شـؾسـؾة ادصطؾحـات
الـؼديــة
2

مًجـؿ
ادهىِحــٚت افَْديــــــ ٜوإدبٔــــــٜ
ب
وادهىِحــٚت افٍٚرشــٔ ٜوافٔقٕٕٔٚـــ ٜافدخِٔــ ٜذم افــساث افًـــر ي
تًريػ و تقثٔؼ

تٖفـٔػ<
افدـتقر حمّـقد افــربداوي
4657هـ 4146 -م

ادصطؾح
صٌِْل هٚجس ادهىِح افَْدي مْذ ربع ٍ
ؿرن ،وحتديد ًا مْـذ شـْ45:7 ٜهــ أيـٚم
ي
ًُث ٝفتحور صٓٚدة افدـتقراه ذم افَْد ،وفَـد هـٚفْل ،ظْـدم ٚذظـ ٝذم يتَّـٔش
ابت ُ
افَْدي افَديؿ ،وأوؿٍْل افبح ٞذم مهٚدر اخلز
ادٚدة ؽٔٚب ادهٚدر افنٚمِ ٜفِّهىِح
ي
ؾٖخـذت مْـذ
افَْدي ظذ ؾقىض ؾُري ٍ ٜذم دٓٓت ادهـىِحٚت ،وحكـ ادٍٓقمـٚت،
ُ
افَْـدي،
ظ ٕٝٔٚمْـف فٍَـدان مًجـات ادهـىِح
ذفؽ افقؿ ٝأشًك فسد افٍراغ افذي
ُ
ي
خدم ً ٜفٍْز وفِّنتٌِغ ذم حَؾ إدب ظٚم ً ،ٜومٔدان افَْد افَديؿ خٚص ً.ٜ
واشتّر هذا افسًل ضقال افسْقات اخلّس وافًؼيـ ادٚضٔ ،ٜوإٔ ٚإٔ يَ ٛذم ـتـٛ
ٍ
مهىِح ،هل
ميّٚن ،ٚحتك تقؾ َر يل ثالث ٌ ٜوثإقن وأفػ
افساث بٚحث ً ٚظـ ادهىِحٚت ذم ي
افتل أؿدي م افَسؿ افثٚين مْٓ ٚذم هذا افُتٚب.
ٍ
وفُل أحدي د أبًٚد هذا ادًجؿ يستحسـ ْ
بحقث
أن أشتبًدَ م ٓ ٚيدخؾ ذم إضٚره ِمـ
مَٚربِ ،ٜ
ٍ
ومـ هذا ادْىِؼ أشتبًد احلدي ٞظـ<
ِ
افٍـ ،ؿـد ؾـرغ مْـف ظـذ
النف؛ ٕن احلدي ٞظـ هذا افْقع مـ ي
 -1ادصطؾح البالغي َ
ٍ
منتٌؾ ِمــ ادنـتٌِغ ذم حَـؾ افبالؽـ،ٜ
افًِّل ؽر
افْيري ،وافتهْٔػ
ادستقى
ي
ي
ـٚفـدـتقر أدـد مىِــقب ذم ـتَ ٚبٔـف< يمًجـؿ ادهــىِحٚت افبالؽٔـ ٜوافَْديـ، ٜ
وافدـتقر بدوي ضبٕٚف ذم يمًجّف  .وٓ يستىٔع متت يبع هذه ادًجات أن يَ يِـ َؾ ِمــ
ؿّٔ ٜاجلٓد ادبذول ؾٔٓ ،ٚوٓ خي يٍ َ ِ
 ٛافذي ٓؿٚه هذان ادٗ يفٍـٚن إٓ
ػ مـ تهقر افْ ََه َ
م ٚجيده افَٚرئ ِمـ افتًريٍٚت افُثرة فٍِْقن افبالؽٔ ٜافتل حٍِ ٝهب ٚـت ٛافبالؽ،ٜ
ي1

ٍ
ٍ
ٍ
بـادة
ؿِٔـؾ ِمــ آخـتال ،،ـ ٚأمـد ادـٗ يف ٍَ ْغ
بقء
وـررت أشاءه ٚمع تًريٍٚهتٚ
ٍ
ِ ٝظِٔٓا ظِّٔ ٜافتهْٔػ وادًجّ.ٜ
جٚهزة شٓ ْ

) (1معجم املصطلحات البالغية وتطورىا ،الدكتور أمحد مطلوب :بغداد .3987-3981 ،معجم النقد العريب القدمي ،بغداد.3989 ،
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 -4ادصطؾح إديب والـؼدي احلديث ،وشًُْرض ذم هـذا ادًجـؿ ظــ ادهـىِحٚت
إدبٔ ٜوافَْدي ٜاحلديثٜ؛ ٕن أـثرهـ ٚمسـتقر ٌد ِمــ أداب إجْبٔـ ،ٜترمجـ ً ٜأو تًريبـ ً،ٚ
و ُئًٍِْ ٚمـ إدراج مثؾ هذه ادهىِحٚت ذم حديثْ ٚـثر ُة مُ ٚأ يفػ مـ هذه ادًجـات افتـل
اؾتتحٓ ٚذم مىِع افثِ ٞإخر ِمـ هذا افَرن افـدـتقر ٕـٚس احلـٚين ذم ـتٚبـف ادنـٓقر<
ب  ،وذم ظٚم  4;97أفـػ افـدـتقر ــال ظٔـد ـتٚبـف يؾِسـٍٜ
يادهىِح ذم إدب افٌر ي
ٍ
ب ،ثؿ صـدرت ذم افسـْقات
وافٍـ ظر ،ؾٔف بحقايل ثالث مئٜ
إدب
ب ؽر ي
مهىِح أد ي
ي
افًؼيـ إخرة ثالث ُ ٜمهـْ ٍ
ٍٚت ذم ادهـىِحٚت إدبٔـ ٜوافَْديـ <ٜافٌربٔـ ٜوافًربٔـٜ
ب  ،وآثْــٚن إخــران
ادًــٚسة ،إول< جلبــقر ظبــد افْــقر ،بًْــقان يادًجــؿ إد ي
فِدـتقريـ جمدي وهب ٜوـٚمؾ ادْٓدس ،ذم ـتٚبٔٓا يمًجؿ مهـىِحٚت إدب افـذي
َ
إٍرد بف افدـتقر جمدي وهب ،ٜويمًجـؿ ادهـىِحٚت افًربٔـ ٜذم افٌِـ ٜوإدب افـذي
اصسـ ٚؾٔف مً ً.ٚ
ومجٔع هذه ادًجات ،ظذ ؽزارة م ٚهبِ ٚمـ ادًِقمٚت ،ومْٓجٓ ٚافسـديد ذم تٔسـر
ادًرؾ ٜآصىالحٔ ٜإدبٔ ٜوافَْدي ٜفِبٚحثغ إٓ أّن ٓ ٚتًدو -ـا اظس ،أصحٚهبْ -ٚ
أن
ٍ
مًجات ؽربٔ ٍ ٜفِّهىِح ذم ظَ ٚد ْل افَْد وإدب ،وافذي ُؿدي ر فـف
تُقن ـتب ً ٚمسمج ً ٜظـ
أن يىِع ظذ هذه ادًجات ٓ بد إٔف ُمدْ ِر ٌك أّن  ٚم سمس ادهىِح افًـرب افَـديؿ إٓ مسـ ًٚ
رؾَٔ ً ،ٚيُٚد ٓ يتجٚوز افسىحٔٚت وافتًريٍٚت ادتداوف ٜبغ ظٚم ٜافْٚس ٓ ،خٚصتٓؿ.
وفذفؽ طؾ ادهىِح افَْدي افَديؿ خـٚرج اهتامـٚت مـٗ يفٍل هـذه ادهـٍْٚت ٓ
ٓشتٕٓٚتٓؿ بف ،وٓ فًدم حٚجتٓؿ فف ،وٓ ٕن افًكـ احلـٚجت دمـٚوزه ،وإٕـا فهـًقبٜ
ٍ
بّهىِح.
رصده ،وصًقب ٜؾرز م ٚهق مهىِح َٕدي وأدب ظا فٔس
وفًِف ِمـ ادٍٔد أن ٕبد َأ بتًريػ ادهىِح ،هذا ادًْـك ادجـرد افـذي هـق مقضـقع
حديثْ ،ٚوؿد ظر ،ادهىِح ظِا ٌء ـثرون .
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مػفوم ادصطؾح:
مهدر مّٔل ِمـ ياصىِح بًّْك
ؾٍل افٌِ ٜيَقل أصحٚب ادًٚجؿ< "ادهىِح<
ٌ
بؼ ذبـ ادً َت ِّر ذم صحٍٔتف
اتٍؼ" ،وأؿد ُم َمـ اشتخدم هذا افًٍؾ ذم ادجٚل
ي
افًِّل ُ
ادنٓقرة افتل رواه ٚاجلٚحظ ذم يافبٔٚن وافتبٔغ ؿٚل< "اصىِحقا ظذ تسّٔ ٜم  ٚم يُـ فف
اشؿ"  ،وآصىالح< هق ادهدر افَٔٚد فًٍِؾ افسٚبؼ ،وهق أشبؼ ذم
ذم فٌ ٜافًرب ٌ
ٍ
ي
ادتٖخريـ ،وؿد
بُثرة إٓ ذم ـتٛ
افًِّل ِمـ فٍي ٜيادهىِح افذي  م يسدد
آشتًال
ي
ظر ،آصىالح ضٚئٍ ٌِ ٜمـ أصحٚب افتًريٍٚت ،ؾَٔقل ظْف افؼيػ اجلرجٚين ذم ـتٚبف
ي1

يافتًريٍٚت < "آصىالح< ظبٚر ٌة ظـ ا يتٍٚق ؿق ٍم ظذ تسّٔ ٜافقء بٚشؿ مُ ٚيْ ََؾ ظـ
ٍ
ٍ
ؿِِٔ ،ٜؾَٔقل<
ب٘ضٚؾٜ
ؾٔقضح دٓف ٜآصىالح
مقضًف إول ، ".أم ٚافُ ٍَقي
ي
ي2

"آصىالح< هق ا يتٍٚق افَقم ظذ وضع افقء ،وؿٔؾ< هق إخراج افقء ظـ ادًْك إػ
ٍ
ٍ
خمهقص ٜظذ ٍ
أمر
ضٚئٍٜ
افز َبٔدي< "آصىالح< ا يتٍٚق
آخر فبٔٚن ادراد"  ،وؿٚل ّ
مًًْك َ
ي3

ٍ
خمهقص"  ،وزاد افتٕٓٚقي ظذ افسٚبَغ بَقفف< "إن أـثر مُُ ٚيتٚج بف ذم حتهٔؾ افًِقم
اددوٕ ٜوافٍْقن ادروج ٜإػ إشٚتذة هق اصتبٚه آصىالح ،ؾ٘ن ي
فُؾ ِظ ِْ ٍؿ اصىالح ً ،ٚإذا  م
ي4

ُيً َِؿ بذفؽ ٓ يتٔرس فِنٚرع ؾٔف إػ آهتداء شبٔالً ،وٓ إػ ؾّٓف دفٔ ً
ال" .
ي5

وؿد أضِؼ بًض افًِاء ظذ آصىالح فٍي ٜياحلدي و ُأ يف ٍَ ْ ٝظد ُة ٍ
ـت ٛحتّؾ هذا
ِ
وافُْدي ،وإخقان افهٍ ،ٚوابـ شْٔ ،ٚوأبق حٔٚن
افًْقان ،ـٚفذي أفٍف جٚبر بـ ح ّٔٚن،
افتقحٔدي ،وافٌزايل ،ومٍٓقم هٗٓء افًِاء ٓ يًدو مٍٓقم آصىالح.
ي
ٍ
افنٓٚب افذي يَقل< "هق ٌ
تًريػ وأصِّف هق افذي جٚء بف ي
فٍظ اتٍؼ
وفُـ أوضح
) (1البيان والتبيني.319/3 ،
)(2التعريفات ،اجلرجاين .88
) (3الكليات ،الكفوي .803/3
)(4
الزبيدي مادة صلح.
اتج العروسَّ ،
) (5كشاف اصطالحات الفنون ،التهانوي .3/3
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افًِاء ظذ ياّتٚذه فِتًبر ظـ مًًْـك ِمــ ادًـٚين ِ
افًِّٔـ ،ٜؾٓٚصـىالح جيًـؾ فففٍـٚظ
ٍ
مدفقٓت جديدةً ،ؽر مدفقٓهت ٚافٌِقي ٜأو إصِٔ ،ٜوادهـىِحٚت ٓ تقجـد اردمـ،ًٓٚ

ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
وٓ بد ذم ي
ٍ
صٌرة بغ
ـبرة ـ ٕٝٚأو
منٚهبٜ
منٚرـ ٜأو
مْٚشب ٜأو
مهىِح ِمـ وجقد
ـؾ
مدفقفف افٌِقي ومدفقفف آصىالحلِ ،
ومـ افقاضـح أن ا يتٍـٚق افًِـاء ظـذ ادهـىِح
ي
ي
ٍ
ٌ
فٍي ٜاصـىالحٔ ٍٜ
أـثر ِمـ
ذط ٓ ؽْك ظْف ،وٓ جيقز أن
افًِّل
َ
يقضع فًِّْك افقاحد ُ
ي
ِ
ٍ
يُّــ ذم اشتسـٚؽ ٜإفٍـٚظ اخلٚصـ ٜبـف ذم
واحدة ،وؿد ؿٔؾ< إن إتَٚن ظِ ٍؿ مـ افًِـقم ُ
ٍ
ومٓٚرة مً ً".ٚ
مقضًٓ ،ٚوافتك ،هب ٚبدؿ ٍٜ
ي1

ِ
ظِؿ ُيسّك يظِؿ ادهىِح وهق ْ
وإن ـٚن
ومـ هْٕ ٚنٖ ،ذم مجِ ٜمٕ ٚنٖ ذم هذا افًكٌ ،
افًكي ؽدا ظِ ًا منسـ ً ٚبغ
ظْقإف ؿدي ًا َظ َرؾف ادنتٌِقن بًِؿ احلدي ،ٞإٓ إٔف ذم مٍٓقمْٚ
ي
ب وافٍْيـ يل،
ظِؿ افٌِ ٜوادْىؼ وظِؿ ادًرؾ ٜوادًِقمٚتٔ ٜوحَقل افتخهـص
افًِّـل وإد ي
ي
ٍ
ب٘جيٚز بٖٕف "افًِؿ افذي يبح ٞذم افًالؿ ٜبغ ادٍٚهٔؿ افًِّٔ ٜوادهىِحٚت
ويُّـ تًريٍف
مَقمٚت افقٓدة ،ثـؿ
احلل ُيق َفد إذا اشتُّؾ ي
تًز ظْٓ ، "ٚوادهىِح ـٚفُٚئـ ي
افٌِقي ٜافتل ي
ي2

يّْق ويتىقر ،وذم تىقره خيوع فِّْٚؿن ،ٜوؿد تىقل حٔٚة ادهـىِح ،وؿـد تُـقن ؿهـر ًة
ٍ
فُثر ِمـ ادهىِحٚت ْ
ؾٔدرـف ادقت ،وؿد َحدَ َ
أن أدر َـٓ ٚافسبٚت ُمدَ د ًا ضقيِ ً ،ٜثؿ ُب ًِ َثـ ْٝ
ث
فِحٔٚة وفالشتًال ِمـ ج ٍ
ديد.

آصىالحل هق تٚريخ وٓدة ادهىِح ،هـذه
وأصً ٛم ٚيقاجف افبٚح ٞأو مٗ يفػ ادًجؿ
ُ
ي
افقٓدة افتل ؿد تستًيص حتك ظذ افتخّغ؛ ٕن ادًجؿ افتٚرخيل فٌِ ٜافًربٔ  ٜم ُيق َفـد وفــ
ادًجـات احلٚفٔـ ٜفٌِـٜ
افٌِقي افذي حتٍـؾ بـف
ُيق َفدَ ِمـ خالل ادًىٔٚت ادتٚح ٜذم افساـؿ
ُ
ي
افَْـدي
افًربٔ ،ٜوفُـ ادٗرخ دًجؿ مهـىِحٚت افَْـد ٓ يستسـِؿ فِٔـٖس ،ؾٍـل تراثْـٚ
ي

) (1املصطلحات العلمية يف اللغة العربية ،مصطفى الشهايب. 6 ،
) (2علم املصطلحات ،الدكتور علي القامسي.4 ،
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ٍ
ٍ
مهىِح؛ إ ّم ٚحتديد ًا وإ ّمّ ٚتّْٔ ً ٚيَسب ِمــ
تٚريخ فقٓدة
إضٚءات وؿرائـ تسّح بٚشتْبٚط
ٌ
ادًجّل.
افتحديد ،وهذه خىق ٌة مّٓ ٌ ٜذم مْٓجٔ ٜافتٖفٔػ
ي
حليِ ٝمـ اشتَراء ادهىِحٚت ٕنقء ًا وتىقر ًا ،أن دٓف ٜادهىِح سمر بـثالث مراحـؾ
وؿد
ُ
ـ ٜمتداخِـ ٍ
متالحَـ ٍ
ـ <ٜإوػ الدٓلــة الؾغويــة ،وافثٕٔٚــ ٜالدٓلــة ادجاز َي ـة ،وافثٚفثــ ٜالدٓلــة
فـدٓيل ،وؽٚفبـ ً ٚمـ ٚتُـقن افدٓفـٜ
آصطالح َقة ،أي مُ ٚيسّك بًِؿ افِسـٕٚٔٚت بـٚفتحقل ا
ي
مستّد ًة ِمـ ظ ٚم ادحسقشٚت ،ثؿ تدخؾ ظ ٚم ادجٚز بَريْ ٜافتنٚبف ،وٕسٔٚن ادنبف بف
افٌِقيٜ
َ
أو حذؾف -ـا تَقل ـت ٛافبالؽ ٜذم مثؾ هذه احلٓٚت ،-ثؿ تدخؾ افدٓف ٜظ َ ٚم َ آصـىالح
وتستَر ؾٔف ،وتنٔع ذم أوشٚط ادتًٚمِغ بف ،وافذي ُيَدر فف ْ
ب
أن
َ
يستًرض تٚريخ افَْد افًر ي

مْذ ٕنقء بقاـر مهىِحٚتف ،تتٖـد فديف هذه ادَقف.ٜ
اجلٚهع ،وهذه بدايـ ٌ ٜضبًٔٔـ ٌٜ؛ إذ إن افًكـ
ػ افدارشقن أن يبدؤوا بٚفًك
ؾَد َأف ِ َ
ي
اجلٚهع ،ذم احلدود افتل اتٍؼ ظِٔٓ ٚإدبٚء ،هق مْى َِؼ إدب ي
وافنـًر واخلىٚبـ ٜوافَْـد
ي
أيو ً.ٚ
ٕنٖت ذم أوشـٚط ادتًـٚمِغ
وذم ذفؽ افًك ُيهٚد ،ادرء ضٚئٍ ًِ ٜمـ ادهىِحٚت
ْ
السجع ،وإوابد ،و َ
الشطر ،وادناع ،واإلقواء ،والـَظم ،والؼالئـد،
بٚفَْد؛ ـّهىِح< َ
السابق ،و َ
الالحق ..إفخ.
والبقت ،وصقاضني الشعراء ،والثؼاف ،و َ
والـ ِ
َ
وادذهبـة،
زيات الؼصائد ومشفوراهتا؛ كالقتقؿة،
ك
بعض
ظذ
ق
ؾ
ُط
ت
كاكت
التي
عوت
ُ
َ
َ
والب َتارةِ ،
وادطوٓت واحلول َقات ،والـعوت التي كاكت ُتط َؾق ظذ الشعراء؛
وشؿط الدَ هر،
َ
ِ
ت تدور ظذ ألســة الشـعراء
كادحز والـَابغة
وادفؾفل والػحل ،وبعض إلػاظ التي كاك ْ
ٍ
ٌ
مصطؾحات دخؾت بعـض
تطورت فقام بعدُ ح َتى أصبحت
ك َؼاد ذلك العن ،وهي
ألػاظ َ
فروع العرب َقة؛ كاإلكػاء واإلجازة والروايـة والتثؼقـو والتـؼـقح والتحؽقـك وآكتحـال
والؼوايف.
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وفق إًٔؿ افبٚح ٞافْير ذم هذه ادهىِحٚت َفقجده ٚترتد ذم مْٚبًٓ ٚإػ م ٚذم حٔـٚة
ٍ
مًىٔٚت اصت َؼ مْٓ ٚهذه ادهـىِحٚت؛ وهـذه ادًىٔـٚت هـل َ
ظـ ٚم
اجلٚهع ِمـ
اإلٕسٚن
ي
َ
وظ ٚم ادالبس وافْسٔ ،ٟوظ ٚم اخلٔؾ واإلبؾ ،وظ ٚم احلجـٚرة افُريّـٜ
اخلّٔ ٜوافهحراء،
وادًٚدن وصٔٚؽتٓ ،ٚوظ ٚم اجلال ومنتَٚتف.
افَْدي؛ ٕن َٕٚد هذا افًكـ
وهذا ر ٌء ضبًٔل ذم هذه ادرحِِ ٜمـ وٓدة ادهىِح
ي
افذهْل ذم صْٚظ ٜادهىِح ،وإٕـا ــٕٚقا مـٚ
 م يُقٕقا ؿد وصِقا بًدُ إػ مرحِ ٜافتجريد
ي
يزافقن ذم مرحِ ٜإٍُٓٚء ظذ ادًـٚين ادحسقشـ ،ٜوافتنـبٔٓٚت ادسـتْ َبىِ ٜمــ ادحـٔط
افبدائل.
افبدوي ،وافقاؿع
ي
ي
وفًؾ أصدق ٍ
ادهىِحٚت افسٚذج ٜافتل اشتًِّٓ ٚربًٔ ُ ٜبــ ُحـ َذ ٍار
مثٚل ظذ ذفؽ
ُ
افزبرؿٚن بـ ٍ
صًر ي
وظ ْبـدة بــ افىبٔـ،ٛ
بدر ،وادخبؾ افسًديَ ،
ـؾ ِمـ ي
إشدي ذم َٕده َ
إهتؿ ،ذم افَه ٜافتـل رواهـ ٚإصـبٓٚين ،ؿـٚل< "اجتّـع هـٗٓء افنـًراء
وظّرو بـ ْ
ٍ
ببًـر،
س ْوا ًـر ًا
بـل  ؾْحـروا جـزور ًا ،واصـ َ
إربً ٜؿبؾ أن ُيسِّقا ،وبًد مبًـ ٞافْ ي

وجِسقا ينقون ويٖـِقن ،ؾَٚل بًوٓؿ< فق أن ؿقم ً ٚضٚروا ِمـ جقدة أصـًٚرهؿ َفىِ ْرٕـ،ٚ
ٍ
حذار إشدي ،ؾِا رأوه رهـؿ
ؾتحٚـّقا ٕول َمـ يىِع ظِٔٓؿَ ،ؾ َى َِ َع ظِٔٓؿ ربًٔ ُ ٜبـ
أخزٕ ٚأيْ ٚأصًر ،ؿٚل< أخْ ،ٚ
أن تٌوبقا ،ؾٖمْقه ِمـ ذفؽ ،ؾَٚل< أم ٚظّرو بـ
وؿٚفقا فف< ِ ْ

يْوـٟ
إٔـ ٝيـ ٚزبرؿـٚن ؾنـًرك ـِحـ ٍؿ  م
ُْؼ وتُىقى ،وأمَ ٚ
إهتؿ ؾنًره برو ٌد ئّْ ٌ ٜت َ
ْ
ِ ٛمـ ٕٚر اهلل ئَِٓ ٚظذ َمـ ْـ
سك ٕ ئئ ً ٚؾ ُْٔت ٍَ ُع بف ،وأمَ ٚ
إٔ ٝي ٚخمبؾ ؾنًرك ُص ُٓ ٌ
ؾ ُٔٗ َـؾ ،و م ُي َ
ينـــٚء ،وأمـــ ٚإٔـــ ٝيـــ ٚظ ْبـــدة ؾنـــًرك ـّـــزادة ُأ ْح ُِـــ َؿ َخ ْرزهـــ ،ٚؾِـــٔس
يَىر مْٓ ٚر ٌء"ي. 1

ٍ
مهـىِحٚت
حـذار؛ وهـل
أشًّ ٝهذه ادهىِحٚت افَْدي ٜافتل اشتخدمٓ ٚربًٔ ُ ٜبــ
ٌ
َ
) (1املوشح ،املرزابين ،308-307 ،واألغاين ،األصبهاين.801/83 ،
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اشتّدهِ ٚمـ افبٔئ ٜادحِٜٔ؛ كالزود القؿـ َقة ،وحلم َ
الـزور ،والشـفب الـار َيـة ،وادـزادة؟
أفٔس ٝأيو ً ٚمستّد ًة ِمـ َ
ـْ ٝمـ ٚزفـ ٝذم ي
صـؽ
ظ ٚم ادحسقشٚت ٓ ،ادجردات؟! وإن َ
ْ

ٍ
موىر إػ ْ
آخر تدرك مًف أن إفٍٚظ افتـل
ؾ٘ين
أن ي
ِمـ هذا ،ي
أظز َز فؽ ادثٚل افسٚبؼ بّثٚل َ
ٌ
َ
تُقن أفٍٚط ً ٚمستحرض َة اظتباضـ ًا ،ؾٓـذا صـٔخ
اشتخدمٓ ٚافْٚؿد اجلٚهع ذم َٕده  م َت ًْدُ أن

َٕٚد اجلٚهِٔ <ٜافْٚبٌ ٜافذبٔٚين ،ظْدم ٚيُتنػ اخلَ َِـؾ ذم صـًره افـذي أوؿٍـف ظِٔـف ُ
أهـؾ
ادديْ ،ٜوافذي ُظ ِر ،ؾٔا بًدُ بٚشؿ ياإلؿقاء  م جيدْ ذم جًبتف ِمـ ادهىِحٚت افَْدي ٜمـٚ

ٍ
يهػ بف ذفؽ اخلَ َِؾ ،واـتٍـك ْ
روايـ ٜأخـرى
يهَْـ ً ٜوذم
بـٖن ؿـٚل<
ُ
وجـدت ذم صـًري َ
ٍ
روايٍ ٜ
ٍ
ظٓدة وهُذا ،وإضالق مثؾ هـذه
ثٚفث ٜيبًض
يصْْ ًَ ً ٜوذم
َ
وح ير َؾ ْ ٝإػ َ
يض ًَ ًُ ٜ
ؽره وٕحِف إيٚه ٚينٓد بٌٔٚب ادهىِح.
إفٍٚظ افًٚم ،ٜإن ـٚن هق مىِ ََٓ ،ٚأو أضَُِٓ ٚ
ي1

ٍ
دهىِح يتًٚمِقن بف ويىَِقٕف ظذ ادسّٔٚت افُثرة
ؽر أن حٚج ٜافنًراء وافَْٚد
افتل ُيتٚجقّن ٚذم ٚرش ٜي
افنًر ،وهق ـا ؿٔؾ< يديقان ظِّٓؿ جًِٓؿ يستًرون أشـا ًء
ٍ
ٍ
حمسـقس ،ويىَِقّنـٚ
مـٚدي
مدفقل
ذات
ِمـ افبٔئ ٜافبدوي ٜوافهحراوي ٜؾٖٔخذون أشا ًء َ
ي
الشـ َعر ،و َ
جمٚز ًا ظذ ادسّٔٚت افتل ُيتٚجقّنٚ؛ كبقت الشـعر ادـٖخقذ ِمــ بقـت َ
الشـطر،
والعؿود ،وبَٔ ٜمهىِحٚت اخلّٜٔ؛ كإوتاد وإشباب افتل َأ َخ َذ ْت ضريَٓ ٚمجًٔٓـ ٚإػ
مرحٍِ ٜ
ٍ
ث ٜٕٔٚرشخ افْٚؿد جمّقظ ًِ ٜمـ إفٍٚظ اشـتّدهِ ٚمــ َ
ظـ ٚم
مٔدان اف ًَروض ،ثؿ ذم
بحُؿ افن َبف بغ ظِّٕٔ ٜس ٟادالبس وٕس ٟي
افنًر ،ؾَـد َٕـؾ
ادالبس وصْٚظ ٜافْسُٔ ،ٟ
ٍ
ٌ
مؽَـم الـَ ْسـج،
أؿقال َٕدي ٍ ٜفَِدامك جٚءت ؾٔٓٚ
ابـ شال ٍم ذم ضبَٚتف جمّقظٜ
أفٍٚظ مثؾ ي ُ ْ
مفؾفلُ ،خ ْؾؼان ،و َظ ْصب و َش َؿل ،و َخـزّ  ،وكسـاء ،ومـو ّ  ،وشـخقو ،و ِِخـار بـواف،
ٍ
بآٓف ،وحوك ،وبرود ال َع ْصب ،و ُح َؾل الو وؽره ،ٚوهل ـِٓـ ٚتـدل -ؾـٔا
طرف
و ِم ٌ
ٍ
ٍ
ٓحَ ٜشٔستّر افْٚؿد ذم اشتخدام
مرحِ ٜحوٚري ٍٜ
تدل ظِٔف -ظذ ضٍقف ٜادهىِح ،وذم

) (1األغاين ،األصبهاين.30/33 ،
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أفٍٚظ مستقر ٍ
ٍ
دة ِمـ َ
ظ ٚم افْسٔ ،ٟوفُْٓ ٚسم يثؾ ادرحِ ٜاحلوٚري ٜافتل مـر هبـٚ؛ كالدَ يباجـة
َ
و َ
ادوصح ،واخلرجة والؼػل والسؿط ،وؽر ذفؽ.
مهىِحٚت جديد ٌة؟
دظْْٕ ٚتَؾ َُِٕ ً ٜصٌر ًة إػ ظك صدر اإلشالم ،ؾٓؾ ثّٜ
ٌ
ٕجٔ ٛظـ هذا ظِْْٔ ٚ
أن ٕتذـر أن رجٚل هذا افًك ،وظذ رأشٓؿ افرشـقل
ؿبؾ أن
َ
آخر ِمـ ادهىِحٚت ذظقا ُجي يذروّن ٚويٌرشقن مٍٓقمٚهتـ ،ٚتُِـؿ هـل
ُ صٌِقا بْق ٍع َ
ادهــىِحٚت اإلشــالمٔ ،ٜافتــل ُوفِـدَ ت مــع وٓدة افــدي يـ اجلديــد ،وتتى ِّ َبتٓــ ٚادرحِــٜ
آجتاظٔ ٜاجلديدة؛ إذ أخذ ادسِّقن بًض أفٍٚظ افٌِ ٜافًربٔـ ،ٜبّـدفقٓهت ٚافقضـًٔ،ٜ
ٍ
مجـع هـذه
ًُز ظـ
مستِزمٚت افدي يـ اجلديد ،وؿد َ
َ
وأشَىقا ظِٔٓ ٚدٓٓت اصىالحٔ ًٜ؛ فت ي
يافزيْـ ٜذم ادهـىِحٚت اإلشـالمٔ ٜؾٔحســ
ادهىِحٚت أبق حٚت ٍؿ افـرازي ذم ـتـٚب ي
افرجقع إفٔف.
أم ٚادهىِحٚت افَْدي ٜؾَد إحرس مده ٚافذي ـْٕ ٚتقؿع فف مزيد ًا ِمـ افتقشع ،وتراجع إػ افقراء
ٕتٔج ً ٜفساجع ي
افنًر ٍٕسف ذم هذه أوٕ ،ٜوم ٚترت ٛظِٔف ِمــ تراجـ ٍع ذم افَْـد ذاتـف ،وإكـا،
افْٚس ظْف ،بسب ٛافًٚمـؾ افسـٚبؼ ،وبسـب ٛإنـٌٚل افْـٚس بـٚحلروب وبـٚفٍتقح ،واشتنـٓٚد
افنًر وَٕده ،ؽر أن ـؾ هذا  م يّْع ِمــ اشـتّرار ٕسـغ ي
د َِ ٜي
افنـًر وافَْـد؛ ٕن
افُثريـ ِمـ َ َ

اإلبِـ ُل َْ ِ
ون الش ْع َر َح َتى تَـدَ َع ْ ِ
ني" وفـذفؽ وجـدٕٚ
افًرب ـا وصٍٓؿ افرشقلَ َٓ " <يدَ ُظ َ
احلــ َ
بنٚظر وٓ ٍ
ٍ
بـقاـر بًـض ادهـىِحٚت
ٕٚؿد ،تٖتك ظذ فسٕٚف ظٍـق ًا وؾىـر ًة،
افرشقل  ،وم ٚهق
ُ
ؾّهىِح مثؾ مهىِح يافبٔٚن تٍقه بف افرشقل  ؿبؾ أن يت َ
خذه اجلٚحظ ظْقإ ً ٚفُتٚبـف
افَْدي،ٜ
ٌ
ي1

ٍ
مهىِح ذم احلدي ٞافثٚبٕ ٝسبتف إفٔف
مؼوع
افسْغَ ،و َرد هذا ادهىِح ،أو بهقرة أدق،
َ
بّئٚت ي
افزبرؿـٚن بــ ٍ
بـدر ،ؾَـٚل
 ظْدمَ ٚو َص َ
إهتؿ ظذ تكيػ افَـقل ذم ًٕـ ٝي
ػ اؿتدار ظّرو بـ ْ

) (1إحياء علوم الدين ،الغزايل ،387 ،والعمدة ،ابن رشيق ،حتقيق دمحم قرقزان.93/3 .
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ِ

ِ

< "إِ َن م َن ا ْل َب َق ِ
حر ًا"ي. 1
ان َلس ْ

افرشقل 

صحٔح أن فٍي ٜيافبٔٚن ُظ ِر َؾ ْ ٝؿبؾ ؿدوم ابـ إهتؿ وابـ ٍ
بدر ظذ افرشـقل ذم افسـْقات إوػ
ٌ
ِمـ اهلجرة افتل حددٕ ٚهب ٚدٓف ٜهذا ادهىِح ،أؿقل< ُظ ِر َؾ ِ
 ٝافٍِي ٜذم افَرآن افُـريؿ ذم يشـقرة
آن * َخ َؾ َق ْ ِ
ان﴾ [الرْحن- 1 :
ان * َظ َؾ َؿ ُه ا ْل َب َق َ
اإلك َْس َ
ْح ُن * َظ َؾ َم ا ْل ُؼ ْر َ
الر ْ َ
افردـ إذ ؿٚل ظز وجؾ< ﴿ َ
 ]4ؾـيافبٔٚن ذم هذه افسقرة أؿرب إػ افدٓف ٜافٌِقي ٜمْف إػ افدٓف ٜآصىالحٔ ٜافتـل ُظ ِر َؾـ ْٝ
بقي افؼيػ ،ومثؾ ذفؽ يَـٚل ظــ
ؾٔا بًد ،وهل دٓف ٌُ ٜاؿسب ٝمْٓ ٚدٓف ٜيبٔٚن ذم احلدي ٞافْ ي
مهىِح يحُّ ٜأو حُ ًا ،افقاردة ذم احلدي" ٞإِ َن ِم َن الش ْع ِر ِح ْؽ َؿ ًة" .
ٍ
ـقي آخــر ،إذا صــح ْٕ ٝســب ُتف إػ افرشــقل ؛ ٕن ُرواة احلــديٞ
وإذا إتَِْــ ٚإػ حــديٕ ٞبـ ي
ُيو يًٍقٕف ،وهق ؿقفف< " َأ َد َبـ ِي َريب َف َل ْح َس َن َت ْل ِديبِي" أفٍْٔ ٚافًٍؾ ي َأد َبِْل ومهدره ي َت ْٖ ِديبِل ؿد
ي2

ي3

جْح بف افتًبر افْبقي ٕحق مهىِح يأدب بًّْك< افسبٔ ٜوافتٓذي ٛبـٚفًِقم إدبٔـ ،ٜافتـل
يَقم هب ٚادٗ يدبقن ،وهق ادًْك آصىالحل افذي شتُتس ٛافٍِي ٜدٓفتف ذم ؿٚدمـٚت إيـٚم،
احلز افذي تقحل بف ـِّ ٜيإدب وهق افداظل إػ
بًد أن ـ ٕٝٚذم اجلٚهِٔ ٜتدل ظذ ادًْك
ي
اجلٚهع<
افىًٚم؛ ـا ذم ؿقل افنٚظر
ي

ِ
ِ ِ
ـــــر
َٓ َتــــــ َرى ْأد َب فق َـــــــا َي ْـتَؼـ ْ

َك ْحــ ُن ِيف ا َْد ْشــ َت ِاة كَــدْ ُظو َْ
ال َػ َ
ــذ

آن َم ْل ُد َب ُة اهللَِ ،فخُ ُذوا ِمـْ ُه" وهذه افـدٓٓت
ويادٖ ُدب ٜـا ذم احلدي" <ٞإِ َن َه َذا ا ْل ُؼ ْر َ
ي4

ب ذم مَـدمٚهت ،ٚوحـٚم حقهلـٚ
افُثرة فٍِيـ ٜيأدب تتب ًَت َْٓـٚ
ـتـ ٛتـٚريخ إدب افًـر ي
ُ
ادستؼؿقن ـثر ًا.

) (1البيان والتبيني ،اجلاحظ ،149/3 ،صحيح مسلم.594/8 ،
) (2صحيح البخاري ،ابب األدب.89/8 ،
) (3كشف اإللباس ،العجلوين.78/3 ،
) (4مسند الدارمي ،فضائل القرآن.3 ،
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وذم ظك صدر اإلشالم يزز اخلٍِٔ ٜظّر بـ اخلىٚب ٕٚؿد ًا فِنًر حهٍٔ ً ،ٚيتـذوق
وؿٍٚت رصْٔ ٌ ٜمع افنًر افذي وص ٍَف ظّر بٖٕف ِ
(ظؾم قو ٍم مل يؽـن مـم
افنًر ويَْده ،وفف
ٌ
َ َ
ادرشخ افثٚين -بًد افرشـقل  -دهـىِح يأدب ،
ظؾم
َ
أصح مـه)  ،و ُي ًَد ابـ اخلىٚب ي
ٌ
ماشن الشعر َي ْؽ ُث ُر أد ُب َ
فنن َمن
ؾَد ُأثِ َر ظْف إٔف ؿٚل ٓبْف ظبد افردـ< (يا بـي ...احػظ
كَ ،
َ
ِ
يعرف الشعر مل يمد حؼ ًا ،ومل يغسف أدب ًا) .
مل
ي1

ي2

مهىِح جديدٌ شٔسدد ذم ُـ ُت ٛافَْـد افَٚدمـٜ
وظذ فسٚن ابـ اخلىٚب أيو ًُ ،ٚيق َفد
ٌ
ـثر ًا ،وهق مهىِح (ادعاطؾة) هذا ادهىِح افذي ُوفِدَ حتديـد ًا ذم ربٔـع إول ذم افسـْٜ
ِ
ِ
وافسرة
حتريْ ٚفِخز افذي تقاتر ذم ـت ٛإدب ي
افسٚدش ٜظؼة فِٓجرةَ ،ظِ ّْْ ٚذفؽ مـ ي
وافتٚريخ ،ومٍٚد اخلز< أن ظّر بـ اخلىٚب ؿٚل ٓبـ ظب ٍ
ٚس< يأكشدين ٕصعر صـعرائؽم،

اسِ :
اسَ :من هو يا أمر ادممـني؟ قال :زهر ،قال ابن ظ َب ٍ
قال ابن ظ َب ٍ
ومل َ كان كذلك؟ قال:
كان ٓ يعاطل بني الؽالم ،وٓ ي َتبع حوص َقه وٓ يؿدح الرجل إٓ بام فقه).

ي3

ؾٓذا احلقار افَْدي ـٚن بغ ظّر وابـ ظب ٍ
ٚس ذم أثْٚء تقجٓٓؿ إػ اجلٚبٔ ،ٜوافثٚبـ ٝتٚرخئـ ً ٚأن
ٍ
مهـىِح
ذفؽ افتقجف ـٚن ذم ريبع إول شْ48 ٜهـ ،وهذه فَى ٌٕٚ ٜدر ٌة ِٕتَىٓ ٚفتـٚريخ وٓدة
ٍ
َٕدي شُٔقن فـف ذم ظ ٚم افَْد ٌ
ثًِـٛ
صٖن ُيذ َـر ،وشـٔتقاتر ورود مهـىِح يادًٚطِـ ٜظْـد
ي
ٍ
رصٔؼ وابـ إثر هبذا ادٍٓقم وٓ ينذ ظـ مٍٓقم مجٓقر افَْٚد إٓ
وافًسُري وابـ
وأمدي
ي
ي

ٍ
جًٍر افذي ؾّٓف بٖٕف يؾٚحش آشتًٚرة .
ؿدام ٜبـ
ُٕتٍل هبذا افَدر ِمـ مهىِحٚت ظكـ صـدر اإلشـالمِ ،
اجلـٚهع ،ومهـٚ
افًكـ
ؿبِـف
ـ
ـ
وم
ي
ظكان صـحٔحٚن بٚدهـىِحٚت ،وٓ ٕتقؿـع مـْٓا أـثـر ِمــ ذفـؽ .وفْــزحػ إػ افًكـ
ي4

) (1طبقات فحول الشعراء ،ابن سالم.88 ،
) (2مجهرة أشعار العرب ،القرشي.359/3 ،
) (3العمدة ،ابن رشيق.98/38 ،
) (4نقد الشعر ،قدامة.803 ،
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إمقي؛ ؾٖول م ٚيىٚفًْ ٚذم صدره مر ًة أخرى ،مهىِح يأدب افذي ترشخ أن وأخذ صُِف
ي
ٍ
مَقف ٜدًٚوي ٜيَقل ؾٔٓـ" <ٚجيـب ظـذ الرجـل
ومٍٓقمف افْٓٚئل ذم هذه احلَبٍٕٓ ،ٜؿ ذفؽ ِمـ
تلديب ولده ،والشعر أظذ مراتب إدب" .
خٍِٔ ٜأمقي ذو ٍ
ٍ
ٍ
بهر بٚفَْد ،ذفؽ هق اخلٍِٔـ ٜظبـد ادِـؽ بــ
اؿٜ
وذم هذا افًك ِٕتَل بٖـز
ي
ٍ
ـثـر
مروان ،ؾٖخبٚر َٕده فِنًر مستٍٔو ٜذم ـت ٛإدب وافتٚريخ ،ويًقد فف افٍوؾ بسشٔخ
ي1

ِمـ ادهىِحٚت افَْدي ٜؿبؾ ْ
أن يتسِؿ ظِا ُء افًربٔ ٜذم ظك افتدويـ ،ذم آخر احلَبـ ٜإمقيـ،ٜ
زمَ ٚم ؿؤ ٜافرواي ،ٜوم ٚتنً ٛظِْٓ ٚمـ مهىِحٚت اؿتوـتٓ ٚمْٓـ ٜافروايـ ٜوافـرواة ،وفًـؾ
ـل ،مديْ ـ ٌٜ
مهــىِح يأدب) ومهــىِح (بقــان) ومهــىِح (الروايــة والــرواة) بــٚدًْك افساثـ ي
بسشٔخٓ ٚوتقضٔحٓ ٚفًبد ادِؽ ،يٗ يـد هذا م ٚرواه صـٚح ٛيمجٓـرة أصـًٚر افًـرب ؿـٚل<
فنن له ظذوبـ ًة تـدل ظـذ ماشـن
هبم برواية أصعار إظشىَ ،
"قال ظبد ادؾك دمدب أوٓده :أد ْ
إخالق ،قاتؾه اهلل ما أغزر بحره ،وأصؾب صخره".

ي2

وروى فف صٚح ٛيفبٚب إفبٚب إٔف ؿٚل< (ما الــاس إ

ٍء ِمـن إدب أحـو

مـفم إ إقامة ألسـتفم التي هبا يتعاودون الؽالم ،ويتعا َض ْون البقـان ،ويتفـادون احلؽؿـة،
ِ
تػرق مـفا).
ويستخرجون غوامض ال َؽؾم ،وجيؿعون ما َ
ي3

وٕحبس افَِؿ ظـ آشسشٚل ذم ظرض ادهىِحٚت افتل ضرحٓ ٚظبد ادِؽ وهـل
ٍ
ـثر ٌةِ ،مـ ٍ
جٓـ ٜأخـرى ،ؾَـد
جٓ ،ٜوظـ تتبع تىقر مهىِح (أدب وبقان وروايـة) ِمــ
وضح افتتبع افتٚرخيل هلـذه ادهـىِحٚت تىـق َر دٓٓهتـ ،ٚووضـقح مًٕٓٔٚـ ٚذم أذهـٚن
مستًّٔٓ.ٚ
وفْسك ظبد ادِؽ وفق إػ حـغ؛ ٕن تهـٍْٔف ييـؾ ذم ظـداد اخلٍِـٚء ٓ ،ذم ظـداد
) (1العمدة ،ابن رشيق.89/3 ،
) (2مجهرة أشعار العرب ،القرشي .808/3
) (3لباب اآلداب ،ابن منقذ.889 ،
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افَْٚد ،وهْ ٚتزز مالحي ٌ ٜجدير ٌة بٚفتسجٔؾ ،وهل أن ادهىِحٚت ـ ٕٝٚتنٔع ويتداوهلٚ
ٍ
ٍ
افَْدي ،ـٚفرشـقل
مرمقؿ ،ٜوإن  م يُقٕقا ِمـ افقشط
صخهٔٚت
افْٚس إذا صدرت ظـ
ي
 وظّر وظبد ادِؽ.
ٍ
ضٚئٍِ ٜمـ ظِاء افًربِٔ ،ٜحرؾ ُتٓؿ افرواي ٜوافتدويـ ،وؿد أشًٍ ٝحرــٜ
وفْتجف إػ
ٍ
افتدويـ بًوٓؿ ظذ تٖفٔػ ٍ
وَٕـرر هْـ ٚأن هـذا افًكـ أؾـرز
بهِ،ٜ
ـتَ ٛسمُ ٝإػ افَْد
ي
جمّقظ ًِ ٜمـ ادهىِحٚت افتل ُتًَ ٚمؾ هب ٚظذ ظِّٔ ٜافتـدويـ ،وفًـؾ أـثـر ادهـىِحٚت
افًٚم ٜتًٚم ً
افْبـقي افؼـيػ ،وافًِـقم ادتهـِ ٜبـف؛ ــٚجلرح
ال ـٚن ذم مٔدان احلـديٞ
ي
وافتًديؾ ،وَٕد رجٚل افسَْد وادتـ ،واحلدي ٞافهـحٔح وافوـًٔػ وادْحـقل ،وهـذه
ادهىِحٚت احلديث ٜترسب افُثر مْٓـ ٚؾـٔا بًـد إػ مٔـٚديـ إدب وافبالؽـ ٜوافَْـد،
ِ
ؾـ ،ظـزت هبـٚ
ؾـ إػ ي
وـ ٕٝٚجسقر إٓتَٚل افتل َظ َز ْت ظِٔٓ ٚهذه آصىالحٚت مـ ي
ظِّل  ،ـٖن يُقن اصتٌٚهلؿ بٚحلدي ٞأو افٍَف
جمّقظ ٌ ٜمـ افذيـ ـٕٚقا يارشقن ؽر جمٚل
ي
أو افَوٚء ،وفُـ هقايتٓؿ ذم إدب ،وم ٚهـذه إشـٕٔٚد افىقيِـ ٜافتـل ُيق َؿـع ظِٔٓـ ٚذم
ٍ
افًسُري أخر ،وإؽٚين أيو ًٚ
افًسُري وصْٚظ َتل
ادرزبٚين ومهقن
ـتٚب؛ ـّقصح
ي
ي
ي
إٓ صدً ى فتِؽ إشٕٔٚد افتل اشتقرده ٚهٗٓء افًِاء ِمـ ظِؿ احلـديٞ؛ حرصـ ً ٚمـْٓؿ
وافَْدي ـحرص ادحـدي ثغ ظـذ تقثٔـؼ إحٚديـ ٞادْسـقب ٜإػ
ب
ي
ظذ تقثٔؼ اخلز إد ي
رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ،وذم أخريٚت هذه اددة يزدهر ؾـ صًري ؿٚم ظذ افتْٚؾس
إمقي ُش يّ َل (صعر الـؼائض) ومع أن ادْٚؿو ٜتًقد إػ ٍ
ظكأؿدم مـ
بغ صًراء افبالط
ي
هذا افًك إٓ أّن ٚتسشخ أن مهىِح ً ٚأدبٔـ ً ٚبجٕٚـ ٛمهـىِح (ادعارضـات) افـذي
ظٚسه ذم افقٓدة ،وتٖخر ظْف ذم آصىالح.
وذم آخر افَرن افثٚين وأوائؾ افثٚف ٞدؾع ادنتٌِقن ذم إدب وافَْد بًض مٗفٍٚهتؿ
ذم هذيـ احلَِغ إػ ادثٍَغ؛ ـُتٚب يضبَٚت ؾحـقل افنـًراء ٓبــ شـال ٍم ويؾحقفـٜ
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افًبز ويافنًر وافنـًراء ٕب
ففصًّل ويافنًر وافنًراء ٕب يدظٚمٜ
افنًراء
ي
ي
مًّر بـ ادثْك ويافنًر وافنًراء ٓبـ افرساج ،ودِ ٝهذه ادٗفٍٚت ،وخٚصـ ًٜ
ظبٔدة َ
ٍ
مهـىِحٚت أدبٔـ ً ٜوَٕديـ ًٜ؛ ـُتـٚب "ؾحقفـٜ
ؽدت
ذم مَدي مٚهت ٚـثر ًا مـ إفٍٚظ افتل
ْ
ٕصًّل  ،ؾّهىِح (الػحولـة) افـذي ظْـقن بـف إصـًّل
افنًراء" ادْسقب إػ ا
ي
ُ
ؿديؿ ٕ ًُِ َ ٝبف ظَِّ ،ٜوًَٕ ٝبف ابـ شال ٍم
تِّٔذه افسجستٚين،
ـتَ ٚبف ،أو ظْقٕف بف
ٌ
مهىِح ٌ
ضٚئٍتغ مـ صًرائف اجلٚهِٔغ واإلشالمٔغ ظْدم ٚشّك ـتٚبف يضبؼـات فحـول الشـعراء
الاهؾقني واإلشالمقني).
وظذ افرؽؿ ِمـ أن مهىِح افٍحقف ٜمستقرد ِمـ ظ ٚم اإلبؾ ِ
ومـ ظ ٚم اخلٔـؾ إٓ أن
َ ٌ
إصًّل ظذ اشتراد ادهـىِحٚت ِمــ ظـ ٚم اخلٔـؾ ،ؾقصـػ
ثًِب ً ٚـٚن أـثر جرأ ًة مـ
ي
(م َجؾ ٌة) وتٚر ًة بّٖنـ( ٚموضـح ٌة) ورابًـ ٜبّٖنـٚ
أبٔٚت افنًر تٚر ًة بّٖن ٚي ُغر وأخرى بّٖنُ ٚ
رجؾ ٌة) وذم هذه احلَبِّٕ ٜح ًٕقت ً ٚمستج َِب ً ٜمـ ظ ٚم اخلٔؾ أيو ً ،ٚؾقصػ افنًراء بـٖن
(م َ
ُ
(ش َؽ ْقت) وهذا (شاقة الشعراء) وحتك (ح ْؾبـة الشـعر)
هذا (شابق) وهذا (ٓحق) وهذا ُ
مهـىِحٚت
و(قصب السبق) و(وقع احلافر ظذ احلـافر) و(اخلـذيـذ) و(الثـْقـان) ـِٓـٚ
ٌ
ستقرد ٌة ِمـ َ
ظ ٚم اخلٔؾ وافٍروشٔ.ٜ
َٕدي ٌُ ٜم َ
تراجع ذم ظِّٔ ٜإجيـٚد
وظْدي أن هذا افهْٔع ظقد ٌة إػ افتنبٔف بٚدحسقشٚت ،وهق
ٌ
ادهىِح؛ ْٕٕٕ ٚجد ذم افًك افسٚبؼ بذور ٍ
ٕزظ ٜبٚدمٚه إجيٚد ادهىِح ادجـرد ،ؾجـٚءت

ٍ
هذه احلَب ٜرد ًة إػ ادحسقشٔ ٜمـ ٍ
جٓـٜ
جٓ ،ٜوآشتّداد مـ مًىٔٚت افبٔئ ٜادحِِٔ ٜمـ

أخرى.
دراشٚت جـٚد ٌة ذم ظِـؿ ادهـىِحٚت افًٚمـ،ٜ
وذم أواخر افَرن افثٚين فِٓجرة تزز
ٌ
ادتخههٜ؛ ـًِؿ افْحق وظِـؿ اف ًَـروض افـذي
وتٖخذ ادهىِحٚت ضريَٓ ٚإػ افًِقم
ي
أظىٚه اخلِٔؾ بـ أدد افُثر مـ ادهىِحٚت افتل طِ ٝوؿٍـ ً ٚظِٔـف ،وأظتَـدُ إٔـف فدؿـٜ
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وضًٓ ،ٚووضقح دٓفتٓ  ٚم جيرؤ أحدٌ ِمـ افذيـ جٚؤوا بًده ظذ اف ًَ َب ٞهب ،ٚؾٖـُ ٚد أؿقل<
إّنُ ٚوف ِدَ ْت ـٚمِ ًٜ؛ وفذفؽ ُؿ ئض هل ٚافثبٚت واخلِقد.
ويدخؾ إػ افسٚح ٜافٍُري ٜذم هذه احلَب ٜادًتزف ُ ٜادتُ يِّقن ،وهؿ ؾو ً
ال ظـ ــقن
ٍ
وجلـٚج
ؾُـري،
بًوٓؿ صًراء ،وظـ َصـ ٌَػ بًوـٓؿ بٚفنـًر،ـٕٚقا أصـحٚب َمْــز ٍع
ي
ٍ
ٚحُ ،ٜووضًقا صًٚر< يإظال شِىٚن افًَؾ بج ٕٛٚافَْؾ وؿق ٌم هذه صٍ ُتٓؿ ٓ بـد
و
َ
تُقن هلؿ مهىِحٚهتؿ افتل يتًٚمِقن هبٚ؛ فذفؽ وفدوا افُثر ِمـ ادهـِىحٚت افتـل
أن
ضقظقه ٚفٍُِر وافَْد وإدب.
ٍ
مج َع بغ ظِؿ افُالم وظِؿ افَْد ،ذفُؿ هـق اجلـٚحظ يَْـؾ
فْستّع إػ
واحد مْٓؿ َ َ
ِ
ادًتّـر يتحـدث ظــ ظالؿـٜ
ظـ َظ َِ ٍؿ بٚرز ِمـ أظالم ادًتزف ٜوأظالم افَْد؛ هق بؼ بــ
ِ
بٚدستّع ،أو ادْت ٟبٚدتِ يَل -ــا َٕـقل ذم مهـىِحْ ٚادًـٚس -وإٔـف يْبٌـل أن
ادتُ يِؿ
َ
 ،ظِٔٓ ٚبْٔٓا ،فتُقن بّثٚب ٜؿْـقات آ يتهـٚل افتـل تٔرسـ
مهىِحٚت
تُقن ثّٜ
متًٚر ٌ
ٌ
َ
افذهْل بْٔٓا.
افتقاصؾ
ّ
ختروا تؾك إلػاظ لتؾك ادعاين ،وهم اصتؼوا ما من كـالم
ؿٚل ظـ ادًتزف" <ٜوهم َ
اشم ،فصاروا
العرب تؾك إشامء ،وهم اصطؾحوا ظذ تسؿقة ما مل يؽن له يف لغة العرب ٌ
ٍ
خؾو ،وقدو ًة لؽل تـاب ٍع ،ولـذلك قـالوا :ال َع َـرا والـوهر ،وأيـس
يف ذلك شؾػ ًا لؽل
وفرقوا بني ال ُبطالن والتال  ،وذكروا امذية واموية واداهقة وأصباه ذلك".
ولقسَ ،

ي1

ؾٖٕ ٝتالحظ جرأة ادًتزف ٜظذ وضع ادهـىِحٚت ،ومْٓـ ٚادهـىِحٚت افَْديـٜ
ادجردة ،بؾ ادٌرؿ ٜذم افتجريد ،ـٚفذي ٕجـده ذم ُـتـ ٛاجلـٚحظ ،وؿـد أحلـ افبٚحـٞ
ادٌرب افنٚهد افبقصـٔخل  466مهـىِح ً ٚبالؽٔـ ً ٚوَٕـدي ً ٚذم ـتـٚب يافبٔـٚن وافتبٔـغ
وحده.
) (1البيان والتبيني ،اجلاحظ.343/3 ،
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وفٔس مًْك هذا أن ادًتزف ٜوحدهؿ هؿ افذيـ احتجْـقا ظّـؾ ادهـىِحٚت ،بـؾ
ٕجد ذم هذا افَرن افثٚفَُٕٚ ٞد ًا ـبٚر ًا مـ ؽر ادًتزفٜ؛ ـٚبـ شال ٍم وابـ ؿتٔبـ ٜوابــ ادًتـز
ٍ
ٍ
ـتـ ،ٛبًوـٓٚ
ك هلـ ٚمــ ادهـىِحٚتَ ،بثقهـ ٚذم
أ ْث َر ْوا ادهىِح افَْدي بٖظداد ٓ َح ْ َ
وصؾ إفْٔ ،ٚوبًوٓ ٚأخر ضْ ْ ٝبف افسْقن.
وؿد بٚت ِمـ ا ُدسِؿ بف أن افَرن افثٚف ٞاهلجـري صـٓد حـرـتغ ثَـٚؾٔتغ أثرتـ ٚذم
ب إٓذاك؛ مه ٚحرـ ٜافتٖفٔػ وحرـ ٜافسمج.ٜ
مسٚر ؾُر ادثَػ افًر ي
جقإ ٛخمتٍِ ً ٜمـ مٔـٚديـ
أم ٚحرـ ٜافتٖفٔػ ،ؾَد ازدهرت ذم هذا افَرن ،وتْٚوفٝ
َ
ادًرؾ ،ٜومْٓ ٚمٔدان افَْد ،وصٓد مٔدان افَْد ذم افْهـػ إول مــ ذفـؽ افَـرن ظـد َة
ٍ
ٍ
َٕدي ٜأذٕ ٚإفٔٓ ٚؿبؾ ٍ
وادالحظ ظذ هـذه
ؿِٔؾ؛ ـّٗفٍٚت ابـ شال ٍم وابـ ؿتٔب،ٜ
مٗفٍٚت
َ
افُت ٛأن ادهىِح افَْدي ـٚن َي ِرد ؾٔٓ ٚظرضـ ً ٚذم ثْٚيـ ٚادَـدي مٚت وترمجـٚت افنـًراء،
ِخِق ًا مـ افتًريػ وافتّثٔؾ.

أم ٚذم افْهػ افثٚين مْف ،ؾٖصبح ٝادهىِحٚت افَْدي ٜمَهقد ًة فذاهت  ،ٚم تتْٚثر ذم
ثْٚي ٚترمجٚت افنًراء؛ ـٚفذي ٕجده ِمـ احلـدي ٞافقاضـح ظــ ادهـىِحٚت ذم ـتـٚب
يافبديع ٓبـ ادًتز ،ؾَد ظّد هٗٓء افَْٚد إػ اخـساع ادهـىِحٚت وتًريٍٓـ ٚوجتب
افْيري ،بًد أن ـٕٚـٝ
ضٚبع افتجريد
إمثِ ٜظِٔٓ ٚفتقضٔحٓ ،ٚوـٚن افىَ ٚبع افًٚم ظِٔٓٚ
ي
َ
ٍ
مهىِحٚت دمْح إػ افتسّٔ ٜبٚدحسقشٚت ومًىٔٚت افبٔئ ،ٜأي أن
إشاء ؾٔا شبؼ مـ

ٍ
ٍ
وح َذ ٍر.
صْٚظ ٜادهىِحٚت ؽدت صْٚظ ً ٜواظٔ ًُ ٜسم َٚرس بدؿ ٜوظَِّٔ ٜ
وظذ افرؽؿ ِمـ اجلرأة افتل سمٔز هب ٚابـ ادًتز وؿدام ٜذم اخساع ادهىِحٚت إٓ أّنا
ٍ
أمر ضبًٔـل يسـٚور ادبـدع ظْـد
طال خيسظّٚن ٚظذ َو َج ٍؾ ،ويَدي مّٚن ٚظذ اشتحٔٚء ،وهذا ٌ
ٍ
إؿدامف ظذ إبداع ٍ
ٍ
بقء مـ احلذر -ظـ ؿراره
جديد ،فْستّع إػ ابـ ادًتز يتحدث-
رء
ذم اخساع هذه ادهىِحٚت ،وضرحٓ ٚفِّرة إوػ ،وخقؾف مـ آظساض ظـذ تسـّٜٔ
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ادهىِح ؾَٔقل< " َ
قن ظن السبق إ تللقو هذا الؽتاب شتُحدهه كػسـه
ولعل بعض َمن َ
ومتـقه مشاركتـا يف فضقؾته فقسؿي فـ ًا من فـون البديع بغـر مـا شـؿقـاه"  ،وـِـا ضـرح
ي1

مهىِح ً ٚجديـد ًا تقؿـع مًسضـ ً ٚيًـسض ظـذ افنـُؾ أو ادوـّقن ،ؾَـٚل ذم مَدمـٜ
يافبــديع < "قــد قــدَ مـا أبــواب البــديع اخلؿســة ،و َك ُؿـ َل ظـــدكا ،وكــلين بادعاكــد ادغـ َـرم
باب أو بابان ِمن الػـون اخلؿسة التي قـدَ مـاها،
بآظساا ظذ الػضائل ،قد قال :البديع ٌ
يؼتدي بـا ،ويؼتنـ بالبـديع ظـذ
أحب أن
فؿن
َ
َ
يذكرها الشعراء و ُك َؼاد ادتلدبني مـفمَ ...
تؾك اخلؿسة فؾقػعل ،ومن أضاف ِمن هذه ادحاشن أو غرها صـقا ًا إ البـديع ،ومل ِ
يـلت
َ
ِ
افً ٚم ادّزوجـ ٜبحريـ ٜآختٔـٚر؟ ؾٓـق جيتٓـد
غر رأيـا ،فؾه اختقاره" .أرأي ٝإػ ثَٜ
ي2

ٍ
أحـد مــ افـذيـ تـقؾرت ؾـٔٓؿ
وخيسع ،وفُْف ٓ يٌِؼ بٚب آجتٓٚد وآخـساع ظـذ
مٗهالت آجتٓٚد ،ـٔػ ٓ وبٚب آجتٓٚد مبد ٌأ ِمـ مبٚدئ اإلشالم ،اتبًف ادسـِّقن ذم
ي
افٍَف ،ؾا أحراهؿ أن يتبًقه ذم افَْدِ ،
ومـ هْ ٚضـرح ابــ ادًتـز ثإٔـ ٜظؼـ مهـىِح ًٚ
جديد ًا دون أن خينك ذم آصىالح فقم َٓ ٜئ ٍؿ.
ٍ
جًٍر ،وضرح أـثر ِمــ ثالثـغ
وتبًف ذم آخساع وآجتٓٚد ،وبثَ ٜأـز ،ؿدام ُ ٜبـ
مهىِح ً ،ٚوؿدم مَقفتف بغ يدي اشتْبٚضٚتف ِ
مًِْ ً ٚمبدأ حري ٜآخساع ؾَـٚل< " ...ومـع

كـت ِ
آخذ ًا يف اشتـباط معـًى مل يسبق إلقه َمن يضع دعاكقه وفـوكه ادستـبطة
ما قدَ م ُته ،فنين َدا ُ
فعؾـت ذلـك،
أشامء اخسظتفا ،وقد
أضع َدا يظفر ِمن ذلك
أشامء تدل ظؾقفا،
ُ
ُ
احتجت أن َ
ً
ً
ٍ
ظالمات ،فنن َقـ ِ َع بام وضعته َ
وإٓ فؾقخسع ما كـل َمـن
وإشامء ٓ مـازظ َة فقفا؛ إذ كاكت

أحب ،فؾقس ُيـازَ ع يف ذلك".
أبى ما وضع ُته مـفا ما َ

ي3

مشـاحة يف
ابـ ادًتز وهق صـًٚر (ٓ
َ
َ
أٓحي ٝهذا ادبدأ افذي رؾًف ؿدام ٜو َمـ ؿبِف ُ
) (1البديع ،ابن املعتز.8 ،
) (2البديع ،ابن املعتز.58 ،
) (3نقد الشعر ،قدامة.88 ،
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آصطالح)؟ ومع إٔف مبد ٌأ إشالمل ظرؾْٚه ذم اجتٓٚد افٍَٓٚء ،إٓ إٔف أيوـ ً ٚمبـد ٌأ ظِّـل
ظٚدل ٕٚدى بف أرشىق مـ ُ
ؿبؾ ،ؾَد َٕؾ ظْف صٚح ٛـتٚب يافزهٚن ذم وجقه افبٔٚن إٔـف
ٍ
أحـد حيتـا إ تسـؿقة ٍء لقعرفـه بـه أن يسـؿ َقه بـام صـاء ِمـن
مطؾق لؽـل
ؿٚل< "إ َكه
ٌ
إشامء"  ،وفَد ؽدا هذا افنًٚر ُدوف ً ٜبغ افَْٚد ،ؾٕٓ ٚحـ أوٓء ٕرى حٚزم ً ٚافَرضٚجْل
ي1

تشاح يف إلػاظ ،كام أ َكه ٓ حر َ ظذ َمـن
يٗ يـد ظِٔف ذم يمْٓٚج افبٌِٚء ...ؾَٔقل< "وٓ
َ
ادسؿقات إذا أراد اإلفصاح ظـن جفـات مشـاهباهتا دـا
ظام تؼتضقه تؾك إشامي يف
َ
َظدَ َل َ
ِ
يُتـػ حـٚز ٌم برؾـع صـًٚر (ٓ
ك ُِؼ َؾت إلقفا مـه التسؿقة والتؿثقل الصحقح يف ذلك" و م
شاحة يف آصطالح) بؾ ضبَف ذم ـتٚبف يادْٓٚج واخسع ضٚئٍ ً ٜمــ ادهـىِحٚت تٍـرد
ُم َ
ي2

ؾٔٓٚ؛ ـٚفتْقير واإلضٚءة وادـٖم ،وصـْٔع حـٚز ٍم هـذا جـرأ افَْـٚد ادٌٚربـ ٜظـذ اخـساع
ٍ
مهىِحٚت تٍردوا هب ٚظـ ادنٚرؿ ٜؾٓـذا افسـجِاد صـٚح ٛيادْـزع افبـديع خيـسع
ٍ
ىِحٚت جديد ًة  م يًرؾٓ ٚادنٚرؿ ٜأدرجٓ ٚذم ـتٚبف ،وتقخك هلـ ٚافسـرورة ،ــٚجلْس
مه
افهْٚظل وؽره ،ٚوؿد ٕس ٟظـذ مْـقال
اجلّٓقري ،وادًْك
وادقضئ ،وافٍٚظؾ وادًْك
ي
ي
افسجِاد وافَرضٚجْي يل مقاضُْٓا ادٌرب ابـ افبْٚء ادراـق ذم ـتٚبف يافـروض ا َدريـع ذم
ي
صْٚظ ٜافبديع ؽر أن هذه ادهىِحٚت ادٌربٔ  ٜم ِ
تالق َؿبقًٓ ظْـد ادنـٚرؿ ،ٜوفـذفؽ  م
ت َُرج ذم تًٚمِٓؿ أو ذم مهٍْٚهتؿ ،وطِ ٝرهْٔ ٜحمٚبس افُت ٛادٌربٔ ،ٜهذا افنًٚر افـذي
صحٔح إٔف أضِـؼ حريـٜ
شاحة يف آصطالح)
ٌ
رؾًف افَْٚد افُثرون افذيـ ٕٚدوا بٖن (ٓ ُم َ
ٍ
بقء مــ ؾقضـقي ٜآصـىالح دمِـ ٝذم
آجتٓٚد ذم وضع ادهىِحٚت ،وفُْف أشٓؿ
بًض اديٚهر افتل رصدٕٚه ٚوٕحـ ٕتتبع ٕنقء ادهىِحٚت وتىقره ٚمْٓ<ٚ
ٍ
واحد ،وذفؽ فتًـدد آجتٓـٚدات؛ ـٚفىبـٚق،
-4تًدد ادهىِحٚت فِدٓف ٜظذ مٍٓقم
ُش يّ َل ادتُٚؾئ ،وادىٚبؼ ،ودمٚور إضداد .وافتوٚد وافتْٚش ٛبغ ادًٚين.
) (1الربىان يف وجوه البيان ،ابن وىب الكاتب.358 ،
) (2منهاج البلغاء ،حازم القرطاجين.858 ،
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ُ
افٍِيل ذم
بحٔ ٞيهبح ادهىِح أصب َف بٚدنسك
-4تًدد ادٍٓقمٚت فِّهىِح افقاحد،
ي
اصىالح افٌِقيغ؛ مثؾ مهىِح يافتوّغ افذي تنسك ؾٔف افدٓٓت افتٚفٔ <ٜي4
اشتًٚرتُؽ إبٔٚت وإٔهٚؾِٓ ٚمـ صًر ؽرك وإدخٚفؽ إيٚه ٚذم أثْٚء أبٔٚت ؿهٔدتؽ.
ي 4أن يُقن افبٔ ٝإول حمتٚجـ ً ٚإػ افبٔـ ٝافثـٚين ،أو ؿٚؾٔـ ٜافبٔـ ٝإول متًَِـ ًٜ
بٚفبٔ ٝافثٚين .ي 5إظىٚء افقء مًْك افقء ـتوّغ احلرو ،مًٚين ؽره ..ٚافخ".
وًٕقد إػ ادؼق فْستُّؾ احلدي ٞظـ احلرــ ٜافثٕٔٚـ ٜافتـل ازدهـرت ذم أواخـر
افَرن افثٚف ٞوأوائؾ افَرن افرابع؛ وهل حرـ ٜافسمج ،ٜوأ َث ُره ٚظذ ادهىِحٚت افَْدي.ٜ
وؿبؾ احلدي ٞظـ حرـ ٜافسمج ٜأريد أن أؤ يـدَ مر ًة ث ًٜ ٕٔٚظذ أن ادهىِحٚت افَْديٜ
وفدت وٕنٖت ظربٔ ً ،ٜوم ٚإثر إجْبل ظِٔٓ ٚإٓ أثر ًا ضٍٍٔ ً.ٚ
ْ
صحٔح أن إثر افذي تـرك بهـاتف ظـذ بًـض ادهـىِحٚت افَْديـ ٜهـق إثـر
ٌ
بهـات
افٔقٕٚين ،وخٚص ً ٜـتٚب ياخلىٚب ، ٜوصْقه يـتـٚب افنـًر ٕرشـىق ،وفُْٓـٚ
ٌ
صٚحب ٌ ،ٜفتبٚيـ َؾْ ِل افنًر واخلىٚب ٜذم إصقل ظْد إُم َتغ افًربٔ ٜوافٔقٕ ،ٜٕٔٚومع ذفـؽ
ب ْ
يَسـّٓ ٚإػ
أن
يستىٔع ادتت يبـع فِّهـىِحٚت افٔقٕٕٔٚـ ٜافتـل ترسـب ٝإػ افَْـد افًـر ي
َ
ؿسّغ<
الؼسم إول< تُرجؿ ترمج ً ٜصحٔح ً ٜواضح ً ٜاشتقظبتف افًَِٔ ُ ٜافًربٔـٜ؛ ـّهـىِح
ادحٚـٚة وافتخٔٔؾ واإلبداع وؽره.ٚ
ب،
والؼسم الثاين< ُظ ِر َب ٝأشاؤه ٚتًريب ً ٚوفٔس ترمج ًٜ؛ إذ ٓ ٕيٚئر هل ٚذم افنًر افًـر ي
ٍ
ٍ
يرشـٚفٜ
مهـىِحٚت ذم
ؾٚحتٍي ٝهذه ادًربٚت بٖشائٓ ٚافٔقٕ ،ٜٕٔٚوهذا م ٚوجدٕٚه ِمـ
ويؾـ افنًر مـ ـتٚب افنٍٚء ٓبـ شـْٔ ،ٚوتِخـٔص
ب
ي
ذم ؿقإغ صْٚظ ٜافنًر فٍِٚرا ي
ابـ ٍ
افٔقٕـٚين َٕـ ً
ال ظــ احلُـٔؿ أرشـىق ذم أؿٚويِـف ذم
افنـًر
أصْ،ٚ
يًرؾقن
ؾٓؿ
رصد
ي
صْٚظ ٜافنًر ،وذـروا ِمـ ذفؽ<
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ضراؽقذي ،ٚديثرم ،ٛؿقمقذي ،ٚإيٚمبق ،درامٚض ،ٚايْل ،ديَرامـل شـٚضقري ،أؾَٔـل،
ريىقري ،ؾٔقمقت ،ٚائٍجٕٚٚشٚوس ،أتقشتَل.
ب وطِـٝ
إٓ أن هذه ادهىِحٚت افٔقٕ  ٜٕٔٚم دمرؤ ظـذ دخـقل َحـ َرم افَْـد افًـر ي
ب وابــ
حبٔس ٜادٗفٍٚت افٍِسٍٔ ٜافتل
ْ
ٕـٚين؛ ـّٗفٍـٚت افٍـٚرا ي
دارت ذم ؾِؽ افٍُر افٔق ي
شْٔ ٚوابـ ٍ
رصد أثْٚء حمٚوٓهتؿ فسمج ٜـتٚبف ذم ؾـ افنًر أو بٕٚحرى ذم تِخٔهٓؿ فف.
إن آشتّرار ذم ظرض تٚريخ طٚهرة آصىالح ذم افَْد افًرب افَـديؿ ،وحمٚوفـٜ
مهىِح ظذ ِح ٍ
افقؿق ،ظذ تٚريخ وٓدة ي
ٍ
دة ،ظِّٔ ٌ ٜصٚئَ ٌ ٜبَّـدار مـ ٚهـل صـٚئُ ٌ،ٜ
ـؾ

ادٓتّغ بٚفَْد ،أو ادنتٌِغ بٕٚدب افذيـ يًٕٚقن ِمـ ؽٔٚب
وظِّٔ ٌ ٜتً ٌ ،ٜوخٚص ً ٜظْد
ي
ِ
يًّـ َؼ مٍٓـقم مـُ ٚيسـّك
افدي ؿ ٜذم ادهىِحٚت افتل يتًٚمِقن هب ،ٚـؾ ذفؽ مـ صٖٕف أن ي
بـيأزم ٜافَْد أو يإصُٚفٔ ٜافَْد افتل ينُق مْٓ ٚافَْٚد ادحدَ ثقن ،وفُـ آشـتّرار ذم
ٍ
هذا افًرض افتٚرخيل -ظذ متًتف ٓ -يسّح بـف افقؿـ ٝادٍـسض دَدي ٍ
ٕيريـ ٜـٓـذه
مـٜ
َ
ي
افًـذر ظــ آشـتّرار ،فُـل ٓ ُأ ِثَـ َؾ ظِٔـف؛ إذ إْٔـل مـٚ
ادَدي م ،ٜفذا أشتّٔح افَـٚرئ
َ
ٍ
ٍ
ظجـ  ،ٚم
ؿرون ،وبَٔـ ٝأمـٚمل شـبً ُ ٜؿـرو ٍن
اشتًرضِ ٝمـ تٚريخ ادهىِح إٓ ثالث َٜ
ُ

أحتدث ظْٓ ،ٚوإن ـ ٕٝٚؿد بَٔ ٝـِّ ٌ ٜأخر ٌة ٓ بد ِمـ اختتٚم هذا افبح ٞهب ٚوهل<

أن دراش ٜادهىِحٚت ،شقا ٌء أـ ٕٝٚؿديّ ً ٜأم حديث ً ،ٜوتقضٔح مٍٓقمٚهتـ ٚأشـٚس
وتقضح مبٚدئف.
افٍـ
ي
افدراش ٜافًِّٔ ٜاجلٚدةّٕ ،ن ٚترشؿ مً ٚم ي

وأن وضع مًج ٍؿ ٍ
َدي افَديؿ ،وهذا مـ ٚأضّـح إفٔـف ِمــ هـذه
دؿٔؼ فِّهىِح افْ ي
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
حديث ٜظذ ُأ ُش ٍ
شِّٔ ،ٜجيّـع بـغ
س
َٕديٜ
مهىِحٚت
ادَدي م ،ٜيسٚظد ظذ وضع مًجؿ
ٍ
مهـىِحٚت فًِـقم
ويّٓـد إلجيـٚد مقشـقظٜ
ضريػ مهىِحٚتْ ٚبج ٕٛٚافتِٔـد،
دؾتٔف
َ
ي
افًربٔ ٜمتًددة حَقل ادًرؾ ،ٜفٔس ٝؿٚس ًة ظذ مهىِحٚت افَْد وإدب ؾحس ،ٛبؾ
ُتو ،ٚإفٔٓ ٚمهىِحٚت اف ًَروض وافَٚؾٔ ٜوافْحق وافكـ ،وؾَـف افٌِـ ٜوافِسـٕٚٔٚت
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مٔٚديـ ذم دراش ٜافٌِ ٜوإدب ،أشق ًة بٚدقشـقظٚت افُبـرة
وإشِقبٔ ٜوم ٚيستجد ِمـ
َ
ضًِ ٝهب ٚظِْٔ ٚحوٚرة افَرن افًؼيـ ،وؿـد يُـقن ِمــ ٕٚؾِـٜ
ادتًدي دة إؽراض افتل
ْ
افَقل أن ٕنر إػ إٔف فٔس ظٔب ً ٚأن ُت ِ
مًٚين افًبٚرات افنـٚئً ٜذم َٕـدٕٚ
ادهىِحٚت
راج َع
ُ
َ
َ
ب افَـديؿ ،ؾوـ ً
فتحررٕـ ٚهـذه ادراجًـ ٜمــ شـِى ٜآزدواجٔـٜ
افًر ي
ال ظــ احلـدي ،ٞي
ادْىَل افسِٔؿ ،بتقحٔـد ادهـىِحٚت
ؾتَربْ ٚمـ افتٍُر
ي
وافساـّٔ ٜوؾقىض آجتٓٚد ،ي
ادتًدي دة فٍِّٓقم افقاحد ،بٚصىٍٚء ادهىِح إدق وإرصؼ افذي تتـقؾر ؾٔـف افؼـوط
افتل وضًٓ ٚافًِاء فهْٚظ ٜادهىِح وإمُ ٜٕٔٚخِقده ،وخٚص ً ٜإًِْٕٔ ٚؿ أن افٌِـ ٜافتـل
ستًّؾ ذم وصػ إدب وافنًر حتتّؾ -بٚشتّرار -ـثـر ًا ِمــ افسٍسـى ٜوافًبـٚرات
ُت َ
اجلـؿ افٌٍـر ِمــ ُـتـٛ
ؽر ادسٗوف ،ٜوهذا اهلد ،هق افذي دؾًْل إػ آظتُـ ،ٚظـذ
ي
افساث؛ ـُت ٛافبالؽ ٜوافَْد ،وـت ٛإدب ،وـت ٛافٌِـ ٜوادًـٚجؿ ،وـتـ ٛافتٍسـر
ووؿٍـ ٝظْـد
وظِقم افَرآن واحلدي ،ٞوـت ٛافٍالشٍ ٜادسِّغ وـت ٛادهـىِحٚت،
ُ
هذه إخرة وؿٍ ً ٜضقيِ ً ٜـُتٚب يـن ،ٚاصىالحٚت افٍْقن فِتٕٓٚقي ،ويافتًريٍٚت
ففرَٕٔل ،ويحدائؼ إٕقار ذم حَٚئؼ
قي ،ويمديْ ٜافًِقم
فِجرجٚين ويافُِٔٚت فُِ ٍَ ي
ي
ي
ٕؿتْص مْٓ ٚادهىِحٚت افَْدي ٜوإدبٔـ ٜوأصـبٚه
افرازي؛
إرار فإلمٚم ؾخر افدي يـ
َ
ي
ادهىِحٚت ،وأؽربِؾ ادساـؿ مْٓ ٚفٍرز ي
افٌِ ٞمـ افسّغ ،وم ٚيـدخؾ ذم صـّٔؿ إضـٚر
وجٓـدت ذم تًريـػ ي
ٍ
مهـىِح
ــؾ
ادًجّ ،ٜوم ٚيتقضع مْٓ ٚظذ اهلقامش واحلقار،
ُ
َ
فٔسـٓؾ
تًريٍ ً ٚدؿَٔ ً ،ٚـا ٕىؼ بف واضًقه ،مر يتب ً ٚهذه افتًريٍٚت حس ٛتـٚريخ وٓدهتـ،ٚ
رصد تىقر دٓٓهت ،ٚوافقؿق ،ظذ ادُرر مْٓ ،ٚوافذيـ تًٚمِقا مع ـتـ ٛافـساث ٓ بـد
أّنؿ حليقا طٚهرة تُرار إؾُٚر إن  م َأ ُؿ ْؾ رؿتُٓ ٚ ،ٚيّـؾ ادْ يَـ ٛؾٔٓـ ٚظـذ افوـجر
صحٔح أن مُْؿ َمـ يًـسض
وإشَٚط افُثر مـ اف ٌُثٚء افذي ًٕس ،بٖٕف ٓ يٍْع افْٚس،
ٌ
بٖن ضخٚم ٜهذا افًّؾ تْقء هب ٚافًهب ٜأوفق افَقة ،وتنٍؼ ظذ اجلٓقد افٍرديـ ٜأن تَـق َم
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هبــ ،ٚويَِــل بتبًــ ٜمثــؾ هــذه ادؼــوظٚت افوــخّ ٜظــذ ظــٚتؼ ادجـ ِ
ـٚمع واجلٚمًــٚت
وادٗشسٚت افرشّٔ ،ٜوفُـ دمربتْ ٚمع مثـؾ هـذه ادٗشسـٚت توـًػ تًقيِْـ ٚظِٔٓـ،ٚ
وتَقي ثَتْ ٚبٚجلٓقد افٍردي ،ٜوهؾ إٔجزت ـزيٚت ادًجـات وضـخٚم ادقشـقظٚت ذم
ي
تراثْ ٚافًئؿ إٓ اجلٓقد افٍرديٜ؟!
حتري تٚريخ وٓدة ادهىِح هق خىـق ٌة أشٚشـٔ ٌ ٜومّٓـ ٌ ٜظـذ
هذا بٚإلضٚؾ ٜإػ أن ي
تٚرخيل فٌِ ٜافًربٔ ٜـ يِٓ ،ٚوإن ـٚن هذا إخر صً ٛادْـٚل ،ودوٕـف
ضريؼ وضع مًج ٍؿ
ي
خرط اف ََتٚد ،وفُـ افًِؿ ٓ ئٖس ،وافبح ٓ ٞيًر ،افَْقط.
ِ
ادتىٚول افذي إٍَٔتُـف ذم مجـع ادهـىِحٚت افَْديـ ٜواشتَهـٚئٓ ٚذم
ذم هذا افزمـ
ميّٚنِ ٚمـ ادهٚدر ادىبقظ ٜوادخىقض ،ٜـُ ٕٝٚدور افْؼ تىِع ظِْٔ ٚبـبًض ادهـٍْٚت
ي
ؿري ٛأو ٍ
ٍ
ادقضقع افـذي إٔـ ٚبهـدد
بًٔد
ذم ادهىِحٚت ،وأظس ،أن بًوٓ ٚيّس ِمـ
َ
افبح ٞؾٔف ،تتْٚوفف مر ًة بٚإلشٓٚب ،ومر ًة بٚإلجيٚز ،ومر ًة ثٚفث ً ٜبٓٚؿتهٚر ظذ إيراد مرادؾف
ذم إُِٓٔزي ٜأو افٍرٕسٔ ،ٜومر ًة رابً ً ٜبٚإلبحـٚر ذم ظـ ٚم ادهـىِحٚت افٌربٔـ ٜادقازيـ،ٜ
ؾقف ِدَ ت ذم افثإْٔٔٚت وافتسًْٔٔٚت جمّقظ ٌِ ٜمـ ادهٍْٚت؛ ـٚدًجات افَ ئّ ٜافتـل أفٍٓـٚ
ُ
افدـتقر أدد مىِقب ذم افبالؽ ٜوافَْد ،ومًجؿ افـدـتقر بـدوي ضبٕٚـ ٜذم افبالؽٔـٚت،
وجمّقظ ٜـت ٛادهىِحٚت افتل أفٍٓ ٚأدبٌ ٚء مٌٚرب ٌ ،ٜبهٍتٓ ٚرشٚئؾ جٚمًٔ ٌٕ ،ٜـٚفقا ؾٔٓـٚ
ٍ
تٗرؿـف
بتقجٔف مـ أشتٚذ اجلٔؾ افًالم ٜافدـتقر أجمد
أفَٚب ً ٚظِّٔ ً،ٜ
افىرابِز افذي ـ ٕٝٚي
ي
افَْدي ،وأم ٙظّره وهـق يىّـح إػ ي
حـؾ هـذه اإلصـُٚفٜٔ؛ إذ بـدأ
إصُٚفٔ ٜادهىِح
ي
ٍ
بتُقيـ يورصٍ ٜ
ـْ ٝأحد أظوـٚئٓ ،ٚثـؿ
ظّؾ
جزئٔ ٜذم اخلّسْٔٔٚت ،ذم جٚمً ٜدمنؼُ ،
َ
واصؾ ضّقحف افَْدي ذم اجلٚمًٚت ادٌربٔ ،ٜويٖيت ظذ رأس ؿٚئّـ ٜضالبـف مــ ادٌٚربـٜ
افبقصـٔخل ،ؾبـدأ ضٚفبـ ً ٚوإتٓـك مً يِـ ًا،
افَْدي افدـتقر افنٚهد
ادتحّسغ فِّهىِح
ي
ّ
ي
ووؿػ متٍ ًٚ ٕٔٚذم شبٔؾ خدم ٜؿؤ ٜادهىِح.
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ـا دؾً ٝادىٚبع ـتب ً ٚفِدـٚترة< ادريس افْـٚؿقري  ،وشـًٔد ظِـقش  ،وخـر اهلل
ي2

ي1

افسًداوي  ،وجبقر ظبد افْقر  ،وجمدي وهب ٜوـٚمـؾ ادْٓـدس  ،ومٔنـٚل ظـٚي ،
ي4

ي3

ي6

ي5

وإمٔؾ يًَقب  ،وـال ظٔد  ،وإبـراهٔؿ ؾتحـل  ،وضـٚحل ظبـد افبـٚؿل  ،وريّـقن
ي7

ي9

ي8

ي10

ضحٚن  ،وحمّد ظزام .
ي11

ي12

ُْؼ بًد،
ُيو ،ٚإفٔٓ ٚجمّقظ ٌ ٜأخرى ِمـ افرشٚئؾ اجلٚمًٔ ٜافتل م ٚزاف ٝمرؿقٕ ً ٜد ٚت َ
واختٍِــ ٝمْــٚه ٟهــٗٓء ادــٗ يفٍغ ،ؾبًوــٓ ٚإٍٔــؼ ـٚمــؾ جٓــده ذم افتْيــر دٍٓــقم
افَْـدي ،ؾٖصـٚب حْٔـ ً،ٚ
يادهىِح  ،وبًوٓ ٚأخر دخؾ ذم مًًّ ٜافتٖفٔػ ذم ادًجؿ
ي
وجٓـٚت ٕيـر هـٗٓء ادـٗ يفٍغ ذم مًـٚمجٓؿ ،ــا
وتٍٚوتـٝ
وجَ َٕ ٚبف افهقاب حْٔ ً ٚآخر،
ُ
ْ
ِ
تٍٚوت ٝأهداؾٓؿ ذم افتٖفٔػ ،هذا ؾو ً
ادتخههـ ،ٜوافهـحػ
ُؼـ ذم ادجـالت
ي
ال ظـا ٕ َ
ادجـٚمع واجلٚمًـٚت
ظَـدهتٚ
افسٔٚرة ،وصدر ظــ ادـٗسمرات وافْـدوات افًِّٔـ ٜافتـل
ُ
َْ
ب ،ـا ؿٔؾ ،وــٚن ـِـا
وادٗشسٚت افثَٚؾٔ ٜفتدارس إصُٚفٔ ٜادهىِح وأزم ٜافَْد افًر ي
ـتٚب مـ هذه افُت ،ٛدؾًْـل افٍوـقل افًِّـل فال يضـالع ظِٔـف ،ؾحـدثتْل ٍٕزـ
ُوفِدَ
ٌ
ػ ظـ مؼوظل ذم تٖفٔػ مًجؿ ادهىِحٚت افَْدي،ٜ
إمٚرة بٚفرـقن إػ افد َظ ٜأن أتقؿ َ
) (1ادريس الناقوري :املصطلح النقدي يف نقد الشعر لقدامة بن جعفر ،دار النشر املغربية.3984 ،
) (2سعيد علوش :معجم املصطلحات األدبية املعاصرة.
) (3خري هللا السعداوي :مصطلحات نقدية ،أصوهلا وتطورىا إىل هناية القرن السابع للهجرة.
) (4جبور عبد النور :املعجم األديب ،نشرتو دار العلم للماليني ،بريوت .3979
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مكتبة لبنان.3979 ،
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ؽر أن ٍٕز إخرى ،ويبدو أن فإلٕسٚن ٕ ٍْ َس ْغ ،أو رأ َي ْغ ،ـا ؿٚل افنٚظر<
رأي يؽػــه
لؽــل امــر ٍ رأيــانٌ :

ــازع
ظـــن المـــء أحقاكـــ ًا،
ورأي ُيــ ُ
ٌ

ؿِ <ٝؽر أن ٍٕز إخرى افتل تستًذب افبحـ ،ٞوهتـقى ادنـٚق ،وتىّـح إػ
ؿىًـ ٝؾٔـف مئـٚت
بِقغ اهلد ،تك ظع بٚدتٚبً ،ٜومقاصـِ ٜادسـرة ذم افىريـؼ افـذي
ُ
ؿرأت ـتٚب ً ٚذا ٍ
إتزظـ ٝاإلحبـٚط ِمــ ٍٕزـ
ظّـع
صِ ٜبّؼو ٍع
ؾُْ ٝـِا
اخلىقات،
ُ
ُ
ُ
ي
ٍ
واؿتًْ ٝبٖن ذم ذخريت افُثر  ٚأضٍٔف ِمـ ٍ
ظِّٔ ،ٜيْتٍع هبـُ ٚؿـرا ُء هـذا ادؼـوع،
مقاد
ُ
يْىبؼ ظع ؿقل ادتْبل<
واؿتًْ ٝبٖن ِمـ احلُّ ٜإسمُ ٚم م ٚبدأت بف ،وـْ ٝأخنك أن
َ
وٓ كــــل ف َعــــ ٍ
وما كـل ٍ
ٍ
ال لـــــه بؿــــتؿ ِم
بػاظـل
هـاو لؾجؿقـل
أصٓر؛ ٕٕك ،إػ أوفقي ٍ
ٍ
ٚت ـ ٕٝٚتٍرضـٓ ٚظـع أظبـٚئل
ؾُْ ٝأرــ افًّؾ ظدة
ُ
ؿٚربـٝ
اجلٚمًٔ ،ٜثؿ أظٚود افًّؾ ذم ادًجؿ ،وفق ددة ؿد تىقل وؿد تَكـ ،وأن وؿـد
ُ
ؾقجـدت حهـِٔ ٜهـذه افسـْقات تتْٚشـ ٛمـع
ٕيرت
ِمـ بِقغ افَّ ٜافتل أصبق إفٔٓ،ٚ
ُ
ُ
ووجدت حهـِٔ ٜذفـؽ
ميـ،
ُ
اجلٓقد افتل إٍَٔتٓ ٚذم يتَّٔش ادٚدة افتل تتبًتُٓ ٚذم ـؾ ي
ٍ
ب ،وهل<
مهٍْٚت ذم شِسِ ٜادهىِح
تسٍر ظـ شتٜ
افَْدي وإد ي
ي
ب ،صـدر ظــ مرــز ادِـؽ
-4ـن ،ٚافًبٚرات افَْدي ٜوإدبٔ ٜذم افـساث افًـر ي
ؾٔهؾ فِبحقث وافدراشٚت اإلشالمٔ4641 ،ٜهـ4;;;-م.
-4مًجؿ ُـزيٚت ادهىِحٚت افَْدي ٜوإدبٔ ٜوادهىِحٚت افٍٚرشٔ ٜوافٔقٕٕٔٚـٜ
افدخِٔ ٜذم افساث افًرب4;;; ،وهق ـتٚبْ ٚهذا.
افَْدي ورواؾده.
-5ادًجؿ افنٚمؾ فِّهىِح
ي
-6افرشٚئؾ افَْدي ٜافساثٔ ،ٜحتَٔؼ وذح ودراش.ٜ
افَْدي ،مرتب ً ٜهجٚئٔ ً ٚحسـ ٛافَـقاذم ،مجـع
-7افْهقص افنًري ٜذات ادوّقن
ي
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ودراش.ٜ
ًٕ -8قت افَهٚئد وأشاؤه ٚوافَّٔ ٜافَْدي ٜهل.ٚ
وافُت ٛإربً ٜإخرة ؿٔد افىبع.
ظام ٌة يف صقاغة ادصطؾح:
قواظد َ
اشـتٍدت ِمــ ذوط وضـع
وفٔس ِمـ بٚب تزـٔ ٜافٍْس وافًّؾ أن أؿـقل< إْٕـل
ُ
ادجٚمع افًِّٔ ،ٜواف يِجٚن اخلٚصـ ،ٜو ُظ َِـدَ ْت هلـٚ
ادهىِح ،وافَقاظد افًٚم ٜافتل أؿرهتٚ
ُ
ب ،وضبَتٓـ ٚذم وضـع ادهـىِحٚت افَْديـ ٜذم هـذا
ادٗسمرات وافْدوات ذم افقضـ افًر ي
ادًجؿ ،ومـ هذه افَقاظد<
ٍ
َ
مالبس.ٜ
مدفقيل افٍِي ٜفٌ ً ٜواصىالح ًٕ ٚدٕك
 -4مراظٚة اداثِ ٜأو ادنٚرـ ٜبغ
وٕبدأ بٚفدٓف ٜافٌِقي ،ٜثؿ ٕتبًٓ ٚبٚفدٓف ٜآصىالحٔ.ٜ
ٍ
ٍ
افًِّـل افقاحـد؛ دمْبـ ً ٚفِقؿـقع ذم
واحـد فٍِّٓـقم
مهـىِح
 -4آؿتهٚر ظذ
ي
آضىراب وافٍقىض آصىالحٔ.ٜ
 -5دمْ ٛتًدد افدٓٓت فِّهىِح افقاحد ،إذا أمُـ ذفؽ.
ٍ
ٍ
ٍ
صٚفح
وظربٔ ،ٜوهق
ظِّٜٔ
مهىِحٚت
 -6افتزام م ٚاشتًُّؾ أو م ٚاشتَر ؿدي ًا مـ
ٌ
فالشتًال اجلديد.
 -7دمْ ٛادهىِحٚت إجْبٔ ،ٜافَديّ ٜواحلديث.ٜ
 -8إيثٚر افٍِي ٜادٖهقف ٜظذ افٍِي ٜافْٚؾرة افقحنٔ.ٜ
ٍ
 -9إيثٚر افٍِي ٜادٍردة ظذ ادهىِح ادرـِ ٛمـ ٍ
ظبـٚرة .يبٚشـتثْٚء ـتـٚب
مجِ ٜأو
يـن ،ٚافًبٚرات افَْدي ٜافذي ضبًٔتف تٍرض ذفؽ .
 -:دمْ ٛإفٍٚظ افً ٚيمٔ ٜواصتَٚق مهىِحٚت مْٓ.ٚ
افًِّل ظذ ادقفدات وادحدَ َثٚت.
; -تٍُوؾ مهىِحٚت افساث
ي
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ٍ
ب
 -41دمْ ٛتًري ٛادهىِحٚت إجْبٔ ٜإٓ إذا تًـذر افًثـقر ظـذ فٍـظ ظـر ي
مالئ ٍؿ.
ٍ
ب ؿـدي ٍؿ ،واشـتٍْٚد
 -44ظدم جقاز افْح ٝإٓ ظْد ظدم افًثقر ظـذ فٍـظ ظـر ي
ٍ
ٍ
ٍ
وترمج ،ٜوأن ُيراظك ذم افٍِظ ادْحقت مالءمـٜ
وجمٚز
اصتَٚق
وشٚئؾ افٌِِ ٜمـ
ب.
افذوق افًر ي
ادجـٚمع افًربٔـ ،ٜوأؿرهتـٕ ٚـدوة يتقحٔـد
أهؿ افَقاظـد افتـل وضـًتٓٚ
ُ
هذه بًض ي
مْٓجٔٚت وضع ادهىِحٚت افًِّٔـ ٜاجلديـدة ،افتـل ٕيّٓـ ٚمُتـ ٛتْسـٔؼ افتًريـٛ
بٚفربٚط  ،4;:4واصسك ؾٔٓ ٚثِق ادجٚمع افًربٔـ ٜوادراــز افِسـ ٜٕٔٚووزارات افسبٔـٜ
ب.
وافتًِٔؿ ذم افقضـ افًر ي

ي1

مْٓ ٟافًّؾ ذم هذا ادًجؿ<
يهىْع افبٚح ٞادٗ يفػ جمّقظ ًِ ٜمـ أصـُٚل ادْـٚه ٟيًتَـد مًٓـ ٚأّنـ ٚتقصـِف إػ
اهلد ،افذي يرتؤف ،ويسًك إػ حتََٔف ،ويتقخك -وفق ـٍِف ذفؽ َظَْت ً ٚومنَ ً -ٜأن َ
يبِغ
افنُؾ إمثؾ ذم صًْٔفِ ،
ومــ أجـؾ حتَٔـؼ هـذا اهلـد ،يـزاوج افبٚحـ ٞبـغ ادـْٟٓ
افتـٚرخيل تـٚر ًة أخـرى ،وتتوـٚؾر هـذه
افقصٍل تـٚر ًة ،وادـْٟٓ
اإلحهٚئل تٚر ًة وادْٟٓ
ي
ي
ي
آشتْتٚجل افذي يستْىِؼ افْهـقص ،فٔسـتْبط مْٓـ ٚافتًريٍـٚت
ادْٚه ٟمُِِ ٜبٚدْٟٓ
ي
ٍ
ٍ
افتل يهقؽٍٓ ٚ
واضح ،ٜويسر ادْٓ ٟظذ افْحق افتٚيل<
ظِّٜٔ
بٌِٜ
 -4حك ادهٚدر افَديّ ٜافتل يُّـ أن تُقن ميْ ٜآصىالحٚت وتهٍْٔٓ.ٚ
 -4اشتخراج افْص افذي يْىقي ظذ ادهىِح ادْنقد.
ٍ
مقض ٍح فِّهىِح افذي ينِّف افـْص ،و ُيتَـقخك ذم
 -5حمٚوف ٜافتَديؿ
بتًريػ ي
افتَديؿ إشِقب افًِّل افدؿٔؼ افقاضح افذي تتىِبف صْٚظ ٜادًجؿ.
) (1مقدمة يف علم املصطلح ،الدكتور علي القامسي.338-307 ،
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 -6ذح مًْك ادهىِح ذح ً ٚشِٔ ًا بًٔد ًا ظـ اإلشٓٚب افذي ُيتِّـف افُتـٚب
ِ
ادٍْرد أو ادَٚف ٜافىقيِ.ٜ
ُ
أترك ٕصحٚب ادهٚدر -وخٚص ٜافَْديـ ٜوإدبٔـ -ٜأن يتُِّـقا بٍٖٕسـٓؿ
-7
مًـزيـ ظــ دمـٚرهبؿ ذم افقصـقل إػ
مًرؾغ مهىِحٚهتؿ بٌِتٓؿ اخلٚص ،ٜي
ي
افهٌٔ ٜآصىالحٔ ٜافتل ضّْقه ٚذم مٗفٍٚهتؿ ،وأترك فَٚرئ هـذا ادًجـؿ
أن ينٚرـْل ذم دؿ ٜؾٓؿ ادهىِح ،ومدى إىبٚق افتسـّٔ ٜظِٔـف ،وهـذا وإن
ٍ
جٓـ،ٜ
أضٚل ذم تًريػ ادهىِح ،إٓ إْٔل وجد ُتف ِمــ إمٕٚـ ٜافًِّٔـِ ٜمــ
ومنٚرـ ٜافَٚرئ ٓشتْبٚط افتًريٍٚت ِمـ ٍ
جٓ ٜأخرى.

إهؿ وإصٔع فِّهىِح افذي تتًدد إشاء فف ،فُـل ييـؾ
 -8اختٔٚر آشؿ
ي
آف ٝإػ ٍ
رء ِمـ
اشؿ واحدٌ ؛ دمْب ً ٚفتًددي ٜافتسّٔٚت افتل ْ
فِّهىِح افقاحد ٌ
آضىراب ذم ادٍٓـقم؛ ــا هـل احلـٚل ذم تًـدد بًـض ادسـّٔٚت افساثٔـٜ
فٍِّٓقم افقاحد ٚ ،أشٓؿ ؾٔا ُيسّك يأزم ٜادهىِح افتـل آفـ ٝإػ تًَٔـد
إصُٚفٔ ٜافَْد.
ٍ
تًٚؿبل،
بنُؾ
 -9ترتٔ ٛادهٚدر افساثٔ ٜافتل تْٚوف ٝادهىِح افقاحد ،وظرضٓٚ
ي
فَٔػ افَٚرئ ظذ تىقر دٓف ٜادهـىِح ،ويـتِّس اإلضـٚؾٚت افدٓفٔـ ٜافتـل
اـتسبٓ ٚادهىِح ظز افَرون.
 -:تقثٔؼ افْهقص وتبٔٚن مهٚدره ٚذم هٚمش صٍحٚت ادهىِح ،مع احلـرص
ظذ تٚرخئ ٜتتٚبًِٓ ٚمـ افتقثٔؼ.
تداخِ ٝذم ادًجؿ بًض ادهـىِحٚت افبالؽٔـ ،ٜدـ ٚحتِّـف ِمــ خهـٚئص
;-
ْ
ٍ
ب ،أمــ ٚادهــىِحٚت افبالؽٔــٜ
ـدي وإد ي
دمًِٓــ ٚذات صــِ ٜبٚدهــىِح افَْـ ي
افكؾ ٜؾَد تٍُِـ ٝادًجـات افبالؽٔـ ٜافتـل شـبَ ٝبتبٔـٚن مهـىِحٚهتٚ
ي
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وتًريٍٓ ٚحت ٝتِؽ ادسّٔٚت.
ادستحسـ إدراج بًض ادهىِحٚت افٍٚرشٔ ٜوافٔقٕٕٔٚـ ٜافتـل
رأي ٝإٔف ِمـ
-41
ُ
َ
تًٚمِ ٝهب ٚادهٚدر افساثٔ ٜوتُررت أشاؤه ٚظذ أؿالم ادهْيٍغ افًـرب إن
واضـح هلـٚ
تًريـػ
ؿٚرئ هـذا ادًجـؿ
ؾٖحبب ٝأٓ يٍقت
مسمج ً ٜأو مًرب ً،ٜ
ٌ
ُ
َ
ٌ
يسٚظده ظذ افتهقر افُٚمؾ فِْص افذي وردت ؾٔف.
رتب ٝادهىِحٚت ترتٔب ً ٚهجٚئٔ ً ٚحس ٛابتداءات حروؾٓ <ٚاهلّزة ،ؾٕٚفػ،
-44
ُ
آصـتَٚؿل افـذي
اجلذري
بٌض افْير ظـ افستٔٛ
ؾٚفبٚء حتك افقاو وافٔٚء ،ي
ي
ي
درج ٝظِٔف مًٚمجْ ٚافَديّـ ،ٜمـع مالحيـ ٜاشـتبًٚد يال افتًريـػ ظْـد
ْ
افبح ٞظـ مقؿع ادهىِح ،وإذا ـٚن ادٍٓقم افقاحـد فـف تسـّٔتٚن أو أـثـر
أظرؾـف أو
وأوردت أخـر ذم ترتٔبـف
ترمجـ ٝفـف ذم إحـدامه،ٚ
ُ
ُ
اهلجـٚئل ،و م ي
ي
واـتٍٔ ٝبٚإلحٚفـ ٜظـذ افسمجـ ٜادٍهـِ ٜفِّهـىِح ذم ترتٔبـف
أترجؿ فـف،
ُ
اهلجٚئل إول؛ دؾً ً ٚفِتُرار ،افِٓؿ إٓ إذا اؿت ٙافتٍهٔؾ خال ،ذفؽ.
ي

افريٚض – 4641هـ
افدــتقر حمّقد افربداوي
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