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  ملخص:
 تناولنا يف هذه الدراسة املرجعية البيئية للمصطلحني البالغي والنقدي يف الرتاث العريب، حماولني إبراز العالقة اليت    

حات وبلورهتا املكانية واالجتماعية اليت أسهمت يف تطور املصطل تربط املصطلح ببيئته اليت كانت رافدا من الروافد
ديد يف األحباث البالغية والنقدية، مربزين أثر البيئة يف تشكيل هوية اللغة وأصالتها واحملافظة عليها يف معرتك روح التج

 واملثاقفة مع احلضارات األخرى.
 .الرتاث العريب ؛املصطلح ؛اللغة ؛النقد ؛البالغة ؛علم اللغة البيئي كلمات مفتاحية:

 

Abstract:   

     In this study, we dealt with the environmental reference of the rhetorical term 

and the critical term in the Arab heritage, trying to highlight the relationship that 

binds the term to its environment, which was one of the spatial and social tributaries 

that contributed to the development and conceptualization of terms in rhetorical 

and critical research. We highlight the impact of the environment in shaping the 

language’s identity, authenticity and its preservation in the battlefield between 

renewal and acculturation with other civilizations. 

Keywords:  Environmental linguistics; rhetoric; criticism; language; term; Arab 

heritage. 

 

 
 

 
 
 

 51/30/2322 :راا تاريخ اإل

 
 51/53/2322 تاريخ القبو :

 
 51/52/2322 تاريخ النشر:

 

mailto:fouzia.ziar@univ-mosta.dz


 
  

 

 
 

 

85 

   د. زيار فوزية

 مقدمة: 
وشائج بينهما الرغم من ال تدين كل من البالغة والنقد يف نشأهتما وتطور واستقرار مصطلحاهتما على

حركات  حينما استقرت العلوم وازدهرت ،إىل جهود العلماء الذين عكفوا على البحث يف مسائل اللغة
التأليف والتصنيف، شكلت هذه املصطلحات منظومة معرفية مجعت ما بني الثبات اللغوي ومشولية 

لدارس عن صطلحات وامايزها اما ينأى بااليت كان من شأهنا حفظ احلدود بني امل ،املفهوم ودقة الداللة
ذلك أن للمصطلح البالغي والنقدي من  ؛إشكاليات التعدد املصطلحي وازدواجية املفهوم

ن م ا وجودمها وخصوصياهتما، استمدماعلى كياهن انحيافظ مااخلصوصيات والسمات ما جيعله
 الفلسفية واملنطقية، وما وحىت ،والبيئية ،والعقدية ،مرجعيات ارتبطت باحلياة العربية كاملرجعية الثقافية

يهمنا هاهنا هو أثر البيئة يف تشكيل املصطلحات، وكيف اهتدى العرب إىل ضبط هذه املفاهيم لتلك 
 .؟املدلوالت

  :دور البيئة في تشكيل المصطلح.0
ما أكده  ووه ،1ال شك أنه لكل علم مصطلحاته اخلاصة به، ومفاتيح كل علم مصطلحاته   

تاج به يف حت إن  التهانوي يف مؤلفه ) كشاف اصطالحات الفنون( حني قال: "  صيل العلوم أكثر ما حيح
م اصطالحاً خاصاً به إذا مل فإن لكل عل ،االصطالح املدو نة والفنون املروَّجة إىل األساتذة هو اشتباه

، ومسألة نشأة 2يعلم بذلك ال يتيس ر للشارع فيه االهتداءح إليه سبياًل وال إىل انقسامه دلياًل "
صري اللفظة وملا ت، املصطلحات بدأت منذ العصر اجلاهلي، فاملفردات اللغوية هلا معان يف املعجم

، االصطالح لق عليهط، اح وجود مشاكلة بني املعنينْي مستعملة للداللة على معىن يغاير املعىن اللغوي مع 
فعلى سبيل التمثيل كلمة "الفحولة" اليت شاعت يف العصر اجلاهلي، أضحت ذات داللة اصطالحية 

احليوان إىل  أي أهنا انتقلت من داللة الذكر من ؛نقدية للداللة على الرباعة يف قول الشعر والتفوق فيه
ئة طبقة منهم امنازت عن غريها وتفوقت، وهذا التأثري جنم عن تأثري البيميدان الشعر والشعراء لوصف 

وكذا منط احلياة االجتماعي السائد حينما كان يغلب دور الرجل على املرأة  ،البدوية احمليطة بالشاعر
 يف جمتمع ذكوري.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%AD
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وحىت  ،فية وعقديةرى ثقاوأخ ،واحلق يقال إن املصطلح العريب كان يف نشأته متأثرا بروافد بيئية طبيعية
 وما يهمنا هنا عالقة املصطلحات ،تأثريات أجنبية نتيجة انفتاح العرب على غريهم من األمم

البالغية والنقدية بعامل البيئة، وكيف انتقلت الدالالت من املعىن اللغوي العام إىل املعىن     
 ؟االصطالحي اخلاص

فيه علوم اللغة  ، وهو ما استفاضت؟اليت تتطور فيهاوما مدى التأثري املتبادل بني البيئة واللغة     
 Ecolinguisticsاحلديثة املتفرعة عن اللسانيات كاللسانيات االجتماعية واجلغرافية، وعلم اللغة البيئي 

 اللغة مكونًا ال يتجزأ من سلسلة العالقات بني اإلنسان واجملتمع والطبيعة.الذي يعد 
 :مفهوم المصطلح 0.0
، وجاء يف 3"َصَلح َيْصَلحح وَيْصلحح َصالحًا وصحلحوحاً؛ والصَّالح: ضد  الفساد" الفعل من لغة:    

الصاد والالم واحلاء أصل واحد يدل على خالف الفساد  " صلح :مقاييس اللغة البن فارس
  .4الشيء يصلح صالحا" صلح يقال
هذيب: تقول: إِليها، َفَصَلَحْت. ويف الت وَأْصَلح الشيءَ بعد فساده: أَقامه. وَأْصَلَح الدابة: َأحسن"    

وقوم صحلحوح:  ،السِّْلم والصُّْلحح: ،والصُّْلحح: َتصاُلح القوم بينهم ،َأْصَلْحتح ِإىل الدابة ِإذا َأحسنت ِإليها
  .5"محتصاحِلحون، كَأهنم وصفوا باملصدر

 .حواالصِطالَ ومن هذه املعاين استمد العلماء معىن املصطلح     
اتفاق "أو  6"اتفاقح طائفة على وضع اللفظ إزاء املعىن" اْصطَلَح ويعين الفعل مصدر املصطلح:    

   فظ ل"، وكلها تصب يف معىن االتفاق لذلك يحطلقح على كل 7طائفة خمصوصة على أمر خمصوص"
صل أو يت أو كلمة اتفق مجاعة على اطالقها على معىن خاص يشرتك فيه مع املعىن اللغوي قبل الوضع

الذي  مقارنة باملعىن املعجمي ،والدقة ،به من جهة ما، وخيالفه يف مجلة من املقومات كاخلصوصية
 .اصطالحاته اخلاصة ، واملصطلح وليد احلاجة تبعا للظروف ولكل علم8"يتسم بالشمولية

وقد أجاد اجلرجاين يف التعريفات حينما استفاض يف هذه املسألة وكأنه حيلل لنا آلية توليد     
املصطلح بعد نقل اللفظ من الداللة العامة إىل الداللة اخلاصة للتعبري عن مدلول جديد فيكون 
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عبارة عن اتفاق قوم على تسمية الشيء باسم ما، ينقله عن موضعه إىل موضع جديد "املصطلح: 
 :10ولكن األمر ال حيدث هبذه البساطة وإمنا البد من توفر شروط منها ؛9"وجود مناسبة بينهمال

 اتفاق العلماء عليه للداللة على معىن من املعاين العلمية. -
 .اختالف داللته اجلديدة عن داللته اللغوية األوىل -
 وجود مناسبة أو معىن مشرتك بني املدلول اجلديد واملدلول العام. -
 االكتفاء بلفظة واحدة للداللة على معىن علمي موحد. -
  :أثر البيئة في تشكيل المصطلحات البالغية والنقدية .2

 ،إذا كان األدب ميدان البالغة والنقد آلتها، فال غرابة أن تتفق أو تتشابه بعض املصطلحات    
نت هبا وحىت العادات اليت تلو  ،أو الطبيعة ،من عامل احليوان ،مادامت أغلبها مستمدة من البيئة

ومن ، ندلساألو أو ما اعرتاها من جتديد يف املشرق  ،احلياة العربية يف شبه اجلزيرة العربية من بداوة
 أهم املصطلحات النقدية املأخوذة من البيئة مصطلح الفحولة.

 ة:المصطلحات النقدي2.1
 الفحولة: -

ححوَلٍة الذكر ِمْن كل  حيوان، ومجعه أَْفححٌل َوفحححوٌل َوفح فحل: اْلَفْحلح معروف: "الفحل يف اللغة:     
ح اْلفحححوَلِة َواْلِفَحاَلِة َواْلِفْحَلِة. َوَفَحَل ِإبِلَ  هح َفْحاًل كراما: َوِفَحاٌل َوِفَحاَلٌة، ورجل َفِحَيٌل: َفْحٌل، وإنه لَبَ نيِّ

، يطلق على الذكر القوي من احليوان وكانت 11"اختار هلا، َوافْ َتَحَل لدوابه َفْحاًل إذا أرسل فيها َفْحاًل 
الفاء واحلاء والالم أصل صحيح يدل على ذكارٍة وقو ة، "بلها صفة الفحولة، ف       إى لالعرب تطلق ع

رجل َفِحيٌل: َفْحٌل ... ": القاموس احمليط ، ويف12من كل شيء وهو الذكر الباسل" اْلَفْحلح ومن ذلك 
، كما 13باهلجاء من هاجاهم، وكذا كل  من إذا عارض شاعرًا فحضَّل عليه"وفحححولح الش عر الغالبون 

 .14الرواةعلى الفحول  طلق لفظأ
قد لوصف والن ،انتقال لفظة الفحل اليت ارتبطت بذكر اإلبل إىل ميدان األدب ه هونالحظما     

له مزي ًة على غريه، كمزي ة الفحل على "الشاعر الفحل  :ه (612)ت   الشعراء املتميزين يقول األصمعي
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، وهذا املصطلح وإن كان مطردا يف بيئة ة الفحلمعلق من أشهر الشعراء الفحولولعل  ،15احلقاق"
  يف يف بيئة الشعراء، كما أشار إىل ذلك الدكتور الشاهد البوشيخي أيضا بقوة جنده مستعمال ،النقاد

وال  ،وال ابن سالم اجلمحي ،ال مع األصمعي، 16كتابه: "مصطلحات النقد العريب لدى الشعراء"
وإمنا كان معيارا للمفاضلة بني الشعراء حني احتكامهم للنابغة والروايات يف ذلك   فحسب، ابن قتيبة

 قاد.إىل الن  بعد ذلك  كثرية، مث انتقل 
لشعر، الذي يدور يف فلك الرباعة يف قول ا ،ىن االصطالحيومن خالل هذه األمثلة يتضح لنا املع    

تبوؤون والنضج مما جعلهم ي ،الذين بلغوا من الكمال ،فالفحول من الشعراء هم املتقدمون من الشعراء
وهذا ما أكده األصمعي: "ال يصري الشاعر يف قريض الشعر فحال حىت يروي أشعار  ،الطبقات األوىل

 .17يعرف املعاين، وتدور يف مسامعه األلفاظ"العرب، ويسمع األخبار، و 
وظفوه يف و  ،أشار األصمعي فالفحولة مصطلح استعاره الشعراء النقاد من الطبيعةسبق و وكما     

 مقتدر على اخلوض يف كل ضروب الشعر. ،نقدهم لوصف كل شاعر فحل
من خيل  لُمَصلِّيوا"ويضاهي هذا املصطلح مصطلحات أخرى ال خترج عن هذه الدالالت منها:     

لحو الالسباق الفحل  خنديد:وال ،وهو الذي جييء آخر اخليل يف السباقكيت: والس   ،سابق: الذي يت ْ
حصل ي ويستعارح  ،18"التام

ما رواه ابن  ذلك، ومن يف أي عمٍل كان لألو ل اليات نإذا كا لإلنسان لفظ امل
هو " كان يقال: األخطل إذا مل جييء سابقا ف سالم يف طبقاته يف سياق املفاضلة بني الشعراء:

سَُّكْيت، والفرزدق ال جييء سابقا وال سكيتا، فهو امنزلة املصلي، وجرير جييء سابقا وسكيتا 
لألخطل مخسا أو ستا أو سبعا طواال روائع غررا جيادا هو هبن سابقا، وسائر شعره دون  ...ومصليا

 .19والسكيت آخر اخليل من الرهان"أشعارمهها، فهو فيما يلي امنزلة السكيت، 
واخلنديد يعين اخلصي من اخليل، وقد استعمله ابن سالم واجلاحظ، وابن رشيق يف سياق اإلشارة     

"والشعراء عندهم أربع طبقات؛ فأوهلم الشاعر اخلنديد، اجلاحظ:  من ذلك ما أوردهإىل مراتب الشعراء 
شاعر املفِلق، ودون ذلك الشاعر فقط، والرابع واخلنديد هو التام... ودون الفحل اخلنديد ال

 اخلنديد يف الرتبة األوىل جلمعه بني قول الشعر وروايته.الشاعر و ، 20الشعرور"
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شكلت عامال مهما لظهور الكثري من املصطلحات البالغية والنقدية، من قد ومنه نرى أن البيئة     
ادات مما اعتاد عريق تشبيه صفات بصفات، أو قبيل حيواناهتا ومجادها وأشيائها وإنساهنا، إما عن ط

، ولعل من أمثلة ذلك اقرتاضهم أمساء عربوا هبا عن عدد من األحوال العرب عليها وتلونت حياهتم هبا
 .ما يتصل بالسرقات الشعرية مصطلح اإلغارة مثل
 اإلغارة: -

َغارَة املصدر و أََغاَر على القوم ِإَغارًَة َوَغارًَة: َدَفَع عليهم " مأخوذ من:     الَغارَةح االسم اخليل، َوِقيَل: اإْلِ
؛ قال ابن سيده: وهو الصحيح. َوتَ َغاَوَر القوم: َأَغاَر بعضهم على بعض.  َغارَِة على العدو  من اإْلِ

 .21"َوَغاَوَرهحْم محَغاَورًَة، َوَأَغاَر على العدو يحِغريح ِإَغارًَة َومحَغارًا إذا نَ َهبَ 
ي من مصطلحات السرقات الشعرية اليت استوحاها النقاد من البيئة البدوية على واإلغارة مصطلح نقد

 غرار الغصب واملرادفة واملصالتة.
 "أن يصنع الشاعر بيتا وخيرتع معىن مليحا فيتناوله من هو أعظم منه ذكرا وأبعد صوتا فريوي وتعين    

الشاعر اجلاهلي قراد بن حنش  عن ومن قصص اإلغارة ما رواه ابن سالم اجلمحي 22له دون قائله"
  بن أيب سلمىلزهريوتنسبه  كانت غطفان تأخذ شعره وتدعيهاليت  أحد شعراء غطفان املشهورين، و 

 .23حسب بعض الروايات
 عمود الشعر: -

مصطلح عمود الشعر حييل يف املوروث العريب إىل الشعر العريب التقليدي الذي وضع قواعده     
وهو األساس الذي  ،24 "أو اخليمة والعمود وثيق الصلة باخلباء"وأوزانه اخلليل بن أمحد الفراهيدي، 
لوعي اللغوي ليدل اوالطمأنينة يف احلياة االجتماعية، مث انتقل إىل  ،يقوم عليه بناء البيت رمز االستقرار

 ،وأوتاد ،وأسباب ،وقافية ،إال إذا مت تأسيسه على وزن ،على بيت الشعر الذي ال  تقوم له قائمة
كان ثله من صفات الشمو  واألنفة واألصالة رمز املامملا نظرا امثل عناصر عمود الشعر وقوامه،  وكلها

 وزمانه والتخلي عنه ختل عن األصالة والثبات.
القرطاجين مفسرا سبب اصطالح العرب على عمود الشعر وما تفرع عنه من مصطلحات يقول     

بقوله: "جعلوا الوضع الذي يبىن عليه منتهى شطر البيت، وينقسم البيت عنده بنصفني امنزلة عمود 
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البيت املضوع وسطه، وجعلوا القافية امنزلة حتصني منتهى اخلباء والبيت من آخرها وحتصينه من ظاهر 
اليت  ،علت امنزلة ما يعلى به عمود البيت من شعبة اخلباء الوسطىطن، وامكن أن يقال: إهنا جح وبا

ايتا شطري والضرب ومها هن ،وقد يقال: إهنم جعلوا العروض ،هي ملتقى أعايل كسور البيت وبه مناطها
يكون بناؤه ني اللت ،البيت يف أن وضعومها وضعا متناسبا متقابال منزلة القائمني يف وسط اخلباء

 ،باءامنزلة األوتاد اليت حتفظ وضع اخل ،وحفظ نظام الوزن ،عليها...وجعلوا االعتماد على السواكن
 .25وامسك جوانبه"

نشأته  بني الثبوت والتغري إال أنه خضع يف وتأرجحها ما وعلى الرغم من تطور قضية عمود الشعر    
 .وتأثر هبا أشد التأثر إىل عامل البيئة

نرى أن للبيئة البدوية أثرا يف املصطلح النقدي، منذ عهد اخلليل بن أمحد الفراهيدي الذي ومنه     
ربط بني عروض الشعر وبيت الشَّعر، فالشعر يف نظر اخلليل ولد يف بيئة بدوية، وهلذا كان صورة 

م من حليات البدوي وعقليته االجتماعية وظروفه، وهذا ما جعل البالغيني والنقاد يستقون مصطلحاهت
منط حياهتم، فقد كان صنيع اخلليل دليال حيتذي به النقاد من بعده، فاستعاروا الكثري من املصطلحات 

، وحىت حازم القرطاجين غراء، ومحجلة، ومرج لةاألبيات ه ( 691)ت من اخليل حني جعل ثعلب
 يم والت حجيلالت سو رغم نضج النقد وتطوره عاد إىل البيئة البدوية واستعار مصطلحات من قبيل 

 املأخوذين من الَفرس.
 األبيات المعدلة: -

من االعتدال أو املعدلة مأخوذة من لون الفرس املعتدل الغر ة، جاء يف لسان العرب: "فرس معتدل     
، والبيت 26الغر ة إذا توسطت غرته جبهته فلم تصب واحدة من العْينني ومل امْل على واحد من اخلدين"

 .27"ما اعتدل شطراه، وتكافأت حاشيتاه، ومت بأيهما وقف عليه معناهاملعد ل: "
- :  األبيات الغر 

يده: الغرة قال ابن س ،بياض يف اجلبهةوهي: الغحرة "و مأخوذة من البياض الذي يف جبهة الفرس،     
 وغرة الفرس: البياض الذي يكون يف، نفس القدر الذي يشغله البياض من الوجه، ال أنه البياض
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 وهو ما جنم من صدر البيت بتمام معناه،، واألبيات الغر والبيت األغر  ما اتضح قصده "28"وجهه
  .29دون عجزه، وكان لو طرح آخره ألغىن أوله بوضوح داللته"

 األبيات المحجلة: -
َحجََّلةح     

ح
ليت ا مأخوذ من حتجيل الفرس، والتَّْحِجيلح يف اللغة يعين البياض، والقيد أيضا، والفرس امل

يكسو قوائمها حلقات بيضاء كأهنا قيد، واحلَْْجلح: مشيح اْلمحَقيَِّد. َوَحَجَل حَيْجحلح َحْجاًل ِإذا مشى يف 
ذلك قَال ابن سيده: َوَحَجَل املَقيَّدح حَيْجحلح َوحَيِْجلح َحْجاًل َوَحَجاَلنًا َوَحجََّل: نَ زَا يف مشيه وك ،اْلَقْيدِ 

، مث 30إلنسان ِإذا رفع رجال وتري ث يف مْشِيه على رجٍل قد َحَجلَ ل يقال زهريقال األ، و البعري اْلَعِقريح 
قيدا يف املعىن املقيد يف أشطر البيت الشعري، حبيث يكون املعىن م ليدل علىالنقد انتقل املعىن إىل 

ية ه بغما نحِتَج قافية البيت عن عروضه، وأباَن عجز البيت الشعري ملا جاء يف صدره يقول ثعلب: "
 .31قائله، وكان كتحجيل اخليل، والنوِر بعقب الليل"

ومن هذا املعىن اقتبس القرطاجين مصطلح التحجيل الذي يعين تذييل أواخر الفصول باألبيات     
احلكمية واالستداللية لتقع يف النفوس أحسن موقع، كما أبرز العالقة بني املصطلح واالستعمال اللغوي 

يكون اقرتان صنعة واالستداللية بالتحجيل ل ،حتلية أعقاب الفصول باألبيات احلكميةفان ا مسينا قائال: "
ن تكون فواتح فاذا اط رد للشاعر أ، رأس الفصل وصنعة عجزه حنوا من اقرتان الغرة بالتحجيل يف الفرس

فصوله على هذه الصفة واستوسق له اإلبداع يف وضع مباديها على أحسن ما امكن من ذلك صارت 
ا عقد مفص ل، وتألقت هلا بذلك غررالق لوع وكان اعتماد ذلك فيها أدعى اىل و  ،وأوضاح صيدة كأهن 

 .32"النفس هبا وارتسامها يف اخلواطر المتياز كل فصل منها بصورة ختص ه
 األبيات الموضحة: -

، ومت استعارة املعىن يف النقد 33"بياض غالب يف ألوان الشاء قد فشا يف مجيع جسدها" الوضحح     
استقلت "للداللة على تفشي املعىن يف البيت، ويطلق ثعلب مصطلح األبيات املوضحة على كل أبيات 

أجزاؤها، وتعاضدت وصوهلا، وكثرت فقرحها، واعتدلت فصوهلا، فهي كاخليل املوضحة، والفحصوص 
ود احملربة  .34"ن فيها سوى ما فيهالو كا :ليس حيتاج واصفها إىل. اجملزعة، والربح
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 :األبيات المرجلة -
اميزها  بياضا يف إحدى رجلْيها، إذ ال بياض"ويعين  من ترجيل الفرس، هذا املعىن استعار ثعلب    

 . 35"يف موضع غري ذلك املوضع
 ،واألبيات املرجلة يف النقد "اليت يكمل معىن كل بيت منها بتمامه، وال ينفصل الكالم منه ببعضٍ     

حيسن الوقوف عليه غري قافيته، فهو أبعدها من عمود البالغة، وأذمها عند أهل الرواية؛ إذ كان فهم 
االبتداء مقروناً بآخره، وصدره منوطًا بعجزه، فلو طرحت قافيةح البيت وجبْت استحالتحه، ونسب إىل 

 يته.والبيت املرجل ال يفهم معناه إال إذا وقف السامع على قاف 36التخليط قائلحه"
ة حني خاص ،لمنبع البدوي أن امد الناقد بكل ما حيتاجه من مصطلحاتل كنومع كل هذا ال ام    

يع البن املؤثرات الثقافية، واحلضارية على غرار كتاب البدخيضع الشعر لضروب الصنعة بعدما قويت 
جدوا مصطلحات و  ،املعتز، حينما التفت النقاد والبالغيون إىل السياق الشكلي يف التأليف حيث

 ذلك. كة وربطوا بينها وبني الش عر مثل التصريع، والتطريز والتوشيح وأشباهيا جاهزة يف الصناعة أو احل
ما خدم قضايا النقد ك خدم حبيثأن تطور املصطلح واتساعه أمر ملحوظ خالل العصور، منه نرى و 

 البالغة وحتوالهتا.
 املأخوذة من الطبيعة البالغية ومن أهم املصطلحات: البالغيةالمصطلحات  2.2

 االطراد: -
 .37"ه وال يكبووبعري مطرد: وهو املتتابع يف سري التتابع، "يف اللغة االطراد مصدر الفعل اطرد ويعين     
طرد األمساء وهو: "أن ت حسن الصنعة منواالطراد يف البالغة حسب ابن رشيق املسيلي القريواين     

من غري كلفة، وال حشو فارغ؛ فإهنا إذا أطردت دلت على قوة طبع الشاعر، وقلة كلفته ومباالته 
 .38بالشعر"

 النظم: -
 اللؤلؤ أي َنَظَمهح يْنظمحه َنْظًما وِنظَاًما وَنَظَمهح فانْ َتَظم وتَنظَّم. وَنَظْمتح " النَّظمح يف اللغة: التأليف،    

وكل شيء قرنته  ،السلك، والتَّنظيم مثله، ومنه نظمت الشعر ونظمته، ونظم األمر على املثلمجعته يف 
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والنظم: املنظوم، والنظم: ما نظمته من لؤلؤ وخرز  ،بآخر أو ضممت بعضه إىل بعض فقد نظمته
 .39"وغريمها، واحدته نْظَمة

  تبلورالكرمي سيما فئة املتكلمني، مثعرف البالغيون النظم منذ مسألة البحث يف إعجاز القرآن و     
 توخي معاين النحو وأضحى نظرية يف علم املعاين أساسها " ه (171)ت   أكثر مع اجلرجاين املصطلح

يف معاين الكلم"، وقد ناقش اجلرجاين يف مؤلفه دالئل اإلعجاز مفهوم النظم يف أكثر من موضع "إذ 
ِإال أن تضَع كالمَك الوضَع الذي يَقتضيِه علمح النحو، وتعمَل على قوانينِه وأحصولِه،  "ليَس النظمح 

لَّ بشيٍء منها جْت فال تزيَغ عنها، وحتَفظح الرُّسوَم اليت رحمسْت لك، فال ختِح ، 40"وتعرَف مناهَجه اليت هنِح
 أي معرفة املتكلم قوانني النحو ومناهجه ووجوهه وفروقه.

 يع:السجع أو التسج -
وَسَجَع احلمام يسجع سجًعا: هدل على جهة واحدة. ويف املثل: ال آتيك ما سجع احلمام،     

يريدون األبد، وسجع احلمامة: مواالة صوهتا على طريق واحد. تقول العرب: سجعت احلمامة إذا 
دعت وطربت يف صوهتا. وسجعت الناقة سجعا: مدت حنينها على جهة واحدة. يقال: ناقة ساجع، 

 اقة ساجع طويلة، وسجع له سجعا: قصد، وكل سجع قصد. والساجع: القاصد يف سريه.ن
سجع يسجع سجعا: استوى واستقام وأشبه بعضه بعضا، والسجع: الكالم املقفى، واجلمع     

وكالم مسجع ومن هذا املعىن أخذ البالغيون مصطلح السجع كالم له فواصل   41أسجاع وأساجيع
 كفواصل الشعر من غري وزن من االستواء واالستقامة واالشتباه كأن كل كلمة تشبه صاحبتها.

 .42"تواطؤ الفواصل يف الكالم املنثور على حرف واحد": ه ( الس جع237)ت   يقول ابن األثري    
 البالغية املأخوذة من البيئة احلضارية ملا شهدته من مظاهر التمدن، وفن العمران، واحلرف:ومن املصطلحات 

 الترصيع: -
والرتصيع: الرتكيب، يقال: تاج مرصع باجلوهر وسيف مرصع أي: حملى بالرصائع، وهي حلق حيلى     

 .43هبا، الواحدة رصيعة. ورصع العقد باجلوهر: نظمه فيه وضم بعضه إىل بعض
وهو مأخوذ من ترصيع العقد، وذاك أن يكون يف أحد جانيب العقد من الآللئ مثل ما يف اجلانب     

اآلخر، وكذلك أن تكون لفظة من ألفاظ الفصل األول مساويًة لكلِّ لفظة من ألفاظ الفصل الثاين 
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اعتباره  وذهب أكثر البالغيني إىل ،رص عت العقد، إذا فص لته :وأصله من قوهلم ،44يف الوزن والقافية
 أن يكون حشو البيت "الرتصيع العسكري:خاصية من خصائص الشعر متعلق بأوزانه يقول 

 س:ومثاله قول امرىء القي مسجوعا،
 .45"َسِليمح الشَّظى، َعْبلح الشَّوى، َشِنجح النَّسا             له َحَجباٌت محْشرِفاٌت على الَفالِ 

مسجوعا أو شبيها باملسجوع فذلك هو الرتصيع عند وإذا كان تقطيع األجزاء وقال ابن رشيق: "
 .46قدامة"

 التطريز: -
 الطرز: البز واهليئة، والطراز: ما ينسج من الثياب للسلطان، والطرز والطراز: اجليد من كل شيء،    

 ز.مطر   الثوب فهو طر ز: ويقالالطراز معروف هو املوضع الذي تنسج فيه الثياب اجلياد، 
يف تعريفه: "هو أن يقع يف أبيات متوالية من القصيدة كلمات متساوية يف الوزن وقد قال العسكري 

 "أن تأيت :التطريزوأما ابن قيم اجلوزية  ،47"يف الثوب، وهذا النوع قليل يف الشعر كالطراز فيكون فيها
   :لرومياابن كقول  48قبل القافية بسجعات متتالية فيبقى يف األبيات أواخر الكالم كالطراز يف الثوب"

 إذا أبو قاسٍم جادْت لنا يدهح    
َمد األجوداِن البحر واملطرح   مل حيح

 ولو أضاءْت لنا أنوار غحر ته
 َتضاءل النَّريان الشمس والقمر
 وإْن مضى رأيه أو حدُّ عزمِتهِ 

 أخر املاضيان السيف والقدرت
 من مل يبْت حِذراً من خوِف سطوته
زعجان اخلوف واحلذر

ح
 مل يدِر ما امل

 أنه وزمامح الدهر يف يدهك
 ما يأيت وما يذر يرى عواقبَ 
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 وهو مظهر من مظاهر التطور احلضاري. واملزعجان ،واملاضيان ،األنورانو  ،األجودان :قوله يففالتطريز 

 خاتمة:
من خالل هذه األسطار يبدو أن املصطلح عامة النقدي والبالغي على وجه اخلصوص، وسيلة     

يدي مع كما حصل مع اخلليل بن أمحد الفراهلسد حاجات العلماء للتعبري عن القضايا اليت تناولوها،  
 مصطلح العروض.

تأثر البالغيون والنقاد بشكل جلي بالواقع املعيش يف استعماالهتم للمصطلح، وخري دليل على  -
 ذلك مصطلح الفحولة.

تناول الكثري من الدارسني نشأة املصطلح ومرجعياته، لكنهم مل يبلوروا نظريات تقف عند حدود  -
ة التأثري والتأثر، ولراما حان الوقت لتدخل اللسانيات وفروعها ونعين هبما اللسانيات اجلغرافيالتالقي و 

 وعلم اللغة البيئي لنتجاوز مرحلة التنظري إىل التطبيق طاملا أن املصطلح مقرتض من معايشة البيئة.
 

 الهوامش واإلحاالت:

 م، )املقدمة(2020، اخلوارزمي حممد بن أمحد بن يوسف، مفاتيح العلوم، تح: حممد كمال الدين األدمهي، مؤسسة هنداوي، ينظر1
 28، صمادة )صلح(، 1م، ج1983، كشاف اصطالحات الفنون، تح: لطفي عبد البديع، القاهرة، حممد علي التهانوي 2
مادة  ،)د.ط، د.ت( ، لسان العرب، دار صادر، بريوت، لبنانمجال الدين حممد بن مكرم بن علي أبو الفضل ينظر، ابن منظور 3

مود مسعود ، تح: حم، القاموس احمليطأبو طاهر جمد الدين حممد بن يعقوب بن حممد بن إبراهيم الشريازي، الفريوز آبادي )صلح(
 .مادة )صلح( ،م، د.ط6111أمحد، املكتبة العصرية، بريوت، 
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 ابن منظور، لسان العرب، مادة )فحل(. 11 
 .، مادة )فحل(ابن فارس، مقاييس اللغة 12 
 )فحل(. الفريوز آبادي، القاموس احمليط، مادة 13 
 ابن منظور، لسان العرب، مادة )فحل(. 14 
األصمعي، أبو سعيد عبد امللك بن قريب بن عبد امللك، فحولة الشعراء تح: املستشرق ش. تور ي تقدمي: صالح الدين املنجد،  15 

 .9م، ص1991-ه 1111، 2دار الكتاب اجلديد، بريوت، لبنان، ط 
  القيس يف املوازنة اليت عقدهتا أم جندب، ومنهم من قال أن زواجه من أم جندب أما سبب تسمية علقمة بالفحل قيل: هزامته المرئ 

بعد أن طلقها امرئ القيس إال أن الشاهد البوشيخي ينفي أن يكون مصطلح "الفحولة" موجوًدا يف املدونة الشعرية اجلاهلية وإمنا لقب 
 علقمة يف صدر اإلسالم

م، 1993، 1العريب لدى الشعراء اجلاهليني واإلسالميني: قضايا ومناذج، القلم، طمصطلحات النقد ينظر، الشاهد البوشيخي،  16 
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