إجم
قــوم علــى  اللغــو  فالعالقــة بــین مفهــوم ومــدلول مصــطلح الّلــ واالصــطالحي والــذ 

ـــارات متعـــددة منفصـــلة أو وأّمـــ،   لتفـــافجمـــع وااللا ع ـــان  ا فـــي االصـــطالح فهـــو اإلت
ــه فــاللّ  ــ بهــا، وعل ــل واحــدة إلــى مــا یلی ف مجملــة دون تعیــین وعلــى الســامع أن یــرد 

عي بهـذا وجهین ، أما النّ  ة هـذا النـوع البـد م له ، وٕاذا عـدنا إلـى وجـه تسـم شر فال تقس
ور علـى وجهـة التفصـیل أو اإلجمـال، قـد  و النشر المصطلح اللف ألن (المتعدد المـذ

ــه مــن غیــ مــه ألنــه اشــتمل عل ــه ح ــانطــو ف ــه ولــذا ســمي (لًفــا) أو (ط ا) ر تصــرح 
أنه نشر وأبرزفلما ُص  م المطو  الح عد ذلك   . 3ولذا سمي نشرا)  هل رح 

                                       
ة ، بیروت ، ( -1  م زرزور ، دار الكتب العلم اكي ، مفتاح العلوم ت: نع  ــــ 534، ص  1987) ، 2الس

535. 
 .87ابن حجة الحمو  ، خزانة األدب وغایته اإلرب ، ص  -2
ع، ص  - 3 الغة ومسائل البد ة ألصول ال ة وفن ع ، دراسة تارخ سیوني ، علم البد  .209عبد الفتاح 
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طر إلى ثالث أقسام وهذا على حسب نشر ف التفصیلي عند التنسي التمساني ینشفاللّ 
 متعددة:

 لف ونشر مرتب:  -8-1
ـــذا إلـــى آخـــرهرَ وهـــو مـــا ُیـــ ـــه األول لـــألول والثـــاني للثـــاني وه ، ومثالـــه قـــول تعـــالى 1د ف

ِلِھ ( ْن فَْض وا ِم ُكُرونَ َوِمْن َرْحَمتِِھ َجعََل لَُكُم اللَّْیَل َوالنََّھاَر ِلتَْسُكنُوا فِیِھ َوِلتَْبتَغُ ْم تَْش  َولَعَلَُّك
ــر متعــدد وهــ 2) یــل ) وهــذا علــى جهــة التفصــیل حیــث عطــف اللّ اللَّْیــَل َوالنََّهــارَ ( وفقــد ذ

ـِه َوِلَتْبَتُغـوا ِمـْن َفْضـِلهِ ف ثـم قـال (هار، وهذا هـو الّلـعلى النّ  ُنوا ِف ُ ـره بـدون ِلَتْسـ ) وقـد ذ
ـه أ السـ ـرده إل أن السـامع یـدرك مـا لكـل و ـون فـي اللیـل أمـا ابتغـاء تعیین ثقة  ن 

 ِ ون نهارا، وهذا هو النشر فقد ورد   الهما مرتب.الفضل 
 ومن النظم قول ابن رشی القیرواني :

ه ، وانْ      ه تجد       َسْل َعْنُه ، وانِط   َمأل المسامع واألفواه والُمَقلِ  ظر إل
 
وس : -8-2  لف ونشر مع
ـون   ـذلك علـى التـوالي إلـى آخـره ، أ  وهو الـذ یرجـع األول منـه إلـى األخیـر ثـم 

 ابن َحبوس*:ف ومثاله قول شر على غیر ترتیب اللّ النّ 
 فادْ رِ  ا وقدا وحظً صن        وغزال لوغُ  فٌ قْ حِ  و وأنتِ لُ یف أسْ          

رجـع أمّ ، وغصن وغزال)  قفف في البیت (حفاللّ  إلـى غـزال (وقـدا) ا النشر (لحظـا) و
عود إلى الغصن شـر علـى فهنـا یتضـح لنـا أن النّ ،  قـفا (وردفا) فیرجـع إلـى الحأمّ  ، و

 ف.غیر ترتیب اللّ 

                                       
 .277التنسي التلمساني ، ص  - 1
ة ،  سورة القصص  - 2  . 72اآل
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8-3-  :  لف ونشر مختل
س على غیر التوالي  ومثاله قول الشاعر:،  1وهو ما ع

ه البغً            هر وجهه وقوامه مع شعْ  نْ مِ               یلر في اللّ دصن عل
ور علـى جهـة اإلجمـالف المجمل: اللّ  -8-4 ـون المتعـدد مـذ وهـو غیـر  2وهـو أن 

وداً أَْو مقسم أ له قسم واحد، ومثاله قوله تعالى( َوقَالُواْ لَن یَْدُخَل اْلَجنَّةَ إِالَّ َمن َكاَن ُھ

اِدقِینَ   )قـالوا(فـإن الضـمیر فـي  ، 3)نََصاَرى تِْلَك أََمانِیُُّھْم قُْل َھاتُواْ بُْرَھانَُكْم إِن ُكنتُْم َص
ـان  ، والمعني قالت الیهود لن یـدخل الجنـة إال مـن  ألهل الكتاب من الیهود والنصار

، فلّ الهودا و  ان نصار ـأن نصار قالت ال یدخل الجنة إال من  ف بین القولین ثقـة 
اس. ل فر قوله وأمنا من االلت  4السامع یرد إلى 

ه ، والواضح لنا أن البلغاء قـد أكثـروا ُ ف والنشر ال وهذا النوع من اللّ  شتر الترتیب ف
ــه وأبــدعوا حتــى وصــل، ف والنشــر المرتــب ومــالوا إلــى اســتعمال الّلــ  بهــم فقــد نوعــوا ف

ـــون الّلـــ الحـــدّ  ـــة ابـــن جـــابر إلـــى أن  ع ف بـــین اثنـــي عشـــر ، وهـــذا مـــا نلتمســـه فـــي بد
                األندلسي الذ 

اللف وا اتها  عض أب  حیث قال : مرتباللنشر نسج 
شبـــــــهه          وذلك جمـــٌع ال نظیر لــه یبــــــــــــدو        ّل وصٍف  ُ ُر ِمنها   ُأنظِّ
ٌ  ثغٌر  شذا  مقلة  خدُّ        ـــــــــالٌم  فٌم  لًمى          ُحلي  عن  فروٌع سنا  َقدٌّ 
ا  نرجٌس  ورددًجى قمٌر غصٌن جنى خاتم ِطلى        نجو         ٌم رًشا  ُدرُّ  ص

                                       
 ، الصفحة نفسها.  الساب المصدر - 1
 .278المصدر نفسه ، ص  - 2

 . هـ 570، هو محمد بن الحسین بن عبد هللا بن حبوس الفاسي ، وهو شاعر ، توفي سنة ابن حبوس *ـــــ 
قرة  - 3 ة ،  سورة ال  . 111اآل
ع ، ص  - 4 سیوني ، علم البد  .211عبد الفتاح 
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ه في االستعمال الّلـ   ـان ثم یل ـون مخـتل مشوشـا وقـد  ـوس ثـم مـا  ف والنشـر المع
 استعمالهما قلیل.

ف والنشــر شــر والــذ یبــدو أنــه مــن اختــراع الحــاف التنســي هــو الّلــف والنّ ومــن أنــواع الّلــ
ر  ه عزز الوجود  ، 1رالم  .لكنه في رأ

قول أحوقد مثل لهذا الن   :أبو الفضل بن اإلمام رحمه هللا حیث قالد شیوخه وهو وع 
طّ بمى ذا الطنى وأعْ أفْ         صراءیب  اء وال حله األح  ه      و
 ه قراءـــــــا على أمواتمً مَ أُ    انه     ـــمن عمی رأیتَ  فإذا تشاءُ        

حلـه) ثـم  هوفالشاهد في البیت األول  ـه و ط (أفنى وأعمى) لف ثم النشـر فـي قولـه (
صراء ).رّ  اء وال قوله (األح  ر النشر 

ضا أ التنسي التلمساني:  ومن نظمه أ
 2احور وذلك مُ ظفذلك مح       للور     و الجودَ  رَ وْ اح الجَ أبى وأَ     

الغة ففمصطلح اللّ  تب ال الذ  ن فارساببل ورد عن  حسبف والنشر لم نجده في 
اب '' جمع شیئین في االبتـداء  ر هذا المصطلح في  عد من علماء اللغة حیث أنه ذ

ه''الصـاحي فـي فقـه اللغـة'' "بهما وجمع خبرهمـا تا ـل مبتـدأ إلـى خبـره  فـي  ، ثـم یـرد 
ل: وزلزلـوا  قول : (  حیث  ان التأو قول الرسول: متى نصر هللا؟  صلح أن  لما لم 

ــل حتــى قــال المؤم ــب؟ ورد  نــون متــى نصــر هللا؟ فقــال الرســول: أال إن نصــر هللا قر
 . 3ون له ) الم من صلح أن

ــا تقــدم حــول هــذا المصــطلح فإننــا نلحــ أن الحــاف التنســي قــد عــرض   النــا شــرحومّم
شواهد ومدعمً  فصالً مُ  الغـي فـي تا  قوه فـي الـدرس ال الغرض وقد اتف مع من سـ في 

                                       
ع ، ص االتنسي التلمساني ، نظم الدر العق - 1  .283ن ، القسم الرا
 ، الصفحة نفسها السابالمصدر  - 2
م ) ،                1977) ، (  1الصاحبي في فقه اللغة ، ت : أحمد صقر ، القاهرة ، (  ،  أحمد بن فارس  - 3

 . 410ـــ  409ص 
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فـــــي الشـــــواهد التـــــي ســـــاقوها لهـــــذا معهـــــم  غلـــــب األعـــــم مفهومـــــه وقـــــد اشـــــترك فـــــي األ
 المصطلح.

ــــة أمــــا  ــــة اللفظ ع ــــه فــــإن مصــــطلح اللــــف والنشــــر قــــد صــــنفه ضــــمن األلــــوان البد وعل
الغیین فقد أورد ة.و ال ع ال البد  ه ضمن األش

 
 
 
 

                    
 

 
 
 
 
 
 
 

      
 : مراعاة النظیر -9

قاء على الشيء ـل شـيء،  1المراعاة : المحافظة واإل والنظیر: المثـل وقیـل المثـل فـي 
 .2ظراءوفالن نظیرك أ مثلك ، وجمع النظیر نُ 

                                       
 . ابن منظور ، لسان العرب ، مادة (رعى) - 1
 . المصدر نفسه ، مادة (نظر) - 2

 لف ونشر
 مرتب

 لف ونشر
وس  مع

 لف ونشر
 مختل

 المجمل

 الّلــف و الّنشــر
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                                                                                         اصطالحا:
ه ال  قــة ســواء أكانــت الأن یجمــع النــاظم أو النــاثر أمــرا ومــا یناســ تضــاد لتخــرج المطا

ة لفًظــ ا لمعنــى أو لفظــا للفــ أو معنــى لمعنــى ، إذ المقصــود جمــع الشــيء إلــى المناســ
ه من ن  . 1الئمه من أ وجه من الوجوهوعه أو ما ما یناس

ـــأتي مصـــطلح مراعـــاة النظیـــر عنـــد التنســـي التلمســـاني (أنـــه الجمـــع بـــین األمـــر ومـــا  و
اق) ه دون تضاد لیخرج الط  .2یناس

مـا أن مراعـاة  ـه تضـاد، و ـون األمـر ف ـه أمـرا ضـرورا دون أن  ة ف أ تكون المناسـ
غیـــر قـــوم أساســـا علـــى الجمـــع بـــین تالنظیـــر  ة  أمـــرن متناســـبین أو عـــدة أمـــور متناســـ

اق. س الط  تضاد فهو ع
قــول نــي  هــذا المصــطلح حیــث  ــر الخطیــب القزو أ مــن المحســن  –(ومنــه  :وقــد ذ

ضـا، وهـو أن یجمـع   -المعنو  مراعاة النظیر، وتسمى التناسـب واالئـتالف والتوفیـ أ
التضاد) ه ال   . 3في الكالم بین أمر وما یناس

ما أن ة فـإن هـذه  و ـارات متناسـ لمـات أو ع ارة عن الجمـع بـین  مراعاة النظیر هو ع
ـائتالف المعنـى  الغیین  عض ال طل علیها  ة قد تكون بین المعنى والمعنى و المناس

ة، وهو قسمان : ة المعنو  مع المعنى ، وهذا القسم من المناس
 

شتمل الكالم على معنى معه أمران أحدهما مالاألول قـرن : أن  ئم واآلخر بخالفـه ، ف
 ومثاله قول المتنبي: 4المالئم
  والروم طائرة منه مع الحجل  رة     در طائِ ه مع الكُ نْ رب مِ فالعُ        

                                       
ع- 1 ، علم المعاني والبد  .597ص  ، عبد العزز عتی
 .285التلمساني ، ص التنسي  - 2
الغة ، ج - 3 ضاح في علوم ال ني ، اإل  .14، ص  4الخطیب القزو
ة وتطورها،  أحمد مطلوب  - 4 الغ  .81، ص  معجم المصطلحات ال
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ر معنـــى  فـــإن المتنبـــي لمـــا تخیـــل هـــروب (العـــرب) و(الـــروم) مـــن ممدوحـــه أراد أن یـــذ
ر مـع العـرب ی )ناسب هذا المعنـى ، فـذ نى   القطـا ألنهـا وهـو (الُكـدر تناسـب فـي سـ

ال. نى الج ر مع الروم ، الحجل ألنها تناسبهم في س  سهل األرض  وذ
شــتمل الكـالم علــى معنـى لثـانيأمـا ا ـه منهمــا مـا  و : أن  قـرن   القترانــهمالئمـین لــه ف

 . 1ه مزة
ة بـین اللفـ واللفـ أ ائـتالف اللفـ مـع اللفـ وهـو (أن ترـد معنـى  وقد تكون المناس

ــه مــن ِصــتَ  مــن المعــاني حصــل ف ثیــرة ولكنــك تختــار واحــدا منهــا لهــا  ألفــا  ح تأدیتــه 
عده و ة ما   .2الءمته)م مناس

أخـذ عـدة معـانٍ  صح معـه هـذا النـوع و ون في الكالم معنى  أنه ( ره الحمو   وقد ذ
ـــین الكـــالم ائـــتالف) حتـــر وهـــو  ، 3فیختـــار منهـــا لفظـــة بینهـــا و قـــول ال وقـــد مثـــل لـــه 

الً   حلها السیر:ان صف إ
 ارــــة بل األوترَّ بْ م مَ ـهُ    األســـــ       لِ فات بَ طّ عَ المُ  قسيال          

القســــي   ه اإلبــــل  شــــبهها فــــإن الشــــاعر شــــ نــــه أن  م ــــان  ه، و ــــرر التشــــب وأراد أن 
األســـهم واألوتـــار  ـــه رقـــة ، لكنـــه عـــدل إلـــى تشـــبیهها  غیـــر ذلـــك ممـــا ف ـــالعراجین أو 

ة لفظهما   .4القسيللف لمناس
ــه قدامــة بــن جعفــر (ائــتالف  ة بــین اللفــ والمعنــى ، وقــد أطلــ عل وتــارة تكــون المناســ

ة لـه، فـإذا  اللفـ مـع المعنـى) وهـو أن ( ـالمعنى المقصـود ومناسـ تكـون األلفـا الئقـة 
ــان اللفــ ــان  ا ــان المعنــى فخًمــ قــا  ــان المعنــى رق اللفــ الموضــوع لــه جــزال، وٕاذا 

قً  طارق ل أحواله)ا ف  .5قه في 

                                       
 .18، ص  نفسه المصدر - 1
الغة ، ج - 2  .80، ص 3العلو ، الطراز المتضمن ألسرار ال
 .438ابن حجة الحمو ، خزانة األدب ، ص  - 3
ع ، ص التنسي التلمساني ، نظم الدر العق - 4  .285ان ، القسم الرا
 .172 ـــ 171 قدامة بن جعفر ، نقد الشعر ، ص - 5
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تاب ــره فــي  ص ــأمــا المصــر فقــد ذ أنــه (وتلخــ ع القــرآن''  ــر التحبیــر'' و''بــد ه ''تحر
س فیهـا لفظـة غیـر الئقـة بـذلك  ة أن تكون ألفـا المعنـى المطلـوب لـ معنى هذه التسم

 .1المعنى) 
قول زهیر بن أبي سلمى:  وقد مثل له التنسي التلمساني 

جذم الحَ ؤً جل           ونُ رْ س مِ رَّ عَ ا في مُ عً فْ ي سُ افِ أثَ             ثلـمتَ ض لم یَ وْ ـــــــــا 
احً نْ ا رعها            أالَ للت ِ ار قُ الدّ  تُ فْ رَ فلما عَ             لمها الرع واسْ یُّ ا أعم ص

فــنلح أن الشــاعر قــد اســتعمل فــي البیــت األول ألفــا تــدل علــى معنــى عرــي فناســب 
ــة جزلــة ، ولّمــ أن تكـون األلفــا ــان معنـى البیــت الثــاني عُ عر ا دائــر بــین النــاس رفًــا 

 ناسب أن تكون ألفاظه سهلة مستعملة.
ات لكنـه مثـل  قـدم تعرفـا لكـل هـا تـه المناسـ وعلى الرغم من أن التنسي التلمسـاني لـم 

الغرض شواهد تفي   .لها 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                       
عابن أبي  - 1  .194المصر ، تحرر التحبیر، ص  اإلص
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 . االقتدارـــ مصطلح  2
ع . 3  ـــ مصطلح البد
ح . 4  ـــ مصطلح الّتحسین و الّتقب
 ـــ مصطلح الّتكّلف . 5
 ـــ مصطلح الّتناسب . 6
 ـــ مصطلح الجزالة . 7
 ـــ مصطلح الّسهولة . 8
 ـــ مصطلح الّشعر . 9

 ـــ مصطلح الّلغز . 10
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 ــــ االئتــــالف : 1

عضــا ، وقــد ائتلــف االجتمــاع ،  االئــتالف لغــة : عضــه  قــال ائتلــف الشــيء، ألــف 
فـألّ و القوم ائتالفا ،  عضـها وهـو افتعـال مـن قـولهم ، أّلـ،  1اف هللا بینهم تأل ف الخـرز 

عض  .2هاضمّ  ،إلى 
 اصطالحا:

ــارات  ني ، فتختــار األلفــااوهــو أن تكــون األلفــا موافقــة للمعــ ــة الجزلــة و الع القو
ارات اللّ تللفخر والحماسة ، و  قة  والع حختار الكلمات الرق  .3ینة للغزل والمد

نســـي التلمســـاني فـــي إطـــار تعرفـــه لمصـــطلح وقـــد ورد مصـــطلح االئـــتالف عنـــد التّ 
أ أن هناك مالءمـة بـین اللفـ  4ما سمي االئتالف)(ورّ  :حیث قال الّنظیر'' ''مراعاة

ــون  ،فــ مــع الــوزن أو اللّ  ،أو بــین المعنــى والمعنــى والمعنــى ، ئــتالف المعنــى مــع او
ة ـه مـا یناسـبهفالشّ   ،الوزن أو القاف ) ااعر المبدع هو الذ (یتخیر لمعان  5مـن األلفـا

حقّ   قدامـة بـن جعفـري،وقد تنـاول أثیر داخل أ عمل فنّ والتّ اإلمتاع كامل و  ذلك التّ ف

                                       
 ابن منظور ، لسان العرب ، مادة (ألف). - 1
الغة ، ج - 2  .441، ص  3العلو ، الطراز المتضمن ألسرار ال
) ، محمد عزام ، المصطلح النقد في التراث األدبي العري ، دار الشرق العري - 3 ، بیروت ، لبنان ، (د.

 .11، ص (د.ت)
ع ، ص  - 4 ان ، القسم الرا  .285التنسي التلمساني، نظم الدر و العق
 .11محمد عزام ، المصطلح النقد في التراث األدبي العري ، ص  - 5
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ـــ قولـــه (إّن ن ، أ أنـــه یتكـــوّ 1ى ، یـــدل علـــى معنـــى)مـــوزون مقّفـــ ه قـــولهـــذا المصـــطلح 
تـألّ  ــان وهـي (الـوزن و ـة  –ف مـن أرعـة أر ح لكتــب المعنـى) والمتصـفّ  -فــ اللّ  –القاف

الغــة یجــد أنّ  مــوازاة مــع مصــطلح  ال ــر  وقــد   ''مراعــاة النظیــر''هــذا المصــطلح قــد ذ
ــ ســتّ توّل  قــد وجــد اللّفــ  قدامــة بــن جعفــر غیــر أنّ  ،ف یة أضــرب مــن التــألد عنــدهم 

عض معان یُ توالمعنى والوزن تأ عضها إلى  حدث من ائتالف  م بهـا ولـم یجـد تكلّ لف ف
ة ائتالفا إالّ  ان عنده االئتالف أرعة أضرب. للقاف  مع المعنى ف

ــ ــن لالئــتالف أن یتأّس م ــار  : س علــىو ــار عناصــر مــن المســتو نفســه واخت اخت
عد واحد وعالقات ذات نم واحد  .2وحدات ذات 

عّبـن األدیب أو المبدع من اللّ وقد تمّ  ظهـر المالءمـة (فـال  ح غـة فإنـه  ر عنـه المـد
عّبــ ح)ر عــن الــذّ ألفــا الهجــاء ، وال  ألفــا المــد لمــا تفــنّ  أ أنّ ،  3م  ن فــي المبــدع 

الئمهــا علــى حســاب الغــرض الموضــوعاالنتقــاء األلفــا  ة و ــه ، حّقــ ةالمناســ  ذلــك ف
ـــ  ،االئـــتالف ـــفالّن ة ســـواء أكانـــت بـــین اللفـــ اظم أو الّن ســـعى لتحقیـــ تلـــك المناســـ اثر 

س فیهــا لفظــة غیــر الئقــة بــذلك المعنــى) والمعنــى أ أنّ   4(ألفــا المعنــى المطلــوب لــ
ــ غ، أو تكــون المالءمــة بــین اللفــ ألن ائـتالف اللفــ مــع المعنــى هــو أســاس الكـالم البل

صح معه واحد من عدة معـان، فیختـار منـه  ون في الكالم معنى  مع اللف أ (أن 
قــة  عــض الكــالم ائــتالف االشــتراك فــي الحق ــین  مالءمــة المــزاج أو نحــو  وأمــا بینــه و

المـــه مؤتلـــف  5ذلــك) صــیر  ســعى إلـــى تحقیــ ذلـــك التـــألیف فــي األلفـــا ل فالشـــاعر 
مثلــه النســج وا ــذلك  ه، واللفــ الغرــب  ضــع اللفــ المتــداول مــع مــا یناســ ــك، فإنــه  لح

ا للنظم  .وذلك تناس

                                       
 .15نقد الشعر ، ص جعفر ، قدامة بن - 1
ة المعاصرة ، دار الكتاب اللبناني ، بیروت، (  - 2       م) 1985)، (1سعید علوش ، معجم المصطلحات األدب

 .27ص 
 .11محمد عزام ، المصطلح النقد في التراث األدبي العري ، ص  - 3
او  - 4 ان والمعاني) إنعام فوال ع ع والب الغة (البد ة ، ، ، المعجم المفصل في علوم ال دار الكتب العلم

 .11م) ، ص 1996)، (2بیروت،(
 .10المصدر نفسه ، ص  - 5
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ــره   ــون االئــتالف بــین اللفــ مــع الــوزن وهــذا مــا ذ ــذلك  فــي  قدامــة بــن جعفــرو
ه مـا أ أن تكـون (األسـماء واألفعـال فـي الشـعر تاّمـ '' نقد الشعر''   تا مة  ة مسـتق

ضــطر األمــ ــادة علیهــا والنقصــان بنیــت، ولــم  الز ــة  ر فــي الــوزن إلــى نقضــها عــن البن
وأن تكــون أوضــاع األســماء واألفعــال والمؤلفــة منهــا وهــي األقــوال علــى ترتیـــب  ،منهــا

 . 1ونظام)
ون من خـالل تمـام المعـاني  قدامةما أشار  إلى ائتالف المعنى مع الوزن وذلك 

ضطر الوزن إلى ن  فیها.صها وال إلى الزادة قولم 
مـا تناولـه غیـره مـن النّ نسي التّ قد أخذه التّ  '' االئتالف''ومنه فمصطلح  اد ـقـلمساني 

الغیـــین ولـــم یخـــرج عـــن إطـــار الـــدّ و   هقـــد  فـــي تحدیـــد مدلولـــه ، فقـــد صـــاغرس النّ ال
الغیــــین ، وعمومــــا  هــــذه  یجــــد أن  المتأمــــلفــــالمعنى ذاتــــه أ الــــذ عنــــاه النقــــاد وال

قة الذ ـین صـفة المسـاواة التـي تعتبـر االئتالفات السا ـة بینهـا و ر تجمعهـا عالقـة طرد
ة لنجاح أ شاعر في تحقی هذه االئتالفات. ع  نتیجة طب

 
 دار:ـــــــاالقتــــ  2

قـدر قـدرة، واقتـدر فهـو قـادر وقـدیر وأقـدره  ه  القدر والقدرة والمقدار، القوة، وقدر عل
ه ،  ه. واالقتدارهللا عل  2على الشيء: القدرة عل

 اصطالحا :
االقتــدار هــو أن یبــرز المــتكلم المعنــى الواحــد فــي عــدة صــور اقتــدار منــه علــى نظــم 
ـــه فـــي لفـــ  ـــأتي  اغة قوالـــب المعـــاني واألغـــراض ، فتـــارة  ـــه وعلـــى صـــ ی الكـــالم وتر

ـ ردافاإلوطورا یبرزه في صورة  ستعارةاال ـأتي  ه وآونة یخرج مخرج اإلیجـاز ، وحینـا 
قة.  3في ألفا الحق

                                       
 .165قدامة بن جعفر ، نقد الشعر ، ص  - 1
 ابن منظور ، لسان العرب ، مادة (قدر). - 2
ع المصر ، تحرر التحبیر ،  - 3  .582ص ابن أبي اإلص
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ـــــ ین اللّ ومّم ـــــف هـــــذا المصـــــطلح علـــــى المســـــتو ظهـــــر لنـــــا مـــــن خـــــالل تعر غـــــو ا 
ــ شــف عنــد أ مبــدع لتظهــر واالصــطالحي أنــه یتمّث ــة التــي تن ل فــي تلــك القــوة الداخل

ــــى التصــــرّ  ــــه عل اغتها فــــي قوالــــب منوعــــة مــــد قدرت ف فــــي المعــــاني واأللفــــا  وصــــ
  .ومختلفة

ل الشـعر ضفي حدیثه عن ف التلمساني يعند التنس  االقتدار'''' ولقد ورد مصطلح 
ح الحسن) ح وتقب ان فوائده إذ أورد قائال (ومنها االقتدار على تحسین القب  .1و

ح حسـن ما أ  ل ما هـو قبـ ح و ل ما هو حسن قب مد قدرة الشاعر على جعل 
الــه لیوظــف أســالیب مختلفــة  نفــتح خ ــة و حّقــوهنــا تظهــر قوتــه اإلبداع  مــا ومنوعــة ل

ضــــا فــــي خضــــم حدیثــــه عــــن مصــــطلح  وصــــب ــــر هــــذا المصــــطلح أ ــــه ، وقــــد ذ '' إل
ع'' التّ  عــت هــذا المصــطلح بنــوع ولقــد نُ ،  2) (وهــو أحــد أنــواع االقتــدار :حیــث قــالشــر

ــر ونســجه صــعب والشــاعر الــذ ینســج  حتــاج إلــى إعمــال ف االقتــدار ألن هــذا الفــن 
حتـاج إلـى جهـد مضـاعف ألنـه صـعب الـنّ  قصائده  على شـاكلة ذ ظم وقـد القـافیتین 

ر التّ   ، نسي هذا المصطلحذ
متلكهـا البلغـاء فـي المـدح والـذم فقـال عندما تحدّ   ـاالقتدار ـــ ث عن تلك القدرة التي 

ذمّ اقتدار ا(ومن  مدحوا شیئا و قبل ت البلغاء أن  أ هنـا  3لهم فـي األمـرن معـا)قـو وه و
مــــا نجــــد أن  شــــف تلــــك الملكــــةنت ملكهــــا الشــــاعر فــــي مــــدح الشــــيء أو ذمــــه،  التــــي 

ثیـر مـن  االقتدارمصطلح  قـع بـین  قد ورد في قول الحاف التنسي (ومن االقتدار ما 
ــة) فهــذا المصــطلح لــم یخــرج عــن داللتــه  ، 4 الشــعراء مــن المماطلــة والمســاجلة البدیه

ة ألن ـون هـو األفضـل  ـل شـاعر من في إبراز تلـك القـدرة التـي یتمتـع بهـا هاللغو ل
س امــرؤبــین الشــعراء ، وهــذا مــا جعــل  ــأن ال ینــازع الشــعر أحــدا مــا عــاش  القــ قســم 

 وهذا لما رآه من بداهة الشعراء الذین ساجلهم.

                                       
ع، ص  - 1 ان ، القسم الرا  .147التنسي التلمساني، نظم الدر والعق
 . 183، ص  السابـ المصدر  2
 .154، ص  نفسه ـ المصدر 3
 .155، ص  نفسهالمصدر  - 4
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قال  ف التصـرّ  أو(االقتـدار  المصـر االقتدار  من المصطلحات التي ابتـدعها  أنو
( ه وقد تناو  1 من الفنون التي ابتدعها المصر تا ع القـرآن''له في  وحمـل نفـس  '' بد

ــه  تا ــر التحبیــر'' الداللــة فــي  وهــو راجــع  صــرف'''' التّ فــه تحــت اســم ولكنــه وظّ '' تحر
وّضــلمــادّ  تــاب هللا عــز وجــل ،  و ع   ابــنح ة الكتــاب ألن االقتــدار أنســب  أبــي اإلصــ

ان بهذه القوالب من المعاني واأللفـا إنّ  مـا یـدل علـى قـوة الشـاعر وقدرتـه علـى أن اإلت
ــالكالم إذ (ال شــبهة فــي  وقــد  2 الشــاعر وقدرتــه) ةمــن قــوّ  ــأتيمــا هــذا إنّ  أنّ التالعــب 

ــه یوطيالّســف وّظــ تا ولكــن لــم نجــد أنــه  األقــران'' معتــرك فــي "هــذا المصــطلح فــي 
 ، إذ نقـل التعرـف ذاتـه المتنـاول عنـد علـى مفهـوم هـذا المصـطلح اأضاف شيء جدید

ع بنا ه ، ونهج منهجه  فهو یرّ المصر  اإلص وخاصـة فـي  المصر ز على ما جاء 
الغـة مـا الى مـن أتـت قصـص القـرآن الكـرم فـي صـور شـتّ  ( ولـذلك القصص القرآنـي

ــــك تغنــــي عــــن جــــاز واإلطنــــاب واخــــتالف معــــاني األلفــــا مبیّ یبــــین اإل ــــا أن شــــهرة ذل   ن
سـ ف هـذا المصـطلحعنـدما وّظـ يستنومنه فال ،3 شرحه) ـون مقت ـه مـن  االـذ قـد  لد

حملهـا ، ألن السـیوطي هـو اآلخـر وظّ الثقافة الدّ  ة التي  ـهین تا لیبـرز مظـاهر  فـه فـي 
مــا وّظفــه  ــه  المصــر اإلعجــاز القرآنــي  تا ع القــرآن'' فــي  ألن صــفة االقتــدار  '' بــد

جهــة ومـــن جهــة أخـــر فــإن مصـــطلح  ن، هــذا مـــ هــي مـــن صــفات المـــولى عــز وجـــل
ظهـــر تلـــك القـــدرة الكامنـــة فـــي نفـــس المبـــدع لیخـــرج تلـــك المعـــانياالقتـــدار قـــ  د جـــاء ل

ور المنوعـة لة مـن الّصـجمى بواأللفا في قوالب جدیدة ، أ أن المعنى عنده قد یتحلّ 
قة. بلف، فقد یوظفه   االستعارة أو بلف اإلرداف أو بلف الحق

ـــذا فالتنســـي لّمـــ حجـــب الغطـــاء وه عـــن قـــدرات ا وظـــف هـــذا المصـــطلح حـــاول أن 
یف تتمثـل هـذه القـدرة لیتفاضـل الشـاعر عـن الشـاعر أو  المبدعین والبلغاء والشعراء و
غ في تمثیل تلـك المعـاني وصـقلها فـي قوالـب متعـددة حتـى أنهـا ال تكـاد  غ عن البل البل

قى الفرق بین صورها ظاهرا وٕان اختلفت مواضعها.  تعرف عند متلقیها و
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 :ـع ــــدیــــــالب ـــ  3
ع مـــن  ع ، المبـــدع: والبـــد ـــدأه، والبـــد بـــدع الشـــيء: یبدعـــه بـــدعا وابتدعـــه: أنشـــأه و

اء وٕاحداثـــه إّ  ـــل شـــيء، أســـماء هللا تعـــالى إلبداعـــه األشـــ ع األول قبـــل  اهـــا وهـــو البـــد
ع   1ب.یالمحدث العج :والبد

 اصطالحا: 
ع: أطلقـــه الـــرّ  عـــض  رفســـظواة علـــى المتالبـــد الجدیـــد مـــن الفنـــون الشـــعرة وعلـــى 
ة التي  ان  .2أتي بها الشعراء في أشعارهم فتزدها حسنا وجماال الصور الب

ــة هــذا الفــن فقــد خــّص  ــه  اعنوانــ ابــن المعتــز وألهم ع '' لكتا ا حیــث اعتبــره فّنــ''البــد
ــان موجــودا منــذ الشــعراء الجــاهلی س مــن وضــع المحــدثین ، بــل  ّشــیلــ علم أن  ا ار ن(ل

ــا نــواس ثــر فــي  تقــیلهمومــن  ومســلما وأ قوا إلــى هــذا الفــن ولكنــه  ســ وســلك ســبیلهم لــم 
 .3 رف في زمانهم حتى سمي بهذا االسم)أشعارهم ، فعُ 

تــاب التنســي التلمســاني والموســوم بـــ ــع مــن  (محاســن الكــالم المســتعملة  والقســم الرا
ــاه مصـــطلحات علـــم البـــد حمـــل فـــي ثنا لـــه  ع حیـــث أعتبـــر (علـــم فــي النثـــر والنظـــام) 

قـة لمقتضـى المقـام ووضـوح  ـة المطا عـد رعا ـه  وجـوه تفیـد الحسـن فـي الكـالم  حث  ت
ونجــد أن هــذا المصــطلح قــد ورد فــي هــذا الكتــاب فــي مواضــع ،  4 الداللــة علــى المــرام)

                                       
 ابن منظور ، لسان العرب ، مادة (بدع). - 1
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 .196ص 
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ع الكـــالم) ـــاب التشـــرع (وهـــو مـــن بـــد ـــر  ،1 عدیـــدة حیـــث قـــال فـــي  ـــذلك عنـــدما ذ و
س (ولّمــة تفضــیل صــاحب الحّلــ ــع أنــواع  با قــدم صــاحالتجنــ س علــى جم الحلــة التجنــ

ع) ع فـي قولـه (والّلـ ،  2البد اإلضافة إلـى هـذا فقـد ورد مصـطلح البـد ف والنشـر مـن و
ع المع مثـل ظـاهرة ، 3نـى بهـا)تأنواع البـد ومـا نستشـفه مـن مواضـع هـذا المصـطلح أنـه 

ـــــة المتعـــــددة و  الغ ـــــة شـــــاملة وجامعـــــة لكـــــل الظـــــواهر ال المتنوعـــــة األقســـــام، ألن جمال
ـــل  ـــة   ع المتصـــفح لهـــذا القســـم مـــن الكتـــاب یجـــد أنـــه شـــامل لجملـــة مـــن الفنـــون البد

ع أمثـال  من فّـ لتفرعاتها مثله مثل ما أُ  علـم البـد رنـا  ابـن المعتـزتب خاصة  مـا ذ
ان السّ  قا الذ  ـا ّ سا تا ـه  ع وألـف ف ـان (أول مـن جمـع البـد اق في هذا العلـم ، إذ 

س ثــم ال لــم قــةعــده إال خمســة أبــواب اســتعارة أولهــا ، ثــم التجنــ ثــم رد اإلعجــاز   مطا
نـــيمـــا نجـــد  ،4 علـــى الصـــدور ثـــم المـــذهب الكالمـــي) قـــد ذهـــب إلـــى  الخطیـــب القزو

ـــه وجـــ عـــرف  أنـــه (علـــم  ع  قـــه علـــى و تعرـــف البـــد ـــة تطب عـــد رعا ه تحســـین الكـــالم 
ـــة، وهـــذه الوجـــوه ضـــرا ن: ضـــرب یرجـــع إلـــى المعنـــى مقتضـــى الحـــال ووضـــوح الدالل

(  .5 وضرب یرجع إلى اللف
ع  وهذا مـا یجعلنـا نقـرّ  أن الحـاف التنسـي  قـد اتفـ مـع القـدماء  الـذین اعتبـروا البـد

ه ،ضرب من ضروب تحسین الكالم تا ع من  ستشف من عنوان القسم الرا  وهذا ما 
ر أهـم وأبـرز ألـوان  '' محاسن الكالم المسـتعملة فـي النثـر والنظـام''  وقـد اهـتم بـذ

ع وأشـــار إلیهــا موظّ  ـــل لـــون البــد فـــا جملــة مـــن الشــواهد الشـــعرة التــي تكشـــف مــدلول 
عــد  ا تــزن الكــالم وتحســنه  ع(حل ــه، ألن ألـوان البــد لیوضـح مــواطن الجمــال واإلبــداع ف

علـم ال عد وضـوح الداللـة التـي تكـون  علم المعاني، و قة التي تكون  ة المطا ـان، رعا ب

                                       
ع، ص  - 1 ان ، القسم الرا  .183التنسي التلمساني، نظم الدر والعق
 .195المصدر نفسه ، ص  - 2
 .277المصدر نفسه ، ص  - 3
 . 220-219ابن رشی القیرواني ، العمدة في محاسن الشعر، ص  - 4
الغة ، - 5 ضاح في علوم ال ني ، اإل  .333ص  الخطیب القزو
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الغــــة حتــــى یومنــــا هــــذا)ســــواســــتقر هــــذا التق ع  ،  1م الثالثــــي لل ومنــــه فــــإن ألــــوان البــــد
ــل عنــه تلــك الجفافــة تضــفي تلــك اللّ  ــة وتكســب الكــالم حســنا وحــالوة وتز قاع مســة اإل

 فتطرب له أذن المتلقي .
ع ومدلوله في اللغة وما اصطلح وما نلحظه تلك العالقة والّص  لة بین مصطلح البد

علـم ه في تعرفـاتهم لـه  ة والصـلة الوشـیجة بـین المعنـى ـحم القر(الـرّ  فهـذه العلماء عل
ة وجــوّ اللغــو واالصــطالحي هــي التــي ســوّ  وهــذا مــا یجرنــا ، 2زت اإلطــالق)غت التســم

ـــان جدیـــدا وهـــذا مـــا یرمـــي  ـــل مـــا  ـــس  ع ـــه إإلـــى القـــول أن هـــذا المصـــطلح   معنـــاهل
ال ــذلك نجــد أن علمــاء ال غــة قــد أطلقــوا هــذا المصــطلح علــى ألوانــه التــي اللغــو ، و

برز ما اها و ا  مد أثرها في أداء المعاني. سهم هذا العلم في الكشف عن خ
 

 : حــــیـن والتقبــــالتحسیـ ــ 4
ضـــــه ، وحّســـــ ح ونق نت الشـــــيء تحســـــینا ، زنتـــــه لغـــــة: حســـــن :الحســـــن: ضـــــد القـــــ

فالن أ  فالن وأسأت  ه، وأحسنت  ه و ه.وأحسنت إل ه وأسأت إل  3أحسنت إل
ون  ُح، ضد الَحَسن   ح : الق ـه مـا الصـورة ، وقّـ  فـيأما ق ـر عل ح لـه وجهـه ، أن

حا ه فعله تقب ح عل  .4عمل ، وق
 اصطالحا:

ح: غ على إیهام المتلقي ومخادعته وما یترتب عـن  التحسین والتقب قدرة الكالم البل
ة خاصة، یتخذها المتلقي  شیر إلـى ذلك من وقفة سلو ذلك  إزاء موضوع الكالم ، و

غ على تغییر وقع المع ار على نفساقدرة البل  .1المتلّقي ني واألف

                                       
1 -  ) ،( عة السعادة ،(د. ع القرآن ، مط  )، م1987محمد شاد ، من وجوه تحسین األسالیب في ضوء بد

 .10ص 
عي في اللغة العر - 2 غ البد م موسى ، الص اعة و أحمد إبراه   النشر ، القاهرة ، ة ، دار الكتاب العري للط
 .507م) ، ص  1969) ، (ــــ  (د
 ابن منظور ، مادة (حسن). - 3
ح) - 4  .المصدر نفسه، مادة (ق
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ح ـــه عـــن  عنـــد التنســـي لقـــد جـــاء مصـــطلح التحســـین و التقبـــ التلمســـاني أثنـــاء حدیث
ح الحســن) ح وتقبــ عر اأ للشــ،  2 وظــائف الشــعر (ومنهــا االقتــدار علــى تحســین القبــ

ح أ  ح أ الــذم والهجــاء، أو تحســین مــا هــو قبــ القــدرة علــى جعــل مــا هــو حســن قبــ
اعها فــي حالــة  اع الصــفة فــي حالــة المــدح هــو التحســین، أمــا إشــ المــدح فلشــاعر إشــ
اع أحسن ما في صفات الشـيء  ح، والفرق بین الحالتین فرق بین إش الهجاء فهو التقب

ح ما فیها اع أق ـا القـدرة ومنه فالمبدع س، 3وٕاش ـا أو حتـى خطی واء أكـان شـاعرا أو أدی
ـأتي إلـى  حـه وهـذا انطالقـا مـن براعتـه علـى إقنـاع اآلخـرن ( على تحسین الشيء وتقب
سـا أو ینقضـي  بیـرا أو إلـى الكبیـر فیجعلـه بلفظـه خس س فیجعلـه بلفظـه  المعنى الخس

ة فإن احتاج إلیهـا أفـاد بهـا معنـى) روف أن مصـطلح وممـا هـو معـ ،4المه  قبل القاف
ـة التـي نشـأت  وتبلـورت عنـد المعتزلـة فهـو  ح مـن المصـطلحات الكالم التحسین والتقب
عــد هــذا  حمــل داللــة خاصــة  علــى حســب مفهــومهم إذ  ــادئهم ، فهــو  مبــدأ مهــم مــن م

لــــه لمــــا فــــي قّ المصـــطلح عنــــدهم إلــــى (قــــدرة العقـــل علــــى معرفــــة الصــــواب والخطـــأ وتع
ح) اء من حسن أو ق  .5األش

الغـي فقـد تغیـر مدلولـه   إلـىن عندما انتقل هـذا المصـطلح ولك   إلـىاالسـتخدام  ال
ـون  ـار فـي نفـس المتلقـي، وقـد  متلكهـا المبـدع لتغییـر المعـاني واألف تلك القدرة التـي 
ــه أهــواء النفــوس ،  الغــة  فــي الوصــف أو (تحســین شــيء تختلــف ف التحســین قصــد الم

ة  ما ال ر ون ف ح ما أن التحسین قد  راهـة النفـوس لـه، أمـا عـن التقبـ حه أو  في ق
الغة في الذمف ح  م ح القب ضا تقب ون أ ـه األمزجـة أو قـد  ،قد  ح ما اختلفـت ف أو تقب

                                                                                                              
الغي عند العرب ، جابر عصفور  - 1 ة في التراث النقد وال ز الثقافي العري ،  الصورة الفن بیروت ،        ، المر

 .359ص م ) ، 1992) ، (  3(  
ع، ص التنسي التلمساني، نظم الدر والعق - 2  .137ان ، القسم الرا
3 - ) ، ( ابي الحلي ، القاهرة ، (د. ة مصطفى ال ت ،     ) 4م) ، (ج1948الجاح ، ت: عبد السالم هارون ، م

 .53ص 
تاب الصناعیین، ص  - 4 ر ،   .380أبو هالل العس
الغي عند العرب ، ص  - 5 ة في التراث النقد وال  .353جابر عصفور ، الصورة الفن
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مــا تواطــأ النــاس علــى استحســانه) ح ف إذ أن التنســي التلمســاني قــد صــاغ ، 1 یــرد القبــ
ح، ومـن أمثلـة التحسـین  جملة مـن الشـواهد الشـعرة التـي تبـین مواضـع التحسـین والتقبـ

ح ، قول  عد صفة مذمومة: ابن المعتزلما هو قب  في البخل الذ 
 یلـــــــــــــلام الذّ ــــــاس مقــفقام للن         رب جود جر فقر امر  ا      
 2فالبخل خیر من سؤال البخیل    قه     ـر مالك واستبعفاشدد       

ح الحسن قول   وهو یهجو الورد: روميبن ومن أمثلة تقب
غل حین یبرزه            اقي الرّ   أنه صرم   3وث في وسطهعند الخراءة 

ــه (حســن  ــون للترغیــب أو للتنفیــر ومنــه فالشــعر ف ح قــد  ــه فالتحســین أو التقبــ وعل
ح) ح، فخــــذ الحســــن واتــــرك القبــــ ــــون ألن مصــــطلح التّ  ،4وقبــــ ــــ الّشــــ( حســــین  عر ر

ــاة مــن المنظــور الــذ مجتمعــه ومــع الكــون  عتوازنــه مــع نفســه ومــ لإلنســاند یــع الح
ح تــنجم عنــه آثــار ســیئة مضــادة لمــا هــو ســو  ضــا، أمــا مصــطلح التقبــ ومــع خالقــه أ

م من السلوك و   .5داب سواء أكانت أقواال أم أفعاال)اآلوقو
ح أ یـــخیتّ نجـــد أن لل فإّننـــا ومـــن جهـــة أخـــر  التحســـین والتقبـــ لـــه تلـــك  أنل عالقـــة 

ــة التــي   ال ح حســن، وهــذا راجــع لتلــك القــدرة الخ ح، والقبــ القــدرة علــى جعــل الحســن قبــ
قنـع القـار  فـتح المجـال لفطرتـه وسـجیته ل مـا   متلكها المبـدع أو الشـاعر ل أو المتلقـي 

 .یخرجه من عمل أدبي أو مقطوعة شعرة 
ح أوجــــه عدیــــدة وقــــد حصــــرها  ــــع  ينالقرطــــاج حــــازم إذن فلتحســــین والتقبــــ فــــي أر

عتنـــي الشـــاعر فیهـــا  وعشـــر  معرفتهـــا الجهـــات (التـــي  قـــاعن صـــورة حیـــث تكتمـــل   بإ
ـــه ل التـــي هـــي عمـــدةیـــالح أو التـــي هـــي أعـــوان  ،إنهـــاض النفـــوس لفعـــل شـــيء أو تر

                                       
ة النهضة ، مصر علي الجند ، فن التشب - 1 ت الغة، أدب ، نقد) م ، ص  1م) ج1952)، (1( ،ه، (

223-224. 
ع، ص  - 2 ان ، القسم الرا  .148التنسي التلمساني، نظم الدر والعق
 .149المصدر نفسه، ص  - 3
م ، ص  - 4  .32عبد القادر هني ، المصطلح في النقد العري القد
 .33، ص الساب المصدر - 5
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تضـح تـأثره  ينقرطـاجالحـازم ع ـوقـد توسـ 1 العمدة) فـي تحدیـد مفهـوم هـذا المصـطلح و
ــار ابــن ســینا فــي هــذا الموضــوع فهــو یــر أن (الشــاعر یرجــع إلــى القــول الكــاذب  أف

ح  ـــد  تقبـــ ة إلـــى مقصـــده فـــي الشـــعر فقـــد یر النســـ عـــوزه الصـــادق ، والمشـــتهر  حیـــث 
ضـطر حینئـذ إلـى  ح فال یجد القول الصادق في هذا وال المشـتهر ف حسن، وتحسین قب

ة) استعمال ل الكاذ  .2األقاو
 

 ف:ــــــكلالتّ ـــ  5
الشيء مع  لّ الكلف: الولوع  ـهشغل قلب ومشقة، و شـ عل ما  فا أ أمره    ،فه تكل

 .3وتكلفت الشيء: تجشمته على مشقة وعلى خالف عادتك)
 اصطالحا:

عـــي فـــي األســـلوب أو فـــي التعبیـــر عـــن المشـــاعر،  التكلـــف: هـــو االبتعـــاد عـــن الطب
ـــذ  األســـلوب ال ـــر عـــه تاوذلـــك  ـــالتعبیر  فـــي مقاماتـــه  الحر ة  ضـــا التضـــح وهـــو أ

عــي الغــة فــي اســتعمال ألفــا التــأدب والرّ  الطب الغــة فــي فــي ســبیل الم الم قــة ، وذلــك 
س ـــالتطبی والتجنـــ ع  ـــان  ،اســـتعمال البـــد ألنـــه یـــدل علـــى تكلـــف الشـــاعر لـــذلك وٕاذا 

ه ع ف ان ط ال نسب إلى أنه   .4قل
ــــر الحــــاف مصــــطلح التكلــــف حینمــــا أراد التعلیــــ علــــى  التلمســــاني التنســــي وقــــد ذ

س القلـــب'' الشـــاهد الشـــعر الـــذ نســـجه حـــول مصـــطلح  الـــذ یـــورد لفظـــین '' تجنـــ
لهـا صـعب ومتعـذر لقلـة تصـرف البلغـاء  :راعیین حیث قال (والوقـف علـى شـواهدها 

ــــف ال ــــوائم التكل ــــه مــــن ل ــــه لمــــا ف ــــف ــــدهم اجتنابهــــا)ت غــــي عن أ أن اســــتعمال ،  5ي ین

                                       
اء ، صحازم  - 1  . 346القرطاجني ، منهاج البلغاء و سراج األد
 .72المصدر نفسه، ص  - 2
لف). - 3  ابن منظور ، لسان العرب ، مادة (
ة لبنان، بیروت ،  - 4 ت ة في اللغة واألدب ، م امل مهندس ، معجم المصطلحات العر ة ،  )، 2(مجد وه
 .118) ، ص 1984(
ان، ص التنسي التلمساني، نظم الد - 5  .285ر والعق
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س واستخدام  ـه التكلـف فیـنع ظهـر عل ة في هـذا اللـون بإسـراف فإنـه  الغ األسالیب ال
ان. ة على أ نتاج أدبي   صورة سلب

ــل  ــة  م حولــه وذلــك انطالقــا مــن رؤ ومصــطلح التكلــف تنوعــت التعرفــات والمفــاه
حــددوا لــه تعرفــا مــا أنهــم لــم  ــالتعرف ،  قــا مــن تناولــه   قــد أشــار إلــى  جــاح، فال دق

ع  في شعرهمعاني ع ثر البد ـ ... دیدة للتكلف (إن المتكلف هو من   دّ والتكلف هو 
 . 1الذهن والكالم  الجید ما سلم من فساد التكلف)

ر أمــــا التكلــــف عنــــد   ــــه  العســــ طرائــــ طل ة للجهــــل  صــــعو هــــو (طلــــب الشــــيء 
عـــــد فهـــــو بالســـــهولة، فـــــالكالم إذا جمـــــع وطلـــــب  تعـــــب وجهـــــد وتناولـــــت ألفاظـــــه مـــــن 

فإننـــا إذا  ـ التكلـــفـ ومـــن خـــالل هـــذه التعرفـــات المنوعـــة لهـــذا المصـــطلح  ،2متكلـــف)
ــالمفهوم النقــد فإننــا نلحــ أن أ  حاولنــا الــر بــین المفهــوم اللغــو لهــذا المصــطلح 

ع صـــل  حـــاول أن  ـــام مأدیـــب  ـــة مـــن اإلح ـــة وعال لـــه وٕانتاجـــه األدبـــي إلـــى درجـــة راق
ثر من توظیف األسالیب ال س على عملـه بتلـك واإلتقان ، فإنه  ة  وهذا ما ینع الغ

ــ  ة، وتجعلــه ینــزل إلــى صــورة أدنــى غیــر مرغــوب فیهــا، وقــد ر  حــازمالصــورة الســلب
التوعّ  ر المالف أو ضعف تطالـب الكلـم أو ا بتوعّ ع إمّ قر حیث یر (التكلف التكلف 

م  حتـــاج إمــا بتقــد ـــه أو نقــص مــا  حتــاج إل قلــب وأبزــادة مــا ال  وٕامـــا  تـــأخیر ، وٕامــا 
لمـة هـي  ـان  لمـة م الموضـع منهـا، وٕامـا بإبـدال  غة هـي أحـ  غة عـن صـ عدل ص

 .3أحسن موقعا من الكالم منها)
ه نحــو بــذل  هــو فنستشــف مــن هــذا أن التكلــف ــر األدیــب أو المبــدع وســع إعمــال ف

صــــیر یلهــــث وراء تلــــك األســــالیب  لجهــــد مضــــاعف  تمــــل عنــــده أســــلوب مناســــب، ف
غة ال حقـــ تلـــك الصـــ ـــون الســـعي نحـــو ل ـــة علـــى عملـــه األدبـــي ولكـــن  الغ ـــة ال جمال

                                       
ان والتبیین ، ج - 1  .51، ص 1الجاح ، الب
تاب الصناعتین ، ص  - 2 ر ،   .44أبو هالل العس
اء ، ص  - 3  .224،  223حازم  القرطاجني ، منهاج البلغاء وسراج األد
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ـل غـث ثقیـل وارصـد  لهـا  ة ، فاحتمل فیها  (المعاني الغامضة وقصد األغراض الخف
ل سبیل فصار هذا الجنس من شعره إذ قرع الّسـ ار  صـل إلـى القلـب إال األف مع لـم 

ر و مـن العنـاء والمشـقة، ف الخاطر، والحمل على القرحة، فإن ضفر دّ عد إتعاب الف
ــاء وأوهــن قوتــه الكــالل وتلــك حــال ال اإلوحــین حصــره  هــش فیهــا الــنفس لالســتماع تع

 .1وهذه جررة التكلف) مستطرف حسن أو االلتذاذ
طــة بإدّ  بهــا فوٕاذا صــار التكلــف صــفة یتّصــ عائــه مــا ال األدیــب فإنهــا تكــون  مرت

ــون الكــدّ  ــه، ف س ف ــل مــا والمجاهــدة ومح حســنه أو مــا لــ استحضــار  اولــة األدیــب 
حسّ یجمّ  ة التـي تكـون قائمـة  أساسـا علـى ل و ة الذهن ن عمله هو من (قبیل تلك الحر
ان د والعمل على التعمّ  عة اإلنسان)تما ال اإلت  .2ستجیب له طب

ــاره دون تكلـــف   عــث أف ــة تن قة الفن ــة والســل ملــك تلــك الملكــة األدب فاألدیــب الــذ 
ع   س الذ یتط اغة األسالیبع بذل جهد ومشقة في ص ـالم  ،و ـان أ  ولكن إذا 

ـــر  ـــة ننســـجه ( مصـــو  فـــيف ا عـــن التكلـــف صـــنع فـــي القلـــوب صـــنع الغیـــث فـــي التر
ـون مسـترحا  ،3الكرمة) ل ما یجول فـي خـواطره ، فغیـر المتكلـف  حق  فهو بذلك 

سـعى لطلبهـا ة وتتف معه وال  صوغها تكون عفو ارات التي  ـس المتكلـف  ألن الع ع
مشقة ، وهذا ما یجعل الرؤ والتجـارب تضـطرب فـي ّص قتالذ ی ار  ي المعاني واألف

 ذهنه وفي ذهن المتلقي.
 
 
 

                                       
 .25القاضي علي الجرجاني ، الوساطة بین المتنبي وخصومه، ص  - 1
م راضى ، دراسة في النقد العري (التارخ - 2  الهیئة المصرة العامة للكتاب، المنهج)  -المصطلح  -عبد الح

 .176ص ، م) 2007(،) ــــ (د 
ان والتبیین ، ج - 3 ، الب  .83، ص  1الجاح
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 : اسبــــنالتّ  -6
ه شر ة المشاكلة هناس ه والمناس ا. و في نس ا تماثال وتشار  1تناس
 اصطالحا:

ه بـین مـا عناصر تضم المؤتلف ال التناسب حالة من التناغم بین این وتوقع التشا والمت
الشـعر مـع  حولـه  والتناسب مبدأ  أساسـي فـي الفـن یلتقـي ، یبدو مختلفا للوهلة األولى

ما یلتقي الشعر مع  قى   الرسم والنحت وغیرهما، الموس
صــل  ولكــن تناســب الشــعر متمیــز عــن تناســب النثــر ، هنــاك التناســب اللفظــي الــذ 

قى وهنـاك التنا الموس الرسـم ، وأخیـرا الشعر  صـل الشـعر  سـب بـین المعـاني وهـو مـا 
ة لمصـطلح ،  2هناك التناسب بین هذین الجـانبین) ومـا نلحظـه أن الداللـة االصـطالح

ــذا تالتناســب ال  ة و ــة لــه ، فهــي تــدور حــول المقارنــة والمشــار بتعــد عــن الداللــة اللغو
 االئتالف .

مـه لمصـطلح لقد ورد مصـطلح التناسـب عنـد الحـاف التنسـي التلم اق تقد سـاني فـي سـ
ـــم أن  3)اســـبنحیـــث قـــال (ورمـــا ســـمي التّ  ''مراعـــاة النظیـــر'' ضـــا (واعل ـــه أ وفـــي قول

ر شيء ونظیره)  .4التناسب أقل ما یتصور بین اثنین إذ ال بد  من ذ
ه مــن نوعــه علــى حســب  ــالجمع بــین الشــيء ومــا یناســ فداللــة هــذا المصــطلح تكــون 

شـــر بـــن أ أن التناســـب قـــد یـــرد بـــین األلفـــا أو بـــین المعـــاني، وقـــد تحـــدث  التنســي

                                       
 ابن منظور ، لسان العرب ، مادة (نسب). - 1
اعة والنشر، القاهرة ،  - 2 )، 5(جابر عصفور ، مفهوم الشعر (دراسة في التراث النقد ) دار الثقافة للط
 .342، ص م)1995(
ان ، ص  - 3  .285التنسي التلمساني، نظم الدر والعق
 .286المصدر نفسه ، ص  - 4
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ــون بــین األلفــا والمعــاني (ومــن أراغ  معتمــر فته عــن هــذا التناســب الــذ  فــي صــح
رما، فإن ح المعنى الشرف اللف الشرف) رما فلیتمس له لفظا   .1معنى 

ن هــذا ني عــازم القرطــاجأ وجــود تلــك العالقــة بــین اللفــ والمعنــى وقــد تحــدث حــ
یل القــول الشــعر فهــو  –التناســب  –المصــطلح  حیــث اعتبــره قــانون أساســي فــي تشــ

حق التناسب بین المعـاني المختلفـة حیـث (یبـدأ مـن  ي هو الذ  یر أن الشاعر الذ
ـارة أو الموضــوع  ثـم فــي  اغة أو الع العالقـة بـین اللفــ والمعنـى، ثــم العالقـة بـین الصــ

ــا ــة عالقــة األب حیــث یبــدو الفصــل مــن فصــول القصــیدة متماســك البن ت وترتیبهــا معــا 
عض)النسج قو  عضـها بـ مثـل األسـاس  2آخـذه أجـزاؤه  ـان التناسـب عنـد حـازم  فقـد 

حقــ ذلــك االنســجام والتــآلف بــین أجزائــه،  فــي بنــاء القصــیدة أو العمــل اإلبــداعي ألنــه 
ة مــن خصــائص الشــعر فهــوا ولقــد   3(التناســب قــرن الوحــدة) أ عتبــره آخــرون خاصــ

ـــارات  ـــون بـــین األلفـــا وذلـــك مـــن خـــالل قـــدرة المبـــدع علـــى انتقـــاء الع والتناســـب قـــد 
حقـــ تلـــك الجـــودة فـــي شـــعره ، هـــذا مـــن جهـــة ومـــن جهـــة أخـــر  ة ل الحســـنة والمناســـ
حـــاول أن یوظـــف األلفـــا  ضـــمن وصـــول إبداعـــه للمتلقـــي دون عنـــاء أو مشـــقة فهـــو 

ـــدا عـــن  عی ـــة الفهـــم  ـــان ال القر ـــ المســـتعذب وٕان  ـــّل ُمبتـــذل أو حوشـــي ألن ( اللف
فسـر  ه قـد  ع الجمهور مستحسن إیـراده فـي الشـعر ، ألنـه مـع اسـتعذا معنـاه عرفه جم

ار  ه من سائر الع فهمه ، ما اتصل  ون التناسـب بـین المعـاني ، و 4)ةلمن ال  ذلك 
ة بــین المعنــى والمعنــى) ل5(وتــارة تكــون المناســ ل لغ، فالمبــدع  ضــمن نســ  تــه مــا شــ

                                       
ان والتبیین ،  (ج - 1  .136) ، ص  1الجاح ، الب
اء ، ص حازم القرطاجني ، م- 2  .29نهاج البلغاء وسراج األد
ة،  صفوت عبد هللا الخطیب  - 3 ة في ضوء التأثیرات الیونان ة والجمال ،   نظرة حازم القلرطاجني النقد

  . 231ص
اء ، ص  - 4  .29حازم القرطاجني ، منهج البلغاء وسراج األد
ان ، ص  - 5  .285التنسي التلمساني ، نظم الدر العق
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ـــل (معنـــى أو  ات والعناصــر ف مــنظم بـــرزت قدرتــه علـــى اكتشـــاف العالقــة بـــین المـــدر
ضا معنى أو معـان تضـاده وتخالفـه) ما یوجد له أ قاره  ه و ، لهـذا 1معان له ما یناس

انـت المعـاني متقابلـة  خاصـة إذا  فتناسب المعاني له األثر الكبیر في نفـس المتلقـي و
ــه فــإن  ألن الــنفس تطــرب للمعنــى الجیــد والســلس وتنفــر مــن المعــاني المســتهجنة ، وعل

ان جائزا) ا وٕان  ان عی ه  ر الشيء مع ما ال یناس  .2(ذ
اله،  ــل أنـــواع الفـــن وأشـــ إذن فالتناســب مـــن حیـــث الجـــوهر هــو (مبـــدأ أساســـي فـــي 

ل  عــة األداة التــي یتشــ ــع مــن طب ل مظهــرا متمیـزا ین ــل نــوع أو شــ منهــا ولكـن لــه فــي 
م التنسي التلمساني جملة مـن الشـواهد التـي تبـین مواضـع التناسـب ، وقد قدّ 3هذا النوع)

بین األجـزاء  ن تلك العالقة القائمةناسب بین المعاني أو بین األلفا لیبیّ سواء أكان التّ 
ــون فیهــا  بــرز مــد االنســجام ، ومــن هــذه الشــواهد والتــي  المختلفــة للعمــل األدبــي و

ه مـن متحـد أو متعـدد مـن غیـر زـادة معنـى آخـر التناسب بین  ر الشـيء ومـا یناسـ اذ
س ن قول   :  امرئ الق

قتلني والمشرف         اب أغوالِ و ُمضاِجعي           يُّ أ أن  مسُنونة ُزرق 
 

ـین ( مسـنونة زرق ) فقد  ناسب الشـاعر بـین ( المشـرفّي ) وهـو الّسـیف و
اب الُغول ) . وهي أسّنة الّسهام ، وقد شّبهها بـ  ( أن

 
 

 :زالة ــــــالج -7
                                       

 .353جابر عصفور ، مفهوم الشعر ، ص   - 1
 .292التنسي التلمساني ، ص  - 2
 .344جابر عصفور ، مفهوم الشعر ، ص  - 3
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ــ  س وقیــل الغل ــا ــرأ ، وامــرأة بینــة الجزالــة، ،  الجــزل: الحطــب ال ورجــل جــزل ال
ـــك ، ورجـــل جـــزل ثقـــف عاقـــل أصـــیل الـــرأ جیـــدة الـــرأ ، واللفـــ الجـــزل خـــالف الرّ 

مة العجیز  م، والجزلة من النساء: العظ ، وأجزلـت لـه مـن العطـاء أ  هوالجزل : العظ
 1أكثرت.

 : اصطالحا
ة في اللغـة ولـذاذة فـي السـمع،  (جزالة األلفا  هي اغة النص ، مع عذو متانة ص

ــار البلغــاء الــذین أجــادوا  ة علــى أســلوب  ــالمفردات األصــل ــارات المنســوجة  وهــي الع
حسب المقـام) ار الكلم  اغته وتـوخ 2اخت ـان أو هـي( فصـاحة الـنص ومتانـة صـ ي اإلت

ار البلغاء ) ارات المنسوجة على منوال  وقد ورد مصـطلح ،  3المفردات الفخمة والع
ــان یبــین فضــل الشــعر وفوائــده حیــث استشــهد  الجزالــة عنــد التنســي التلمســاني عنــدما 
ـه  ـالم العـرب جـزل تتخاطـب  الم مـن  ه وسلم (الشعر  حدیث الرسول صلى هللا عل

ضـیف صـفة الجزالـة للشـعر فهـي تحمـل معنـى الفخامـة فـي  فهـو بهـذا،  4في بوادیهـا)
ـه هـذه الصـفة  طلـ عل الغة  ة من ال الكالم، فهذا األخیر حین یبلغ تلك الدرجة العال
ـــــد الشـــــعر  ـــــت فـــــي نق ـــــة مـــــن المصـــــطلحات التـــــي وظف ـــــة، فمصـــــطلح الجزال أ الجزال

لغـة هـذا  ص أو لنعـتسـیج اللغـو للـنّ فـي النّ  فرة واستخدمت لوصـف التراكیـب المتضـا
ــ  القاضــي الجرجــانيعلـى حســب نظــر   ىومعنــ ىالـنص، فجزالــة (اللغــة مبنــ الــذ ر

الوســ االجتمــاعي  ــع اإلنســاني مشــرو  ــار أن الط ــع المــتكلم ولغتــه علــى اعت بــین ط
ع) ه المرء أما اللغة فهي محصلة لهذا الط  .5 و الحضار الذ ینشأ ف

                                       
 ابن منظور ، لسان العرب ، مادة (جزل) . - 1
ة ، ( - 2  .314م) ، ص 1999) ، (2محمد التونجي ، المعجم المفصل في الدب ، دار الكتب العلم
 .84المعجم األدبي ، ص عبد النور جبور ،  - 3
 . 93التنسي التلمساني، ص  - 4
5 - ) ،( مة ، الجزائر، (د. م ، دار الح  .74) ، ص م2004عبد القادر هني ، المصطلح في النقد العري القد
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حثنـا عــن الم حملــى الــدّ عنــوٕاذا  ــل اللي الـذ  ســتدرجنا إلــى  ه هــذا المصــطلح فهـو 
ــان (الكــالم قــد  اكــة فــي المنتــوج األدبــي أ  ــة والر الغرا ــان خــالي مــن العیــوب  مــا 

ــة والجزالــة والســهولة والرصــافة ومــع السال ... وعلــى الســمع الصــائب  ســةجمــع العذو
محــه) ه ولــم  عــد ، 1اســتوع اتــه جــودة الكــالم وال حمــل فــي ط ومنــه فمصــطلح الجزالــة 

الجزالــة فــي  ــة اللفــ ورقتــه (إذ لســنا نعنــي  ة الــوعرة مــع عذو ــل األلفــا الوحشــ عــن 
ه والوع ة في معان ة الغرا ا في غا ون وحش الرقـة ور الكالم أن  ة في ألفاظـه وال نرـد 

ـــون مســـتعمال فـــي قـــوارع  ـــا نـــازك القـــدر سفســـافا، ولكـــن المقصـــود أن  ـــون ر أن 
ـان مسـتعمال فـي المالطفـات  فإنمـا  ا الرقـةالوعید  ومهوالت الزجر...أّمـ فیـراد بهـا مـا 

الوعد)و د واستجالب المودّ  شارة  قـة ، ،   2ال سـتطرب األلفـا الجزلـة والرق فالمتلقي  
ـه وسـلم فـي نعـت  حـدیث الرسـول صـلى هللا عل ما أن التنسي التلمساني قد استشـهد  و

الم  العرب الجزل فهي في نظره صفة الحقة  ـة   الشعر  اد ال ا العري  نتیجة  ارت
م ــذلك تكـــون الجزالـــة ( ـــه فـــي بوادیهـــا) و عقـــل أن ب(تــتكلم  نـــى الكــالم ومعنـــاه ألنـــه ال 

ــــه) اهــــا التنســــي ، فالجزالــــة التــــي عنّ 3ــــون تــــأثیر البیئــــة  فــــي جانــــب واحــــد مــــن جوان
طـار  التلمساني تتعل بنم واحد من أنما الكـالم وهـو '' الشـعر '' ألنـه صـاغها فـي إ

ـة أو عن فوائـد وفضـائل الشـعر ، فهـو بـذلك ُ  هحدیث حیلنـا إلـى مـا تحملـه مـن داللـة فن
ـــه إلـــى جملـــة مـــن  شـــار  ات(إلـــى مـــا اســـتعمل ل ـــة تـــوفرت فـــي الخطـــاب  الخاصـــ الفن

ــــالمعنى قتــــرن  ــــي، أ  فــــي الوقــــت نفســــه مــــن حیــــث همــــا  و المبنــــى  الشــــعر العر
ان متضــافران فــي الــنص) ــه فــإن ،  4مســتو فــا وعل ــان لط ــل مــا  نفــس المتلقــي تقبــل 

شع، وهذا ما نجـده فـي مصـطلح الجزالـة الـذ اهـتم التنسـي فـي  ل غل و وتنفر من 
                                       

تاب الصناعیین ، ص  - 1 ر ،   .71أبو هالل العس
الغة ، (ج - 2 ، الطراز المتضمن ألسرار ال  .115) ، ص 1العلو
م ، ص  - 3  .75عبد القادر هني ، المصطلح في النقد العري القد
 .72، ص  السابالمصدر  - 4
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شـاهد علـى تبیـین  اغته لفحـو حـدیث الرسـول واعتمـاده  س صورته من خـالل صـ ع
 فضل الشعر.

 
 هــــــولة :السّ  -8

ض الحـزن ، والسـهولة ضـد الحزونـة ، وسـهلة : صـیره سـهال والتسـهیل:  السهل: نق
سیر ، والتساهل   1.ه سهالالتسامح واستسهل الشيء عدّ :الت

 اصطالحا:
كالتعســف فـي  لـوص اللفــ مــن التكلـف والتعقیــد والسـهولة هــي خ وقــد ورد ،  2الســ

ـات  قـه علـى أب عـد تعل  ابـن جـابر األندلسـيمصطلح السهولة عند التنسـي التلمسـاني 
قـــع  ـــذلك فـــي قولـــه  3س لفظـــا وأســـهل معنـــى)لفـــي هـــذا النـــوع  أســـحیـــث قـــال: (ولـــم  و

انـت   4ن البیتان أرش مما قبلهمـا وأبـدع لسـهولة ألفاظهمـا)ا(وهذ ـات  أ أن هـذه األب
ة فـي فهمهـا وتـداولها وواضـحة المعنـى و هاألفاظ ة وال یجد اللسان صـعو ـة  متناس قر

 الداللة عند السامع فیجتمع فیها الجمال بین اللف والمعنى .
ـــة یجـــد أن هـــذه الصـــفة وا متداولـــة حیـــث نجـــد  –الســـهولة  –لمتصـــفح للكتـــب النقد

قــد تحــدث عــن األلفــا  الســهلة فهــو یــر (اللفــ الســهل مــا ارتفــع  الجرجــاني القاضــي
طة إذ یجـب  5عن الساق السوقي وانحـ علـى البـدو الوحشـي) سـ أن تكـون األلفـا 

ة ، ألن  اكـــة والمســـتهجنة والوحشـــ مفهومـــة لـــد المتلقـــي ومبتعـــدة عـــن االنحطـــا والر
شــــوفا وقر ــــون (ظــــاهرا م وهــــذا مــــا عنــــاه التنســــي  6ا معروفــــا)ــــالمعنــــى یجــــب أن 

                                       
 . ابن منظور ، لسان العرب ، (سهل) - 1
ة وتطورها ، ص  - 2 الغ  .511أحمد مطلوب ، معجم المصطلحات ال
 .185التنسي التلمساني ، ص ــــــ  3
 .104المصدر نفسه ، ص  - 4
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 ( ابي ، (د. عة ال  .24(د.ت) ، ص ،  البجاو ، مط
ان والتبیین ، ت: عبد السالم هارون ، دار الجیل ، بیروت ،  - 6 ، الب ، ص  1(د.ت) ، ج، ) 1(الجاح

136. 



 نكتاب نظم الدّر و العقیامن   علمصطلحات البالغیة و النقدیة في القسم الرابا    
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                                                                        

 
166 

ـات التـي ُ  نظمـت فـي التشـرع ، فهـو التلمساني عندما عبر عن سهولة المعنى في األب
ا ضرور للف والمعنى معا.بذلك یواف النقا اسا نقد ار السهولة مق  د في اعت

یـد ، إذ یجـب قد اعتبـر السـهولة مـن أهـم ممیـزات اللفـ الجّ قدامة بن جعفر ما أن 
ـــون ســـمحا، ســـهل مخـــارج الحـــروف مـــن مواضـــعها) ضـــا  1أن ( ـــ التنســـي أ وقـــد ر

اإلبداع وهذا ما نجده عند  فته حیـث  شر بن معتمـرالسهولة برشاقة اللف و فـي صـح
ا وفخمــا ســهال) قا وعــذ ــون اللفــ رشــ ــه فــإن الســهولة تكــون بخلــو  2فــرض (أن  وعل

صـــوغ  ن ، فالشـــاعر أو المبـــدع  ـــذلك المتانـــة والـــتم ـــل تكلـــف أو تعقیـــد و اللفـــ مـــن 
ـا  ـا وأعـز مطل ـون (أمنـع جان ألفـا سـهلة وظرفـة ، ألن اللفـ السـهل  عمله األدبي 

مـه علــى  3مسـمعا) وأحسـن موقعـا، وأعـذب ومنـه فالتنسـي التلمسـاني  عنـدما أصـدر ح
نـة اإلدراك عنـد المتلقـي  السـهلة  فقـد اعتبرهـا مم ـات ابـن جـابر األندلسـي ووصـفها  أب

ساطة وال تصل  اكة .                                      وتصله ب ضا إلى مرحلة الضعف و الر أ
هذا    ـاس ضـرور ومهـم للفـ والمعنـى ون قد واف النقاد فـو ـار السـهولة مق ي اعت

ة النطـــ بهـــا أمــر نســـبي فـــي اللغـــات.. ع أن  .ألن (ثقــل الكلمـــات أو صـــعو وال نســـتط
ة تتفـاوت  ة والكلمات السهلة... فالكلمات الصـع نضع حدا فاصال بین الكلمات الصع

ذلك الكلمات السهلة تتفاوت في  تها و  .4)السهولةفي صعو
 
 

 
 ــــــعر:الشّ  -9
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، أ لیـت علمـي ، والشـعر القـرض  :عورَشعر َْشعر، شعرا وِشـ علـم، ولیـت شـعر
شـعر  مـا ال  شـعر  عالمات ال یتجاوزهـا، والجمـع أشـعار وقائلـه شـاعر ألنـه  المحدود 

علم، وأشعره األمر، أعلمه أّ  .ه غیره أ   1اه ، وأشعرته فشعر أ أدرته فدر
 اصطالحا:

ــالم مــوزون مقفــى مــن  6ن مقفــى یــدل علــى معنــىالشــعر: قــول مــوزو  ضــا  وهــو أ
ــه  حبــب إلــى الــنفس مــا قصــد تحبی ــره إلیهــا مــا قصــد تكرهــه لتحمــل إشــأنه أن  لیهــا و

ما یتضمنه من حسن تخییل ومحاكاة مستقلة بنفسها ه والهرب منه،   2.بذلك على طل
ا خّص  ا ه ضمن  تا ان فضـلفـي  هلقد ورد مصطلح '' الشعر'' عند التنسي في   ب

ر شيء من فوائده حدد له مفهوم معلوم وواضـح  الشعر وذ ، وعلى الرغم من انه لم 
مـا قالـه األوائـل فـي الشـعر، فقـد اعتنـى بـ  زبراإمن وجهة نظره ولكننا نجده قد استشهد 

اإلضــافة إلـى تحدیــد فضـل الشــعر وفوائـده ، حیــث  ة لهــذا المصـطلح  السـمات األساسـ
ـــه وســـلم حیـــث  حـــدیث الرســـول صـــلى هللا عل نجـــد أنـــه قـــد اســـتهل حدیثـــه عـــن الشـــعر 

مــا) َ ــان لســحرا وٕان مــن الشــعر لَح ــاع مــا  (عرأ أن الّشــ،  3قــال:(إن مــن الب یلــزم إت
ه وُ  ون قضي  ما  ه  م  ما ح عـد  سلم له ف ـم الحـاكم لـذلك رفـع أقوامـا  ذلك في ح

عد رفعتهم)   .4خمولهم ووضع أقواما 
ــل  ســيوقــد اهــتم التن ــاب الــذ خّصــاالالتلمســاني  ــأن ه للّشــهتمــام فــي هــذا ال عر 

وضـــح ذلـــك الفضـــل الـــذ  ـــه  یجـــودیبـــرز أهـــم الســـمات التـــي ینبنـــي علیهـــا  الشـــعر و
علالشــــعر  ضــــع اإلنســــان، والشــــعر عنــــده  شــــها یرفــــع أو  عا قــــة التــــي  ــــس تلــــك الحق

ـــة التخییـــل فـــي الشـــعر ال  الـــه ألن (فاعل نفصـــل  علـــى البیئـــة تالشـــاعر مـــع إعمـــال خ
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یــــب والداللــــة) ــــة التر ــــة التــــي ال تنفصــــل بــــدورها أصــــال عــــن بن قاع عمومــــا  ،  1اإل
ـة  ا التـي اهـتم بهـا النقـاد وأولـوه عنا فمصطلح الشعر قد عال صداه في الفضـاء القضـا

ة بیرة  ما وحدیثا، وقـد سـعوا إلـى تحدیـد مفهومـه، فقـد صـار قضـ الدراسة والتحلیل قد
ما یخـص إیجـاد تحدیـد وتأصـیل لمفهومـه  النقد النظر ، لهذا صعب األمر ف متصلة 

س هـــو دیـــوان العـــرب وســـجل   وداللتـــه ، وهـــذا عائـــدٌ  فـــن قـــائم بـــین الفنـــون ألـــ متـــه  لق
اه عل ل واحد قـد  -الشعر –  ى هذا المصطلح ألحداثها وتارخها؟ والملفت لالنت أن 

عرفه انطالقا من ثقافتـه ومرجعیتـه ، فللغـو وجهـة نظـره فـابن منظـور یـر أن الشـعر 
ه لشرفه منظوم القول ل علم شعرا من حیث غلـب  علّي عل ان  ة  وٕان  الوزن والقاف

 .2ثیرا)ومثل ذلك  دل، والنجم على الثراتالشرع والعود على الم الفقه على علم
ــذا للناقــد ــذلك للفیلســوف نظرتــه الخاصــة للشــعر و ، ومــا مفهــوم خــاص للشــعر  و

نــه دینـــي التوجـــه فقـــد علـــى انلحظــه  ـــان فــي أصـــله وفـــي تكو لتنســـي التلمســاني الـــذ 
ـــل مـــا قیـــل فـــي  ة فـــي تنـــاول هـــذا المصـــطلح إذ جمـــع  ـــة اإلســـالم أثـــرت ثقافتـــه العر

ــالالشــعر مــن عهــد  ــه تــه وســلم ، ومــا قالرســول هللا صــلى هللا عل أننــا  ــه، ف ه العــرب ف
دا لما ان مؤ صدر اإلسالم وهذا ما نستشفه من الشواهد التي سـاقها فـي عصر  ان إ

ـاب الــذ خّصـ ـان متـداول هـذا ال فـإن المیــزان  آنــذاك ه للشـعر، فــإذا اسـتدرنا إلـى مــا 
ــه، إذن فا ــان خبیثــا ال خیــر ف ــان الحــ وٕان خــالف الحــ  لصــدق فــي قــول الشــعر 

ار، فالشعر عنـدهم   ـالم مـن   والح هما المع التـألیف جـن(  ـالم العـرب یتمیـز  س 
ما تمتاز أ  صفة الجزالة  وقوة األسر) النظم   . 3ألفاظه 
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ــة علــى مــن وعمومــا فمصــطلح الشــعر ظــل  المصــطلحات الراســخة فــي الكتــب النقد
قـي نسـب ة تحدید وضـ مفهومـه ألن هـذا األمـر  ـاین  الرغم من صعو ا وهـذا راجـع لت

الغیین والفالسفة في هذا الفن الذ عدّ  ه الكثیر فـن یتضـمن الكثیـر مـن آراء النقاد وال
اینة سواء  ـه أو حتـى األوج المت صاغ ف ل الذ  من حیث المادة التي یتناولها أو الش

ــالي الــذ  ــاه ذلــك التعبیــر الخ حمــل فــي ثنا مــن حیــث التــأثیر فــي نفــس المتلقــي ، إذ 
ة التي ی ه تلك المشاعر القو قاعي  تلتقي ف المتلقي إلى عالم إ من نفـس  تنسابجنح 

ه ، بلغة ینتقیها ذات نسـ و المبدع  طة  اء المح التي تكشف لنا عن مد تذوقه لألش
 . منتظم
 

 ــــــــغز:اللّـ  -10
ــه: علأ واللغــز مــا ، مــراده  وأضــمره علــى خــالف مــا أظهــره  ّمــىغــز الكــالم وألغــز ف

ه معناه. الم فش  1ألغز من 
 اصطالحا:

ـــاه والمحا ــا للمعا ه طل ــه اللفـــ المتشــا ذلـــك  فــية ، والفائـــدة جــهــو قــول اســـتعمل ف
ح المعــاني وٕاخراجهـا مــن الم ـر فــي تصــح ــة ، راضــة الف قضــة والفســاد ناالعلـوم الدنیو

 2إلى معنى الصواب والح وقدح الفطنة في ذلك واستنجاد الرأ في استخراجها.
وقد أدخل الحـاف التلمسـاني مصـطلح اللغـز فـي خضـم حدیثـه عـن الرمـز (فنظمـت 

انـت  فهو 3قصیدة صیرتها لغزا فیها مشیرا إلى اللغز المتقدم ) قـد نظـم قصـیدة لغزـة 
ــر  مصــطلح  ابــن رشــی القیروانــيجــواب علــى مــا وصــله مــن قصــیدة رمزــة ، وقــد ذ

                                       
 . ابن منظور ، لسان العرب ، مادة (لغز) - 1
ان ، ص  هابن وهب ، البرهان في وجو  - 2  .147الب
 .292التلمساني ، ص التنسي  - 3
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عـــ ـــاب اإلشـــارة (ومـــن أخفـــى اإلشـــارات وأ ـــون للكـــالم اللغـــز فـــي  دها اللغـــز وهـــو أن 
ـن عجیـب) ـاطن مم ن و م ر 1ظاهر عجیب ال  ، وعلـى الـرغم مـن أن التنسـي لـم یـذ

قوه،  شیر إلى اتفاقه في المفهـوم مـع مـن سـ مفهوما واضحا لهذا المصطلح ، وهذا ما 
فإننـا نجـده قـد حـدد لنـا   ابـن البنـاء المراكشـيوٕاذا رجعنا إلى صاحب الروض المرـع 

ظهر لغیـره  المقصد ي من الجاهل الغبي و أتي لتمییز الفطن الذ الفني من اللغز(إنه 
ــره حتــى یخــرج مــن ظلمــة  ــك ف ــة لتحر ــون ذلــك داع قصــوره فیتحســر لعجــزه، فرمــا 

حــدد تلــك األهــداف والمقاصــد التــي نستشــفها مــن  2الجهــل إلــى نــور العلــم ) ــه  أننــا  و
ـا مسـتقًال  الجاحمن  فإننا نجد استدرنا إلى ما مضى من الز األلغاز ، وٕاذ  ا قـد عقـد 

ر عدد منحیث  " اللغز والجواب"في  ار واألشعار التي وضـح فیهـا األ  نجده قد ذ خ
 .3مدلول اللغز

عــن الجــواب الــذ  التنســي التلمســانيــة التــي تحــدث فیهــا ز وأمــا عــن القصــیدة اللغ
رّ   على القصیدة التي تلقاها وهي رمزة حیث قال: دأورده 

عض أهل الحجى       َعاْب ــــــَ  دُ و خعن طر الرمز          ُزفت لنا من 
رّ ــــــــــــــــــــــها           لفظــ في جملة فعلیــةٍ        اْب ـــــــــالكت ا بنـّص ا قد جَ رً م
ها مثلــ      غیر  ـــــــــــــــــــــــــــها          مثبتـة مقلــو ن  ل والس ابافي الش  4رت

 
 
 

                                       
 .254ابن رشی القیرواني ، العمدة في محاسن الشعراء ، ص ـــــ  1
ع ، ت: رضوان بن شقرون ، دار النشر  - 2 ، الروض  المرع في صناعة البد ابن البناء المراكشي  العدد

ة ،  ضاء ، ( المغر  .122ص ،  م) 1987) ، (د ـــــ الدار الب
ان و  - 3 ، الب  .148-147، ص  4التبیین ، جالجاح
 .306التنسي التلمساني ، ص  - 4
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ــلّ  غة اللغــز وقــد شــرح  ــل القصــیدة علــى صــ مــا جــاء فیهــا ومنــه فــاللغز  وقــد بنــى 
عمــ ــالم  ــأتي المــتكلم  ــأن ( ــون  حیــث یخفــي علــى  يبهــذه الصــورة  ــه المقصــود 

فضل تأمل ومزد نظر) ه إال   . 1السامع فال یدر
ــــر والكشــــف عــــن مــــدلول الكلمــــات وفــــك   فمصــــطلح اللغــــز یهــــدف إلــــى إعمــــال الف

ه هذه الظاهرة. اس الذ تحتو  االلت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

                                       
ع ، ج  - 1 ع في أنواع البد  . 40، ص  6المعصوم المدني ، أنوار الر
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ـــ ســومة و حاولنــا فــي هــذه الدراســة الم ــة فــي القســم ب ــة والنقد الغ : المصــطلحات ال
تـاب نظـم الـدر والعق ع مـن  ـة ـالرا الغ حـث المصـطلحات ال ان للتنسـي التلمسـاني ، 

ة عند التنسي لممنـا أ أننـاوالكشف عن مدلول هذه المصطلحات عنده وال نـدعى  والنقد
قى هذه الدارسـة محاولـة متواضـعة تسـعى  هذا ت عـض  إضـاءة إلـىل عناصرها ، و

 نا العري والمغري خاصة . ثما في ترا

 جملة من النتائج أهمها :إلى  ولهذا خلصت الدراسة

ـــ  ــذا العلمــي فــي  لقــد اعتمــد التنســي التلمســانيــــ علــى األســلوب التحلیلــي الــدقی و
عض المصطلحات ،   واألمثلـةجملة من الشواهد حظي غلبها قد أ  أننجد  إذشرح 

 .الشارحة لها 

ـــ  ــة التــي ت إنـــــ ــة والنقد الغ تــاب الحــاف التنســي الحظضــالمصــطلحات ال ا نــمنها 
ــة  ، ألنهــا تســتمد اشــتقاقها  أصــل إلـىعــود تفــي معظمهــا  أنهـا ــة معجم إلــى جـذور لغو

من المعجم العرـي ، لهـذا وجـدنا ذلـك التوافـ فـي الداللـة بـین المعنـى اللغـو تسمیتها 
الغي والنقد  الدراسةمصطلح من ه أل والمدلول ال  .ذه المصطلحات التي عنیت 

قوهمـن وجلـي التنسي التلمساني واضـح  تأثر إن ــــ الغـي  سـ نجـده  إذفـي الـدرس ال
ــن اعتمــاده علیهــا تعرفــاتهم فــي لو  رائهــمآلعــرض  م المصــطلحات ولــم  تحدیــد مفــاه

بیرا  انا إذ، اعتمادا  انـایلتقي معهم  أنه  نر أح عتمـد علـى  ألنـهأخـر یخـالفهم  وأح
 ثرة الشرح والتعم في المصطلح الواحد .

ـس لنـا مـد  الشواهد التي استعملها الحاف التنسي إنــــ  ع انـت متنوعـة وهـذا مـا 
بیـرا  الشـاهد اهتمامـا  ـالم هللا عـز وجـلحیـث اهتمامه   أحادیـث و نجـده قـد اسـتعان 
ه وسلم ذلك ن ،المصطفى صلى هللا عل وهـذا یـدل  آدابهـمل من دیـوان العـرب ومـن هو

 .الثقافات  مختلفعلى مد اتساع ثقافته واطالعه الواسع وتشره من 
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ة ان ـــــ اس الثقافة الدین ة في توظیف التنسي التلمساني للشواهد واألدلةو ع  اإلسالم

 .لجزائر في الدین والشرعة اكابر علماء أونه من  

الغـي  إن ــــ الحاف التنسي قد وظف المصـطلحات مثـل مـا وجـدت فـي المـوروث ال
 .والنقد العري 

ـــ ســت ثقافــة التنســي التلمســاني الموســو  ــــ ة لقــد انع ــر ،  ع حیــث علــى موروثــه الف
ـل هـذا مـن خـالل طرقـة عرضـه  إذ ،والشعر والتارخ واألدبجمع بین الدین  نلتمس 

التطبی الدقی   .للمصطلحات وتفصیلها 

انــت  أصــول اإللمــامفــي  أجــاد التنســي التلمســاني قــد إنــــــ  ــة  الغ المصــطلحات ال
ــــا  أو ــــان واع ــــة حیــــث  مــــا نقد ــــان قبــــل أمــــدلول المصــــطلحات  عــــرض  أننــــه 

ع    أسالفه. آراءمفهومه یتا

الغي والنقد و قراءة الحاف التنسي للمور ــــ  لساب له یدل علـى ذلـك التعمـ اث ال
قته  ،والتدبر ومد تفحصه في ذلك التراث ذلك للجهود التي س  .و

حملهـا ــــ   ـم الشـرح والتفصـیل لمعـاني المصـطلحات  التنسـيالثقافة التي  ح جعلتـه 
ـــس لنـــا ذلـــك الحـــس الفنـــي والنقـــد ،حقهـــا مـــن الدراســـة وأعطاهـــا ع ـــذا  ،وهـــذا مـــا  و

حمله الحاف التنسي  الغي الذ  اغته لهذه المصطلحات  إذال ـل تمثل هذا في ص
هدقة حیث صاغ معا نظرة ثابتة  أدبيوف نقد  ن  .رائع و

تــاب الحــ  ـــ  ــة و ــــ ــة العر ت حــ إضــافة للم الغــة علــى فــي مجــال ااف التنســي ُعــد  ل
ـــس لنـــا  ع ـــأثیر  التـــأثر و ذلـــكوجـــه الخصـــوص ، فهـــو  العالقـــة بـــین المشـــرق فـــي الت

مــا  ــرعوالمغــرب ،  ــة  رفنــا علــى ذلــك الف الغــي عنــد المغار تــاب ال ـــ لقــد اشــتمل  .ــــ
فضـل األسـلوب محاسن الكالم على ذلك التوسع والتوحید في األنوا  ة ، وذلك  ع ع البد

س واألســـس فـــي  ـــذ تبنـــاه الحـــاف التنســـي المعتمـــد علـــى الضـــ واخـــتالف المقـــای ال
 التوسع .
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ملكهـــا التنســـي التلمســـاني  فــــي الجمـــع بـــین التحلیـــل النظــــر ــــــــ المقـــدرة الهائلـــة التــــي 
فــه للشــواهد واألمثلــة ، مســتندا علــى آراء مــن  قــي وذلــك مــن خــالل توظ والتمثیــل التطب

ني .. وغیرهم . اكي وابن األثیر والقزو الغي أمثال الس قوه في الدرس ال  س
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 : عــادر والمراجــائمة المصـــــقـ ـــ         
 القــرآن الكــریم ، بــروایة ورش عــن نـــافع .  

  ـــ  المصـــــادر :
    ابن األعرابي ، النقد األدبي  و مصطلحا ته ، جمع وتوثی نجو حلوان ، ـــــ 01
 .2007 )  ـــ( دـ
ع ، تحقی رضوان  ابن البنــاء المــراكشي ، الروض ـــــ 02 المرع في صنـاعة البد

ة الجدیدة ، الرــا (د ـ  )  تــ  م . 1985شقرون ، الم
ة اإلرب ، شرح عصام شعیتو ، دار  ـــــ 03 ابن حجة الحمو ، خزانة األدب و غا

ة الهالل بیروت ت  م . 1991، 2 ، 1ج ، وم
دار  محي الّدین عبد الحمید ، ابن رشی القیرواني ، العمدة، تحقی محمد ـــــ 04

 (                  (د ـ ت ).، الجیل ، بیروت لبنان ،  (د ـ 
ة الخانجي ، القاهرة ،   ـــــ 05 ت ة ، م    ، 1الثعالبي ، فقه اللغة وسر العر

  م . 1998
:|ابتسام مرهون الصفاء ،دار الوفاء  ــــــ     اس من القرآن الكرم ، تحقی االقت
اعة و النشر، المنصورة ، لل                   . 1992،  1ط

ان و التبیین ، الشر ـــــ 06 اعة ، ( د ـ  ) ،الجاح ، الب ة للط  .م 2003ة الدول
ار ، دار الكتاب العري،  ـــــ 07 م االب ح العلوم ، تحقی : إبراه الخوارزمي ، مفات

 .1984،  1بیروت ،  
ع ، تحقی :السجلماسـ ــــ 08 س أسالیب البد ع في تجن  عالل ي ، المنزع البد

ة المعارف ، الرا  ،     ت  ، ( د ـ ت ) . 1الغاز ، م
ةـــــ  09 م زرزور ،دار الكتب العلم اكي ، مفتاح العلوم، تحقی نع بیروت  ، الس

 م . 1987، 2 لبنان،
ان ، ل التنسي ،محمد بن عبد هللا بن عبد الجلیـــــ  10 عنظم الدر و العق   ،القسم الرا

 م. 1980، رانس شتاینر ، بیروت ، ( د ـ  )تحقی : نور سوداني ، دار النشر ف
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 ـــ  المراجــــع :

قاع ـــــ 11 ة لإل اسي ابتسام أحمد حمدان ، األسس الجمال الغي في العصر الع ، ال
 م.1997،  1دار القلم العري ، حلب ،  

م أحمد ملحم ،الخطاب النقد وقراءة التراث ،عالم الكتب الحدیثة ،  ـــــ 12           إبراه
 1 ،2007. 
ة االنجلو المصرة ، مصر ،  ـــــ  13 ت س ، داللة األلفا ، م م أن ،  4إبراه

 م.1980
اس ، فن الشعر ، دار الشروق ، عمان ،   ــــــ 14  م.1987ن  4إحسان ع
ة ، دار الكتاب العري أحمد إب ـــــ 15 عي في اللغة العر غ البد م موسى ، الص راه

اعة والنشر ، القاهرة ، ( د ـ  ) ،   م.1969للط
ة ، دار الرشید ، العراق ، ( دـ  ) ،  أحمد مطلوب ، ـــــ 16 الغ ة و  دراسات نقد

 ( د ـ ت ) .
ة ،  إدرس الناقور ، المصطلح النقد في نقد الشعر ، ـــــ 17 دار النشر المغر

ضاء ، ( دـ  )    م.1982الدار الب
ة العصرة ، بیروت لبنان ،  ـــــ 18  ت الغة ، الم ، ( د ـ  )الزمخشر ، أساس ال

 م . 2009
ة  ـــــ 19  ع في نقد الشعر ، تحقی : أحمد أحمد بدو ، شر أسامة بن منقذ ، البد

ابي ، القاهرة ، ( دـ ة مصطفى ال ت  م.1960 ) ،  م
الشاهد البوشیخي ،ـ مصطلحات النقد العري لّد الشعراء الجاهلیین  ـــــ 20  

 م.1993، 1واإلسالمیین،دار القلم ، المغرب، 
ان والتبیین للجاح ، دار اآلفاق ،  ــــــ     تاب الب ة في  الغ ة و مصطلحات نقد

 م.1982، 1بیروت،  
عة أنفو برنت ،  نظرات في المصطلح ــــــ      م.2002،  1والمنهج ، مط
عة دار الكتب المصرة ، القاهرة ـــــ 21    . أمین الخولي ، فن القول ، مط
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ة  ـــــ 22    ام ابن رشی المسیلي ، الشر ة على أ ة النقد شیر خلدون ، الحر
ة للنشر والتوزع ،  م . 1981الجزائر ، ( د ـ  ) ،  الوطن

ز الثقافي ج ــــــ 23 الغي ، المر ة في التراث النقد و ال ابر عصفور ، الصورة الفن
ضاء ، المغرب ،    م.  1992،  3العري ، الدار الب

ر العري ، القاهرة ، ــــــ 24 ة ، دار الف الغة العر     حسن طبل ، المعنى في ال
 م.1998،  1 
دخل إلى أدب الحداثة ، منشورات خلدون الشمعة ، المنهج والمصطلح ، م ــــــ 25

 م.1979اتحاد الكتاب العرب ، دمش ، ( د ـ  ) ، 
ندرة ،  ــــــ 26    رجاء عید ، المصطلح في التراث النقد ، دار المعارف ، اإلس

 ( د ـ  ) ، ( د ـ ت ) . 
مة ،  ــــــ 27  ائي ، دار الح م رشید بن مالك ، قاموس مصطلحات التحلیل الس

 م.2000زائر ، الج
ة المعاصرة ، دار الكتاب اللبناني ،  ــــــ 28 سعید علوش ، معجم المصطلحات األدب

 م .1985بیروت ، ( د ـ  ) ، 
ة مدبولي ، القاهرة ،  ــــــ 29 ت سمیر حجاز ، قاموس مصطلحات النقد األدبي ، م

 م.1990
ة في علم  ــــــ 30 ع .شحات محمد أبو ستیت ، دراسات منهج  البد
ل فن مستظرف ، تحقی : محمد  ــــــ 31 شیهي ، المستطرف في  شهاب الدین األ

 م . 2005،  1  سعید ، دار ابن الهیثم ،
هض ، أعالم الجزائر من صدر اإلسالم إلى العصر الحدیث .   ــــــ 32  عادل نو
ع ،دار النه ــــــ 33 ان ،البد اعة عبد العزز عتی ،علم المعاني الب ة للط ضة العر

 والنشر ، بیروت.
 عبد السالم المسد ، االزدواج والمماثلة في المصطلح النقد . ــــــ 34
 المصطلح النقد ،مؤسسات عبد الكرم بن عبد هللا للناشرن المتحدین ، ــــــ    

 م.1986تونس ،
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ات مع مقدمة في علم المصطلح ،الّدار العر  ــــــ    ة للكتاب ، تونس قاموس اللسان
ا ،   م.1984،لیب

ة للترجمة والتحقی ،  ـــــ   اغة المصطلح وأسسها النظرة  ، المؤسسة الوطن ص
مة ،   .1989بیت الح

الغة ،  ــــــ 35 ة ألصول ال ة فن ع دراسة تارخ سیوني ، علم البد عبد الفتاح 
 مؤسسة المختار ، القاهرة ،

 هـ . 1418،  2     
الغي بین النظرة والتطبی ،  ــــــ 36 عبد القادر حمد ، المصطلح النقد وال

ة ، مراكش ،   عة والوراقة الوطن                            م.2012،  1المط
الغة ، دار المدني ، جدة ،   ــــــ 37    ،  1عبد القاهر الجرجاني ، أسرار ال

 م . 1991
 م . 1992،  3ار المدني ، جدة ،  دالئل اإلعجاز ، د ــــــ    
رات مشاهیر رجال المغرب ، دار الكتاب اللبناني ،   ــــــ 38 نون ، ذ عبد هللا 

 بیروت ، ( د ـ  ). 
،  1عبد النور جبور، المعجم األدبي ، دار العلم  المالیین ، بیروت ،  ـــــ 39

 م.1979
ان ف  ــــــ 40 ان المطلع على إعجاز القرآن ، عبد الواحد الزملكاني ، التب ي علم الب

غداد ، ( د ـ  ) ،   م.1964تحقی : أحمد مطلوب ، 
ة ،    ــــــ 41  ة اإلشعاع الفن ت ع والتواز ، م ،  1عبد الواحد الشیخ ،  البد

 م.1999
ار المغرب ، تح ، محمد   ــــــ 42 ص أخ عبد الواحد المراكشي ، المعجب في تلخ

 م.1978ان (دـ ) سعید العر 
ر العري ،  ــــــ 43 ة في النقد العري ، دار الف عز الدین إسماعیل ، األسس الجمال
 م.1974،  3 
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، ، الهیئة المصرة العامة للكتاب عزت محمد جاد ، نظرة المصطلح النقد ــــــ 44
 م.2002(د ـ  ) ، 

المغرب خالل القرن  ــــــ 45 ة اآلداب  8عالل الغاز ، مناهج النقد األدبي  ل هـ ، 
ة ،  والعلوم اإلنسان

 م . 2000،  1الرا ،  
ر العري ،  ــــــ 46 الغة ـ أدب ـ نقد ) ، دار الف علي الجند ، فن الجناس ( 

عة االعتماد ، مصر ، ( د ـ  ) ،   م.1954مط
ة علي القاسمي  ــــــ 47 ت ة ، م قاته العلم ، علم المصطلح اسسه النظرة وتطب

                                      م.2002،  1لبنان ناشرون ، بیروت ،  
ار  ــــــ 48 س المطرب بروض القرطاس في أخ علي بن أبي زرع الفارسي ، األن

اعة ، ( د ـ  ) ، ( ملوك المغرب ، دار  د ـ ت ) . المنصور للوراقة و الط
ع ، تح شاكر  ــــــ 49 ع في أنواع البد علي صدر الدین بن معصوم ، أنوار الر

ر ، النجف األشرف ، (د ـ  ) ،   م . 1968هاد ش
ر ، سورا ،   ــــــ 50 یر النقد عند العرب ، دار الف سى العاكوب ، التف ،  1ع

 م . 2006
ز الثقافي العري ، الدار فاطمة الوهیبي ، نظرة المعن ــــــ 51  ى عند حازم ،المر

ضاء ،    م.2002،  1الب
ة ، دار األمل   ــــــ 52 لعبید بو عبد هللا ، مدخل إلى علم المصطلح والمصطلح

اعة و التوزع ، تیز وزو ،   م . 2012للط
ص على شواهد  ــــــ 53 الغي في معاهد التنص محمد خلیل الخالیلة ، المصطلح ال
ص ، عالم الكتب الحدیث ، عمان ، ( د ـ  ) ، ا  م.2006لتلخ

ع  ــــــ 54 اء الجزائر ، ط        محمد رمضان شاوش ، إرشاد الحائر إلى آثار أد
سي ،  م .  2005،  2تلمسان ،   و إشهار هـ .  داود بر

الغة حتى القرن  ـــــــ 55  ـ ، منشأة ه 4محمد زغلول سالم ، تارخ النقد األدبي وال
 م . 2002المعارف ، ( د ـ  ) ، 
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عة  ــــــ 56 ع القرآن ، مط محمد شاد ، من وجوه تحسین األسالیب في ضوء بد
 م.1987السعادة ، ( د ـ  ) ، 

    شعر الحداثة ، دار المعارف ، محمد عبد المطلب ، بناء األسلوب في  ــــــ 57
 م . 1995، 2 
مصطلح النقد في التراث العري األدبي ، دار الشروق محمد عزام ، ال ــــــ 58

 العري ، بیروت ، ( د ـ  ) ، ( د ـ ت ).
ة  ــــــ 59 ة المصرة العالم ة الحدیثة ، الشر محمد عناني ، المصطلحات األدب

   م 1996للنشر ( د ـ  ) ، 
الغة والنقد ، المصطلح والنشأة و  ــــــ 60  رم الكواز ، ال التجدید ، االنتشار محمد 

 م.2005،  1العري ، بیروت ،  
اعة والنشر ،  ــــــ 61 محمد مندور ، النقد المنهجي عند العرب ، دار النهضة للط

 القاهرة ، ( د ـ  ) ، ( د ـ ت ) .
ة غرب ،  ــــــ 62 ت ة لعلم المصطلح ، م محمود فهمي حجاز ، األسس اللغو

 م . 1994القاهرة ، ( د ـ  ) ، 
ة ،  ــــــ 63 قى والزخرف ، دار المعرفة الجامع ع لغة الموس ني ، البد مصطفى الجو

 م.1993مصر ( د ـ  ) ، 
الغي عند حازم  ــــــ 64 یر النقد و ال منصور عبد الرحمن ، مصادر التف

ة األنجلو ، القاهرة ، ( د ـ  ) ،  ت  م . 1980القرطاجني ، م
م الجمالي في النقد األدبي ، دامعاییر ال ــــــ     ، ر المعارف ، القاهرة ، ( د ـ  )ح

 ( د ـ ت ) .
ز الثقافي العري ،   ــــــ 65 لي ، دلیل الناقد األدبي ، المر ،  2میجان الرو

 م . 2000
الغة وعلوم حقائ  ــــــ 66 حي بن حمزة العلو ن الطراز المتضمن ألسرار ال

ة ، بیروت ، ( د ـ  ) ، ( د ـ ت ) .اإلعجاز ، دار الكتب   العلم
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ة المصطلح في الخطاب النقد العري الجدید ،  ــــــ 67 ال سي ، إش یوسف وغل
ة للعلوم ، الجزائر العاصمة ،    م .  2008،  1الدار العر

 
 ـــ  المعـــــاجم : 

                          
 المكتبة التوثیقیة ،  ، :سلیمان أبو شاديتح ابن منظور ، لسان العرب ،  ــــــ 

 ( د ـ ط ) ، ( د ـ ت ) .
س اللغة ، ــــــ  عبد السالم محمد هارون ، إتحاد الكتاب  ح:ت أحمد بن فارس ، مقای

 م . 2002 ،العرب ، ( د ـ  ) 
ة وتطورها، مطبوعات المجمع  أحمد مطلوب ، ــــــ  الغ معجم المصطلحات ال

غداد  )،العراقي،   م .1987، ( د ـ 
 
 

 : المجالت والدوریات 
ة ، العدد  ــــــ  حوث العلم  م . 2006، دمش ،  01مجلة تشرن للدراسات وال
ــــــ  ــــــة وأعالمهــــــا فــــــي                  ـ ــــــة والنقد مجلــــــة الفضــــــاء المغــــــاري ، مخبــــــر الدراســــــات األدب

ــر بلقایــد ، تلمســان  ــي ، جامعــة أبــي       م . 2009، فبرایــر،  05،العــدد المغــرب العر
 م . 1983، الرا ،  23مجلة اللسان العري ، العدد  ــــــ
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