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 أششف اٌخٍك ٚ اٌّشع١ٍٓ ع١ذٔا ِحّذ ػٍٝاٌصالج ٚ اٌغالَ تغُ هللا اٌّشحّٓ اٌّشح١ُ ٚ        

 .ٚ ػٍٝ آٌٗ ٚ صحثٗ أظّؼ١ٓ

          ٚتؼذ، 

ّْ وً حعاسج ال ذٕشأ ٚال ذمَٛ ئال ٚذعذ ِظا٘ش اإلتذاع ِرع١ٍح فٟ وً  ِٓ اٌّؼشٚف أ

اٌّعاي اٌؼٍّٟ، فم١اَ حعاسج ػشت١ح ئعال١ِح اسذثػ أ٠عا تم١اَ ػٍَٛ : اٌّعاالخ ٚ ِٓ ت١ٕٙا

ّْ اٌٍغح اٌؼشت١ح ٌغح ... اٌشش٠ؼح ٚاٌٍغح ٚاألدب ٚإٌمذ:ِخرٍفح فٟ  ،ٚ ِّا ال ٠خفٝ ػٍٝ أحذ أ

اٌمشآْ اٌىش٠ُ ٚ ٌغح اٌحعاسج ٚ اإلٔغا١ٔح، ذرؼشض ٌٍىص١ش ِٓ اٌّعا٠ماخ ٚػٍٝ سأعٙا 

اٌرشى١ه فٟ لذسذٙا ػٍٝ أْ ذىْٛ ٌغح اٌؼٍَٛ ٚ اٌحعاسج، تً اٌرشى١ه حرٝ فٟ أصاٌح اٌؼٍَٛ 

فاٌؼٍُ تّصطٍحاذٗ ٚ ِفا١ّ٘ٗ ٚ .اٌرٟ ظاء تٙا اٌؼمً اٌؼشتٟ ٚاٌّصطٍحاخ اٌرٟ ذأعغد ػ١ٍٙا

 .ِٕٙعٗ 

 :     ٚػٍٝ أعاط ِا عثك ذّصٍد ئشىا١ٌح تحصٕا فٟ اٌرغاؤالخ اٌرا١ٌح

ً٘ واْ ٌٍؼمً اٌّغٍُ ػٕذ اٌّغ١ٍّٓ ػشتا أَ غ١ش ػشتا لذسج ػٍٝ ذأع١ظ اٌّصطٍح اٌؼٍّٟ -

 ػاِح ٚ اٌّصطٍح إٌمذٞ خاصح؟ 

ّْ اٌّغ١ٍّٓ الرصشٚا ػٍٝ اٌرشظّح ػّٓ عثمُٙ ؟-  أَ أ

  ٚئرا واْ ٘زا اٌّصطٍح ِإعغا فًٙ ٠صذق اٌمٛي ػ١ٍٗ أٔٗ ِصطٍح ػٍّٟ؟                                                                                           -

ٚ ِٓ األعثاب اٌرٟ دفؼرٕٟ ئٌٝ ٘زا اٌثحس؛ أٔٗ واْ ٌٟ اغالع ِؼرثش ػٍٝ ِادج ػٍُ 

أدب ٚ حعاسج ػشت١ح، فىأد : اٌّصطٍح ئٌٝ ظأة رٌه واْ ذخصصٟ فٟ ِشحٍح اٌّاعرش

اٌّثادسج ِٓ األعرار اٌّششف اٌذورٛس تٓ ِصطفٝ أتٛ تىش تاٌّضاٚظح ت١ٓ اٌعأث١ٓ ٚٔمصذ 

اٌّصطٍح ٚاٌحعاسج اٌؼشت١ح ٚ اٌرٟ ٌم١د ذشح١ثا وث١شا ػٕذٞ أْ ٠ىْٛ ِٛظٛع ِزوشذٟ 

: دساعح اٌّصطٍح اٌؼٍّٟ فٟ اٌحعاسج اٌؼشت١ح اإلعال١ِح ،ٌرشعٟ فٟ األخ١ش ذحد ػٕٛاْ

حرٝ "، أِا تإٌغثح ٌٍفرشج اٌّحذدج "ذأع١ظ اٌّصطٍح اٌؼٍّٟ فٟ اٌحعاسج اٌؼشت١ح اإلعال١ِح"

فّشد٘ا ئٌٝ أْ اٌؼٍَٛ اٌؼشت١ح وأد لذ ٔشأخ ٚٚصٍد ئٌٝ ِشحٍح " اٌمشْ اٌشاتغ اٌٙعشٞ

ِرمذِح ِٓ اٌرأع١ظ ٚ إٌعط، وّا واْ ٌحشوح اٌرشظّح حعٛس  فٟ أٚاخش ٘زٖ اٌفرشج، ٚ 

ِذج واف١ح ٌررثغ أصاٌح اٌّصطٍحاخ؛ ٚ أْ " اٌمشْ اٌشاتغ اٌٙعشٞ"ػ١ٍٗ فىأد اٌفرشج حرٝ 

اٌرشظّح ظاءخ فٟ ِشحٍح الحمح ِرأخشج ٌُٚ ٠ىٓ ٌٙا ذأش١ش فٟ اٌّشاحً األٌٚٝ ِٓ ٔشأج ػٍَٛ 

 .اٌؼشت١ح

أِا تإٌغثح ٌٍذساعاخ اٌرٟ ذٕاٌٚد اٌحعاسج اٌؼشت١ح اإلعال١ِح فٟٙ ػذ٠ذج ٚ ِخرٍفح 

ِادج ٚ ِٕٙعا؛ فّٕٙا ِا ٚلف ػٍٝ ظأة إٌشأج ٚ اٌرطٛس ِٕٚٙا ِا ٚلف ػٍٝ ذأش١ش اٌحعاسج 
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اٌؼشت١ح اإلعال١ِح ػٍٝ اٌغشب ،وزٌه ٕ٘ان دساعاخ اٌّغرششل١ٓ اٌرٟ ِٕٙا إٌّصفح 

صغش٠ذ ٘ٛٔىح  ٚأخشٜ غ١ش ِٕصفح وذساعح :ٌـ"شّظ اٌؼشب ذغطغ ػٍٝ اٌغشب"وـىراب

 ".اٌفىش ا١ٌٛٔأٟ ت١ٓ ا١ٌٛٔاْ ٚاٌؼشب"و١ظ فشعر١ٕغ 

 أِا فٟ ِا ٠خص اٌذساعاخ اٌرٟ اػرّذخ ػ١ٍٙا فٕزوش تاٌذسظح األٌٚٝ اٌشا٘ذ 

ٚ اٌرٟ اعرفذخ ِٕٙا فٟ تحصٕا "ِصطٍحاخ إٌمذ اٌؼشتٟ:"اٌثٛش١خٟ ٚ دساعرٗ اٌّٛعِٛح تـ

: فٟ ٔماغ ػذج ٔظش٠ا ٚ ذطث١م١ا ،وزٌه دساعح ئعّاػ١ً أحّذ ػّا٠شج ِٓ خالي ػٍّٗ 

،وّا واْ ٌٍثاحس اٌحاض ػثذ " اٌّغرششلْٛ ٚ ٔظش٠اذُٙ فٟ ٔشأج اٌذساعاخ اٌٍغ٠ٛح اٌؼشت١ح"

 .حعٛس فٟ تحصٕا ِٓ خالي ِماالذٗ فٟ اٌّصطٍح - سحّٗ هللا-اٌشحّٓ صاٌح

 .ِذخً ٚفص١ٍٓ ٚخاذّح:ٚلذ لّٕا ترمغ١ُ تحصٕا حغة اٌخطح اٌّرىٛٔح ِٓ 

 .         فاٌّذخً ذُ ذؼش٠ف اٌّصطٍحاخ ف١ٗ  ِٓ اٌعأة اٌٍغٛٞ  ٚ االصطالحٟ

، "اٌّصطٍح اٌؼٍّٟ فٟ اٌحعاسج اٌؼشت١ح اإلعال١ِح"         أِا اٌفصً األٚي فؼْٕٛ تـ

، "اٌّصطٍح اٌؼٍّٟ ٔشأذٗ ٚ ذطٛسٖ:" ذعّٓ شالشح ِثاحس ؛فىاْ اٌّثحس األٚي تؼٕٛاْ

: ٚػاٌعٕا ف١ٗ ٔشأج اٌّصطٍح اٌؼٍّٟ ٚ ششٚغ ٚظؼٗ ، فٟ ح١ٓ ظاء اٌّثحس اٌصأٟ تؼٕٛاْ 

،ذٕإٌٚا ف١ٗ أصاٌح اٌّصطٍح "أصاٌح اٌّصطٍح اٌؼٍّٟ فٟ اٌحعاسج اٌؼشت١ح اإلعال١ِح"

اٌّعاص ٚاالشرماق )اٌؼٍّٟ شُ ٚلفٕا ػٍٝ آ١ٌاخ ٚ ٚعائً ٚظغ اٌّصطٍح ػٕذ اٌؼشب اٌمذاِٝ 

: ،أِا اٌّثحس اٌصاٌس فؼْٕٛ تـ (ٚاٌم١اط ٚ إٌحد ٚاٌرشو١ة ٚاٌذخ١ً ٚاٌرؼش٠ة ٚاٌرشظّح

ذطشلٕا ف١ٗ ئٌٝ حشوح اٌرشظّح ِٓ ح١س  "أشش ذشظّح اٌفٍغفح ا١ٌٛٔا١ٔح ػٍٝ اٌّصطٍح اٌؼٍّٟ"

أعثاتٙا ِٚشاحٍٙا شُ ػمذٔا ِٛاصٔح ت١ٓ تؼط اٌّفا١ُ٘ ٚ اٌّصطٍحاخ فٟ إٌظاَ اٌٍغٛٞ 

 . ا١ٌٛٔأٟ ٚ اٌؼشتٟ

عُ تـ ُٛ ،ٚذعّٓ " ِصطٍح إٌمذ األدتٟ فٟ اٌحعاسج اٌؼشت١ح اإلعال١ِح"أِا اٌفصً اٌصأٟ ف

ٚظغ اٌشؼشاء ٌٍّصطٍح :"٘زا اٌفصً أ٠عا شالشح ِثاحس ؛فعاء اٌّثحس األٚي تؼٕٛاْ

ذٕإٌٚا ف١ٗ ِشاحً ٚظغ اٌّصطٍح ٌذ٠ُٙ شُ غث١ؼرٗ ٚأصٌٛٗ ٚغشق ٚظؼٗ ، فٟ " إٌمذٞ

ف١ٗ ذمذ٠ُ " ٚظغ إٌماد ٚاٌثالغ١١ٓ ٌٍّصطٍح إٌمذٞ:"ح١ٓ خصص اٌّثحس اٌصأٟ تؼٕٛاْ

ِٛظض ػٓ اِرضاض إٌمذ تاٌثالغح شُ ٚلفٕا ػٕذ ّٔارض ِٓ إٌماد ٚ اٌثالغ١١ٓ ٚ ٚظؼُٙ 

" ّٔارض ِٓ اٌّصطٍح إٌمذٞ األدتٟ:"ٌٍّصطٍح إٌمذٞ ،أِا اٌّثحس اٌصاٌس فىاْ تؼٕٛاْ

دسعٕا ف١ٗ تؼط اٌّصطٍحاخ إٌمذ٠ح األدت١ح ِٓ خالي ذحذ٠ذ ِؼٕا٘ا فٟ اٌّؼاظُ  شُ فٟ 

 .اعرؼّاي اٌشؼشاء ٌٙا شُ ِٓ خالي ورة اٌرشاز

 .         أِا اٌخاذّح روشٔا ف١ٙا  أُ٘ إٌرائط اٌّرٛصً ئ١ٌٙا فٟ اٌثحس 

        ِٕٚٙط اٌذساعح اٌرٟ اذثؼٕاٖ حغة غث١ؼح ِٛظٛػٕا ٘ٛ اٌّضاٚظح ت١ٓ إٌّٙط اٌٛصفٟ 

 .اٌراس٠خٟ ،ٚإٌّٙط اٌرح١ٍٍٟ إٌمذٞ 
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       ٚ٘ذفٕا ِٓ ٘زٖ اٌذساعح اورشاف ِغاّ٘ح اٌؼمً اٌؼشتٟ اٌؼٍّٟ ٚ ذع١ٍاذٗ فٟ اٌفىش 

اٌٍغٛٞ اٌؼشتٟ تخصٛص١اذٗ ٚػثمش٠رٗ ٚأصاٌرٗ ،ٚذث١١ٓ أْ اٌرشاز اٌؼشتٟ ٠حًّ ل١ّح 

 .ػ١ٍّح

           ِٚٓ اٌصؼٛتاخ اٌرٟ اػرشظرٕا  ،اٌفرشج اٌّحذدج الٔعاص اٌثحس ٚ ػّك اٌّٛظٛع ، 

ػذَ أعاص ِزوشج فٟ ِشحٍح ا١ٌٍغأظ اٌرٟ ٌُ ذىٓ ِمشسج ِٓ غشف اإلداسج واْ ِٓ شأٔٗ أْ 

ّْ اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌّشاظغ  ٠ىغثٕا ِٕٙع١ح أوصش حٛي اٌثحس ،ٕٚ٘ان صؼٛتح أخشٜ ذرّصً فٟ أ

وأد ذعثػ تؼط األحذاز اٌراس٠خ١ح ٚفك اٌرم٠ُٛ ا١ٌّالدٞ ِّا شىً ػائما أِاِٟ ٚ٘ٛ ِا 

 .ظؼٍٕا ٔثحس ػّا ٠ٛافمٙا فٟ اٌرم٠ُٛ اٌٙعشٞ ،حشصا ِٕا ػٍٝ اٌعثػ اٌصح١ح ٌرٍه اٌرٛاس٠خ

       ٚ ال ٕٔغٝ فٟ ٘زا اٌّماَ أْ ٔرمذَ تاٌشىش اٌعض٠ً ألعرارٞ اٌزٞ ذفعً تاإلششاف ػٍٝ 

٘زا اٌثحس اٌذورٛس تٓ ِصطفٝ أتٛ تىش حفظٗ هللا ػض ٚظً ،فاهلل أعأي أْ ٠عض٠ٗ ػٕٟ 

اٌعضاء األٚفٝ ػٍٝ ِا أعذٜ ِٓ ٔصح ِٚا أٔفك ِٓ ٚلد ٚلَٛ ِٓ ػٛض ،ٚئٌٝ وً ِٓ أعُٙ 

فٟ ئخشاض ٘زا اٌثحس ٚأػإٟٔ ػٍٝ ذز١ًٌ ػمثاذٗ ،ٚاٌحّذ هلل أٚال ٚ آخشا ٚ اٌزٞ تٕؼّرٗ ذرُ 

 .اٌصاٌحاخ ٚ هللا ِٓ ٚساء اٌمصذ 

 

 

                                                                                       ِغرغأُ فٟ 

                                                                                      08/05/2017 . 
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معنى :           ففً التعرٌفات اللغوٌة  وردت مفردة الحضارة وقد ارتبطت معان منها

خالف البادٌة، ثم أخذت مفهوم آخر ارتبط بمكان وجود الماء، و هذا عند األزهري، لتحمل 

بعد ذلك معنى نقٌضا للغٌاب، فالِحضارة هنا اإلقامة فً الحواضر أي فً تجمعات و قرب 

الماء، فهً تتمٌز باالستقرار و طٌب المقام على عكس البادٌة التً اتصفت بجفاف المناخ و 

 .التنقل و الترحال

          فهذا المفهوم و إن كان بعٌد عن المفهوم الذي نعرفه الٌوم إالّ أّنه ال ٌنفك عنه ذلك 

 .أن عناصر من المجتمع و الماء و  غٌرها هً من مقومات قٌام الحضارات

أشرنا سابقا إلى أّن العلماء ٌختلفون فً تحدٌد مفهوم الحضارة، و من  :اصطالحا- ب

 :تعرٌفاتهم

نظام '' : بأّنها '' قصة الحضارة'' عّرف لنا الحضارة فً كتابه :ول واٌرٌل دٌورانت- 1

الموارد : اجتماعً ٌعٌن اإلنسان على الزٌادة من إنتاجه الثقافً، و تتألف من عناصر أربعة

االقتصادٌة، و النظم السٌاسٌة و التقالٌد الخلقٌة و متابعة العلوم و الفنون، وهً تبدأ حٌث 

.ٌنتهً االضطراب و القلق
2

 

هً مجموعة منظمة من االستجابات التً تعلمها األفراد و '' :  عّرفها بقوله:الرف لنتون- 2

.''أصبحت جزءا من ممٌزات المجتمع
3

 

ثمرة كّل جهد ٌقوم به '' : بأّنها'' الحضارة'' وردت عنده فً كتابه : حسٌن مؤنس- 3

اإلنسان لتحسٌن ظروف حٌاته سواء أكان المجهود المبذول للوصول إلى تلك الثمرة 

.''مقصودا أم غٌر مقصود، سواء أكانت الثمرة مادٌة أم معنوٌة
4

 

هً الحالة المقابلة '' : تطرق لمفهوم الحضارة فً معجمه الفلسفً فٌقول: مراد وهبة- 4

للبداوة و الفطرة، تطلق على جملة من مظاهر التقدم األدبً و الفّنً و العلمً و التقنً التً 

.''تنتقل من جٌل إلى جٌل فً مجتمع واحدا وعدة مجتمعات متشابهة
5

 

إّنما هً نظام متكامل ٌشمل كل ما '' : عّرف الحضارة بقوله: أبو أألعلى المودودي- 5

لإلنسان من أفكار و آراء و أعمال و أخالق فً حٌاته الفردٌة أو العائلٌة أو االجتماعٌة أو 

.''االقتصادٌة أو السٌاسٌة
1

 

                                                           
 .185، ص(حصر)، مادة 3ابن منظور، لسان العرب، مج( 1
 .19، ص2008، 1،دار نوبلٌس، بٌروت، لبنان، ط1زكً نجٌب محمود،ج: ول واٌرٌل دٌورانت، قصة الحضارة، تر( 2
محمد خرٌسات، عصام مصطفى هزاٌمه، محمد عبد الكرٌم محافظة، تارٌخ الحضارة اإلنسانٌة، دار الكندي للنشر و ( 3

 .19، ص1999، 1التوزٌعـ اربد ، األردن، ط
، المجلس 1978حسٌن مؤنس، الحضارة دراسة فً أصول و عوامل قٌامها و تطورها، سلسلة عالم المعرفة، جانفً ( 4

 .13الوطنً للثقافة و الفنون و اآلداب، الكوٌت، ص
 280،ص2007مراد وهبة، المعجم الفلسفً فً معجم المصطلحات الفلسفٌة، دار قباء الحدٌثة، القاهرة، مصر ، ( 5 
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مجموع الشروط األخالقٌة و المادٌة التً تتٌح '' :  ٌرى أّن الحضارة هً :مالك بن نبً- 6

ٌُقدم لكل فرد من أفراده، وفً كّل طور من أطوار وجوده، منذ الطفولة  لمجتمع معٌن أن 

.''إلى الشٌخوخة، المساعدة الضرورٌة له فً هذا الطور أو ذاك من أطوار نموه
2

 

:          بعد النظر فً هذه التعرٌفات ٌتبٌن لنا أّن مفهوم الحضارة عند هؤالء اتخذ اتجاهٌن

اتجاه ٌجعل من الحضارة مفهوما ٌتناول جّل قدرات اإلنسان العقلٌة و النفسٌة و العملٌة 

الموجهة نحو الرقً و التقدم فً جمٌع مناحً الحٌاة مثلما هو عند دٌورانت، لنتون وحسٌن 

مؤنس و مراد وهبة، و اتجاه آخر ربط مفهوم الحضارة بالجانب األخالقً و الروحً 

 .لإلنسان، و تجد هنا عند كّل من المودودي و مالك بن نبً

فٌمكن اعتباره اتجاها خاصا، و ذلك  (هـ808ت )           أّما ما جاء من آراء ابن خلدون 

تفّنن فً الترف '' : فً تأكٌده على ظاهرة الترف المالزمة للحضارة، فٌعّرف الحضارة بأّنها

و إحكام الصنائع المستعملة فً وجوهه و مذاهبه من المطابع و المالبس و المبانً و الفرش 

.''و األبنٌة و سائر عوائد المنزل و أحواله
3

  

          من خالل ما سبق ٌمكننا القول إّن الحضارة تتمثل فً مظاهر الرقً االجتماعً و 

العلمً و األدبً و الفّنً،  الناتجة عن نشاط اإلنسان داخل مجتمعه، بحٌث ٌسعى من خاللها 

 .إلى تحسٌن ظروفه، و التً تكون خاضعة للجانب الروحً و الدٌنً لتلك األمة

و الثقافة           و من المصطلحات الشائعة و التً تتداخل مع لفظة الحضارة، مصطلحا 

'' ، و قد تباٌنت اآلراء فً تحدٌد مفهومهما، بٌن جعلهما مرادفٌن لمصطلح لمدنٌةا

، و بٌن كونهما ٌحمالن خصوصٌة تمٌزهما عنها، إذ اعتبرت أّن الثقافة تشمل ''الحضارة

 .كل الجوانب المعنوٌة للحضارة فً حٌن أّن المدنٌة تمثل الجانب المادي لها

ذلك الكل '' :  و لعّل من التعرٌفات المشهورة لها،  تعرٌف تاٌلورلها بأّنها:مفهوم الثقافة (أ

المركب الذي ٌشمل المعرفة و العقٌدة و الفن و األخالق و القانون و العادات االجتماعٌة 

.''وكل القدرات األخرى التً ٌكتسبها اإلنسان باعتباره عضوا  فً جماعة
4

 

و قصده من هذا التعرٌف أّن الثقافة منظومة شاملة تتكون من كل متداخل و متفاعل مع 

 :بعضه البعض، و لعّل أّنها تشمل من خالل هذا التعرٌف على ثالث عناصر و هً 

 من علوم و آداب و فنون: المعارف- 1 

 .الدٌن و المبادئ الثابتة فً مجتمع معٌن: المعتقدات- 2

.العادات و التقالٌد- 3

                                                                                                                                                                                     
 www.hiraagazime.com: ، موقعها2012جوان،/، تموز14، 31حسن األمرانً، ثقافة وفن، مجلة الحراء، ع(1

 43، ص2009مالك بن نبً، القضاٌا الكبرى، دار الفكر، دمشق، سورٌا، ( 2
 .172، ص1990، 4، مكتبة لبنان، ط1عبد هللا البستانً، ج: ابن خلدون، المقدمة، تح( 3
 .28سلٌمان الخطٌب، أسس مفهوم الحضارة فً اإلسالم، دٌوان المطبوعات الجامعٌة، بن عكنون، الجزائر، ص( 4
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 توطئة 

 

      كان  من الطبٌعً أن ٌأخذ العرب من علوم البلدان التً امتدت إلٌها فتوحاتهم ما 

ٌقضً حاجاتهم، و أن تنمو بٌنهم علوم اقتضاها اإلسالم نفسه، فلما دخل كثٌر من األعاجم 

فً اإلسالم و صاروا  موالً فً الدولة اإلسالمٌة، أقبلوا على االشتغال بالعلم و التألٌف، و 

نشأت من وراء ذلك حركة فكرٌة أخذت تقوى و تعظم، حتى أصبحت فً نهاٌة القرن 

 .الرابع الهجري أعظم الحركات فً تارٌخ اإلنسانً

المصطلح العلمً فً ''        وعلى هذا األساس سنعالج فً هذا الفصل األّول الموسوم ب

 : ثالثة مباحث''الحضارة العربٌة اإلسالمٌة

ـ المبحث األّول بعنوان المصطلح العلمً، تناولنا فٌه نشأة المصطلح العلمً فً هذه 

 .الحضارة مع ذكر جملة من الشروط و الضوابط التً تؤسس المصطلح

أصالة المصطلح العلمً فً الحضارة العربٌة اإلسالمٌة،  : فعنون ب: ـ أّما المبحث الثانً

تعرضنا من خالله إلى منهجٌة العلماء القدماء فً بناء  مصطلحاتهم و أهم الوسائل فً ذلك 

 .(...مجاز، اشتقاق، ترجمة )

أثر ترجمة الفلسفة الٌونانٌة  على المصطلح العلمً، تطرقنا : عنون بـ : ـ أّما المبحث الثالث

: حركة الترجمة فً الحضارة العربٌة اإلسالمٌة، ثانٌا: من خالله إلى ثالثة عناصر، أوال

 .أسالٌب النقل و الترجمة و أخٌرا تبٌان مدى تأثٌر هذه الترجمة على أصالة المصطلح
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 .نشأته و تطوره* المصطلح العلمي: المبحث األّول

 

 ظهور اإلسالم كان له تأثٌر كبٌر فً تطور اللغة العربٌة و :نشأة المصطلح العلمي- أ

أسالٌبها و ألفاظها، كما أسهم القرآن إسهاما فعال فً ظهور معان لم تكن معروفة من قبل، و 

نستطٌع القول بأّن القرآن منطلق الحركة العلمٌة التً نشأت حول القرآن بمرور الزمن، و 

الدافع المحرك وراء كل النهضة العلمٌة التً شهدها العالم اإلسالمً منذ القرن الهجري 

.األّول
1

 

بمعنى أّن القرآن لم ٌكن أعظم األسس الرئٌسٌة فً بناء الحضارة اإلسالمٌة و منبعها 

فحسب، بل كان إلى جانب ذلك أّن اللغة العربٌة حدثت فٌها نقلة نوعٌة و ثورة لغوٌة فً 

مفاهٌمها و مفرداتها و من ثم مصطلحاتها، بحٌث عرفت استخدام ألفاظ اصطالحٌة جدٌدة، 

 .أي استعمال ألفاظ للداللة على معان مخصوصة غٌر ما ُعرف فً اللغة العامة

و من ذلك ألفاظ 
2

الصالة، الصوم، الحج، و ألفاظ الركوع و السجود و التشهد و اإلمساك : 

 .الخ، فكلها ذات معان لغوٌة و ذات معان اصطالحٌة محددة... و النصاب

و بالتالً فأولى المصطلحات العلمٌة ظهور  هً تلك التً كان لها عالقة بنزول القرآن، و 

تفسٌر القرآن، علم القراءات، : الذي ساهم فً ظهور معارف و علوم جدٌدة ارتبطت به كـ

، كل هذه العلوم و غٌرها ...علم إعجاز القرآن، الفقه، علم الفرائض، علم الحدٌث، السٌرة

تطلب لقٌامها تأسٌس مصطلحات لم ٌكن لها وجود فً العربٌة،  أو من خالل استخدام ألفاظ 

 .للداللة على معان اصطالحٌة جدٌدة

، ٌقول ''المتكلمٌن'' و من أصناف العلماء الذٌن كانت لهم مساهمة فً وضع المصطلحات 

وهم تخٌروا تلك األلفاظ لتلك المعانً، و هم اشتقوا لها من '': (هـ255ت)فً ذلك الجاحظ 

كالم العرب تلك األسماء وهو اصطلحوا على تسمٌة ما لم ٌكن له فً لغة العرب اسم، 

''.فصاروا فً ذلك سلفا لكل خلف وقدوة لكل تابع
3

 

إلى جانب ذلك أولى العلماء القدامى أهمٌة كبرى لموضوع المصطلحات ضمن اهتماماتهم 

بموضوع اللغة و أبحاثها، و قدموا فً هذا االتجاه دراسات كان لها أعظم األثر فً بٌان 

                                                           

سٌكون حدٌثنا فً هذا الفصل عن المصطلح العلمً بصورة عامة ٌشمل مختلف التخصصات، أّما المصطلح فً الفصل * 
 .الثانً فهو خاص بالمصطلح النقدي

 نوفمبر، الموقع 20عبد الكرٌم، البوغبٌش، دور القرآن الكرٌم فً تطور اللغة العربٌة و آدابها، السبت ( 1

www.diwanalarab.com 
 

 .64عبد الصبور شاهٌن، العربٌة لغة العلوم و التقنٌة، ص( 2
 .1385، ص1998، 7عبد السالم محمد هارون، مكتبة الخانجً، القاهرة، ط: ، تح1الجاحظ، البٌان و التبٌٌن، ج( 3

http://www.diwanalarab.com/
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.الترابط بٌن المصطلحات الشرعٌة و اللغوٌة
1

 و ألفوا فً ذلك العدٌد من الرسائل و 

 .المعاجم

 )و من نتائج ظهور اإلسالم أٌضا، و انتشاره و امتداد فتوحات المسلمٌن فً عصر بنً أمٌة

أن بدأت عملٌة االختالط و االمتزاج بٌن العرب و أهل تلك األمم، و ما  (ه،132/هـ40

كادت الفتوحات اإلسالمٌة تستقر فً تلك البلدان حتى بدأ تزاوج الذوق العربً و الفكر 

العربً بأذواق و أفكار تلك األمم، التً بلغت شأوا بعٌدا من التقدم و الحضارة، فنتج عن 

هذا التزاوج بواكٌر حضارة راقٌة  أخذت شكلها النهائً فً العصر العباسً 

.(هـ656/هـ132)
2

 

         فخالل قرن واحد من نزول القرآن  بدأ االشتغال بالعلوم، بحٌث أقبل العرب على ما 

وجدوا من معارف، فاغتروا منها قدر جهدهم، و ما رأوا فٌه نفعا لهم، و اجتنبوا من ذلك 

 .كل ما ٌشوش على دٌنهم و عقٌدتهم

و مما ٌدل على تفهم العرب للحركة العظٌمة التً كانوا ٌقومون بها أّنهم بدأوا أّول ما بدأوا 

بكتب العلوم العلمٌة، ال بكتب الفلسفة النظرٌة، فبدأوا بنقل الرٌاضٌات و الفلك و الطب  و 

ٌُتمموا أداء رسالتهم  لما كثرت لدٌهم كتب العلوم اتجهوا صوب كتب الفلسفة النظرٌة ل

.الثقافٌة
3

 

التً اعتمدت فً *          و قد جسدت هذه الحركة عن طرٌق عملٌة النقل و الترجمة

البداٌة على الجهود الخاصة و الفردٌة لتتوسع بعد ذلك و تلقى دعما من قبل الخلفاء و حكام 

الدولة، و ٌمكن عد الترجمة من أحد الوسائل التً ساهمت فً ازدهار الحركة العلمٌة عند 

 .العرب

        ما ٌمكننا قوله فً نشأة المصطلح العلمً فً الحضارة العربٌة اإلسالمٌة إّنه ارتبط 

فً بادئ بالعلوم التً أنشأت حول القرآن، و بالدراسات اللغوٌة السائدة فً تلك الفترة هذا 

كمرحلة تأثٌلٌة، لتأتً بعد ذلك الترجمة كعامل الحق بحكم توسع الدولة اإلسالمٌة فكأن 

اإلطالع على ثقافات و معارف تلك األمم سببا فً ظهور علوم جدٌدة و تأسٌس مصطلحات 

 .لها

       إالّ أّن هذه الترجمة ال تلغً جانب اإلبداع فٌها، فالحضارة العربٌة اإلسالمٌة حٌن 

اإلنتاج فً مجال الحضارة به جزء مشترك )نقلت تلك المعارف استفادت  منها و ذلك ألّن 

                                                           
عمار ساسً، المصطلح فً اللسان العربً من آلة الفهم إلى أداة الصناعة، جدارا للكتاب العالمً، عمان، األردن، ( 1

 .89،ص2009
حربً عباس عطٌتو محمود، حسان حالّق، العلوم عند العرب أصولها و مالمحها الحضارٌة، دار النهضة العربٌة، ( 2

 .239، ص1995بٌروت، لبنان، 
 .114، ص1970عمر فروخ، تارٌخ العلوم عند العرب، دار العلم للمالٌٌن، بٌروت، لبنان، ( 3

 .سنتناول حركة النقل و الترجمة بالتفصٌل  فً المبحث الثالث من هذا الفصل* 
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(بٌن الحضارات مثل العلوم الطبٌعٌة
1

، و هذا أمر طبٌعً فً االحتكاك بٌن الحضارات 

 .فالحضارة الالحقة تطلّع على منجزات سابقاتها

 

 

 

 :شروط المصطلح العلمي- ب

الكالم  عن قضٌة المصطلحات ٌأتً فً سٌاق تأصٌل العلم، كما أّن لكل مصطلح مراحل 

ثابتة ٌمر بها هً 
2

: 

 .ظهور مفهومه- 1                        

 .ظهور اسمه- 2                        

 .ظهور تعرٌفه - 3                        

            وقد عدد علماء المصطلح جملة من الشروط و المواصفات الواجب توافرها فً 

المصطلح حّتى ٌؤدي دوره على أكمل وجه، ولعّل أولى تلك الشروط ما تعرضنا له فً 

، فلوضع مصطلح علمً ٌجب االتفاق ''التفاقا'' التعرٌفات االصطالحٌة و نقصد ذلك سمة 

بٌن العلماء أو أهل االختصاص أن ٌكون هذا اللفظ لهذا المعنى أو بتعبٌر آخر أن ٌكون هذا 

 .المفهوم لهذا المصطلح، فتقتصر داللته على معنى من المعانً العلمٌة

: إلى جانب ذلك نجد من القواعد األساسٌة فً بناء المصطلح ما ٌلً
3

 

مراعاة المماثلة أو المشاركة بٌن مدلولً المفردة لغة و اصطالحا، بمعنى اختالف داللته - 1

 .الجدٌدة على داللته األولى مع وجود مناسبة أو مشابهة بٌن مدلوله الجدٌد و مدلوله اللغوي

االقتصار على مصطلح واحد للمفهوم العلمً الواحد ذي المضمون الواحد، و فً هذا - 2

اعلم أّن مما أضّر الّناس '' : قد حذر من ذلك فً قوله (هـ808ت )الصدد نجد ابن خلدون 

فً تحصٌل العلم والوقوف على غاٌاته كثرة التوالٌف و اختالف االصطالحات فً التعلٌم 

''.وتعّدد طرقها
4

 .، أي االكتفاء بلفظة واحدة للداللة على معنى علمً واحد

تجنب تعدد الدالالت للمصطلح الواحد فً الحقل الواحد، فال بأس إذا كان المصطلح - 3

فإّنها عند اللغوٌٌن و  (الوتد )الواحد ٌدل على معانً تختلف باختالف العلوم، مثل كلمة 

المفسرٌن أحد أوتاد البٌت،، و عند أصحاب العروض، ثالثة أحرف، اثنان متحركان و ثالث 

                                                           
1
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أحد األوتاد األربعة التً هً الطالع و الغارب، ووسط السماء، : ساكن،و عند المنجمٌن

.ووتد األرض
1

 

إّن '' : (فٌلسوف ألمانً )تفضٌل الكلمة الدقٌقة على الكلمة العامة أو المبهمة، ٌقول لٌبتز- 4

''معظم الخالفات العلمٌة ٌرجع إلى خالف على معنى األلفاظ و دالالتها
2

، بحٌث كلما كان 

 .المصطلح دقٌقا محكما كانت الصلة بٌن العلماء أوثق و أقرب و كان مجال الخالف أقل

 .االبتعاد عن االشتراك المصطلحً- 5

 .االبتعاد عن الترادف، ألّنه ٌكرس ازدواجٌة فً المصطلحٌة- 6

 .االهتمام بالمعنى قبل اللفظ- 7

تفضٌل الكلمة المفردة ألّنها تساعد على تسهٌل االشتقاق و النسبة و اإلضافة و التثنٌة و - 8

 .فٌكون لفظا ال عبارة/ الجمع

إٌثار اللفظة المأنوسة و الشائعة و تجنب الغرٌبة و النادرة، فاألولى األخذ بمبدأ الشٌوع -  9

 .و التداول فً المصطلحات دون الكلمات الشاذة

تجنب الكلمات العامٌة إالّ عند االقتضاء، بشرط أن تكون مشتركة بٌن لهجات عربٌة - 10

 .عدٌدة

 .تجنب الكلمات التً ٌنفر الطبع منها إّما لثقلها أو لفحشها- 11

عدم االقتراض إالّ عند العجز التام عن إٌجاد المقابل العربً بشرط أن ٌكون - 12

االقتراض مرحلٌا لحٌن إٌجاد المقابل العربً، كالبداٌات األولى للتألٌف فً العلوم عند 

العرب
3

 .و غٌره (هـ264/هـ194) مع حنٌن إسحاق

 .ٌستحسن تجنب النحت ما أمكن ألّن العربٌة فً لغة اشتقاقٌة- 13

توحٌد طرق التعامل مع السوابق و اللواحق فً اللغات األجنبٌة بحٌث تضمن أكبر قدر - 14

 .من االتفاق بٌن المتخصصٌن و المتعاملٌن معها

 .أن ٌكون المصطلح قابل للتعرٌف المنطقً- 15

و أخٌرا البد للمشتغل  بوضع المصطلحات و تعرٌبها من أن ٌتقن اللغة التً ٌنقل عنها - 16

إلى جانب إتقانه اللغة العربٌة، فعدم إٌفاء هذه الناحٌة حقها من االهتمام قد ٌؤدي إلى تفشً 

 .كثٌر من المصطلحات المغلوطة

          

         فهذه جملة الشروط التً ٌنبغً توفرها فً المصطلح العلمً، بعضها كان متوفرا 

عند القدامى  وبعضها لم ٌكن كذلك، هذا ما سنوضحه أكثر فً حدٌثنا عن منهجٌة العلماء 

 .القدامى فً بناء مصطلحاتهم فً المبحث التالً

                                                           
1 2198103
2 320
3 142



 المصطلح العلمي في الحضارة العربية اإلسالمية: الفصل األول
 

21 
 

 .أصالة المصطلح العلمي في الحضارة العربية اإلسالمية: المبحث الثاني 

 

 :أصالة المصطلح العلمي- أ

         تناول العدٌد  من الباحثٌن فً دراستهم علوم الحضارة العربٌة اإلسالمٌة جانبها 

 :وٌتبٌن هذا من خالل رأٌها التالً'' زٌغرٌد هونكة''العلمً  ومدى أصالته،  ومنهم األلمانٌة 

إّن هذه القفزة السرٌعة المدهشة فً سلم الحضارة التً قفزها أبناء الصحراء، و التً '' 

بدأت من الالشًء لهً ظاهرة جدٌرة باالعتبار فً تارٌخ الفكر اإلنسانً و إّن انتصاراتهم 

العلمٌة المتالحقة التً جعلت منهم سادة للشعوب المتحضرة، لفرٌدة فً نوعها لدرجة 

تجعلها أعظم من أن تقارن بغٌرها، و تدعونا هنا أن نقف هنٌهة  متأملٌن، كٌف حدث هذا؟ 

ٌُذكر أن ٌقف مع اإلغرٌق فً  و كٌف أمكن لشعب لم ٌمثل من قبل دورا حضارٌا أو سٌاسٌا 

''.فترة وجٌزة على قدم المساواة
1

 

         فً مقابل هذا، نجد الكثٌر ممن شكك فً أصالة العلوم العربٌة و طعنوا فٌها، و من 

بروكلمان حٌث زعم أّن ألً األسود : هؤالء الطاعنٌن نجد مجموعة من المستشرقٌن أمثال

.الدؤلً إّنما هو شخصٌة أسطورٌة لٌس لها وجود
2

  

أٌضا المستشرق الفرنسً رٌنان حٌن ذهب إلى أّن النحو العربً قد تأثر بالنحو الٌونانً عن 

.طرٌق السرٌان
3

 
4

 

         و فً حدٌثنا عن أصالة المصطلح، لم ٌكن لٌشكل قضٌة تستوقف العلماء القدامى،  

إذ نجد كتبهم و مؤلفاتهم تكاد تخلو إشارة أو توقف عند قضٌة  اسمها المصطلح، ٌقول 

كتاب سٌبوٌه الذي ٌعد األول مما وصلنا من كتبهم، ال ''  : مصطلح الحٌادرة عن هذا

ٌتضمن أٌا من اإلشارات أو التصرٌحات بأّن المصطلح كان عائقا أمامه عند وضعه مؤلفه 

''.العظٌم كتاب سٌبوٌه
5

 

بمعنى أّنه كانت لدى العلماء القدامى على اإلبداع و تأسٌس المصطلحات كٌف ال؟ وهذه 

 .المصطلحات نابعة من بٌئتهم و منبثقة عن عقلٌتهم العربٌة اإلسالمٌة
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إضافة لهذا ٌشٌر أحمد مطلوب إلى أّن واضح ما ٌظهر فً مفاتٌح العلوم للخوارزمً 

مسألتان
1

 :  

 أّن جمٌع مصطلحات الفقه و علوم العربٌة أصٌلة ألّنها انبثقت  من الفكر :األولى         

العربً بعد اإلسالم، و كانت المصطلحات تظهر مع ظهور العلم و تتطور بتطوره و تتقدم 

 .بتقدمه

 (علوم العجم ) أّن معظم  مصطلحات العلوم الجدٌدة التً سماها الخوارزمً :        الثانية

عربٌة، فقط استطاع المترجمون و المؤلفون فً المرحلة الثانٌة من عهد الترجمة  و التألٌف 

أن ٌضعوا مصطلحات عربٌة تحل محل القدٌمة أو تدل على العلم الجدٌد الذي بدأ ٌظهر فً 

 .ظل الحضارة العربٌة اإلسالمٌة

طبٌعة العٌن و ) عن  (هـ264ت )       و حسبنا أن نقرأ هذا الّنص لحنٌن بن إسحاق

مركبة من أجزاء كثٌرة مختلفة، و لٌس بجمٌع أجزائها ٌكون .... العٌن'' : فٌقول (تركٌبها

... الجلٌدٌة: ، أي(قرٌسطالوٌذاس )البصر ، بل الرطوبة الشبٌهة بالجلٌد، المسماة بالٌونانٌة 

هذه الرطوبة، أعنً الجلٌدٌة، بٌن رطوبتنً، واحدة من خلفها شبٌهة بالزجاج الذائب 

، أي الزجاجٌة، وأخرى من قدامها شبٌهة ببٌاض البٌض، و (أٌالوٌذاس )المسماة بالٌونانٌة 

الطبقة : ، أي البٌضة، و خلق الرطوبة الزجاجٌة ثالث طبقا(أووٌذاس )تسمى بالٌونانٌة

األولى تحوي الرطوبة الزجاجٌة، و هً شبٌهة بالشبكة وتسمى بالٌونانٌة 

،أي حجاب شبكً، و الطبقة الثانٌة التً خلف األولى، و هً (أمفٌبلٌسطروٌذٌس خٌطن)

الطبقة المشٌمة، و الطبقة : ، أي(خورٌوٌذٌس خٌطن )شبٌهة بالمسٌمة، و تسمى بالٌونانٌة 

الثالثة خلف الطبقة الثانٌة تلً العظم و هً صلبة جاسٌة، و لذلك تسمى بالٌونانٌة 

....الغضاء الصلب: أي (سفلٌروس)
2

 

كان ٌقدم المصطلح الٌونانً ثم  (هـ264ت)       وواضح من قراء ة هذا الّنص أّن حنٌنا

ٌختار ما ٌقابله من كلمات عربٌة، فأسلوبه هذا كان عبارة عن مزٌج من الترجمة أوال و 

العصبة التً تجًء ''التألٌف بٌن المعلومات المترجمة ثانٌا، بعد هذا أنظر إلى حدٌثه عن 

فإّنها مغشاة بكال الغشاءٌن، فإذا ندرت من الثقب الذي فً العظم،  (من الدماغ)إلى العٌنٌن 

الذي فً قعر العٌن فارقت بعضها بعضا، و أّما العصبة فإّنها تعرض و تتسع فٌها، و تأتٌها 

العروق و األوردة من الغشاء الرقٌق، و ٌكون  من ذلك الحجاب الشبكً الذي ٌحوي 

الرطوبة الخارجٌة، و ٌلتحم فً النصف من الجلٌدٌة، و هذا الحجاب ٌؤدي بالعروق و 

''...األوردة التً فٌه غداء إلى الرطوبة الزجاجٌة
3

 

       لقد اختفى المصطلح الٌونانً، و حّل محله المصطلح العربً، و هذا ٌتطابق مع ما 

ذكرناه سالفا، إّن من شروط المصطلح العلمً أن ٌكون فٌه االقتراض مؤقتا مرحلٌا، رٌثما 
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ٌوجد له المقابل العربً، و من البدٌهٌات أّن كل عصر ٌتناول معرفة األسالف و علومهم، 

و لكن هذه المعرفة و العلوم، إذا وقعت بٌن أٌد مبتكرة و مبدعة، فإّنها تصنع منها شٌئا 

 .جدٌد حسب ظروفها و هذا ما فعله علماؤنا األوائل حٌن ترجموا علوم من سبقهم

كان ...'' :         و عن أخذ الحضارة الالحقة من الحضارات السابقة تقول زٌعرٌد هونكة

العرب وسطاء فً نقل الحضارات القدٌمة للغرب، و تلك الوساطة ال تغٌب نقال عنهم ما 

خلفوه من قواعد فً الرٌاضٌات و الفلك، فهما ورٌثان لحضارات الشرف القدٌم، و هما 

أٌضا وسٌطان فً نقل تلك الحضارات، تماما كما كان العرب ورثة ووسطاء الحضارة 

اإلغرٌق و حضارة الشرق القدٌم، و كما كان العرب  ورٌثا لحضارة العرب و الحضارات 

''.القدٌمة
1

 

إذا كان الفكر الٌونانً ذهب بطابعه الخاص ٌرفرف '' :        و إلى جانب هذا تقول أٌضا

خفٌفا على الخصوصٌات لٌصل إلى العمومٌات و إلى التأمل العقلً للفكرة المجردة، فإّن 

الحضارة العربٌة طابعهم األصٌل الذي  ٌمٌزهم تماما عن غٌرهم، لقد طّور العرب 

بتجاربهم و أبحاثهم العلمٌة، ما أخذوه من مادة عن اإلغرٌق، و شكلوه تشكٌال جدٌدا، 

''.فالعرب فً الواقع هم الذٌن ابتدعوا طرٌقة البحث العلمً الحق القائم على التجربة
2

    

فالحق ما شهدت به األعداء، و بالتالً فظاهرة التأثٌر لٌست نهمة تلقى على عاتق الحضارة 

العربٌة اإلسالمٌة، بل هً ظاهرة عامة، و من المحركات اإلٌجابٌة فً قٌام أي حضارة و 

 .ال تنقص شٌئا من أصالة تلك الحضارة

       وعلٌه المصطلحات العلمٌة  فً الحضارة العربٌة اإلسالمٌة أصٌلة، سواء 

مصطلحات الشرٌعة و علوم اللغة التً تعبر مباشرة عن روح و عبقرٌة العقل العربً أو 

المصطلحات  التً ارتبطت بالعلوم الوافدة، فهً لم تبقى على حالها بل ثم إعادة صٌاغته و 

صهرها  و إخراجها فً قوالب تتماشى و خصوصٌة الوضع الحضاري و االجتماعً و 

 .الفكري و الثقافً لهذه الحضارة
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 : منهجيت العلماء القذماء وآلياتهم في بناء المصطلحاث–ب 

وّا روشٕٔا عاٌفا ٌُ ٠ىٓ اٌّظطٍػ ١ٌشىً لض١ح ذغرٛلف اٌؼٍّاء اٌمذاِٝ،رٌه أْ ِظٕفاذُٙ 

ذىاد ذخٍٛ ِٓ أ٠ح إشاسج ػٍٝ رٌه ،ٌٚىُٕٙ فٟ اٌٛلد راذٗ ذؼاٍِٛا ِؼٙا ٚفك ِٕٙع١اخ 

ذٕٛػد ترٕٛع اٌّعاالخ اٌرٟ ٠ؤٌفْٛ ف١ٙا ،ٚ اٌعٛأة اٌرٟ ٠ٕطٍمْٛ ِٕٙا الخر١اس  ِخرٍفح،

ِظطٍؽاذُٙ ،دْٚ أْ ٠رؽذشٛا أ٠ضا ػٓ ا١ٌ٢اخ ٚ إٌّٙع١اخ اٌرٟ اذثؼٛ٘ا فٟ اخر١اس 

 .ِظطٍؽاذُٙ ٚٚضؼٙا 

٠ىفٟ أْ ٕٔظش فٟ وراب ػاٌُ ِٓ :" ف١مٛيمصطفى الحيادرة      ٠ٚضشب ِصاال ػٍٝ رٌه 

اٌؽذ٠س ػٓ (اٌّمرضة)ٌٕعذ أٔٗ ٠رٕاٚي فٟ وراتٗ (٘ـ285خ)ػٍّاء اٌمشْ اٌصاٌس ،٘ٛ اٌّثشد

٘زا تاب ِؼشفح اٌث١ٕح :"األت١ٕح ٚأٚصاْ األعّاء ،٠ٚفشد ٌٙا ػذج طفؽاخ ذؽد ػٕٛاْ

"ٚذمط١ؼٙا تاألفاػ١ً ٚو١ف ذؼرثش تٙا فٟ أطٍٙا ٚصٚائذ٘ا
1

 دْٚ أْ ٠رؼشع ٌزوش ِٕٙع١رٗ 

."فٟ تٕاء ِظطٍؽاذٗ
2
 

      ٚلذ لُذَ اٌّظطٍػ تظٛس شرٝ ،ذٕٛػد ٚضٛؼا ٚغّٛضا ٚدلح ٚإ٠عاصا ،ِٚٓ ٘زٖ 

تخلى من اإليجازأُٔٙ وأٛا ٠مذِْٛ اٌّظطٍػ تؼثاسج :اٌظٛس
3
،اٌزٞ ٘ٛ طفح أعاع١ح فٟ  

اٌّظطٍػ ،ٚٔعذ ٘زٖ اٌغّح وص١شا فٟ تذا٠اخ اٌؼًّ اٌٍغٛٞ ٚ إٌؽٛٞ ِماسٔح تؼٍَٛ اٌطة ٚ 

٘زاتاب ِٓ :"ؼ١ٓ إٌٝ ِفَٙٛ ٔؽٛٞ تمٌٛٗ (٘ـ180خ)،فّصال ع١ث٠ٛٗ...اٌفٍه ٚاٌش٠اض١اخ

اٌفاػً اٌزٞ ٠عشٞ ِعشٜ اٌفؼً اٌّضاسع فٟ اٌّفؼٛي فٟ اٌّؼٕٝ ؛فئرا أسدخ ف١ٗ ِٓ 

."اٌّؼٕٝ ِا أسدخ فٟ ٠فؼً واْ ٔىشج ِٕٛٔا
4
  

         ِٚٓ ظأة آخش فئٔٗ ١ٌظ ِٓ اٌضشٚسٞ أْ ٠ؽًّ اٌّظطٍػ ُظً طفاخ اٌّفَٙٛ فٟ 

اٌثذا٠اخ األٌٚٝ ٌرؤع١ظ اٌؼٍَٛ ػٕذ اٌؼشب ، إّٔا ٠رضاءي رٌه تّضٟ اٌٛلد ، شُ ٠ؤخز 

 .اإل٠عاص طش٠مٗ ؼرٝ ٠غرمش األِش تٗ ػٍٝ طٛسج ِخرظشج

        ٠ُش١ش أؼّذ ِطٍٛب إٌٝ أْ اٌؼٍّاء اٌمذِاء اػرّذٚا فٟ ٚضغ ِظطٍؽاذُٙ ػذدا ِٓ 

اٌٛعائً
5

:  

                                                           
 1994،ٌعٕح إؼ١اء اٌصشاز اإلعالِٟ ،ِظش ،1ِؽّذ ػثذ اٌخاٌك ػظ١ّح،ض:،أتٛ اٌؼثاط ِؽّذ تٓ ٠ض٠ذ ،ذػالمبرد ( 1

 .207،ص
2
 .72 ،ص1ِظطفٝ طا٘ش ؼ١ادسج ،ِٓ لضا٠ا اٌّظطٍػ اٌٍغٛٞ اٌؼشتٟ ،ض( 

3
 .39اٌّشظغ ٔفغٗ ،ص( 

4
 .164 ،ص1 ،ضاٌىراب،ع١ث٠ٛٗ ( 

5
 .74،75 ،صتؽٛز ٌغ٠ٛح،أؼّذ ِطٍٛب ( 
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اخرشاع أعّاء ٌِّا ٌُ  ٠ىٓ ِؼشٚفا وّا فؼً إٌؽ٠ْٛٛ ٚ اٌؼشٚض١ْٛ ٚ اٌّرىٍّْٛ : ـ األولى

 .ٚغ١شُ٘

 إطالق األٌفاظ اٌمذ٠ّح ٌٍذالٌح ػٍٝ اٌّؼأٟ اٌعذ٠ذج ػٍٝ عث١ً اٌرشث١ٗ ٚاٌّعاص ،وّا :ـ الثانيت

 . فٟ اٌغّاء اٌششػ١ح ٚاألعّاء اٌذ١ٕ٠ح ٚغ١ش٘ا ِّا اعرعذ تؼذ اإلعالَ ِٓ ػٍَٛ ٚفْٕٛ

 اٌرؼش٠ة ؛ٚ٘ٛ ٔمً األٌفاظ اٌؼع١ّح إٌٝ اٌؼشت١ح تئؼذٜ اٌٛعائً اٌّؼشٚفح ػٕذ إٌؽاج :ـ الثالثت

 .ٚ اٌٍغ١٠ٛٓ

 

 :       ٚعٕٛضػ ٘زٖ اٌٛعائً أوصش ِٓ خالي ا١ٌ٢اخ اٌرٟ عٕرٕاٌٚٙا ف١ّا ٠ٍٟ

أؼذ آ١ٌاخ إٌّٛ اٌّظطٍؽٟ،٠ٍعؤ ٚاضؼٛ اٌّظطٍؽاخ ف١ٗ إٌٝ إطالق أٌفاظ : ـ المجاز1

لذ٠ّح ػٍٝ ِفا١ُ٘ ظذ٠ذج ،تؽ١س ٠ظثػ ٌٍىٍّح ِذٌٛي ظذ٠ذ ،تذال ِٓ ِذٌٌٛٙا إٌّذشش، أٚ 

 .ِذٌٛي ظذ٠ذ ،إضافح إٌٝ اٌّذٌٛي اٌمذ٠ُ

اعرؼاسج اٌىٍّح ٌشٟء ٌُ ٠ُؼشف تٙا ِٓ شٟء لذ :"تؤٔٗ(٘ـ296خ)        ظاء ػٕذ اتٓ اٌّؼرض

"ُػشف تٙا
1

اٌّظطٍؽاخ اٌرٟ ظٙشخ تظٙٛس اإلعالَ ؛واٌظالج ٚ اٌضواج :  ،ِٚصاي رٌه

إٌخ...ٚاٌظَٛ ٚاٌذػاء
2

ٔمً اٌٍفع ِٓ ِؼٕاٖ األطٍٟ إٌٝ ِؼٕٝ ظذ٠ذ ٌٛظٛد ) ،فٙٛ تٙزا 

(ِشاتٙح ت١ٓ اٌّؼ١١ٕٓ
3
. 

       ٕٚ٘ان أ٠ضا وٍّاخ ٌغ٠ٛح ذؽٌٛد إٌٝ ِظطٍؽاخ طث١ح ؼ١ٓ اؼر١ط إ١ٌٙا ،ٚ ظاءخ ػٓ 

ِصًمحاكاة األصىاث طش٠ك 
4

 .إٌخ...اٌمشلشج ٌٍثطٓ ٚاٌشخ١ش ٌألٔف ٚاٌظش٠ش ٌألعٕاْ : 

القصر أو التخصيص        ِٚٓ ا١ٌ٢اخ اٌّرثؼح فٟ تٕاء اٌّظطٍػ ٚ اٌّرظٍح تاٌّعاص ٟ٘ 

ٚرٌه أْ ذؤخز اٌٍفظح ٚذعؼً ِٕٙا ِظطٍؽا داال ػٍٝ أؼذ ِؼا١ٔٙا أٚ اعرخذاِاذٙا ِصً لٛي 

ٚ٘ٛ فٟ األطً ِظذس ... ٘ٛ أرؽاء عّد والَ اٌؼشب "": إٌؽٛ"فٟ (٘ـ392خ)اتٓ ظٕٟ

شائغ ،أٞ ٔؽٛخ ٔؽٛا ومٌٛه لظذخ لظذا ،شُ ُخض تٗ أرؽاء ٘زا اٌمث١ً ِٓ اٌؼٍُ وّا أْ 

اٌفمٗ فٟ األطً ِظذس فمٙد اٌشٟء أٞ ػشفرٗ ،شُ ُخظثٗ ػٍُ اٌشش٠ؼح ِٓ اٌرؽ١ًٍ ٚ 

اٌرؽش٠ُ ٚوّا أْ ت١د هللا ُخض تٗ اٌىؼثح ،ٚإْ وأد اٌث١ٛخ وٍٙا هلل ،ٌٚٗ ٔظائش فٟ لظش ِا 

"واْ شائؼا فٟ ظٕغٗ ػٍٝ أؼذ أٔٛاػٗ
5
. 

                                                           
1
 .2 ،ص1984 ،3إغٕاط١ٛط وشاذشمٛفغىٟ ،داس اٌّغ١شج ت١شٚخ ،ٌثٕاْ، ط:، اٌثذ٠غ ،ذػاتٓ اٌّؼرض( 

2
 ص ؟؟؟؟،" ػاللح اٌّؼٕٝ اٌٍغٛٞ تاٌّؼٕٝ اإلططالؼٟ"ِذخً تؽصٕا ػٕظش:أظش( 

3
 .361ػٍُ اٌّظطٍػ اعغٗ إٌظش٠ح ٚذطث١ماذٗ اٌؼ١ٍّح ،ص( 

4
 .155ػثذ اٌظثٛس شا١٘ٓ ،اٌؼشت١ح ٌغح اٌؼٍَٛ ٚاٌرم١ٕح ،ص( 

5
 2008 ،3،داس اٌىرة اٌؼ١ٍّح ،ت١شٚخ ٌثٕاْ ،طػثذ اٌؽ١ّذ ٕ٘ذاٚٞ :  ،ذػ1اتٓ ظٕٟ ،أتٟ اٌفرػ ػصّاْ ،اٌخظائض ،ض( 

 .88،ص
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أخذ وٍّح ِٓ وٍّح :"اٌٛعائً اٌٍغ٠ٛح اٌخاطح تاٌرطٛس اٌٍغٛٞ،ٚ٘ٛ ٠ُؼذ ِٓ:  ـ االشتقاق2

"أٚ أوصش ِغ ذٕاعة ت١ّٕٙا فٟ اٌٍفع ٚ اٌّؼٕٝ 
1
. 

      ٠رُ تئضافح الطمح طٛذ١ح ػٍٝ اٌىٍّح إِا فٟ تذا٠رٙا أٚ فٟ ٚعطٙا أٚ فٟ ٔٙا٠رٙا ، ٚلذ 

٠ؽذز ترغ١١ش ِٛالغ اٌؽشواخ أٚ إتذاي طٛخ تآخش ، أٚ تاٌطش٠مر١ٓ ِؼا ،وّا أْ اٌؼشت١ح 

ذثظش ِٓ تظش ،ٚلذ ٠شرك فؼال غ١ش ِٛظٛد ِٓ فؼً ِٛظٛد :ذشرك ٌفع ِٓ ِؼٕٝ ِصً

ّّٓ ِٓ طّؤْ ،لٍثد اٌّٙضج ١ِّا ٚ ضؼف:ِصً ط
2
. 

،ٚإْ طػ اٌمٛي فٙٛ ال ٠ىْٛ إال تٗ ؛٠ٚرضػ ٘زا التصريف          ٚاالشرماق ال ٠ٕفظً ػٓ 

٠ٕٚثغٟ أْ ٠ُؼٍُ أْ ت١ٓ اٌرظش٠ف ٚ االشرماق ٔغثا :"(٘ـ392خ)ِٓ خالي لٛي اتٓ ظٕٟ

لش٠ثا ،ٚاذظاال شذ٠ذا ،ألْ اٌرظش٠ف إّٔا ٘ٛ أْ ذعٟء إٌٝ اٌىٍّح اٌٛاؼذج فرظشفٙا ػٍٝ 

"ٚظٖٛ شرٝ
3

ٚ٘زا اٌمث١ً ِٓ اٌؼٍُ ـ أػٕٟ اٌظشف ـ :"ٚػٓ أ١ّ٘ح اٌرظش٠ف لاي أ٠ضا ،

ٚ تٗ ذؼشف  ،ٚتُٙ أشذ فالح ؛ألٔٗ ١ِضاْ اٌؼشت١ح ،٠ؽراض إ١ٌٗ ظ١ّغ أً٘ اٌؼشت١ح أذُ اٌؽاظح

"أطٛي والَ اٌؼشب ِٓ اٌضٚائذ اٌذاخٍح ػ١ٍٙا ،ٚال ٠ٛطً إٌٝ ِؼشفح االشرماق إال تٗ
4
 . 

          

 :٠ُمغُ اٌٍغ٠ْٛٛ االشرماق إٌٝ أستؼح ألغاَ ٟ٘

أرضاع وٍّح ِٓ وٍّح أخشٜ ترغ١١ش فٟ اٌظ١غح ِغ :"  ٠ُؼشف تؤٔٗ:أ ـ االشتقاق الصغير

اشرشان اٌىٍّر١ٓ فٟ اٌّؼٕٝ ٚاذفالّٙا فٟ األؼشف األط١ٍح ٚ ذشذ١ثٙا ،٠ٚطٍك ػ١ٍٗ ذغ١ّح 

"اٌظشفٟ
5

أْ ذؤخز أطال ِٓ األطٛي فررمشاٖ فرعّغ ت١ٓ ِؼا١ٔٗ ٚ إْ اخرٍفد :" ،أٚ ٘ٛ

 عٍُ ،٠غٍُ ،:فئٔه ذؤخز ِٕٗ ِؼٕٝ اٌغالِح فٟ ذظشفٗ ؛ٔؽٛ(ط ي َ)ط١غٗ ِٚثا١ٔٗ ورشذ١ة 

..."عاٌُ ،عٍّاْ ،اٌغ١ٍُ
6
. 

أرضاع وٍّح ِٓ :"٠ُٚغّٝ وزٌه اإلتذاي ،اٌمٍة أٚ اٌمٍة اٌٍغٛٞ ،ٚ٘ٛ:ب ـ االشتقاق الكبير

"وٍّح أخشٜ ترغ١١ش فٟ ؼشف ِٓ ؼشٚفٙا ِغ ذشاتٗ فٟ اٌّؼٕٝ 
7

لضُ ٚخضُ ،األٌٚٝ : ؛ِصً

 .،األٌٚٝ ذف١ذ أوً ا١ٌاتظ ٚ اٌصا١ٔح ذف١ذ أوً اٌشطة

 

                                                           
1
 ، 1991 ،1ػثذ اٌغالَ ٘اسْٚ ، داس اٌعثً ، ت١شٚخ ،ٌثٕاْ ،ط: ذػاتٓ دس٠ذ ،أتٛ تىش ِؽّذ تٓ اٌّؽغٓ ،االشرماق ،( 

  .(ِمذِح اٌّؽمك) 26ص
2
 .248 ،ص2010 ،1إتشا١ُ٘ خ١ًٍ ،ِذخً إٌٝ ػٍُ اٌٍغح ،داس اٌّغ١شج ،ػّاْ ،األسدْ ،ط( 

3
 .74 ،ص1954 ،1 ،ٌعٕح إؼ١اء اٌرشاز ،ِظش ،ط1إتشا١ُ٘ ػثذ هللا أ١ِٓ ،ض: اتٓ ظٕٟ ، إٌّظف ،ذػ( 

4
 .2 ،ص1اتٓ ظٕٟ  ،اٌخظائض ،ض( 

5
 .100ِّذٚغ ِؽّذ خغاسج ،ػٍُ اٌّظطٍػ ٚطشائك ٚضغ اٌّظطٍؽاخ فٟ اٌؼشت١ح ،ص( 

6
 .490 ،ص1اتٓ ظٕٟ  ،اٌخظائض ،ض( 

 .381علً القاسمً ، علم المصطلح أسسه النظرٌة وتطبٌقاته العملٌة ،ص( 7
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أْ ذؤخز أطال ِٓ األطٛي فرؼمذ ػ١ٍٗ ٚػٍٝ ذما١ٌذٖ اٌغرح ِؼٕٝ  " ٘ٛ:ج ـ االشتقاق األكبر

"ٚاؼذا
1

،  (ق ٚ ي):ٚوزٌه (ي َ ن)،(ي ن َ)،(َ ي ن)،(َ ن ي)،(ن َ ي)،(ن ي َ) ؛ٔؽٛ

؛ذؼمذ ذما١ٌة اٌىالَ اٌغرح ػٍٝ اٌمٛج ٚاٌشذج،  (ي ق ٚ)،(ي ق ٚ)،(ٚ ي ق)،(ٚ ق ي)،(ق ي ٚ)

 .ٚذما١ٌة اٌمٛي اٌغرح ػٍٝ اإلعشاع ٚ اٌخفح 

 . ٠ُٚغّٝ إٌؽد:د ـ االشتقاق الكبار

 

 :النحت والتركيب- 3

أن تنحت من كلمتٌن : "هو" الصاحبً"فً كتابه  ( هـ395ت )عرفه ابن فارس : النحت- أ

"كلمة واحدة
2

، (الحمد هلل)من  (الحمدلة)، (بسم هللا)منحوتة من  (البسملة): ومن أمثلة ذلك
 ...(نقش+برق)من  (برقش)، (شرم+خرم)من  (خرمش)

ٌعنً ضم كلمة إلى أخرى بحٌث ٌتكون من مجموعهما عبارة واحدة ذات : التركيب- ب
مفهوم موحد

3
. 

 والنحت ال ٌكون إال بالتركٌب أما التركٌب ٌأتً فً العدٌد من األحٌان دون نحت من 
خالل ضم مفردة إلى أخرى دون إسقاط أصوات منهما، ومن أنواعه

4
:  

 .األعضاء المركبة، الغضروف الحنجري، السكونات النفسانٌة: التركٌب الوصفً* 

 .عصب الحركة، عكر الدم: التركٌب اإلضافً* 

(معً ٌقدر بإثنا عشر أصبعا من أصابع صاحبه)اثنا عشر، : التركٌب العددي* 
5

. 

 .جاد الحق، تأبط شرا: التركٌب االسنادي* 

 .حٌص بٌص، حسن بسن: التركٌب اإلتباعً* 

 .بعلبك: التركٌب المزجً* 

 وقد عرفت العربٌة قدٌما بعض الكلمات المركبة
6

مع كلمة مثل  (ال) من أداة النفً 

إن : "من قوله صلى هللا علٌه وسلم (َمِئنَّة)، ومن هذا القبٌل جاء فً الحدٌث من لفظة (البد)

                                                           
1
 .490 ،ص1اتٓ ظٕٟ ،اٌخظائض ،ض( 

أحمد : ابن فارس، أحمد بن زكرٌا أبً الحسن، الصاحبً فً فقه اللغة العربٌة ومسائلها وسنن العرب فً كالمها، تح( 2

 .207 ص 2007 2حسن بسج، دار الكتب العلمٌة بٌروت لبنان ط
 .290عبد الصبور شاهٌن العربٌة لغة العلوم والتقنٌة، ص  ( 3
 .290المرجع نفسه ص  ( 4
 .155الخوارزمً، مفاتٌح العلومم، ص  ( 5
 .291عبد الصبور شاهٌن العربٌة لغة العلوم والتقنٌة، ص  ( 6
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"طول صالة الرجل وقصر خطبته َمِئنَّة من فقهه
1

، فالكلمة مركبة من سابقة 

 .وهً بذلك مصدر مٌمٌن بمعنى جدٌر بأن ٌوصف بأنه فقٌه (التاء+إنّ +المٌم)

تركٌب بٌن :  واستعملوا أٌضا تركٌب بٌن العربٌة ولغات أخرى فً الكلمات، مثل

السرٌانٌة والعربٌة
2

 ...كٌموس حاد، كٌموس غلٌظ: 

 

ٌعد من السبل التً تعتمدها اللغات فً زٌادة ثروة ألفاظها، وقد استعار  :االقتراض- 4

 .العرب ألفاظا من اللغات األخرى قبل اإلسالم وبعده

"تبنً لفظة أجنبٌة" االفتراض هو 
3

 : وٌتمثل فً

هو األلفاظ التً دخلت العربٌة من ألفاظ أخرى وحافظت على شكلها ولم تخضع : الدخيل- أ

 .كٌلوس، ماسارقا، األرطً، الباسلٌق: للمٌزان الصرفً ولم ٌشتق منها ألفاظ مثل

تعرٌب االسم األعجمً أن تتفوه به العرب على : "ورد عند الجوهري بأن: التعريب- ب

"مناهجها
4

لـ  (برٌده دنب)، (فستق)عربت لـ   (بسته)، (درهم)عربت لـ  (دراهمه):  مثل

 (.فردوس)لـ  (Parodius)، (برٌد)

"نقل معنى وأسلوب من لغة إلى أخرى"هً : الترجمة- ج
5

 وعموما هً إعطاء الكلمة 

 .األجنبٌة مقابلها العربً الموضوع من قبل

         ولم تكن الترجمة فً أول عهد المسلمٌن بها كما كانت فً طور النضج، فهناك 

مراحل مرت بها وأطوار أتت علٌها قبل أن تستقٌم وتنضج، وكان للنقل طرٌقتان أو 

أسلوبان هما
6

:  

                                                           
 .291المرجع نفسه ص  ( 1
 .143المرجع نفسه ص  ( 2
 .49 ص 1987، 1محمد غالٌم، التولٌد الداللً فً البالغة والمعجم، دار توبقال للنشر، المغرب، ط  ( 3
 .685 ص 2008، 3الجوهري إسماعٌل بن حماد، الصحاح دار المعرفة بٌروت لبنان، ط  ( 4
حسن حمائز، التنظٌر المعجمً والتنمٌة المعجمٌة فً اللسانٌات المعاصرة، مفاهٌم ونماذج تمثٌلٌة، عالم كتب الحدٌث،  ( 5

 .122، ص2012، 1إربد األردن ط
 .253حربً عباس وآخرون، العلوم عند العرب أصولها ومالمحها الحضارٌة ص  ( 6
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 ومعناه أن ٌأتً الناقل إلى النص وٌنظر فً كل :ـ الطريقة اللفظية أو األسلوب الحرفي

كلمة بمفردها ثم ٌضع تحتها مرادفها من اللغة األخرى، ومن عٌوب هذه الطرٌقة أن عددا 

 .كبٌرا من الكلمات فً كل لغة لٌس لها مرادف فً لغة أخرى

ومعناه أن ٌأتً الناقل إلى الجملة فٌحصل معناها : الطريقة المعنوية أو األسلوب الجمليـ 

فً ذهنه ثم ٌعبر عنها من اللغة األخرى بجملة تطابقها فً المعنى سواء استوت الجملتان 

 .فً عدد الكلمات أم اختلفتا

 

"موضوع األلفاظ الجدٌدة على نمط ما ورد فً جنسها فً كالم العرب"هو : القياس- 5
1

 

"تقدٌر شًء على شًء ٌستدرك معه فً أمور وٌشابهه فً أمور"أو هو 
2

 

 .َفْعل فتكسٌره أفُعل نحو كعب أكعب وفرخ أفرخ: مثل

ْفُعل َمْفَعل نحو كتب ٌكتب مكتب ٌَ  .     َفَعَل 

جٌل وأجٌال، عنق : فتكسٌره على القلة على أفعال نحو (فعل)    ما كان على أبنٌة الثالثً 

 .وأعناق، ضلع وأضالع، كبد وأكباد

 هذه هً جملة اآللٌات والوسائل التً استعملها العلماء العرب القدامى فً وضع 

مصطلحاتهم، جاءت ضمن إثبات أصالة المصطلحات فً الحضارة العربٌة اإلسالمٌة، 

المنهج، العقل، والفكر الذي تتسم : وبالتالً فكل حضارة تتمٌز وتختلف عن أخرى من خالل

به، وهذه الناصر وإن كانت مضمرة خفٌة فً بنٌة الحضارة إال أنها هً التً توجه وتتحكم 

فً شكلها الخارجً وتطبع إنجازاتها المادٌة، ما ٌعنً أن الحضارة العربٌة اإلسالمٌة هً 

 .ولٌدة الفكر اإلسالمً لها من الخصائص ما ٌثبت أصالتها األعٌان

 

 

                                                           
 .129عمار الساسً، المصطلح فً اللسان العربً من آلٌة الفهم إلى أداة الصناعة، ص (  1
، 2005رحٌم جمعة الخزرجً، أبو علً الفارسً فً مصنفات ابن جنً، أطروحة دكتوراه، جامعة بغداد العراق، اوت ( 2

 .37ص 
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 .أثر ترجمة الفلسفة الٌونانٌة على المصطلح العلمً: المبحث الثالث

لقد أثارت مسألة تأثٌر الحضارة الٌونانٌة فً الحضارة العربٌة اإلسالمٌة الكثٌر من      

إستشراقٌة تؤكد على هذا : الجدل، و كانت محل العدٌد من الدراسات و البحوث، منها

التأثٌر، و أخرى عربٌة نافٌة مدافعة عن أصالة علومها و تمٌزت هذه البحوث فً الكثٌر 

استهداف نتٌجة مسبقة لدى القائلٌن باإلثبات :"من األحٌان االنطالق من فكرة مسبقة، وهً

أو لدى القائلٌن بالنفً، و لقد استتبع ذلك بالضرورة أن وضع كل طرف الطرف اآلخر فً 

و النفاة ٌرمون المثبتٌن "التعصب األعمى"قفص تهمة معٌنة، المثبتون ٌرمون النفاة بـ

".على األصالة"الحقد"بـ
1

 

     فترجمة العرب لعلوم الحضارات عموما و الحضارة الٌونانٌة خصوصا لم ٌكن مجرد 

و لكن نقل مبدع و ذلك الستحالة )نقل أو اجترار لمؤلفاتهم و إعادة كتابتها بأحرف عربٌة،

نقل شًء من نقطة إلى أخرى مع بقائه على حاله، إذ أن لكل لغة خصائصها التركٌبٌة 

(الممٌزة، و خصوصا إذا تعلق األمر باللسان العربً و خصائصه الممٌزة و الفرٌدة
2

فكانت ,

الترجمة هنا بمثابة الممر الثقافً، و لم ٌكن لها الفضل فً ازدهار الحضارة العربٌة 

اإلسالمٌة ذلك أن الترجمة جاءت فً مرحلة متأخرة من قٌام هذه الحضارة و قد كانت 

علومها العربٌة قد قطعت شوطا من تأسٌسها، حٌث سنتناول أول حركة الترجمة فً 

أسباب : الحضارة العربٌة اإلسالمٌة من خالل الوقوف على جانبٌن بارزٌن فٌهما هما

الترجمة، ثم تتبع مراحل هذه الترجمة فً العصر األموي و العباسً من خالل طورٌه 

 .األول و الثانً

I. حركة الترجمة: 

من األسباب و البواعث التً شجعت على نقل العلو و الفلسفة، : أسباب الترجمة -1

 :ماٌلً

: من أهمها:األسباب الداخلٌة-أ
3

 

االستقرار السٌاسً الذي سمح للخلفاء العرب بأن ٌهتموا بمظاهر الحضارة عند  -

 .الشعوب التً خضعت لهم

حاجة العرب إلى علوم الشعوب األخرى و التفاعل معها، و عدم وجود مانع دٌنً  -

 ".أطلبوا العلم ولو كان فً الصٌن"ٌحول دون تقبل هذه العلوم 

                                                           

 .(مقدمة المترجم) 8محً الدٌن محسب، ص:كٌس فرستٌغ، الفكر اللغوي بٌن الٌونان و العرب، تر(1

 .118عمار الساسً، المصطلح فً اللسان العربً من آلٌة الفهم إلى أداة الصناعة، ص(2

 .50، ص1989حمٌد مورانً، تارٌخ العلوم عند العرب، دار المشرق، بٌروت، لبنان،  (3
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االهتمام المباشر و الشدٌد من قبل الخلفاء و األمراء و الوزراء بنقل علوم األمم  -

 .األخرى إلى  العربٌة، و قد برز ذلك فً عهد العباسٌٌن 

ظهور الفرق الدٌنٌة اإلسالمٌة و حاجتها إلى استخدام المنطق و النظرٌات الفلسفٌة  -

 .فً دفاعها عن ذاتها، مما دفعها إلى اكتساب هذه العلوم بواسطة الترجمة

:األسباب الخارجٌة-ب
1

التً شجعت على الترجمة، ازدهار الثقافة الٌونانٌة قبل الفتح  

اإلسالمً فً البالد المجاورة للجزٌرة العربٌة، و التً أصبحت فٌما بعد جزءا من الدولة 

شمال )مدرسة اإلسكندرٌة، مدرسة أنطاكٌة، مدرسة الرها: اإلسالمٌة، على سبٌل المثال

 (.الفرس)، مدرسة جندٌسابور(العراق

:األسباب العلمٌة-ج
2

 

حاجة العرب المسلمٌن إلى علوم لٌست عندهم مما كانوا ٌحتاجون إلٌه فً الطب، و  -

 .الفلك و التوقٌت لضبط أوقات الصلوات، و تعٌٌن أشهر الصوم، الحج، و أول السنة

عندما تمكن سلطان الدولة و أخذ العرب :"(هـ808ت )ٌقول فٌه ابن خلدون: الصنائع -

المسلمون من الحضارة بالحظ الذي لم ٌكن لغٌرهم من األمم، و تفننوا فً الصنائع و 

العلوم و تشوقوا إلى اإلطالع على هذه العلوم الحكٌمة بما سمعوا من األساقفة و 

األقسة المعاهدٌن بعض ذكر منها، و بما تسمو إلٌه من أجل إحداث قفزة نوعٌة فً 

 .مجالها

إقامة دولة جدٌدة، و تنظٌم شؤونها أدى إلى ظهور الحاجة إلى عدد من العلوم  -

و غٌر ...كالحساب لضبط األمور المالٌة، و الهندسة إلنشاء العمران، و شق الطرق

 .ذلك

         دون أن نغفل من هذه األسباب دعوة القرآن الكرٌم فً الكثٌر من اآلٌات إلى النظر، 

 .و التدبر و طلب العلم

         و بالتالً فإن حاجات المجتمع الجدٌد لٌست هً حاجة البادٌة البسٌطة، إذ لم تعد 

تكفٌهم، مما دعت الحاجة إلى االستفادة من خبرات األمم األخرى عن طرٌق ترجمة ما 

وصلوا إلٌه من معارف و علوم، و تطوٌرها بما ٌتناسب و طبٌعة مجتمعهم العربً 

 .اإلسالمً، من حٌث عقلٌتهم و منهجهم فً بناء علومهم

مرت حركة الترجمة فً الحضارة العربٌة اإلسالمٌة بمرحلتٌن أساسٌتٌن : مراحل الترجمة -2

 :هما

 :(م749-م660/هـ132-هـ40)أ ـ العصر األموي

 

                                                           

 .49المرجع نفسه، ص(1

 .163إسماعٌل سامعً، معالم الحضارة العربٌة اإلسالمٌة، ص(2
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          كانت الترجمة خالل هذا العصر فردٌة نفعٌة اقتصرت على ترجمة العلوم كالطب، 

و الكٌمٌاء، و النجوم
1

خالد بن :"وكان أول نقل فً الحضارة العربٌة اإلسالمٌة على ٌد. 

على ٌد راهب ( الكٌمٌاء)الذي انقلب إلى العلم و درس الصنعة  (هـ85ت )ٌزٌد بن معاوٌة

، و ٌقال أن السبب فً اتجاهه إلى االشتغال بعلوم الصنعة أنه (مرٌانوس)اسكندري اسمه

"كان ٌرٌد أن ٌبلغ بالعلم ما لم ٌبلغه السلطان بعد أن فاتته الرٌاسة
2

. 

        ولعل عدم تقدم حركة النقل فً هذا العصر ترجع إلى أن العرب قد عكفوا على 

شؤون السلطة و الحكم، و اهتمت فئة قلٌلة منهم بالحركة العلمٌة، التً لم تكن لتبلغ درجة 

 .متقدمة من التنظٌم على خالف ما تحقق فً العهد العباسً

         و ما ٌالحظ أٌضا، على حركة الترجمة فً هذا العصر أنها لم تتعد إلى العلوم 

و ...العقلٌة التً ٌمكن أن ٌكون لها تأثٌر على الدٌن عكس علوم الطب و الفلك و الرٌاضٌات

 .غٌرها

 :(م1258-م749/هـ656-هـ132)أ ـ العصر العباسً

العصر الذهبً للترجمة، فقد (هـ198/هـ132)         ٌعتبر العصر العباسً فً دوره األول

ترجمت أمهات الكتب اإلغرٌقٌة و الرومانٌة، و الفارسٌة و الهندٌة
3

، نتٌجة اإلقبال على 

الذي كان أكثر  (هـ158/هـ136)دراسة العلوم و بدأت تزهر فً عهد أبً جعفر المنصور 

، (142ت )عبد هللا ابن المقفع:"اهتماما بالنجوم و الطب، وكان أول من ترجم فً هذا العهد

باإلسناد إلى قصص و أمثال هندٌة و " كلٌلة ودمنة"فقد نقل عدد من كتب السلوك، ووضع 

"فارسٌة
4

"إبراهٌم بن جٌب الفزاري"هـ أمر عالما ٌسمى 156، و فً سنة 
5

 بترجمة رسالة 

سند هند"هندٌة فً الفلك، و ترجمها تحت عنوان
6

و قد أصبح النقل فً هذه الفترة فً "

 .رعاٌة الدولة

، أصبح النقل منظما، و قد اهتم شخصٌا (هـ193/هـ170)         و فً عهد هارون الرشٌد

بتشجٌع الترجمة، و ٌعتبر عصر من أزهى عصور حركة الترجمة حٌث بلغ النقل العلمً 

 .إلى العربٌة شأوا عظٌما من التطور، و ذلك بتشجٌع حركة الترجمة مادٌا و معنوٌا

    

                                                           

 . 164إسماعٌل سامعً، معالم الحضارة العربٌة اإلسالمٌة، ص: انظر( 1

 .246حربً عباس و آخرون، العلو عند العرب أصولها و مالمحها الحضارٌة، ص( 2

 .178، ص13ول دٌورانت، قصة الحضارة ج: انظر( 3

 .165إسماعٌل سامعً، معالم الحضارة العربٌة اإلسالمٌة، ص( 4

، 1994إسماعٌل العربً، دور المسلمٌن تقدم الجغرافٌا الوصفٌة و الفلكٌة، دٌوان المطبوعات الجامعٌة، الجزائر، ( 5

 .102ص

و معناه الحقٌقة المطلقة، و الكتاب ٌحتوي على مقدمة أرفق بها عدد من الجداول " سٌدانتا"عنوانه األصلً: سند هند ( 6

 .الفلكٌة لتحركات األجرام السماوٌة و لطلوع و مغٌب األبراج
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، فقد تجاوزت فٌه الترجمة العلوم (هـ232/هـ198)  أما العصر العباسً الثانً

البحتة إلى العلوم الطبٌعٌة و الفلسفة كترجمة
1

" التارٌخ الطبٌعً"  ٌوحنا بن البطرٌق كتاب 

، كذلك ترجم الحجاج بن مطر "النفس" ، وفصول من كتاب "اآلثار العلوٌة"ألرسطو، و

 .لبطلٌموس"المجسطً"كتاب

" بٌت الحكمة"   و قد بلغت الترجمة أعلى مستوى لها فً عهد المأمون الذي أسس

لما انتصر المأمون :" ببغداد لهذه الغاٌة و جمع فٌه العلماء و المخطوطات، بل أكثر من ذلك

هـ،طلب منه أن ٌعطٌه كتبهم مكان الغرامة التً فرضها 215على تٌوفٌل ملك الروم سنة 

"علٌه، فقبل تٌوفٌل بذلك وعده كسبا كبٌرا له، أما المأمون فعد ذلك نعمة عظٌمة علٌه
2

. 

أي فً أواخر القرن الثانً هجري و بداٌات القرن الثالث - و الناظر فً هذه الفترة

و إلى العلوم المترجمة فٌها ٌتبٌن له أن ترجمات كتب الفلسفة الٌونانٌة جاءت - هجري

متأخرة، فً حٌن كانت معظم علوم العربٌة اكتمل تأسٌسها، فإذا أخذنا على سبٌل 

و أن أولى ترجمات كتب الفلسفة لم  (هـ180ت )الذي تأسس على ٌد الخلٌل" النحو:"المثال

ٌكن إال فً العهد الثانً من العصر العباسً، فكفٌف ٌكون التأثٌر و هذا البعد بٌن تأسٌس 

 .العلوم العربٌة و أولى ترجمات الفلسفة الٌونانٌة ؟

  هذا و إن دلت حركة الترجمة على شًء دلت على مدى اهتمام المسلمٌن العرب 

و حرصهم لإلطالع على علوم و معارف األمم األخرى ال لشًء و إنما لالستفادة من 

خبراتهم أوال و الختصار الطرٌق أمامهم فً بناء حضارتهم الخاصة بهم ثانٌا، و أكد 

وٌقٌنً أن الحضارة العربٌة :"على هذا من خالل قوله"إسماعٌل أحمد عماٌرة"الباحث

اإلسالمٌة حضارة إنسانٌة، ال ٌضرها فً شًء أن تقتبس من أي تجربة إنسانٌة، بل إن 

علٌها أن تقتبس من كل تجربة ما ٌفٌد، وما ٌختصر الطرٌق فً سبٌل الوصول إلى الغاٌة 

"المرتجاة
3

. 

غٌر أنها لم تعد مأجورة )و قد استمرت حركة الترجمة بعد القرن الثالث هجري،

و تحررت بعامل نمو الرغبة الشخصٌة، الطموح الفردي، و بداع اإلقبال الشدٌد على الكتب 

(المترجمة، و تعددت مراكز الترجمة، وتفرعت فً شتى أبواب المعرفة
4

، غٌر أن هذا 

االهتمام ال ٌعنً أن الترجمة أصبحت البدٌل عن اإلبداع، فالحضارة ال تكون إال إذا وضعت 

بصمتها هً، فلم ٌكتفً مترجمو الكتب الٌونانٌة بذلك فقط بل انقلبوا إلى التصنٌف و التألٌف 

 .فً تلك العلوم الوافدة، و من ثم تطوٌرها و اإلبداع فٌها

 هذه لمحة عن بداٌة الترجمة عند العرب القدامى، و مراحل تطوراتها، انطالقا 

من الجهود الفردٌة إلى رعاٌة الدولة إلى تشٌد مؤسسات خاصة بها، وقد كان للحضارة 

                                                           

 .166إسماعٌل سامعً، معالم الحضارة العربٌة اإلسالمٌة، ص( 1

 .167معالم الحضارة العربٌة اإلسالمٌة، ص. إسماعٌل سامعً: أنظر( 2

 .7إسماعٌل أحمد عماٌرة، المستشرقون و نظرٌاتهم فً نشأت الدراسات اللغوٌة العربٌة، ص( 3
 .167إسماعٌل سامعً معالم الحضارة العربٌة اإلسالمٌة، ص( 4
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العربٌة اإلسالمٌة فً ترجمتها للكتب الٌونانٌة فضل عظٌم أال وهو حفظ التراث الٌونانً 

و بهذا :"من الضٌاع، و أكدت المستشرقة األلمانٌة زٌغرٌد هونكة على هذا الفضل، فتقول

حمى المترجمون العرب آثار القدماء العلمٌة من الضٌاع و الزوال فكثٌر من المخطوطات 

لوال العرب، لما عرفنا الٌوم عنها شٌئا ككتب جالٌنوس فً علم التشرٌح و مخطوطات 

، و مٌنالوس فً المٌكانٌكا والرٌاضٌات و بطلٌموس philo و فٌلون Heronهٌرون 

Ptolemousًساعة "و مخطوطة فً"علم التوازن" فً البصرٌات، و مخطوطة إلقلٌدس ف

"الخ...و قانون العوم ألرخمٌدس و غٌرها "الماء
1

إن ما قام به العرب :"، ثم أردفت قائلة

لهو عمل انقادي له مغزاه الكبٌر فً تارٌخ العالم، فما بقً من هذه الحضارة ٌجب أن تشكر 

".علٌه البشرٌة الٌوم العرب و حبهم للعلم
2

 

 

 

 

II. ًأثر ترجمة الفلسفة الٌونانٌة على المصطلح العلم: 

             ٌرى بعض الدارسٌن أن علو العربٌة فً نشأتها لٌست ولٌدة البٌئة العربٌة 

اإلسالمٌة، بل ٌردونها إلى أصول أجنبٌة، فهً ولٌدة تأثٌرات إما ٌونانٌة، أو هندٌة، أو 

 .وٌكادون ٌجمعون على دور الٌونان فً هذا التأثٌر ... سرٌانٌة

     و لعل من أبرز المسائل التً تناولها الفكر اإلستشراقً فً دراسته لعلوم الحضارة 

العربٌة اإلسالمٌة تلك التً تتعلق بمسألة نشأة الدراسات اللغوٌة العربٌة و على 

و باألخص مصطلحات هذا العلم "النحو"رأسها
3

.*** 

 :     وهذه وقفة على أبرز المصطلحات النحوٌة التً قٌل أنها ترجمت عن الٌونانٌة

 Metabasis، ٌرون أنهما أخد من المصطلحٌن الٌونانٌٌن "غٌر المتعدي"و"المتعدي- "

 Metabatikosو
4

 . فً النحو الٌونانً

 

Kinesis1، وٌقولون هً ترجمة للمصطلح الٌونانً "الحركة-"
. 

                                                           

 .384زٌغرٌد هونكة، شمس العرب تسطع على الغرب، ص( 1

 .377المرجع نفسه، ص( 2

اخترنا النحو و مصطلحاته كنموذج للتأكٌد على أصالته فً مرحلة نشوءه وتأسٌسه، ولم ٌكن للفلسفة الٌونانٌة تأثٌر ( 3

علٌه، وألن النحو ٌعتبر أساس اللغة العربٌة فإذا مست اللغة العربٌة مست معها أصالة العلوم العربٌة فً الحضارة 
 .اإلسالمٌة

 .23محً الدٌن محسب، ص: كٌس فرستٌغ، الفكر اللغوي بٌن الٌونان و العرب، تر: انظر( 4
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 Hellenismos، ٌعتبرونه ترجمة للمصطلح الٌونانً "اإلعراب-"
2

. 

 Klisis، وٌعدونه ترجمة للمصطلح المصطلح الٌونانً "الصرف-"
3

؛ معناه اإلمالة أو 

 .الصرف

 Analogia، وٌقابل هذا المصطلح بالٌونانٌة "القٌاس-"
4

. 

موازنة بٌن مفهوم بعض المصطلحات فً النظام اللغوي الٌونانً و النظام      

 :اللغوي العربً

 الٌونانٌة، فالكلمة الٌونانٌة كما ٌقول  Hellenismosعن" إعراب"تختلف كلمة  -

كلمة عامة تختص بالكالم برمته، وهً اصطالح خطابً، ولٌس باصطالح نحوي، :"تروبو

فتختص ببعض األلفاظ المعربة فقط فً الكالم، وهً اصطالح نحوي "اإلعراب"وأما كلمة 

"ولٌست باصطالح خطابً
5

. 

     وٌضٌف أحمد عماٌرة مفصال هذا االختالف بٌن المصطلح العربً و الٌونانً 

وتعنً الكلمة الٌونانٌة عند أرسطو إقامة الكالم على وجهه الصحٌح بمراعاة شروط :"فٌقول

استعمال الروابط و الكلمات الخاصة، وعدم استعمال الكلمات الملبسة وبتمٌٌز : خمسة

"األجناس و األعداد فً األسماء، فانظر أٌن هذا من المفهوم النحوي لإلعراب عند العرب
6

. 

التغٌرات التً تطرأ على آخر :" وأي المٌل أو الصرف الٌونانٌة فهً تعنKlisisًمصطلح  -

الكلمة الٌونانٌة، كأن ٌزاد مقطع على آخرها فٌنقلها من المفرد إلى الجمع، أو من االسمٌة 

: إلى الوصف، وال ٌفهم من هذه الكلمة ما ٌفهم من المصطلح العربً التصرٌف، أي

"(...فعل، تفاعل، مفاعلة)التغٌرات الداخلٌة للكلمة 
7

. 

، للباحثٌن مالحظات حول الفرق بٌن مفهوم أرسطو ( بالٌونانٌة  Onoma)االسم مفهوم - 

 عند أرسطو لفظ له onomaمن أن :"و سٌبوٌه لمصطلح االسم مثل ما أشار إلٌه تروبو

معنى ٌدل على شًء، بٌد أن االسم عند سٌبوٌه لفظ ٌقع على الشًء، فهو ذلك الشًء 

"بعٌنه
8

. 

                                                                                                                                                                                     

 .103فرستٌغ، ص: انظر( 1

 .153فرستٌغ، ص: انظر( 2

 .157فرستٌغ، ص: انظر( 3

 .42إسماعٌل أحمد عماٌرة، المستشرقون و نظرٌاتهم فً نشأة الدراسات اللغوٌة العربٌة، ص: انظر( 4

 .62المرجع نفسه، ص( 5

 .63المرجع نفسه، ص ( 6

 .63المرجع نفسه، ص ( 7

 .58إسماعٌل أحمد عماٌرة، المستشرقون و نظرٌاتهم فً نشأة الدراسات اللغوٌة العربٌة، ص ( 8
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" الكلمة" هrehemaًإن الترجمة الحرفٌة لـ "،( بالٌونانٌة  rehema)الفعل مفهوم - 

ولٌست الفعل ولو كان هذا المصطلح منقوال عن الٌونان ألطلق العرب على ما أسموه 

"لفظ الكلمة" الفعل"
1

. 

، (الرباط أي االسم الموصول، وأداة التعرٌف:  بالٌونانٌةSyndesmos )الحرفمفهوم - 

الحرف عند سٌبوٌه جاء لمعنى، أي لٌؤدي معنى، فهو ٌحمل :"والخالف واقع هنا أٌضا

ما ال ٌدل على معنى فً :  بأنه Syndesmosمعنى فً ذاته ، أما أرٌسطو عرف الحرف 

"ذاته
2

. 

هذه بعض النماذج للمصطلحات العربٌة األصٌلة تؤكد بطالن مزاعم من ٌدعً بوجود تأثٌر 

للترجمة الٌونانٌة على المصطلح العلمً العربً فً نشأته، فمصطلحات علوم اللغة العربٌة، 

الخ،هً ...كالنحو والصرف والصوت والمعجم والشعر والعرض والنقد والبالغة

مصطلحات ومفاهٌم خالصة تتماشى مع خصائص اللغة العربٌة والعقل العربً ومنهج 

العرب القدامى فً بناء علومهم فهذه مصطلحات نابعة من روح الحضارة العربٌة 

اإلسالمٌة، مقابل المصطلح الٌونانً المرتبط باللغة والعقل والمنهج الٌونانً، وبالتالً فال 

 .مجال للخلط بٌن مرحلة نشأة العلوم و تأسٌسها والمرحلة الالحقة لها

     ومن بٌن ما كان ٌستدل به فً القول على تأثٌر النحو الٌونانً فً المرحلة األولى من 

نشأة مصطلحات النحو العربً؛ اعتمادهم على مصادر النحو المتأخرة
3

" اإلٌضاح"؛ كـ

، (هـ577)لألنباري " اإلنصاف"،و(هـ538)للزمخشري" المفصل"،و(هـ337ت)للزجاجً

، بل إنه إن لم ٌوجد فً هذه المؤلفات النحوٌة ما ٌستدل (هـ911)للسٌوطً " المزهر"وحتى

به على حدوث التأثٌر فً المرحلة األولى ٌلجأ إلى المصادر المنطقٌة والفلسفٌة والكالمٌة 

وابن  (هـ339ت)العربٌة المتأخرة أٌضا، وذلك من خالل االعتماد على ما ٌورده الفارابً 

 .(هـ505ت)والغزالً  (هـ415ت )والقاضً عبد الجبار  (هـ427ت)سٌنا 

     ولعل من المبررات التً كان ٌرجع بها هؤالء التأثٌر الٌونانً على مصطلحات النحو 

 :هً*العربً

عزل هذه المصطلحات عن سٌاقها ونسقها التً نشأة فٌه مغفلٌن بذلك الجانب الجٌنالوجً  -

و األركٌولوجً لها، إذ أن التتبع التارٌخً لظهور أي مصطلح من والدته إلى النشأة ثم 

 .التطور ٌساهم إلى حد كبٌر فً الكشف عن مدى أصالته
                                                           

 .59المرجع نفسه، ص( 1

 .60المرجع نفسه، ص( 2

 .178، 134، 132، 118، 113، 98، 79، 33كٌس فرستٌغ، الفكر اللغوي بٌن الٌونان و العرب، ص: انظر( 3

النحو العربً ومنطق :"و مصطلحاته الحاج عبد الرحمان صالح، فً مقال له بعنوان تناول أصالة النحو العربً  * 

 .42، ص1من كتاب بحوث ودراسات فً اللسانٌات العربٌة، ج" أرسطو



 المصطلح العلمً فً الحضارة العربٌة اإلسالمٌة:الفصل األول

38 
 

ألن اللغات مهما " إغفال مبدأ التشابه الفطري بٌن اللغات والتشابه العفوي فً وصفها؛-

"اختلفت فالبد أن تجمع بٌنها صفات مشتركة فً تكوٌنه
1

 ؛وللتدلٌل على هذه النقطة نورد 

المثال التالً
2

لٌشٌروا به إلى ظاهرة قائمة فً واقع " التغلٌب"أطلق النحاة العرب مصطلح: 

فٌدل هذا اللفظ على األب و األم " األبوان-"مثال- ، حٌث ٌقال"التثنٌة"اللغة بخصوص مقولة

 .معا

     وهذه الظاهرة نفسها نجدها فً لغات أخرى، فاللغة السنسكرٌتٌة كانت تغلب فتقول 

AHANIللداللة على النهار واللٌل، واإلسبانٌة تغلً فتقول " النهاران" أيLos Parades 

 .للداللة على اآلباء واألمهات" اآلباء"أي

ولعل كارثة هذا الخلط بٌن المفاهٌم العربٌة والٌونانٌة هو ما وقف عنده الحاج عبد - 

الرحمان صالح
3

 ورد سببه الرئٌسً فً ترجمة المصطلح الٌونانً بمصطلح عربً سبق أن 

 .استعمل بمعنى آخر أبدعه العرب وذلك مثل القٌاس ومثل العلة وغٌرهما

ارتباط اللغة العربٌة بمهمة التعبٌر بصورة عامة، وبنزول القرآن الكرٌم وبتبلٌغ الدٌن - 

اإلسالمً بصورة خاصة جعل لهذه اللغة خصائص وممٌزات تنفرد بها عن سائر اللغات، 

وهذا ما لم ٌؤخذ بعٌن االعتبار، فاللغة تعكس فكر تلك األمة وٌتجلى ذلك من خالل مدونة 

 .مفاهٌمها ومصطلحاتها

مذهب الخلٌل فً النحو :"      وبعد كل ما تقدم ٌمكن أن نقول مع مهدي المخزومً على أن

"قد رسمت حدوده، وبانت معالمه قبل ظهور هذه الترجمة
4

، وٌؤكد هذا المعنى ما قاله 

"ال ٌوجد فً كتاب سٌبوٌه إال ما اخترعه هو الذٌن تقدموه:"لٌتمان
5

، وٌقف على النقٌض من 

 وهو G.Troubeauالقائلٌن بالتأثٌرات األجنبٌة، المستشرق الفرنسً جٌرار تروبو 

"أن علم النحو أعرب العلوم اإلنسانٌة وأبعدها عن التأثٌر األجنبً فً طوره األول"ٌرى
6

 

     فما قدموه من حجج لم ٌكن بالبراهٌن القاطعة فهم على حد قول عبد الرحمان الحاج 

لم ٌأت أحد منهم بأي دلٌل اللهم إال القول باستحالة إبداع العرب لكل هذه المفاهٌم :"صالح 

وهو )الدقٌقة الناضجة فً مدة قصٌرة، مثل مفاهٌم الفقه اإلسالمً ومنطق القٌاس التمثٌلً 

                                                           

 .42إسماعٌل أحمد عماٌرة، المستشرقون و نظرٌاتهم فً نشأة الدراسات اللغوٌة العربٌة، ص ( 1

 .22كٌس فرستٌغ، الفكر اللغوي بٌن الٌونان و العرب، ص ( 2

 .269ص2الحاج عبد الرحمان صالح، بحوث ودراسات فً اللسانٌات العربٌة ج: انظر( 3

 .48إسماعٌل أحمد عماٌرة، المستشرقون و نظرٌاتهم، ص ( 4

 .293، 292 ص2، ج1933، بٌروت، 10أحمد أمٌن، ضحى اإلسالم، ط( 5

، 41:ٌوسف عبد هللا جوارنة، نظرات فً نشأة النحو العربً للمستشرق األلمانً فولفدٌترٌش، مجلة العلوم العربٌة، ع( 6

 .13هـ، ص1437شوال 
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، ومسالك العلة عند األقدمٌن وهً مفاهٌم ومناهج عربٌة محضة، فال (غٌر السلوجسموس

"ٌوجد عالقة بٌن العلة الفقهٌة والنحوٌة من جهة وعلل أرسطو من جهة أخرى
1

. 

     فظاهرة التأثٌر والتأثر بٌن الحضارات أمر بدٌهً، وهو ال ٌنقص أو ٌقلل من أصالة 

الحضارة الالحقة، أما أن ٌتطاول أبناء الحضارة السابقة، وٌدعون أنهم ما تركوا شٌئا إال 

وكان لهم السبق فً معالجته، فهذا حكم منبوذ ٌتنافى وشروط الحضارات التً ٌكون اإلبداع 

 .فٌها واجهتها ، ال التقلٌد األعمى

     فهذا عبده الراجحً ٌؤكد على أصالة المصطلحات العربٌة وأنها غٌر متأثرة بالفلسفة 

باإلضافة إلى أنه لٌس ... إن اتفاق ألفاظ المصطلحات ال ٌعنً اتفاق المنهج:"الٌونانٌة فٌقول

"هناك قرائن تارٌخٌة أو مادٌة ترجع فكرة التأثر أو النقل
2

، بمعنى أن لكل من المصطلحات 

الٌونانٌة والعربٌة منهجها الخاص الذي ٌؤطرها فتشابه المصطلحات فً ظاهرها ال ٌعنً 

أبدا أنها تحمل حٌث المفهوم نفسه بل كل من تلك المصطلحات نجده ٌعكس خصوصٌة 

حضارته من حٌث منهجها وعقلٌتها ولم تكن الترجمة هنا إال بمثابة الممر الثقافً الذي ٌتم 

من خالله التبادل الفكري بٌن الحضارة الٌونانٌة والحضارة العربٌة اإلسالمٌة، ولم ٌكن لها 

تأثٌر على أصالة العلوم العربٌة فً نشأتها وتأسٌسها فقد جاءت  فً مرحلة متأخرة بحكم 

 .توسع البالد اإلسالمٌة

                                                           

 .269، ص2عبد الرحمان الحاج صالح، بحوث ودراسات فً اللسانٌات العربٌة، ج( 1

 .173عبده الراجحً، فقه اللغة فً الكتب العربٌة، ص ( 2



 

 

 

 

 :الفصل الثاني 

 مصطلح النقد األدبي في الحضارة العربيت اإلسالميت

 

 

 وضع الشعراء للمصطلح النقدي األدبي: المبحث األول

   دور النقاد والبالغيين في وضع المصطلح: المبحث الثاني

               النقدي     

 نماذج من المصطلح النقدي األدبي: المبحث الثالث
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 وضع انشعراء وانًصطهخ اننقدٌ: انًبذث األول

ئْ إٌمذ األدثٟ عضء ال ٠زغضأ ِٓ ػٍَٛ اٌٍغخ اٌؼشث١خ، فاٌٝ عبٔت اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌؼٍَٛ                                  

اٌزٟ صػُ أٔٗ وبْ ٌزشعّخ اٌفٍغفخ ا١ٌٛٔب١ٔخ رأص١ش ػ١ٍٙب، ٔغذ إٌمذ األدثٟ ِٚظطٍؾبرٗ، ؽ١ش 

٠شٜ ثؼغ اٌجبؽض١ٓ أْ اٌؼشة رال١ِز اإلغش٠ك فٟ اٌفٍغفخ ٚإٌمذ ٚاٌّؼبسف اإلٔغب١ٔخ اٌؼبِخ، 

ٚأْ إٌمذ اٌؼشثٟ ٠ذ٠ٓ ٌٍٕمذ ا١ٌٛٔبٟٔ فٟ اٌؼذ٠ذ ِٓ ػٕبطشٖ، ٌٚزٌه عٕزؼشع ثا٠غبص 

.اٌجذا٠بد وً ِٓ ٘ز٠ٓ إٌمذ٠ٓ  ٔمظذ ا١ٌٛٔبٟٔ ٚاٌؼشثٟ
1
 

رش١ش ثؼغ اٌذساعبد ػٍٝ أْ ألذَ إٌظٛص إٌمذ٠خ ا١ٌٛٔب١ٔخ ٠شثٛ : إٌمذ ا١ٌٛٔبٟٔ        

 ػبَ، ٚأٔٗ ٔمذ ٌٚذ فٟ اٌؾٍجبد اٌذ١ٕ٠خ اٌزٟ ر١ّٙٓ ػ١ٍٙب اٌخشافبد ٚاألعبؽ١ش، 2500ػٍٝ 

ٚثبٌٕغجخ ٌطج١ؼخ إٌمذ ا١ٌٛٔبٟٔ وبْ ٔمذا عّبػ١ب أٞ فٟ ٌغبْ رظذس لشاسارٙب ثبٌمشػخ، ٚ٘ٛ 

ػٕذ أسعطٛ اإلٌٙبَ- ٚ٘ٛ ِبدح إٌمذ فٟ اٌغبٌت - ٔمذ غ١ش ِزخظض، وّب وبْ ِظذس اٌشؼش
2
 

 .ِٓ آٌٙخ اٌشؼش، ٚػٕذٖ ٔجبٌخ ٔفظ اٌشبػش أٚ خغبعزٙب

 ػبَ، ٚلذ ثذأ 1800فأٌٚٝ إٌظٛص إٌمذ٠خ اٌؼشث١خ رشعؼ ئٌٝ لشاثخ : أِب إٌمذ اٌؼشثٟ       

 اٌمَٛ ٚٔٛادٞ ٚرٞ اٌّغبص، ٚاٌّغٕخ ػىبظ وغٛقإٌمذ اٌؼشثٟ فٟ األعٛاق ٚإٌٛادٞ 

ثبألعطٛسح، أِب ؽج١ؼخ  ئٔغب١ٔب ال ٠زظً ٚعٙذا أدث١ب عٙذا إٌمذ وبْ ؽ١ش اٌفشعبْ، ِٚالػت

 أوضُ ِضً اٌخط١ت ُِٕٚٙ اٌزث١بٟٔ وبٌٕبثغخ اٌشبػش ُِٕٙ ثأػ١بُٔٙ ٔمبد ِٓ طذس اٌؼشثٟ إٌمذ

 ِخزٍف اٌؼشة ػٕذ اٌشؼش ِظذس أْ ؽ١ٓ عٕذة فٟ وأَ اٌّززٚلخ اٌّشأح ُِٕٚٙ ط١فٟ ثٓ

 أْ أٞ ٚأٚؽبٔٙب أ٠بِٙب أػشالٙب، ٚروش ٚؽ١ت أخاللٙب ثّىبسَ اٌغٕبء ئٌٝ اؽزبعذ فبٌؼشة

 ث١ٓ اٌشبعغ اٌجْٛ ٠زج١ٓ وٍٗ ٘زا خالي ِٓ. ٌٍشؼش األط١ً اٌّظذس ٟ٘ اٌّغزّغ ؽبعبد

 ٠مٛي وٍٗ ٘زا ثؼذ فى١ف إٌمذ٠خ اٌّبدح ٚؽج١ؼخ ِٚظذس ٚاٌّغججبد ٚاٌّىبْ اٌضِبْ فٟ إٌمذ٠ٓ

!! ٚأسعطٛ أفالؽْٛ رال١ِز اٌؼشة ٔمبد أْ اٌجؼغ

                                                           
-  شبكة الفصٌح لعلوم اللغة العربٌة– 20/02/2006: ٌوم" والفلسفة النقد فً لإلغرٌق تالمٌذ العرب هل" :مقال: أنظر ( 1

www.alfasseeh.com  
 .16طه مصطفى أبو كرٌشة، أصول النقد األدبً، ص : أنظر( 2
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 :نًذت عن خصائص اننقد األدبٍ انقدَى عن انعرب -1

:ِٓ أُ٘ ِب ارغُ إٌمذ ِٓ خظبئض فٟ فٟ ٘زا اٌؼظش ِب ٠ٍٟ: انعصر انجاههٍ* 
1
 

 .اػزّبد إٌبلذ ػٍٝ ؽبعزٗ اٌف١ٕخ ٚاٌزٚل١خ- 

 .ؽغ١بْ عّخ االسرغبي ػٍٝ األؽىبَ اٌّطٍمخ- 

ِؼظُ األؽىبَ إٌمذ٠خ اٌزٟ ٚسدد عضئ١خ رّظ عبٔجب طغ١شا ِٓ اٌمظ١ذح لذ ٠ىْٛ عبٔجب فٟ - 

 .اٌّؼٕٝ أٚ فٟ اٌشىً اٌفٕٟ

 (...ػبداد، رمب١ٌذ، فشٚع١خ)ارظبي اٌزؼ١ًٍ ثّظب٘ش اٌج١ئخ اٌّؾ١طخ ثبٌٕبلذ - 

 .اٌظٛسح، اٌّؼٕٝ ٚاٌٍفع، ٚاٌزٕبعك فٟ إٌغُ: ِظَّ إٌمذ- 

 .ٔمذ ١ّ٠ً ئٌٝ اٌزؼ١ُّ، ئر ِٓ خالي ث١ذ ٚاؽذ ٠ّىٓ ٌٍٕبلذ أْ ٠فؼً شبػشا ػٍٝ غ١شٖ- 

 

وبْ ٌٕضٚي اٌمشآْ رأص١ش ػٍٝ إٌمذ األدثٟ ٚٔمطخ رؾٛي ف١ٗ ٠زج١ٓ رٌه : فٍ صدر اإلسالو* 

:ِٓ خالي
2
 

 .اسرجبؽ األؽىبَ إٌمذ٠خ ثبٌّمب١٠ظ اٌذ١ٕ٠خ ٚاٌخٍم١خ- 

 .(أعغؼب وغغغ اٌىٙبْ)اعزٕىبس ظب٘شح اٌزىٍف ٚاٌؾش ػٍٝ اٌطجغ ٚاٌجغبؽخ - 

 .ٔمذ اعزّذ ِٕطٍمبرٗ ِٓ اٌؼم١ذح اإلعال١ِخ- 

                                                           
 .53، ص 1993، 1طه مصطفى أبو كرٌشة، أصول النقد األدبً، مكتبة لبنان ناشرون، ط : أنظر ( 1

   ألبً إسحاق الحصري القٌروانً، " زهرة اَداب وثمر األلباب"األدبً فً كتاب  المنهج مالمح شلغوم، محمد-            
 .20 ص 2016-2015رسالة ماجستٌر، جامعة عبد الحمٌد بن بادٌس مستغانم،            

         مولود بغورة، الشعر بٌن الفن واألخالق فً النقد العربً القدٌم، حتى نهاٌة القرن الخامس هجري، رسالة -           
 . 10 ص1995-1994ماجستٌر، جامعة الجزائر           

، ص 2007محمد الخضر، النقد األدبً عند العرب بالخطوات األولى، العلم واإلٌمان للنشر والتوزٌع، سوق، : أنظر ( 2

57.  

 .50-47 ص 4،1986عبد العزٌز عتٌق، تارٌخ النقد األدبً عند العرب، دار النهضة العربٌة، ببٌروت، لبنان ط -          
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ثؼذ ِب وبْ اٌزظٛس اإلعالِٟ ٘ٛ اٌزٞ ٠ٛعٗ إٌمذ فاْ ٘زٖ اٌظفخ عٛف : انعصر األيىٌ* 

رخزفٟ فٟ ٘زا اٌؼظش ٌزؼٛد األؽىبَ إٌمذ٠خ ئٌٝ ِب وبٔذ ػ١ٍٗ فٟ اٌؼظش اٌغبٍٟ٘، رار١خ، 

:أطجبػ١خ ٚ٘زا ثفؼً اٌفزٓ ٚإٌّبصػبد فىبْ
1
 

 .(شؼش إٌمبئغ)ظٙٛس ظب٘شح اٌزٕبفظ ث١ٓ اٌشؼشاء ثغجت ِىبفئبد اٌٍّٛن - 

 :ِٚٓ خظبئض ٘زا اٌؼظش أ٠ؼب

ِغبٌظ اٌخٍفبء، ِغبٌظ اٌشؼشاء، )ِغبّ٘خ اٌّغبٌظ األدث١خ فٟ ئطذاس األؽىبَ إٌمذ٠خ 

 .(ِغبٌظ إٌغبء اٌّززٚلبد ٌٍشؼش

اٌٛصْ : ٚػغ اٌؼٍَٛ اٌؼشث١خ لذِذ ِالؽظبد ٔمذ٠خ ٌٍشؼش فٟ ػٕبطشٖ األط١ٍخ، ِضً-  

 .ٚاألعٍٛة، ٚاٌزشو١ت

ثؼذ رٛعغ اٌذٌٚخ اإلعال١ِخ ٚدخٛي األػبعُ ٚاالؽزىبن ثضمبفبد األُِ : انعصر انعباسٍ*

:األخشٜ، وبْ ٌٙزا ٚلغ ػٍٝ اٌّؼبسف اٌؼشث١خ ِٚٓ خظبئض إٌمذ فٟ ٘زا اٌؼظش ِب ٠ٍٟ
2
 

 رٛعٗ األؽىبَ إٌمذ٠خ ٔؾٛ اٌؼّك- 1

 .أطجؾذ اٌجالغخ سافذا ٘بِب ِٓ سٚافذ إٌمذ ٚعالؽب ػ١ٍّب ٚػم١ٍب فٟ ٠ذ إٌبلذ- 2

 أثٛ ص٠ذ ِؾّذ ثٓ أثٟ اٌخطبة" عّٙشح أشؼبس اٌؼشة: - "ظٙٛس ِإٌفبد ٔمذ٠خ ِّٙخ ِضً -3

 .(٘ـ170د)                                                 اٌمششٟ

 (٘ـ210د)طؾ١فخ ثشش ثٓ اٌّؼزّش                                           - 

 ( ٘ـ232د)اثٓ عالَ اٌغّؾٟ " ؽجمبد فؼٛي اٌشؼشاء"                                           ـ 

                                                           
 ،2007، 1ـ أحمد ٌوسف خلٌفة، نشأة النقد األدبً حتى نهاٌة القرن األول، مكتبة اَداب، القاهرة ط: أنظر( 1

            76،141     .             

      تارٌخ النقد األدبً عند العرب، من العصر الجاهلً إلى القرن الرابع هجري، دار الكتب : طه أحمد إبراهٌم         - 
 .69، ص 2008، 3العلمٌة، لبنان، ط            

 رآن، منشورات جامعة بالق هارتأث دىمو ريلهجا بعرالا رنلقا فً قضاٍاهو بًرلعا دلنقا تتجاهااـ طاهر حلٌس، :أنظر ( 2

 .                 306،356،373، ص 1996            باتنة، الجزائر، 

 .102طه مصطفى أبو كرٌشة، أصول النقد األدبً، ص          - 



يصطهخ اننقد األدبٍ فٍ انذضارة انعربُت اإلساليُت: انفصم انثانٍ  

44 
 

 ( ٘ـ255د )ٌٍغبؽع " اٌج١بْ ٚاٌزج١بْ"اٌؾ١ٛاْ         - 

 ( ٘ـ276د )اثٓ لز١جخ " اٌشؼش ٚاٌشؼشاء     - "

 ( ٘ـ286د )اٌّجشد " اٌىبًِ     - "

 ( ٘ـ296د )ػجذ هللا ثٓ اٌّؼزض " اٌجذ٠غ     - "

 اؽزشاَ اٌخظِٛخ ث١ٓ اٌمذاِٝ ٚاٌّؾذص١ٓ- 4

 ٔمذ األٌفبظ: رشؼت ِجبؽش إٌمذ- 5

                              ٔمذ اٌّؼبٟٔ

                             إٌمذ إٌؾٛٞ

                            إٌمذ اٌؼشٚػٟ

 (االعزؼبسح، اٌىٕب٠خ، اٌخ١بي)                          إٌمذ اٌجالغٟ

                            رفؼ١ً االثزىبس ٚاإلثذاع ػٍٝ اٌزم١ٍذ ٚاالثزذاع

                           ٔمذ إٌضش

 . ـ أفزبػ ِغبي اٌمذ فٟ ٘زٖ اٌفزشح، ٚرٕٛع ارغب٘بد إٌمبد ف6ٗ١

 

 :يرادم وضع انًصطهخ اننقدٌ ندي انشعراء -2      

ثّب أْ اٌّظطٍؼ ٌذ٠ُٙ ٌُ ٠ىٓ ١ٌٚذ رأص١ش خبسعٟ أٚ غضٚ صمبفٟ، ٚئّٔب وبْ ٔز١غخ         

:رطٛس رارٟ، فاْ اٌٛػغ عبس غبٌجب ػٍٝ اٌشىً اٌزبٌٟ
1
 

                                                           
 .85، 84الشاهد البوشٌخً، مصطلحات النقد العربً، ص ( 1
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٠ؾظ أؽذ اٌشؼشاء ثبٌؾبعخ ئٌٝ اٌزؼج١ش ػٓ ِفَٙٛ ٔمذٞ ِب ٠ٍؼ ػ١ٍٗ، : اإلدساس بانذاجت- 1

 .ف١ذفؼٗ رٌه ئٌٝ أْ ٠غ١ّٗ

رٍج١خ ٌٍؾبعخ اٌٍّؾخ، ٠مزشػ اٌشبػش اعّب ِب ٌٍزؼج١ش ػٓ اٌّفَٙٛ : االقتراح نهًصطهخ- 2

اٌغذ٠ذ، ف١شعٍٗ غبٌجب فٟ ث١ذ شؼش، ٚلذ ٠ؼزجشٖ فٟ عٍّخ ٔضش، غ١ش ِجبي فٟ اٌؾب١ٌٓ ِؼب 

 .ثز٠ٛع الزشاؽٗ أٚ ػذَ ر٠ٛػٗ، ثؼذ أْ ٠ىْٛ لذ ػجش ػٓ ئؽغبعٗ ِٚشادٖ

اٌؾبًِ ٌّظطٍؼ - أٚ ٠ٍمٝ اٌمٛي–ِٚب أْ ٠ٕشذ اٌشؼش : اندخىل إنً دهبت االستعًال- 3

ِمزشػ فٟ ِغٍظ ِٓ اٌّغبٌظ، أٚ عٛق ِٓ األعٛاق األدث١خ أٚ ٠زٌٛٝ أِشٖ سٚا٠خ اٌشبػش أٚ 

أٚ ٠ٕبفظ ف١غٍت أٚ . سٚاح اٌشؼش ؽزٝ ٠ىْٛ اٌّظطٍؼ اٌّمزشػ لذ دخً ؽٍجخ االعزؼّبي

 .٠غٍت، ٚرظجؼ دالٌزٗ ػشػخ ألْ رزطٛس ػشثب ِٓ اٌزطٛس

ئرا دخً اٌّظطٍؼ اٌّمزشػ ؽٍجخ االعزؼّبي ٚاعزّش ف١ٙب، ٌُٚ رمزفٗ : انبقاء واالستًرار- 4

خبسعٙب فزٌه د١ًٌ إٌغبػ، ٚد١ًٌ اٌزٛف١ك فٟ االلزشاػ ٚثجمبء اٌّظطٍؼ ِغزؼّال رضداد لٛرٗ 

 .االططالؽ١خ

٘زا اٌزذسط فٟ ظٙٛس ٘زٖ اٌّظطٍؾبد ٚٚػؼٙب ِٓ ٌذْ اٌشؼشاء ٠إوذ ػٍٝ أْ           

اٌّظطٍؼ إٌمذٞ ١ٌٚذ رٍه اٌج١ئخ اٌؼشث١خ اإلعال١ِخ ٚأٔٗ أجضك ِٕٙب ٚعب٠ش ِشاؽً رطٛس٘ب 

 .ٌُٚ ٠ظٙش وّٕٛرط ِفبعئ فٟ طٛسح وبٍِخ

 :طبُعت انًصطهخ اننقدٌ ندي انشعراء- 3      

 :ِٓ اٌطج١ؼٟ أْ رزغُ اٌّظطٍؾبد فٟ ِشؽٍخ إٌشأح ثغّبد، ِٚٓ رٌه

فبألعّبء اٌزٟ عّٝ ثٙب اٌشؼشاء اٌّفب١ُ٘ وبْ ِؼظّٙب غ١ش : عدو تًاو االصطالدُت- أ

ساق ئٌٝ ِغزٜٛ االططالؽ١خ اٌزبِخ اٌّغزمشح، ٚأطٕبفٙب ِٓ ؽ١ش دسعزٙب فٟ االططالؽ١خ 

 :٠ّىٓ لغّزٙب ئٌٝ ِب ٠ٍٟ
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يصطهذاث تايت االصطالدُت- 
1

أعّبء ثؼغ :  ثبٌم١بط ئٌٝ غ١ش٘ب ِٚٓ أِضٍزٙب ٟٚ٘ ل١ٍٍخ: 

اٌفْٕٛ، ٚاألغشاع، ِٚشزمبرٙب، وبٌشؼشاء ٚاألشؼبس، ٚاٌشعض ٚاألساع١ض، ٚاٌخطجخ 

ئٌٝ غ١ش رٌه ِٓ األٌفبظ اٌزٟ ٔغؾذ ... ٚاٌشبػش ٚاٌشؼشاء ٚاٌخط١ت ٚاٌخطجبء... ٚاٌخطت

 .فٟ اِزؾبْ االعزؼّبي

 يصطهذاث يرشذت نالصطالدُت انتايت-
2

ٟٚ٘ األٌفبظ اٌزٟ ٠غٍت ػ١ٍٙب  اٌّؼٕٝ : 

 وبٌفؾًأعّبء ثؼغ إٌؼٛد ٚاٌؼ١ٛة، : االططالؽٟ أوضش ِٓ اٌّؼٕٝ اٌٍغٛٞ، ِٚٓ أِضٍزٙب

ٚاٌض١ٕبْ، ٚإٌّمؼ ٚاٌّؾه، األٚاثذ ٚاٌغٛائش، ئٌٝ غ١ش رٌه ِٓ األٌفبظ اٌزٟ  ٚاٌخٕز٠ز، ٚاٌّفمُ

 .رٛشه أْ رغزبص اِزؾبْ االعزؼّبي ثٕغبػ ربَ

 يصطهذاث فٍ يردهت االقتراح-
3

أعّبء ػذد ِٓ : ٚأغٍجٙب ٚسد ِشح أٚ ِشر١ٓ ِٚٓ أِضٍزٙب: 

إٌؼٛد ٚاٌؼ١ٛة، وبٌشلخ ٚاٌظالثخ، اإلغشاق ٚاإلفشاؽ، اٌجشٚدح ٚاٌظؾخ، غض٠ش ٚل١ًٍ، 

اٌطش٠مخ ٚاٌطشاص، اٌطٛاي : ٚوزٌه ػذد ِٓ األعّبء األخشٜ ِضً... ِمبؽ١ُ ِٚؾذص١ٓ

ئٌٝ غ١ش رٌه ِٓ األٌفبظ اٌزٟ ٌُ رأرٟ ػٍٝ ... ٚاٌمظبس، اٌزظشف ٚاٌزىٍف، اٌجٕبء ٚاٌظ١بغخ

 .أٌغٕخ اٌشؼشاء وض١شا

تعدد األسًاء نهًفهىو انىادد وانعكس- ة
األطً فٟ اٌزغ١ّخ أْ ٠ٛػغ ٌٍّغّٝ : 4

اٌٛاؽذ اعُ ٚاؽذ
5

 ٌٚؼً ِٓ أعجبة ٘زا اٌزؼذد اخزالف ث١ئخ اٌشؼشاء صِبٔب ِٚىبٔب ٚئٔغبٔب، 

عٙبد اٌغض٠شح اٌؼشث١خ لجً اإلعالَ، ٚعٙبد )، ٚاٌّىبْ (صالصخ لشْٚ ػٍٝ األلً)فبٌضِبْ 

(. لجبئً ِب لجً اإلعالَ ٚشؼٛة ِب ثؼذ اإلعالَ)، ٚاإلٔغبْ (اٌذٌٚخ اإلعال١ِخ ثؼذ اإلعالَ

 .فٟ اٌّظطٍؼ إٌمذٞ" اإلششان"ٚ" اٌزشادف"فىبْ ؽج١ؼ١ب أْ ٠ظٙش ٌذ٠ُٙ 

                                                           
 .66الشاهد البوشٌخً، مصطلحات النقد العربً، ص( 1
 .66المرجع نفسه، ص  ( 2
 .66الشاهد البوشٌخً، مصطلحات النقد العربً، ص ( 3
 .68المرجع نفسه، ص  ( 4
 .34علً القاسمً، علم المصطلح، ص : أنظر ( 5
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األنفاظ اننقدَت انًترادفتِٚٓ أِضٍخ 
1

اٌّذػ ٚاٌضٕبء، اٌٙغبء ٚاٌغجبة ٚاٌشزُ، ٌٍغشلخ : 

ئٌٝ غ١ش رٌه ِٓ ... ٚاالٔزؾبي، اٌؾٛن ٚإٌظُ ٚاٌزغذ٠خ ٚاٌمشع ٚإٌغظ، إٌؼذ ٚاٌٛطف

 .األٌفبظ اٌزٟ رغّٟ ِفِٙٛب ٚاؽذا ثأعّبء ِزؼذدح

األنفاظ اننقدَت انًشتركتِٚٓ أِضٍخ 
2

اٌمٛافٟ ثبٌّؼٕٝ اٌؼبَ، ٚاٌمٛافٟ ثبٌّؼٕٝ :  ندَهى

 .اٌخبص

عدو انتعرَف- ط
أْ رش١غ اٌزؼش٠فبد، ٌىٓ - ٚإٌمذ فٟ اٌجذا٠بد- وبْ ِٓ غ١ش إٌّزظش: 3

ٚغ١ش رٌه ِٓ اٌّؾبٚالد ... رٌه ٌُ ٠ّٕغ ِٓ ظٙٛس ِؾبٚالد وزؼش٠ف سؤ٠خ ٌٍفؾٌٛخ ثبٌشٚاح

 .اٌزٟ ال رؼذ ٚأْ رىْٛ ِغشد ئشبساد

 .أْ أغٍت اٌّظطٍؾبد غ١ش ربَ االططالؽ١خ- 1:  ٘زٖ اٌضالس ئرْ

 .ٚأْ وض١شا ِٓ اٌّظطٍؾبد ِزؼذد االعُ- 2   

 .   ٚأْ ِغّٛع اٌّظطٍؾبد رمش٠جب غ١ش ِؼشف-3                      

 .  ٟ٘ أُ٘ اٌغّبد اٌزٟ رؾذد ؽج١ؼخ اٌّظطٍؼ إٌمذٞ ٌذٜ اٌشؼشاء اٌؼشة اٌمذِبء

 

 :أصىل انًصطهخ اننقدٌ ندي انشعراء- 4      

ال عشَ أْ اٌظب٘شح االططالؽ١خ وغ١ش٘ب ِٓ اٌظٛا٘ش اٌٍغ٠ٛخ اإلٔغب١ٔخ ِؾىِٛخ ثؼٕبطش 

اٌضِبْ ٚاٌّىبْ ٚاإلٔغبْ ِٚٓ صُ فال ٠ٕزظش رأصش اٌّظطٍؼ إٌمذٞ فٟ ثذا٠زٗ ٌذٜ اٌشؼشاء 

 . ثبٌؼٍَٛ، ٚاٌؼٍَٛ وٍٙب صِبُٔٙ ٌّب رزغبٚص  ِشؽٍخ إٌشٛء

 :  فأطٛي اٌّظطٍؼ اٌجبسصح ٌٍؼ١بْ أطالْ

                                                           
 .69الشاهد البوشٌخً، ص  ( 1
 .69المرجع نفسه، ص ( 2
 .70المرجع نفسه، ص  ( 3
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ِٓ -  فّٓ ػٕبطش اٌج١ئخ اٌطج١ؼ١خ ؽ١ٟ ف١ٙب اٌشؼشاء ٚرفبػٍٛا ِؼٙباألصم انطبُعٍ: األول

اعزّذٚا ِظطٍؾُٙ إٌمذٞ، ٚأُ٘ ِب ٠ّىٓ اعزخالطٗ -ؽ١ٛأٙب ٚعّبد٘ب ٚأش١بئٙب ٚئٔغبٔٙب

ٛ٘
1

: 

فٟ ػاللزٗ ثبإلٔغبْ أوجش ِٓ ؽع اإلٔغبْ فٟ ... ؽ١ٛاْ، عّبد–أْ ؽع غ١ش اإلٔغبْ - 1

 .ػاللزٗ ثبإلٔغبْ

 .أْ أظٙش اٌؾ١ٛأبد رأص١شا فٟ اٌّظطٍؼ اإلثً ٚاٌخ١ً- 2

 ...فّٓ اإلثً عبء اٌفؾٛي ٚاٌّمبؽ١ُ ٚاٌشٚاح ٚاٌششد ٚاٌشعض ٚاٌمظ١ذ ٚاٌغّبي ٚاٌزم١ٍذ

 ...ِٚٓ اٌخ١ً عبء اٌخٕز٠ز ٚاٌغى١ٓ ٚاألغش ٚاٌغ١ّذ

 :أْ ِخزٍف ػٕبطش اٌج١ئخ ٚاٌّؾ١ؾ وبْ ٌٗ ئعٙبَ ِب فٟ ئِذاد اٌّظطٍؼ- 3

ِٚٓ ... فّٓ األشغبس ِٚب اشزك ِٕٙب ِٓ ػظٟ ٚسِبػ عبء غبٌجب اٌزأث١ٓ ٚاٌزؾى١ه ٚاٌخطً

اٌّىبْ ثظٛسٖ ٚأثؼبدٖ ِٚىٛٔبرٗ عبء غبٌجب اٌغٌٙٛخ ٚاالعزٛاء، ٚاٌشلخ ٚاٌظالثخ، ٚاٌمشة 

ِٚٓ اٌضِبْ عبء اٌؾٌٟٛ، ِٚٓ إٌّبؿ عبءد ... ٚاٌجؼذ، ٚاٌطٛي ٚاألخز، ٚاٌطش٠ك ٚاٌّز٘ت

 ...اٌجشٚدح، ِٚٓ اٌط١ش عبء اٌشغغ

أْ ؽع اإلٔغبْ فٟ ػاللزٗ ٚثٕفغٗ ٚثغ١شٖ فٟ ئِذاد اٌّظطٍؼ ٌُ ٠ىٓ وزٌه ١ٕ٘ب، فّٓ - 4

اٌظذق ٚاٌىزة ٚاٌغشلخ ٚاإلعبءح ٚإٌذة ٚاٌجىبء ٚاٌّذػ ٚاٌٙغبء : أػّبي اإلٔغبْ عبء

 ...ٚاٌّغبعٍخ ٚاإلفؾبَ

األصم انصناعٍ: انثانٍ
2

ٚ٘ٛ ئرا لٛسْ ثغبثمخ ثذا ػؼ١ف األ١ّ٘خ فٟ ئِذاد اٌّظطٍؼ : 

إٌمذٞ ٌذٜ اٌشؼشاء، فّٓ طٕبػخ اٌض١بة عبء اٌؾٛن ٚإٌغظ، ٚاٌذ٠جبط ٚاٌطشاص ٚاٌّمطؼبد، 

ِٚٓ طٕبػخ اٌز٘ت  ٚاٌغٛ٘ش عبء اٌظٛع ٚإٌظُ ٚاٌّز٘جبد، ِٚٓ طٕبػبد ِخزٍفخ عبء 

 ....اٌجٕبء ٚاٌزضم١ف، ٚاٌزذخً ٚاٌزٕم١ؼ ٚإٌمذ ٚاٌم١بط ٚاٌٛصْ

                                                           
 .69الشاهد البوشٌخً، مصطلحات النقد العربً، ص ( 1
 .80الشاهد البوشٌخً، مصطلحات النقد العربً، ص  ( 2
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األصم انعهًٍ: انثانثأِب 
1

ؽؼٛسٖ ػؼ١ف، فاْ عبص أْ ٠زٍّظ ٌٗ أصش ٌذٜ اٌشؼشاء ففٟ : 

ٚفٟ . اٌمبدِخ غبٌجب ِٓ ١ِذاْ ػٍُ اٌذ٠ٓ"... أػٍُ أٍ٘ٙب ثبٌشؼش"ٚ " اٌؼبٌُ ثبٌشؼش: "أٌفبظ ِضً

 .اٌمبد١ِٓ غبٌجب ِٓ ١ِذاْ ؽىُ اٌٍغخ" ٌؾبْ"ٚ " ٌؾٓ"ٌفع 

٘زٖ ٟ٘ األطٛي اٌؼبِخ ٌٍّظطٍؼ إٌمذٞ ػٕذ اٌشؼشاء، ٚاٌزٟ ال رىبد رخشط ػٓ صالس، ٠ٚؼذ 

األطً اٌطج١ؼٟ ف١ٙب أّ٘ٙب ٚأوضشٖ رأص١شا، فّٓ اٌج١ئخ اعزّذد اغٍت اٌّظطٍؾبد اٌزٟ ع١ّذ 

 .ثٙب اٌّفب١ُ٘ إٌمذ٠خ األٌٚٝ

 :طرق وضع انًصطهخ اننقدٌ ندي انشعراء- 5     

 :ِٓ ث١ٓ اٌطشق اٌّؼشٚفخ ٌٛػغ األٌفبظ ّٚٔٛ اٌٍغخ عٍه اٌشؼشاء ؽش٠مز١ٓ اص١ٕٓ ّ٘ب

٘ٛ ئؽذٜ رٍه اٌغجً فٟ ػ١ٍّخ إٌّٛ اٌّظطٍؾٟ، ف١ٍغأ ٚاػؼٛ اٌّظطٍؾبد ف١ٗ : انًجاز- أ

 :ئٌٝ ئؽالق أٌفبظ لذ٠ّخ ػٍٝ ِفب١ُ٘ عذ٠ذح، ٚثؼجبسح أخشٜ أوضش رفظ١ال

٠ٕؾشف إٌبط ػبدح ثبٌٍفع ِٓ ِغبٌٗ اٌّأٌٛف ئٌٝ آخش غ١ش ِأٌٛف، ؽ١ٓ رؼٛصُ٘ اٌؾبعخ "

ئٌٝ اٌزؼج١ش، ٚرزضاؽُ اٌّؼبٟٔ فٟ أر٘بُٔٙ أٚ اٌزغبسة فٟ ؽ١برُٙ صُ ال ٠غؼفُٙ ِب ادخشٖٚ ِٓ 

فٕٙبن لذ ٠ٍغئْٛ ئٌٝ رٍه اٌزخ١شح اٌٍفظ١خ اٌّأٌٛفخ، ِغزؼ١ٕ١ٓ . أٌفبظ ِٚب رؼٍّٖٛ ِٓ وٍّبد

."ثٙب ػٍٝ اٌزؼج١ش ػٓ رغبسثُٙ اٌغذ٠ذح ألدٔٝ ِالثغخ أٚ ِشبثٙخ أٚ ػاللخ ث١ٓ اٌمذ٠ُ ٚاٌغذ٠ذ
2
 

االشتقاق- ة
3

اٌٛعبئً اٌٍغ٠ٛخ اٌّمٕٕخ اٌخبطخ ثبٌزطٛس اٌٍغٛٞ ٚإٌّٛ "ٚ٘ٛ وغبثمٗ ِٓ : 

"اٌّظطٍؾٟ
4

 .، ٚرؼ٠ًٛ اٌشؼشاء ػ١ٍٗ فٟ ٌغخ ؽج١ؼزٙب اشزمبل١خ وبٌؼشث١خ أِش ؽج١ؼٟ

٠ّٚىٓ إٌظش ئٌٝ ػ١ٍّخ اٌٛػغ ثطش٠م١ٙب اٌّغبص ٚاالشزمبق ػ١ٍّخ ِزىبٍِخ فٟ ثؼغ اٌّٛاد 

٠ؼزجش اٌٍفع األٚي ِٓ اٌّبدح، ِٓ دالٌزٗ اٌّأٌٛفخ ئٌٝ اٌذال١ٌخ االططالؽ١خ : "ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ

ػٓ ؽش٠ك اٌّغبص، فارا اعزمش فٟ ١ِذأٗ اٌغذ٠ذ اعزمشاسا ٠غّؼ ثأْ ٠ظ١ش أطال ٌغ١شٖ، ثذأ 

االشزمبق ِٕٗ، ٚطبس وٍّب دػذ اٌؾبعخ ئٌٝ رغ١ّخ ِفَٙٛ ِٓ ػبئٍخ ِفِٙٛٗ اشزك اعّٗ ِٕٗ، 

                                                           
 .80المرجع نفسه، ص  ( 1
 .132إبراهٌم أنٌس، داللة األلفاظ، ص  ( 2
 .45تعرٌف االشتقاق وأنواعه من بحثنا هذا، ص : أنظر  ( 3
 .97علً القاسمً، علم المصطلح، ص ( 4
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فزىجش ثزٌه اٌّبدح االططالؽ١خ، ٠ٚىضش اٌّغزؼًّ ِٕٙب
1

أٞ رىْٛ اٌجذا٠خ ػٓ ؽش٠ك اٌّغبص، " 

 .ِٚب رٌٛذ ِٕٙب ثؼذ ػٓ ؽش٠ك االشزمبق

        ٚػِّٛب رٍه أُ٘ اٌغّبد اٌزٟ ١ِضد إٌمذ األدثٟ فٟ ثذا٠زٗ، ٠ٚؼذ اٌشؼشاء اٌفئخ األوضش 

ٚػؼب ٌٍّظطٍؼ إٌمذٞ ثبػزجبس أْ اٌشؼش وبْ ٘ٛ ِبدح إٌمذ غبٌجب، فّب طذس ػُٕٙ ِٓ 

ِالؽظبد ٚأؽىبَ ِٚظطٍؾبد شىً إٌٛاح األٌٚٝ ٌٍٕمذ األدثٟ اٌؼشثٟ، ٠ٚإوذ ِؾّذ 

ئْ ِب رشوٗ ٘إالء إٌمبد ٌُ ٠ىٓ ِغشد ٌّؾبد ػبثشح ٚال ٚلفبد : "ِشربع ٘زا ِٓ خالي لٌٛٗ

ِؾبٌٚخ ٌزأع١ظ ِٕٙظ ٔمذٞ ٠طجؼٗ اٌٛػٛػ ٠ٚغّٗ اٌطّٛػ ئٌٝ اٌزفشد "لبطشح ٚئّٔب وبْ 

ٚاإلثذاع
2

، فزٍه اٌّظطٍؾبد فٟ غضاسرٙب ٚرؼج١ش٘ب ػٓ ِفب١ُّ٘ٙ شىٍذ ثال س٠ت إٌّجغ "

 . اٌؾم١مٟ ٌٍٕمذ األدثٟ ػٕذ اٌؼشة اٌمذاِٝ فٟ ِشاؽٍٗ اٌّٛا١ٌخ

 

                                                           
 .89الشاهد البوشٌخً، مصطلحات النقد العربً، ص  ( 1
 .73، ص2014محمد مرتاض، النقد األدبً فً المغرب العربً بٌن القدٌم والحدٌث، دار هومة، الجزائر،  ( 2
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َضع الىقاد َالبالغٍه للمصطلح الىقدي : المبحث الثاوً

ئيج ٓح أٌوٗح ضكى٣ى جُٔظطِف جُ٘وى١ جألوذ٢ ُىٟ جُ٘وحو ٝجُرالؿ٤ٖ أُل٤٘ح إٔ جُ٘وى جُؼٍذ٢ 

جُوى٣ْ ُْ ٣ٌٖ نحُظح ٖٓ جُىٌجْحش جُرالؿ٤س ًٓ٘ ٗشأضٚ، ًُج ٤ٌْٕٞ قى٣ػ٘ح أٝ ال ك٢ ًٛج 

جُٔركع ػٖ جُؼالهس ذ٤ٖ جُ٘وى ٝجُرالؿس، يُي إٔ ًٛٙ جُؼالهس ُٜح ضأغ٤ٍ ػ٠ِ ٝػغ جُٔظطِف 

. جُ٘وى١ غْ ض٘طوَ ئ٠ُ يًٍ ٗٔحيؼ ٖٓ جُ٘وحو ٝجُرالؿ٤٤ٖ ك٢ ٝػغ ضِي جُٔظطِكحش

I. امتزاج الىقد بالبالغت :

:ُٝؼَ ٖٓ أْرحخ ًٛج جالٌضرحؽ ذ٤ٖ جُ٘وى ٝجُرالؿس ، ٓح ٢ِ٣
1

 

إٔ جُ٘وى ُْ ٣ظٍٜ ػٖ ظٌٜٞٙ ػِٔح ٓٓطوال ذ٘لٓٚ ُْٝ ضظٍٜ جُرالؿس ػ٘ى ظٌٜٞٛح ػِٔح  -

. ٓٓطوال ذ٘لٓٚ

. ضٓٔف ذطؿحَٝٛح، ذَ ذطىجنِٜٔح" جألوخ"جٗطالم جُ٘وى ٝجُرالؿس ٖٓ ٗوطس ٝجقىز ٢ٛ  -

ؽر٤ؼس جُطأ٤ُق ك٢ جُؼِّٞ ك٢ جٍُٔقِس جأل٠ُٝ ػ٘ى جُؼٍخ، ًحٕ جُٔإُلٕٞ ٣٘طؿٕٞ جُٔإُلحش  -

ْال٤ٓس ذؼى إليجش جُظ٤ـس جُْٔٞٞػ٤س، أ١ إٔ ظحٍٛز جُطهظض ُْ ضؼٍكٜح جُكؼحٌز جُؼٍذ٤س ج

. ًُُٝي ٝهغ جُطىجنَ ذ٤ٖ ػىز ػِّٞ

نٍٟأئ٠ُ ؾحٗد ًٛج ٛ٘حى ٓؿٔٞػس أْرحخ 
2

 كل٢  ذًًٍٛح ًِٜح ال ٣ٓٔف ُ٘ح ًٛج جُٔوحّ

جُم ٝجُطوص ك٢ ٗوطس ٝجقىز ٢ٛ ... ٤ٓىجٕ جألوخ ضؼحٗوص ؾٜٞو جٌُطحخ ٝجُشؼٍجء ٝػِٔحء جُِـس

ًٝٛج )وٌجى ؾ٤ى جٌُالّ، ٤ًٝق ٣ٌٕٞ جُطل٣ٍن ذ٤ٖ ًالّ ؾ٤ى ٝآنٍ ٌو١ء ئٓؼٍكس ؽٍم 

، (ًٝٛج ٓلّٜٞ جُرالؿس)، أٝ جالهطىجٌ ػ٠ِ ط٘غ ًالّ ؾ٤ى ٖٓ جُشؼٍ أٝ جُ٘ػٍ (ٓلّٜٞ جُ٘وى

ػ٤ِٔس ضط٘حٍٝ جُؼَٔ جُل٢٘ ٖٓ ق٤ع جُط٤٤ُٔ ذ٤ٖ جُؿ٤ى ْٝٞجٙ، أ١ إٔ جُ٘وى، ًٔح ٛٞ : "كحُ٘وى

ٓلّٜٞ ػ٤ِٔس ضِكن جُؼَٔ ذؼى ضٔحٓٚ، ذ٤٘ٔح ضٌٕٞ جُرالؿس ضوى٣ْ نرٍجش ٓأنٞيز ٖٓ جُؿٔح٤ُحش 

جُط٢ ٣شطَٔ ػ٤ِٜح جألوجء، ٖٓ ْٝحتَ جُطظ٣ٍ٣ٞس، ٖٝٓ ض٤ًٍد جُؿِٔس، ٖٝٓ ٌْحتَ ضك٤٘٤ٓس 

"(ػِْ جُٔؼح٢ٗ ٝجُر٤حٕ ٝجُرى٣غ)
 3

 

جُ٘وى ال ٣٘لظَ أذىج ػٖ جُرالؿس شو٤وطٚ : "ًٝٛج ػرى جُؼ٣ُُ ػط٤ن جُؼالهس ذ٤ٜ٘ٔح ك٤وٍٞ

ذؼح ٖٓ أطَ ٕجٌُرٍٟ، كٜٞ ك٢ ؾُء ٓ٘ٚ ذالؿس ٓكىٝوز ٝك٢ ؾُء آنٍ ذالؿس ْٓٞؼس، ُوى 

                                                           
 و 6، ص2006، 1البالغة والنقد المصطلح والنشأة والتجدٌد، مؤسسة االنتشار، بٌروت لبنان، ط: محمد الكرٌم حواز (1

200.  
محمد زغلول سالم، تارٌخ النقد األدبً والبالغة حتى آخر القرن الرابع الهجري، منشأة المعارف باالسكندرٌة،                      : أنظر (2

  .23، 19، ص 3ط
  .211محمد كرٌم لحواز، البالغة والنقد المصطلح والنشأة والتجدٌد، ص (3
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ٝجقى، ْٝحٌ ٓؼح شٞؽح ذؼ٤ىج ك٢ جٍُٔجقَ جأل٠ُٝ ٖٓ ضح٣ٌهٜح، غْ أنً ًَ ٜٓ٘ٔح ٣شن ُ٘لٓٚ 

. ؽ٣ٍوح نحطح، ٣ٌٝطٓد ْٔحش ٝطلحش ٓؼ٤٘س جٗطٜص ذٜٔح ئ٠ُ جالٗلظحٍ ًؼ٤ِٖٔ ٓٓطو٤ِٖ

ٌُٖٝ ًٛج جالٗلظحٍ ٝجالْطوالٍ ال ٣ؼ٢٘ جالٗوطحع جُطحّ ذ٤ٜ٘ٔح، ألٕ جُ٘وى ًحٕ ٝال ٣ُجٍ ٣وّٞ 

"ك٢ ذ٘حتٚ ػ٠ِ أّْ ذالؿ٤س
1

، ذٔؼ٠٘ إٔ جُ٘حهى ٣ٓطهىّ ؽحهحش جُرالؿس ك٢ ٗوىٙ، ٣ٝٓطٍٔ 

ٌؤ٣طٜح ك٢ جٌُشق ػٖ ٌٓحٕ ٖٓ جإلذىجع أٝ جُوظٌٞ ك٢ جُ٘ض
2

 .

ػ٠ِ ئغٍ ًٛج جُطىجنَ ج١ًُ ٌأ٣٘حٙ ٣ٖٔ جػطرحٌ إٔ جُ٘وى جُؼٍذ٢ جُوى٣ْ ؾحء ك٢ أؿِرٚ ٗوى 

ٓح ٖٓ ق٤ع ٓظطِكحضٜٔح كحُ٘وى ًحٕ ٣ؼطٔى ػ٠ِ ٓوٞالش ذالؿ٤س أذالؿ٤ح ًٛج ٖٓ ؾٜس، 

ٝجُرالؿس ذىٌٝٛح ضؼطٔى ػ٠ِ جُكّ جُ٘وى١، ٝػ٤ِٚ كإ طف جُوٍٞ ٣ٌٖٔ جػطرحٌ ًَ ٓظطِف 

. ذالؿ٢ ٓظطِف ٗوى١ ٝجُؼٌّ ٤ُّ طك٤ف

II. َضع الىقاد َالبالغٍٍه للمصطلح الىقدي :

أٓح ذحُ٘ٓرس ُطر٤ؼس جُ٘وحو جُؼٍخ جُوىج٠ٓ ُْ ٣ٌٞٗٞج ٗوحو كوؾ ذَ ضؿى ْٜٓ٘ جُِـ١ٞ 

جُم ٖٝٓ ٛإالء جُ٘وحو ًًٍٗ... ٝجُ٘ك١ٞ ٝجُشحػٍ
3

، جُٔلؼَ (ش154)أذٞ ػٍٔٝ ذٖ جُؼالء : 

،جألطٔؼ٠ (ٛـ205ش)،أذٞػٍٔٝجُش٤رح٢ٗ(ٛـ182ش)،جٌُٓحت٢(ـ178ٙش)جُؼر٢

ػِد ظ، (ـ276ٙش)جذٖ هط٤رس،  (ٛـ255ش)، جُؿحقع(ٛـ231ش)، جذٖ جُٓالّ (ٛـ216ش)

(. ـ377ٙش)هىجٓس ذٖ ؾؼلٍ (ـ322ٙش)جذٖ ؽرحؽرح (ـ296ٙش)،جذٖ جُٔؼطُ(ٛـ291ش)

طىجٌ أقٌحّ ػ٤ِٜح ٝضأ٤ُق ًطد ك٤ٜح، ًحٗٞج ئٝأغ٘حء ض٘حٍٝ ٛإالء جُ٘وحو ُوؼح٣ح ٗوى٣س ٝ

ئٓح ضؼ٣ٍلٜح :"  ٛإالء جُ٘وحوو٣إْٕٓٞ ُٔظطِكحش ٗوى٣س، ٝهى ٌٝوش أؿِد جُٔظطِكحش ػٖ

ذٔلح٤ٜٛٔح أٝ جْطؼٔحُٜح ٗوى٣ح، كؿحءش ذؼغ ط٤ؾ أُلحظ جُٔظطِكحش ٓؼرٍز ػٖ جُٔلّٜٞ 

" جُٔوظٞو ٝجُىالُس جُٔهظٞطس، ٜٝٓ٘ح ٓح ػرٍ ػٖ قٌْ ٗوى١ ٝهغ ػ٠ِ جُ٘ض جُشؼ١ٍ
4
 

 طٌٞز جُٔظطِف جُىه٤ن جُٔٞؾُ ذَ ًحٕ ٣ٍو يذٔؼ٠٘ إٔ ٝػغ جُٔظطِف ػ٘ىْٛ ُْ ٣ٌٖ ٤ُأل

ػ٘ىْٛ ك٢ ًػ٤ٍ ٖٓ جألق٤حٕ ػ٠ِ شٌَ ػرحٌز، أٝ ط٤حؿس ٓلّٜٞ أٝ ضكى٣ى ضؼ٣ٍق وٕٝ ٝػغ 

ٓظطِف ٣ك١ٞ ًٛج جُٔلّٜٞ، ًٝٛج جألٍٓ ٓورٍٞ ذحُ٘ظٍ ئ٠ُ جُلطٍز ضْ ك٤ٜح ضأ٤ّْ ًٛٙ جُؼِّٞ 

ٝٓظطِكحضٚ ٝهى ً٘ح أشٍٗح ْحذوح ئ٠ُ ًٛٙ جُ٘وطس ػ٘ى ٝػغ ٤ْر٣ٞٚ ُٔظطِكحش جُ٘كٞ
5
 

. جٌز أنٍٟ شجٌز ٝذ٤ٖ جُوظٍ شٝجُط٢ ًحٗص ضطٍجٝـ ذ٤ٖ جُطٍٞ 

                                                           
1

  .11، ص1966، 1ػرى جُؼ٣ُُ ػط٤ن، ضح٣ٌم جُ٘وى جألوذ٢ ػ٘ى جُؼٍخ، وجٌ جُٜ٘ظس جُؼٍذ٤س، ذ٤ٍٝش، ُر٘حٕ ؽ (
2

  .227، ص 2004، ٤ُٝ1ى ٓؿٔٞو نحُض، جُىٌِ جُ٘وى١ جُوى٣ْ ذ٤ٖ جُ٘ظ٣ٍس ٝجُٔظطِف، جٌُٞجم ُِ٘شٍ، ؽ: أٗظٍ (
3

أقٔى ٣ك٢ ػ٠ِ جُى٢ٔ٤ُ، جُٔظطِف جُ٘وى١ ػ٘ى أْحٓس ذٖ جُٔ٘وى ك٢ ًطحخ جُرى٣غ ك٢ ٗوى جُشؼٍ، وجٌ ؿ٤ىجء، جألٌوٕ،  (

  .34، ص 2014
4

 .36جٍُٔؾغ ٗلٓٚ ، ص(
5

 ؟؟؟؟شٍٝؽ جُٔظطِف،جُؼ٢ِٔ"جُٔركع جألٍٝ ٖٓ جُلظَ جألٍٝ : ك٢ ذكػ٘ح ًٛج: أٗظٍ(
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:  ُِطٔػ٤َ ال ُِكظٍ ْٜٓ٘*ْ٘وق ػ٘ى ذؼغ جُ٘وحو ك٢ ٝػغ ٓظطِكحضْٜ جُ٘وى٣س

210ث)بشر به المعتمر -1
ـي

)** :

:  ٗؿى"الصحٍفت" ضكىظ ك٢ طك٤لطٚ ػٖ ٓىٟ ضظٌٞٙ ُألوخ، ٝجْطؼىجو جألو٣د، ٝك٢ ضِي

ٝأؾِد ٌَُ ػ٤ٖ ٝؿٍز ٖٓ ُلع ش٣ٍق ٝٓؼ٠٘ ذى٣غ ٝجُطؼو٤ى ٛٞ :" هحٍ ذشٍ: اللفظ َالمعىى -أ

ج١ًُ  ٣ٓطِٜي ٓؼح٤ٗي، ٣ٝش٤ٖ أُلحظي، ٖٝٓ أٌجؽ ٓؼ٠٘ ٣ًٍٔح ك٤ِِطّٔ ُٚ ُلع ٣ًٍٔح، كإ 

قن جُٔؼ٠٘ جُش٣ٍق جُِلع جُش٣ٍق، ٖٝٓ قؤٜح إٔ ضظٌٜٞٗٔح ػٔح ٣لٓىٛٔح ٣ٜٝؿٜ٘ٔح
1

 .

ًحٕ ذشٍ ٖٓ أٝجتَ ج٣ًُٖ ًطرٞج ك٢ ٝؾٞخ ضِي جُٔطحذوس، : مطابقت الكالم لمقتضى الحال -خ

ئٕ ٓىجٌ :" كال ػرٍز ذشٍف جُٔؼ٠٘، ٝال ذشٍف جُِلع ئيج ُْ ٣وؼح ٓٞهؼٜٔح ٣ٝوٍٞ ك٢ يُي

"جُشٍف ػ٠ِ جُظٞجخ ٝئقٍجَ جُٔ٘لؼس، ٓغ ٓٞجكوس جُكحٍ، ٝٓح ٣ؿد ٌَُ ٓوحّ ٖٓ ٓوحٍ
2
 

٣٘رـ٢ ُِٔطٌِْ إٔ ٣ؼٍف أهىجٌ جُٔؼح٢ٗ ٣ٝٞجَٕ ذ٤ٜ٘ٔح ٝذ٤ٖ أهىجٌ جُٔٓطٔؼ٤ٖ :" ٣ٝؼ٤ق هحتال

ٝذ٤ٖ أهىجٌ جُكحالش، ك٤ؿؼَ ٌَُ ؽروس ٖٓ يُي ًالٓح ٌَُٝ قحُس ٖٓ يُي ٓوحٓح قط٠ ٣وْٓ 

أهىجٌ جٌُالّ ػ٠ِ أهىجٌ جُٔؼح٢ٗ ٣ٝوْٓ أهىجٌ جُٔؼح٢ٗ ػ٠ِ أهىجٌ جُٔوحٓحش ٝأهىجٌ جُٔٓطٔؼ٤ٖ 

"ػ٠ِ أهىجٌ ضِي جُكحالش
3
 

 

231ث)محمد به سالم الجمعً-2
ـي

 :)

 ًٝحٕ ُٚ ئْٜحّ ك٢ ٝػغ "طبقاث الشعراء"ٖٓ أْٛ جُوؼح٣ح جُط٢ ػحُؿٜح ك٢ ًطحذس 

: ٓظطِكحش ُٜح، ٗؿى

االوتحال-أ
4
كأ٠ُٝ جألكٌحٌ جُط٢ ضؼٍع ُٜح ٓكٔى ذٖ ْالّ كٌٍز جُشؼٍ جُٔٞػٞع ج١ًُ :  

. ٣ؼحف ئ٠ُ جُؿح٤ِٖٛ ٤ُّٝ ُِؿح٤ِٖٛ

ٓح هحٍ ٓح : كحقطؽ الٍٓب  جُو٤ّ ٖٓ ٣وىٓٚ هحٍ:" ٣وٍٞ ذٖ ْالّ ك٢ يُي :السبق َاالبتداع-خ

: ذؼٚ ك٤ٜح جُشؼٍجءشُْ ٣وُٕٞٞ ٌُٝ٘ٚ ْرن جُؼٍخ ئ٠ُ أش٤حء جذطىػٜح، ٝجْطكٜٓ٘ح جُؼٍخ، ٝج
                                                                                                                                                                                     

سنورد المصطلح النقدي عند هؤالء النقاد والبالغٌن من خالل نصوصهم، أما تعرٌفها فٌكون فً المبحث الثالث من هذا *
 .الفصل

وهو من فصحاء المتكلمٌن وبلغائهم "البٌان و التبٌٌن"هو أبو سهل الهاللً بشر بن المعتمر ؛معتزلً ذكرصحٌفته الجاحظ فً **
الرد على الخوارج ،تأوٌل متشابه القرآن،اإلمامة،الرد :،لبشر عدد من المؤلفات لم ٌصل إلٌنا منها شًء سوى ما حفظته الكتب منها

 الخ ...على الجهال 
، 2موفق شهاب الدٌن، دار الكتب العلمٌة، لبنان ، ط: ، تج1الجاحظ أبو عثمان عمرو بن بحر، البٌان والتبٌٌن، ج ( 1

 .99، ص2003
 .99، ص1المصدر نفسه، ج ( 2
 .100، ص 1المصدر نفسه، ج ( 3
 .15، ص 2001الجمحً محمد بن سالم، طبقات الشعراء، تج، طه احمد ابراهٌم، دارا الكتب العلمٌة، بٌروت لبنان،  ( 4
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جْط٤وحف طكرس ٝجُرٌحء ك٢ جُى٣حٌ ٌٝهس ج٤ُٓ٘د، ٝهٍخ جُٔأنً ٝشرٚ جُ٘ٓحء ذحُؼرحء ٝشرٚ 

"جُه٤َ ذحُؼورحٕ ٝجُؼظ٢، ٝه٤ى جألٝجذى، ٝأؾحو ك٢ جُطشر٤ٚ، ٝكظَ ذ٤ٖ ٤ُٓ٘د ٝذ٤ٖ جُٔؼ٠٘
1
 

ذحش ظًحٕ ٖٓ أْحِ جُكٌْ ُى٣ٚ، ضؼىو جألؿٍجع ك٢ شؼٍ جُشحػٍ ٝػىّ جٍ: تعدد األغراض-ؼ

: هحٍ أطكحخ جألػش٠:" ػ٠ِ ػٍٝع ٝجقى ًٝػٍز جُوظحتى جُط٣ِٞس جُؿ٤ىز، ٣وٍٞ ذٖ ْالّ

ٛٞ أًػٍْٛ ػٍٝػح ٝأيٛرْٜ ك٢ كٕ٘ٞ جُشؼٍ، ٝأًػٍْٛ ؽ٣ِٞس ؾ٤ىز ٝأًػٍْٛ ٓىقح ٝٛؿحء 

"ٝٗظٍج
2
 

ٝٛ٘حى أّْ أنٍٟ ذ٢٘ ػ٤ِٜح أقٌحٓٚ ٝٝػغ ُٜح ٓظطِكحش ٜٓ٘ح ؾٞوز جُى٣رحؾس 

: ٝهحٍ ٖٓ جقطؽ ُ٘حذـس: " ًٝػٍز جُٔحء ٝجٍُٝٗن ٝجُؿُجُس ٝجُرؼى ػٖ جُطٌِق ٣وٍٞ جذٖ ْالّ

ًحٕ أقْٜٓ٘ و٣رحؾس شؼٍ ٝأًػٍْٛ ٌٝٗن ًالّ ٝأؾُُْٜ ذ٤طح ًإٔ شؼٍٙ ًالّ ٤ُّ ك٤ٚ 

".ضٌِق
3
 

 

255ث) الجاحظ -3
ـي

 :)

ػٖ جُؼى٣ى ٖٓ جُٔٓحتَ " البٍان َالتبٍٍه"ٝ "لحٍُانج" ضكىظ جُؿحقع ك٢ ًطحذ٤ٚ 

 :جُ٘وى٣س أٜٛٔح

ئٗٔح جُشؼٍ ط٘حػس ٝػٍخ ٖٓ ج٤ُٓ٘ؽ ٝؾّ٘ ٖٓ :" ٣وٍٞ جُؿحقع: صىاعت الشعر- أ

"جُطظ٣ٍٞ
4
 

. ٖٝٓ شؼٍجء جُؼٍخ ٖٓ ًحٕ ٣ىع جُوظ٤ىز: " هحٍ ك٤ٜٔح: الطبع َالتكلف -خ

ًٝحٗٞج ٣ٕٓٔٞ .....َٝٓ٘ح ؽ٣ٞال، ٣ٍوو ك٤ٜح ٗظٍز ٣ٝوِد ك٤ٜح ٌأ٣ٚ"ضٌٔص ػ٘ىٙ قٞال ٣ًٍطح 

"ضِي جُوظحتى جُك٤ُٞحش ٝجُٔ٘وكحش ٝجُٔكٌٔحش
5

 .

كحُؿحقع ٛ٘ح ال ٣إ٣ى ًػٍز جُٔؼحٝوز جُط٢ جُشؼٍ أهٍخ ئ٠ُ جُطٌِق 

255ش)هحٍ جُؿحقع : طبقاث الشعراء -ؼ
ٙ

ٝجُشؼٍجء ػ٘ىْٛ أٌذغ : " ك٢ ضو٤ْٓ جُشؼٍجء (

ْٛ جُلكٍٞ جٍُٝجز : هحٍ ٌؤذس: ؽروحش كأُْٜٝ جُلكَ جُه٣ًً٘، ٝجُه٣ًً٘ ٛٞ جُطحّ هحٍ جألطٔؼ٢

                                                           
 .42بن سالم الجمحً، طبقات الشعراء، ص  ( 1
 44المصدر نفسه، ص  ( 2
 .42المصدر نفسه، ص  ( 3
 الجاحظ، الحٌوان ( 4
، 2موفق شهاب الدٌن، دار الكتب العلمٌة، لبنان ، ط: ، تج1الجاحظ أبو عثمان عمرو بن بحر، البٌان والتبٌٌن، ج ( 5

 .99، ص2003
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ْٝٔؼص ....جُشحػٍجُٔلِن ٝوٕٝ يُي جُشحػٍ كوؾ ٝجٍُجذغ جُشؼٌٍٝ ٝوٕٝ جُلكَ جُه٘ى٣ً

"شحػٍ ٝش٣ٞؼٍ ٝشؼٌٍٝ: ؽروحش جُشؼٍجء غالغس: ذؼغ جُؼِٔحء ٣وٍٞ
1
 

 

(: ٌـ276ث)ابه قتٍبت -4

:  ػىز ٓٞجػ٤غ ك٢ ٓوىٓطٜح"الشعر َالشعراء"ض٘حٍٝ جذٖ هط٤رس ك٢ ًطحذس 

هحٍ ػٜ٘ح: أقسام الشعر -أ
2

 :ضىذٍش جُشؼٍ كٞؾىضٚ أٌذؼس أػٍخ : " 

ػٍخ ٓ٘ٚ قٓد ُلظٚ ٝؾحو ٓؼ٘حٙ  -

ٝػٍخ ٓ٘ٚ قٖٓ ُلظٚ ٝقال كايج أٗص كطشطٚ ُْ ضؿى ٛ٘حى كحتىز ك٢ جُٔؼ٠٘   -

ٝػٍخ ٖٓ ؾحو ٓؼ٘حٙ ٝهظٍش أُلحظٚ  -

ٝػٍخ ٓ٘ٚ ضأنٍ ٓؼ٘حٙ ٝضأنٍ ُلظٚ -
3
 

ٛٞ جنطالف " ٖٓ ػ٤ٞخ جُشؼٍ جإلهٞجء ٝجإلًلحء ػٍكٚ جإلهٞجء ٛٞ : عٍُب الشعر-خ

جإلػٍجخ ك٢ جُوٞجك٢ ٝيُي إٔ ضٌٕٞ هحك٤س ٍٓكٞػس ٝأنٍٟ ٓكلٞػس، ٝذؼغ جُ٘حِ ٢ٔٓ٣ 

"ًٛج جألًلحء
4

 .

276ش)هى أذحٕ جذٖ هط٤رس
ٙ

ػٖ ٓو٤حْٚ ك٢ ٗوى جُشؼٍ ٝٛٞ ٓو٤حِ ٣هطِق ػٖ ٓو٤حِ  (

ْحذو٤ٚ ٖٓٔ ًحٗٞج ذىجكغ جُؼظر٤س ُِوى٣ْ ٣كٌٕٔٞ ذ٤ٖ جُشؼٍجء، كٜٞ ك٢ ٓو٤حْٚ ٣ىػٞ ئ٠ُ ػىّ 

: جُطل٣ٍن ذ٤ٖ هى٣ْ ٝقى٣ع ئال ذــ

: ًٛج جُِلع ٝئٕ ُْ ٣ٍو ٓظطِكح ػ٘ى جذٖ هط٤رس كوى ٌٝو ٓلٜٞٓح ٓطؼٔحٗح  ك٢ هُٞٚ: القٍمت -ؼ

ٝال ٗظٍش ئ٠ُ جُٔطوىّ ْٜٓ٘ ذؼ٤ٖ جُؿالُس ُطوىٓٚ ٝئ٠ُ جُٔطأنٍ ْٜٓ٘ ذؼ٤ٖ جالقطوحٌ ُطأنٍٙ " 

ذَ ٗظٍش ذؼ٤ٖ جُؼىٍ ػ٠ِ جُل٣ٍو٤ٖ ٝأػط٤ٖ ًال  قظٚ ٝٝكٍش ػ٤ِٚ قوٚ
5

 .

كٔو٤حِ جُو٤ٔس ٣ؼ٢٘ ػٌٍٝز ضٞن٢ جُٔٞػٞػ٤س ضؿحٙ جُ٘ض جألوذ٢ ج١ًُ ٣٘رـ٢ إٔ 

٣وىٌ ػ٠ِ أْحِ ٓح ضؼٔ٘ٚ ٖٓ ه٤ْ ك٤٘س ٝؾٔح٤ُس وٕٝ جُ٘ظٍ ئ٠ُ جػطرحٌجش جُوى٣ْ ٝجُكىجغس أٝ 

. شٍٜز طحقرٚ

                                                           
 .5الجاحظ، البٌان والتبٌٌج، ص ( 1
 6، ص 2المصدر نفسه، ج ( 2
بن قتٌبة، أبو محمد عبد هللا بن مسلم الدٌنوري، الشعر والشعراء، تج، مفٌد قمجة ومحمد أمٌن الضناوي، دارالكتب  ( 3

 .16-13، ص 2005، 2العلمٌة بٌروت، لبنان، ط
 .33المصدر نفسه، ص  ( 4
 .10ابن قتٌبة، الشعر والشعراء، ص  ( 5
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(: ٌـ296ث)عبد هللا به المعتز-5

جُرى٣غ الذٖ جُٔؼطُ ٣ؼى ٖٓ أْٛ ٝأكؼَ ًطد جُىٌِ " ٣ؿٔغ جُرحقػٕٞ ػ٠ِ إٔ ًطحخ 

جُرالؿ٢ ٝجُ٘وى١ ك٢ جُوٍٕ جُػحُع جُٜؿ١ٍ ْٞجء ػ٠ِ ٓٓطٟٞ جُٔٓحتَ جُ٘وى٣س أٝ جُٔٞجػ٤غ 

جُرالؿ٤س أٝ ٖٓ ق٤ع جُطو٤ٓٔحش جُٔطرؼس ْٝروٚ ك٢ جُط٘ر٤ٚ ئ٠ُ هؼ٤س جُوى٣ْ ٝجُكى٣ع كؼال ػٖ 

جُطكى٣ى جُٔلح٢ٔ٤ٛ ُٔظطِكحش جُرى٣غ كٌػ٤ٍ ٖٓ ٓظطِكحش جُرى٣غ ًحٗص ٓطىجُٝس ػ٘ى ٗوحو هرِس 

ًٝحٗص ٓلطوٍز ئ٠ُ جُطٞػ٤ف كِٔح ؾحء جذٖ جُٔؼطُ ذإٔ ػٖ جططالقحضٜح ٤ٔٓٓٝحضٜح ٝكٕ٘ٞ، 

ػٖٔ ٗطحم ٝجْغ
1

 .

: َمه مصطلحاتً

ٝٛٞ إٔ ضؿة جٌُِٔس ضؿحّٗ أنٍٟ ك٢ ذ٤ص شؼٍ ًٝالّ :" ػٍكٚ جذٖ جُٔؼطُ : التجىٍس-أ

ُػَظ٤ّس  ): هٍٞ جٍٍُْٞ ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ: ٓؿحٗٓطٜح إٔ ضشرٜٜح ك٢ ضأ٤ُق قٍٝكٜح ٓػَ

(ؿلٍ هللا ُٚ ػظص هللا ِٝؿلحٌ
 2

 

 :إٔ ٣وٍٞ ش٤ثح ٣ٍٝؾغ ػ٘ٚ ًوٍٞ أذ٢ ٗٞجِ: " ٝٛٞ: الرجُع-خ

 ٣ح ن٤ٍ ٖٓ ًحٕ ٖٝٓ ٣ٌٕٞ             ئال جُّ٘ر٢ جُطحٍٛ جأل٤ٖٓ  

ٕ             أْطـلٍ هللا ذ٠ِ ٛحٌٕٝـــــــــــئٓحّ ػىٍ ٓحُٚ ه١ٍ
3
 

 : ٖٓ جألٓػِس جُط٢ ْحهٜح، هٍٞ جُ٘حذؼس :حسه االبتداءاث-ج

"٢٘٤ِ٤ًِ َُِْٜ ٣ح أ٤ٓٔس ٗحطد            ٤َُٝ أهح٤ْٚ ذطة جٌُٞجًد" 
4

 

: ٖٝٓ جُٔظطِكحش جألنٍٟ جُط٢ ٌٝوش ك٢ ًطحذس جُرى٣غ ًًٍٗ

جالْطؼحٌز جُٔطحذوس جإلكٍجؽ ك٢ جُظلس قٖٓ جُطشر٤ٚ، ضؿحَٛ جُؼحٌف جالُطلحش، 

جإلػٍجع، ئػ٘حش جُشحػٍ ٗلٓٚ ك٢ جُوٞجك٢ ٝضٌِلس  ٖٓ يُي ٓح ٤ُّ ُٚ، ًٝٛج جُه٤ٍ جططِف 

 .   "ُُّٝ ٓح ال ٣ُِّ" ػ٤ِٚ ٖٓ ؾحء ذؼىٙ ذحْْ 

 

                                                           
الروض المرٌح فً : "حكٌم بوغازي، الفكر النقدي والبالغً عند ابن البتاء العددي والمراكشً من خالل كتابة: أنظر ( 1

 .16، ص 2013، 2012مقاربة نسقٌة، رسالة ماجستٌر، جامعة عبد الحمٌد بن بادٌس، مستغانم، "صناعة البدٌع 
 .25، ص 1982، 3اغناطٌوس كراتشفوفسكً، دار المسٌرة بٌروت لبنان، ط: المعتز، عبد هللا بن العباس، البدٌع، تج ( 2
، 2موفق شهاب الدٌن، دار الكتب العلمٌة، لبنان ، ط: ، تج1الجاحظ أبو عثمان عمرو بن بحر، البٌان والتبٌٌن، ج ( 3

 .99، ص2003
، 2موفق شهاب الدٌن، دار الكتب العلمٌة، لبنان ، ط: ، تج1الجاحظ أبو عثمان عمرو بن بحر، البٌان والتبٌٌن، ج ( 4

 .99، ص2003
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(: ٌـ395ث)أبُ ٌالل العسكري-6

جْططحع جُؼ١ٌٍٓ إٔ ٣ٓطهٍؼ ْرؼس كٕ٘ٞ ؾى٣ىز ٌٝوش ك٢ ًطحذس جُظ٘حػط٤ٖ جٌُطحذس 

ٝجُشؼٍ، ئ٠ُ ؾحٗد جُػٍٝز جُرى٣ؼ٤س جُط٢ ؾحء ذٜح جذٖ جُٔؼطُ ًٝٛٙ جُلٕ٘ٞ جُؿى٣ىز أّْ ُٜح 

:  ٢ٛٝمصطلحاث

ضٍوو ُلظط٤ٖ ك٢ ذ٤ص ٝجقى ٝٝهٞع ًَ ٝجقىز ٜٓ٘ٔح ذؿ٘د جألنٍٟ أٝ " ٢ٛٝ : المجارَة-أ

ه٣ٍرح ٜٓ٘ح ٖٓ ؿ٤ٍ إٔ ضٌٕٞ ئقىجٛٔح ُـٞج ال ٣كطحؼ ئ٤ُٜح
1

  "

إٔ ضأض٢ ذٔؼ٠٘ غْ ضإًىٙ ذٔؼ٠٘ آنٍ ٣ؿ١ٍ ٓؿٍٟ " ٝٛٞ: االستشٍاد َاالحتجاج-خ

"جالْطشٜحو جألٍٝ ٝجُكؿس ػ٠ِ طكطٚ
2
 

"إٔ ضًًٍ جُِلع غْ ضٌٌٍٙ ٝجُٔؼ٠٘ ٓهطِق" ٝٛٞ : التعطف-ؼ
3
 

إٔ ٣طؼٖٔ جٌُالّ ٓؼ٤٤ٖ٘، ٓؼ٠٘ ٓظٍقح ذٚ ٝٓؼ٠٘ ٓشحٌ ئ٤ُٚ" ٢ٛٝ : المضاعفت-و
4

 .

إٔ ٣وغ ك٢ أذ٤حش ٓطٞج٤ُس ٖٓ جُوظ٤ىز ًِٔحش ٓطٓح٣ٝس ك٢ جَُٕٞ ك٤ٌٕٞ " ٝٛٞ : التطرٌز-ٙ

ك٤ٜح جُطٍجَ ك٢ جُطٞخ
5

 .

"إٔ ضطِطق ُِٔؼ٠٘ جُكٖٓ قط٠ ضٜؿ٘ٚ ٝجُٔؼ٠٘ جُٜؿ٤ٖ قط٠ ضكٓ٘ٚ" ٝٛٞ : التلطف-ٝ
6
 

ٝؾٚ ٜٓ٘ٔح إٔ ٣شطن جُِلع ٖٓ جُِلع ٝج٥نٍ إٔ ٣شطن جُٔؼ٠٘ " ٝٛٞ ػ٠ِ ٝؾ٤ٜٖ : المشتق-١

"ٖٓ جُِلع
7
 

ًٛٙ ٝهلس ػ٘ى ذؼغ ٓظطِكحش جُ٘وى جألوذ٢ جُؼٍذ٢ جُوى٣ْ جُط٢ ٝػؼص ٖٓ ؽٍف 

جُ٘وحو ٝجُرالؿ٤٤ٖ ٖٓ نالٍ ٗظٞطْٜ، كحُ٘ض هى ٣ٌٕٞ ٗوى٣ح ٤ُّٝ ذٚ ٓظطِف ٝهى ٣ٌٕٞ 

ٜٝٓ٘ح ٓح ٛٞ ؿ٤ٍ يُي ٖٝٓ غْ ًحٕ ٖٓ ؿ٤ٍ جُٔ٘طظٍ ٝجُ٘وى ك٢ ذىج٣حضٚ إٔ ٣طْ ضأ٤ّْ 

ٓظطِكحش وه٤وس ضحٓس، كحُٔظطِف ال ٣ُٞى ذحُؼح أشىٙ ًٓ٘ جُِٞٛس جأل٠ُٝ ٝئٗٔح ٣ٍٔ ذٍٔجقَ 

. ٣ٝططٌٞ ٖٓ نالُٜح قط٠ ٣ظرف ٓظطِكح هحتٔح ذًجضٚ

                                                           
علىً محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل : الكتابة والشعر، تج: أبو هالل الحسن عبد هللا بن سهل، الصناعتٌن: العسكري ( 1

 .380، ص 2006، 1إبراهٌم، المكتبة العصرٌة، بٌروت، لبنان، ط
 .383العسكري، الصناعتٌن، ص  ( 2
 .387المصدر نفسه، ص  ( 3
 .390المصدر نفسه، ص  ( 4
 .392المصدر نفسه، ص  ( 5
 .394المصدر نفسه، ص  ( 6
 .396المصدر نفسه، ص  ( 7
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 نماذج من المصطلح النقدي األدبي: المبحث الثالث 

         ركزنا فً مبحثنا هذا على المصطلحات النقدٌة التً وضعها الشعراء ، خاصة 

الجاهلٌٌن واإلسالمٌٌن باعتبارهم أوائل النقاد وأوائل من خاص تجربة وضع 

المصطلحات هذا من جهة ،والعتبار ثان هو أن فترتهم تمثل مرحلة نقاء العقل  العربً 

 .وصفاءه ونضجه وتشهد ألصالته

        وقام أحد الباحثٌن بتصنٌف للمصطلحات النقدٌة حسب الشكل التالً
1

: 

 .الشاعر ،الُشوٌعر،أشعر ،المتشعر:  ـ مصطلحات فً الشعر 1

 .المدحة ،الثناء ،التؤبٌن: ـ مصطلحات فً األغراض 2

 .األوابد ،البقاء : نعوت  الشعر - أ:ـ مصطلحات فً النعوت 3

 .     الفحول  : نعوت الشعراء-                            ب

 .السرقة ،االجتالب : عٌوب الشعر -ـ مصطلحات فً العٌوب أ4

 .المفحم: عٌوب الشعراء -                          ب

 :          أما دراستها فقد سارت كما ٌلً 

 .ـ تحدٌد معنى المصطلح فً المعاجم 1

 .ـ تحدٌد معنى المصطلح من خالل استعمال الشعراء2

 .  (كتب اللغة األدب ، النقد ، البالغة)التراث  ـ تحدٌد معنى المصطلح من خالل كتب3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .103الشاهذ البىشيخي ،مصطلحاث النقذ العربي ،ص: انظر( 1
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 مصطلحات في الشعر: المطلب األول

                  الشاعر ـ الشويعر

                  أشعر ـ متشعر
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لغة ثم استعمالها لدى الشعراء ، "  الشعر"          عمد الباحث أوال إلى تعرٌف مفردة 

 .بعدها تناول مصطلحات  الشاعر ، الشوٌعر ، األشعر ، متشعر

  

 :  فً المعاجم على (ش ع ر)تدور مادة :  لغة- أ

 الشٌن و العٌن و الراء أصالن معروفان ، ٌدل :"(ـه395ت)قال ابن  فارس           

: ٌقول (هـ536ت)وقبله ابن درٌد 1" و َعلَم ِعْلمأحدهما على ثبات و اآلخر على 

لٌت ِشعري أي لٌتنً أشعر بكذا :والشاعر ُسمًِّ شاعر ألَنه ٌشعر للكالم ،و قولهم "...

"وكذا
2 

         فالشعر ارتبط أوال باألصل الحسً و الذي تطورت داللته إلى اسم للعلم الذي 

 .صارفً التعارف ؛الكالم الموزون المقفى

 

 :في استعمال الشعراء- ب

ٌُعّبر عن اللّب وما )         الشعر عموما هو  نوع من القول الجمٌل مقفى موزون ، 

(ٌختلج فً الصدر و ٌإثر فً السامع باإلٌقاع و المعانً و الصور
3

 

 :ومن أهم الشواهد على ذلك قال بعضهم

 :الشعر خطبة - 1

 :قال األحوص محاوال إقناع عمر بن العزٌز بؤن ٌقبل الشعر و ٌعطى الشعراء

 وما الشعر إالّ ُخطبة من ُمإلٍَّف      لَِمنطِق حّق أو لمنطق باطِل 

ا كالّنساء األراملِ   فالَ تقَبلَن إال الذي وافَق الّرضا      وال َترِجعنَّ

        هذا الحرص على إقناع عمر بؤن ٌقبل الشعر ،هو الذي جعل األحوص ٌقول عن 

 :الشعر ما قال ، حٌث أراد أن ٌقول لعمر وهو الخلٌفة الخطٌب

إّن الشعر الذي ترفضه ،هو كالخطبة التً تقبلها و تخطب بها فً الّناس ،من جهة "

كونهما معا أُلفّا من كالم ٌمكن أن ٌكون حَقاَ وأن ٌكون باطال ، فإن كان الباطل مرفوضا 

خطبة كان أم شعرا ،فإن الحّق ـ منطقٌاـ ٌجب أن ٌكون مقبوال ، خطبة كان أم شعرا 

                                                           

 .193 ،ص3:مج(ش ع ر)ابن فارس ،مقاٌٌس اللغة ،مادة ( 1

32 ،ص2:ابن درٌد ،جمهرة اللغة ،مج( 2 

 108الشاهد البوشخً ، مصطلحات النقد العربً ص(3
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وال )نحن الشعراء ـ حق الشعر كما قبلت من نفسك حق الخطبة - وعلٌه ، فاقبل منا

"(ترجعنا كالنساء األرامل
1

 

 :      كما ورد عند الشعراء مفهوم آخر للشعر جاء فً صورة تركٌب إضافً وهو

 :الشعر لّب المرء- 2

أثناء الحدٌث عن الصحابً  المنهال  (هـ370ت)لآلمدي "المإتلف و المختلف"جاء فً 

 :وهو القائل.و كان بقٌلة شاعر سٌدا كرٌما "األشجعً  بقٌلة األكبر 

ٌُقال إذا أنشْدَته   َصَدَقــــــا: إّن أشَعَر بٌٍت أنت قائلُــــــــــــه              بٌٌت 

ساً وإْن ُحْمَقا ٌْ "وإّنما الشعُر لبُّ المرِء ٌعرُضُه              على المجالس إْن َك
2

 

         ونص آخر للمتوكل اللٌثً
3
فً قوله 

4
: 

ٌَعرضـــــــُه                القوُل مثُل مَواِقع الّنبــــــــــــــــِل   الّشعُر لبُّ المرِء 

ِتــــــــِه                و نواقٌرٌذهبــن بالخصــــــــــــــلِ  ٌّ َقّصر عن َرِم  منها المُّ

فالشعر حسب هذا ٌعكس أخالق المرء و ٌعرض صفاته الباطنٌة من الكٌاسة أو الحماقة 

 .و اإلصابة أو القصور 

 :فهذه األقوال و إن لم تكن تعرٌفا للشعر فإن فٌها عناصر كثٌرة تفٌد فً تعرٌفه         

ٌُعّبر عن الذات الناطقة به-   .أّن الشعر 

 .نوع من القول ٌتجه به المإلف إلى الجمهور لٌإثر فٌه- 

 .الشعر أداة للتعبٌر - 

 .الشعر أداة للحق و الباطل ، الخٌر والّشر،ووسٌلة لنٌل الجوائز- 

                                                           

 .112الشاهذ البىشيخي ،مصطلحاث النقذ العربي ،ص(1

المؤتلف و المختلف ، تح عبذ الستار أحمذ فراج ، دار إحياء الكتب ، أبى القاسم الحسن بن بشر بن يحي ،اآلمذي  (2

. 82،ص1961العربيت ، القاهرة ،  

:الشاعر المشهىر القائل ....  هى المتىكل ابن عبذ هللا بن نهشل (3  

      عظيمُم ث  عار عليك إرا فعل      تنه عن خلق و تأتي مثله   ال

 .315ابن قتيبه ، الشعر و الشعراء ، ص (4
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  ـ الشاعر 1                                

 

"اسم للشخص الذي ٌقول الشعر و ٌتعاطى صناعته":الشاعر 
1

 : ومما نعت به أّنه

 ؛وهذا النعت من أقدم النعوت و أكثرها استعماال و قد ورد بصورتٌه فً ـ مغزر وغزيز1

قول مزرد
2

: 

  الشعِر ما شاء قائلغزيرَر             فإّن مغزًراَفَعدِّ قرٌَض الشعِر إْن كنَت 

إّنه و هللا ما ٌهجونً األخطل وحده ، وإّنه ":فً قول جرٌر " غزٌز"وورد 

" لٌس بدون األخطلغزيرلٌهجونً معه خمسون شاعرا كلهم 
3

 

: واستعماله قلٌل ،قال كعب بن جعٌل لٌزٌد بن معاوٌة ، داللة له على األخطل ماهر؛ - 2

 الفاجر فتى  الماهرو اله  ما تلتقً شفتاي بهجاء األنصار و لكن أدلك على الشاعر.... "

"غٌاب بن العوث ، نصرانً : منا ٌقال له
4

 

قال إسماعٌل بن ٌسار .؛ وهو من آخر النعوت ظهور النعوت و أقلها استعماال كريم - 3

"....كريم إّنه و هللا شاعر ":النسائً فً نصٌب 
5

 

 :ومما عٌب به أنه           

ان؛1 ان والأُكتبَك : أكتبنً شعرك ": قال الكمٌث وقد سؤله حماد الراوٌةـ لحَّ أنت لحَّ

"شعري
6

 

 ؛ قال أمٌة بن أبً عائذا  لهذلً مادحا لعبد العزٌز بن مروان  ـ ُملَرّصق2
7

: 

قَر        محّبرةٌ، من تصرٌــــــح الَكال               م، لٌست كما    الُمْحَدُثونالَرصَّ

 

                                                           

 .160الشاهد البوشخً ، مصطلحات النقد العربً ، ص (1

أحمد محمد شاعر ، عبد السالم محمد هارون  : المفضل ، بن محمد بن ٌعلى بن سالم الصبً ، المفضلٌات تح  ( 2

 .101 ، ص6دار المعارف ن القاهرة ، ط

محمد : المرزبانً ، أبو عبد محمد هللا محمد بن عمران بن موسى ، الموشح فً مآخد العلماء على الشعراء ، تح  ( 3

 .185 ،ص1995 ،1حسٌن  شمس الدٌن ،دار الكتب العلمٌة بٌروت ، لبنان ، ط 

 .165الشاهد البوشخً ، مصطلحات النقد العربً ، ص ( 4

 .165المرجع نفسه ص ( 5

 166المرجع نفسه ص ( 6

 .167المرجع نفسه ص ( 7
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توصل الشيء إلى ما أنت شاعر ٌا حزٌن ،إنما ":         وقال كثٌر للحزٌن الدٌلً 

 "الشيء

                                    

 ـ الشويعـر2                                

 

"مصغر الشاعر "والشوٌعر 
1

،ولم ٌوقف علٌه إال فً نص واحد المرئ القٌس معٌرا به 

الشاعر محمد بن حمران الجعفً ، قال امرإ القٌس
2

:  

عرُ          أبلغنا عنً    أنً                    َعْمُد عٌٍن َنَكَبتُهَن َحرٌَماالُشويْي

 ـ أشعـر3                                 

أشعر اسم تفضٌل بمعنى أجاد الشعر
3

 :وفً استعمال الشعراء ورد بمعنٌٌن  ،

قال أبو المنهال األشجعً. ؛وذلك حٌن ٌوصف به شعرـ األكثر شعرية 1
4
 : 

  بٌت أنت قائله                      بٌت ٌقال إذا أنشدَته َصَدقاأشعرَر وإن 

  أشعرهو هللا ال تنشدنً قصٌدة إال أنشدتك مثلها و:"قال المتوكل اللٌثً لؤلخطل 

...."منها
5

 

 : ؛وذلك حٌث ٌوصف به شاعر ؛قال النابغة للخنساء ـ األكثر شاعرية2

أشعر منك أنا وهللا :فقال حسان....  أشعرالناسلوال أن أبا بصٌر أنشدنً قبلك لقلت إًنك"

" ...ومنها

        وهذا المعنى األخٌر هو الذي أكثر منه الشعراء ، و أضافوه إضافات كثٌرة منها
6

 :

منها
6

أشعر العرب ، أشعر أهل األرض ، أشعر الجن و اإلنس،أشعر أهل الجاهلٌة و : 

 .أشعر أهل اإلسالم ، أشعر الماضٌن و أشعر الباقٌن 

 

                                                           

 .175الشاهد البوشٌخً ،مصطلحات النقد العربً ،ص( 1

 .82اآلمدي ، المإتلف والمختلف ،ص( 2

 .  182الشاهد البوشٌخً ،ص: انظر( 3

 .82اآلمدي ،المإتلف والمختلف ،ص( 4

 .182الشاهد البوشٌخً ،مصطلحات النقد العربً ،ص( 5

 .182المرجع نفسه ،ص( 6
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  ـ المتشعـر4                         

 
ٌُعد شاعًرا وماهو بشاعر"المتشعر هو  "المتكلف للشعر الذى ٌرٌد أن 

1
 . 

م ٌخاطب حارثه بن بدر ٌْ          قال أنس بن ُزَن
2

: 

رِر وقد كنَت قبل الٌوم جربَت أننً       أشقُّ على ذي الشعر و   الُمتَرشعِّع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .195الشاهد البوشٌخً ،مصطلحات النقد العربً ،ص( 1

 .195المرجع نفسه ،ص( 2
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 مصطلحات في األغراض:   المطلب الثاني

                                                    

 

                  المدحة    ـ   الثناء    ـ    التأبين
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  ـ المدحة 1                          

 

 :لغة- أ

المٌم و الدال و الحاء أصل صحٌح ٌدل على وصِف :"(هـ395)      قال ابن فارس

ْمَدحه َمْدًحا ٌَ "أحْسَن علٌه الَثَناء: محاسَن بكالٍم جمٌل وَمَدَحه 
1

 وقال ابن منظور 

...:"نقٌض الهجاء:الَمْدح:" (هـ711ت)
2

 

 :في استعمال الشعراء-  ب

 اسمً و مصدري هما : تمٌٌز معنٌٌن للمدحة         ٌمكن 

"هً الشعر الذي ٌصف محاسن الممدوح و ٌعد مآثره:"المدحة - 1
3

،و أكثر ما وردت 

ٌمدح َهْوَذَة بن على الحنفً: مضادفة إلى ٌاء المتكلم قال األعشى
4

: 

هاب أهَدٌُت  حتِري       إلى هوَذَة الوَّ دْي ً نواال فاضالً من َعطائَكامِر                  أَرجِّ

      وقال الحطٌئة 
5

: 

ةٍة               ألمدحنَّ بـ حَر   مذكورٍة                  أهل القرٌة من بنً ُذْهِل مدْي

دحة-2 "وصف الشاعر محاسن الممدوح وعده مآثره" هً: المِر
6

 ،ومن نعوتها الصدق 

فٌها وتعاب بالكذب فٌها واالنتحال ،قال األعشى همدان ٌمدح سلٌم بن صالح الَعنبري 

وكان من أشراف قومه
7

: 

ٌَصُدق فً مدحته  ْمُت امرًءا صادقاً                    المادِر ُ               إّنً توهَّ

       وقال النعمان بن بشٌر
8

: 

ْمهُم  ا أَُعمِّ ـتــــي               فإمَّ حَر دْي                    فال أنا بالكاذب المنَتحـِـلْ مِر

                                                           

 .305،ص5:ابن فارس ،مقاٌٌس اللغة ،مج( 1

 .698 ،ص2:ابن منظور لسان العرب ،مج( 2

 .199الشاهد البوشٌخً ،مصطلحات النقد العربً،ص( 3

 .199المرجع نفسه ص( 4

 .202المرحع تفسه ،ص( 5

 .204المرحع نفسه ،ص( 6

 .204المرجع نفسه ،ص( 7

 .205المرجع نفسه ص( 8
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       وفً استعمال الشعراء ورد أٌضا
1

الِمَدح ،الَمْدح ،مادح ،المادحون ،المدٌح، :

ح ،ِامتداح ،ممتدح ،أمدح؛ ومن هذا األخٌر  المدائح، األمادٌح ،َتمادح ،الُمَمادحة ،الُمَمدَّ

 أمدح الَناس ، أمدح العرب ، أمدح أهل اإلسالم: ورد 

 

 

  ـ الثناء2                                 

 
 :أ ـ لغة

: والثناء من قولهم :"...جمهرة اللغة "        الثناء فً المعاجم مؤخوذ من الثنً ، جاء فً

"أثنٌت علٌه إثناًء حسنا واالسم الثناء، و رّبما استعمل فً الشرّ 
2

" مقاٌس اللغة" ،أما فً 

"الثاء و النون و الٌاء ، أصل واحد ، وهو تكرٌرالشًء مرتٌن:"فورد
3
  

فالُمثنً مكرٌر لمحاِسَن من ...         الثناء اسم ٌطلق على تكرار ذكر الشًء مرتٌن 

ة بعد أخرى ٌُثِنً علٌه َمرَّ
4

. 

 

 :في استعمال الشعراء - ب

 :       وٌمكن تمٌٌز معنٌٌن

الشعر الذي فٌه تعدٌد محاسن المثنى علٌه و ذكر محامده شكرا له "هو : ـ الثناء1

"تعظٌما
5

 ،قال الفرزدق فً ختام مدحته لمسمع بن المنذر بن الجارود
6

: 

ةٌ بٌضاُء باٍق جمالَُهاثنائي         فدونَك هذي من    فإًنما                لها ُغرَّ

هو قول الشعر الذي فٌه تعدٌد محاسن المثنى علٌه وذكر محامده ، ومن هذا  : ـ الثناء2

 :المعنى  قول الراعً مادحا ٌزٌد بن المعاوٌة

ِمْل            ِسواكْم فإنً ُمْهتٍد غٌُر مائلِ        ثنائي ٌَ   علٌكم آَل حرٍب ومن 

 

فً قول الفرزدق حٌن كان ٌمدح عبد هللا عبد األعلى الشٌبانً :    ُمثنٍة 
1

: 

                                                           

 .ومابعدها207انظر الشاهد البوشٌخً ،ص( 1

 .437،ص1،2005 ،دار الكتب العلمٌة ،لبنان ،ط2:ابن درٌد ،أبوبكر محمد بن الحسن األزدي ،جمهرة اللغة ،مج( 2

 .391ابن فارس مقاٌٌس اللغة ،ص( 3

 .222الشاهد البوشٌخً ،مصطلحات النقد العربً ،ص( 4

 .223المرجع نفسه ،ص( 5

 .223المرجع نفسه ،ص( 6
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ٌُوافً َرْكَبُهم فً المواِسمِ ُمثنٍة          لـ   على أفناِء بكِر بن وائِل            ثناًء 

 

يان الشاعر الذي قصرت به شاعرٌته عن أن ٌلحق الطبقة األولى من  :        الُثنْي

الشعراء ،وهو فً القول النابغة
2

: 

ٌَصدُّ الَشاعُر    عنً              ُصدوَد الَبْكِر عن قرٍم ِهَجانِ الُثنيانُ          

 

  ـ التأبين2                                 

 
 :أ ـ لغة

الهمزة و الباء و النون ٌدل على الذكر و على  :"(هـ395ت)       جاء عند ابن فارس 

"مدُح الرجل بعد موته ،و تقول أنبت أثره ؛ إذا قفوَته: العقد ، وَقفِو الشًء، و التؤبٌن 
3

، 

"اقتفاء األثر: التؤبٌن  " (هـ711ت)أما ابن منظور
4

 . ؛ فمدار التؤبٌن فً المعاجم القفو

 

 :في استعمال الشعراء - ب

"ندب المٌت و تعدٌد محاسنه "هو  :التأبين  
5
 

6
قال متمم 

7
: 

ا أصاَب فؤَْوَجَعابتأبين      لََعْمِري وما َدْهري   . َهالِِك         وال َجْزٍع ممَّ

 

اسم مفعول من التؤبٌن بمعنى مندوب ؛فً قول رإبة: مؤبن
8

: 

              تراهُ كالبازي انتَمى لِْلَموِكنِ مؤّبنِر        وامَدْح بالالً غٌَر ما 

 

بمعنى قاذف بالقبٌح السوء؛ فً قول عبٌد بن األبرص: آبن
9
 : 

  و هضٌضآبن      ألسُت أشقُّ الَقوَل ٌقِذُف َغرُبُه           قصاِئَد منها 

 

                                                                                                                                                                                

 .230المرجع نفسه ،ص( 1

 .230الشاهد البوشٌخً ،مصطلحات النقد العربً ،ص( 2

 .43،ص1 ابن فارس ، مقاٌس اللغة ،مج ( 3
 .5،ص13 ابن منظور لسان العرب ،مج ( 4
 .231 الشاهد البوشٌخً  ، مصطلحات النقد العربً ، ص ( 5

 .285،ص1989 ، دار الشإون الثقافٌة العامة ، بغداد،ط1احمد مطلوب،معجم النقد العربً ،ج:أنظر  (6

 .232الشاهد البوشٌخً ، مصطلحات النقد العربً ،ص  (7

 .232المرجع نفسه،ص (8

 .232المرجع نفسه ،ص (9
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 مصطلحات في النعـوت :           المطلب الثالث 

 

 

 

 األوابد  والبقاء:أـ  نعوت الشعـر               

 الفحول:            ب ـ نعوت الشعراء 
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 : ـ األوابد1                                

 

 :لغة - أ

هُر ،أٌضا:" (هـ393ت)        قال الجوهري  "الدائم ، و التؤبٌد التخلٌُد : األَبُد الدَّ
1
ا   أمَّ

ٌدل بناإها على طول المّدة و : الهمزة و الباء و الدال :" فقال  (هـ395ت)ابن فارس 

هر ، و جمعه آباد: على التوحش ، قالوا  "األبد الدَّ
2

 

 

 :في استعمال الشعراء- ب

"األشعار الباقٌة على الدهر سائرة لجودتها النادرة :"  هً ألوابدا
3

 

            قال حسان 
4

: 

 األوابدُ        لكلِّ  أناٍس  مٌَسٌم ٌعرفوَنُه               ومٌَسُمنا فٌنا القوافً 

قال جرٌر : اآلبدات
5

:  

 ًَ ٌّرنا قوافــــــ                 َغلَْبَن ُمَهْلـــــهاًل و أبا دَإادِ  آبدات         وَس

قال الكمٌت : المؤبدة
6

: 

َب                 بـ دة          و َنزُوُر َمْسلَمة الُمهذَّ بَّ  السواِئــــــــــــــرْ المؤَر

 

                          

                                                           

 .3، ص2: الجوهري ، الصحاح ،مج( 1
 .34،ص1ابن فارس ، مقاٌٌس اللغة ، مج (2

 .257الشاهد البوشٌخً ، مصطلحات النقد العربً  (3

 .50، ص2006ولٌد عرفات ، دار صادر ،بٌروت،: ،تج1 دٌوان حسان بن ثابت ج( 4

 .260الشاهد البوشٌخً ،مصطلحات النقد العربً ،ص (5

   .230،ص1969داود سلوم ،مكتبة األندلس بغداد ،: ،تح1شعر الكمٌت بن زٌد األسدي ،ج(6
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 ـ البقاء2     

 :أ ـ لغة 

الباقً هو الذي ال ٌنتهً تقدٌر وجوده فً االستقبال إلى  " : "...لسان العرب"جاء فً 

"آخر ٌنتهً إلٌه ، و ٌعبر عنه بؤنه أبدي الوجود ، و البقاء ضد  الفناء 
1

. 

 

 :ب ـ في استعمال الشعراء 

.صفة ٌنعت بها الذي ٌمتنع عن أن ٌفقد قٌمته مع الزمن : البقاء 
2
 

         قالت الخنساء
3

: 

هلُك من قالها ٌَ نا             ِن تبقى و  .       وقافٌٍة مثِل  حدِّ السِّ

 

قال الفرزدق: باق
4

: 

َت فً الِحَقِب الخوالًِباقيا        سؤترك  ٌْ   لك من ثنائً               بما أْولَ

 

فً قول عدي بن وادع : البواقي
5

:  

   البَرواقي        أقام لََدى ابن محَصَن عامالٌت            ِمَن األمثال و الَكلِمِ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .98 ،ص14: ابن منظور، لسان العرب ، مج( 1

 .262الشاهد البوشٌخً، مصطلحات النقد العربً،ص(2

  .262المرجع نفسه،ص(3

 .263 المرجع نفسه،ص( 4

 .63،ص2،1988 قصائد جاهلٌة نادرة ، ٌحً الجبور ، المإسسة الرسالة ،بٌروت ،ط(5
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  ـ الفحول 3                               

 

 

 :لغة- أ

الفاء و الحاء و الالم أصل صحٌح ٌدلُّ على ذكارٍة وقّوة،من :"(هـ395ت)     قال فارس 

"ذلك الفحل من كل شًء وهو الذكر الباسل
1

 

"الذكر من كل حٌوان : الَفْحل معروف  :"... (711)وعند ابن منظورات 
2

 

 :ب ـ في استعمال الشعراء

"الشعراء المقتدرون األقوٌاء على قول الشعر:"  هم الفحول
3

 

          قال القطامً هاجٌا
4

: 

 .           عّنً إذا سمعوا صوتً و إنشاِديفُحولُُهمْي  مالً أَرى النَّاس ُمزَوًرا 

 

لقب علقمة بن عبدة بالفعل لذلك ، قال الفرزدق : الفحل
5

: 

ٌُْنَحلُ الفَرحلُ    و   علقمُة الذي كانت له         ُحلَُل الملوك كالُمه ال 

 

 

 

 

 

                                                           

 .478 ،ص4:ابن فارس،مقاٌٌس اللغة ،مج( 1

 .615 ،ص11:ابن منظور ،لسان العرب ،مج( 2

 .268الشاهد البوشٌخً ،مصطلحات النقد العربً ،ص(3
محمود الربٌعً،الهٌئة المصرٌة العامة :،تح(هـ101ت)عمٌر بن شٌٌم التغلبً:دٌوان القطامً ،تؤلٌف ( 4

 .207،ص2001للكتاب،

 .270الشاهد البوشٌخً ،مصطلحات النقد العربً ،ص( 5
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 مصطلحات في العيوب : المطلب الرابع                   

                

 

 السرقة   ـ   االجتالب :            أ ـ عيوب الشعر 

 .المفحم:            ب ـ عيوب الشعراء 
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  ـ السرقة1                            

 

 :لغة - أ

السارق عند :سَرق الشًء ٌسرقه َسَرَقا ، وقال ابن عرفة:"         جاء فً لسان العرب 

"العرب من جاء مستترا إلى ِحْرٍز فؤَخَذ منه ما لٌس له
1

 

 

 :في استعمال الشعراء- ب

"أخد الشاعر شعرا لغٌره جاعال له من إنتاجه:"  هً السرقة
2

، و لم ٌوقف لها على ذكر 

 . لدى الجاهلٌٌن

        وألنها عٌب فقد نزه الشعراء أنفسهم عنها  وقذف بعضهم بعضا بها ،قال حسان
3

: 

       ال أسرق الشعراَء ما نطقوا                بل ال ٌوافُق ِشعرهم شعري

 

نحن معاشر الشعراء :"اسم تفضٌل من السرقة ؛أي أكثر سرقة ، قال األخطل : أسرق

"أسرق من الصاغة
4

 

         و السرقة عرفت تطورا من عدم استعمالها لدى الجاهلٌٌن إلى قلته لدى 

 .المخضرمٌن إلى كثرته بعدهم

  ـ االجتالب2                                 

 

 :لغة - أ

َسوُق الشًء من مواضٌع إلى آخر : الَجْلُب :" (هـ711ت)        ورد عبد ابن منظور 

ٌّها الزاعم أجتلب ):ومنه أنشد ابن األعرابً  معناه أجتلب شعري من غٌري ؛أي ...ٌؤ

ه   .فالجلب ٌحمل معنى األخذ و اإلتٌان" (أسوقه و استِمدُّ

 

 :في استعمال الشعراء - ب

"انتحال الشاعر شعرا لغٌره ، استعانة به"هو : الجتالب ا
5

 

                                                           

 .185،ص10:ابن منظور،لسان العرب،مج( 1

 .275الشاهد البوشٌخً ،مصطلحات النقد العربً،ص( 2

 .53 ،ص1دٌوان حسان بن ثابت ،ج( 3

 .184المرزبانً ،الموشح ،ص( 4

 .280الشاهد البوشٌخً ،مصطلحات النقد العربً ،ص( 5
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         ولداللته على النقص عاب بعضهم  شعر بعض به، ونزهوا أشعارهم عن 

 .االتصاف به 

           قال جرٌر موعدا العباس بن ٌزٌد الكندي 
1

: 

ا بهنَّ وال ًٌ ًَ القوافً              فال ِع   اجتالبا      أَلَْم ُتْخَبْر بَمْسَرِح

 

ورد فً بٌت النابغة الشٌبانً معٌبا به صنف من الشعراء، قال مصنفا الناس فً  :مجتلب

الشعر
2
 : 

 فّرات وُمْجَتلٌِب       و ناطٌق محتٍد منهم و ُمفتعلُ : و الّناس فً الشعر

 

 

  ـ المفحم3                              

 

 :لغة- أ

الفاء و الحاء و :" إلى أصلٌن ٌقول  (هـ395ت)       هذه المادة مردها عند ابن فارس 

ٌقال فحم وجهه إذا : المٌم أصالن ٌدل أحدهما على سواد و اآلخر على انقطاع ،فاألول 

بكى الصبً حتى فحم ؛ أي انقطع صوته : و األصل اآلخر: سوده، وشعر فاحم أسود 

" من البكاء 
3

 . ،فالمفحم ٌحمل معنى السواد و االنقطاع 

 

 :في استعمال الشعراء- ب

"المنقطع العاجز عن قول الشعر ردا على شاعر آخر"هو  :  المفحم       
4

 

       قال العباس بن مرداس لعمرو بن معد ٌكرب
5

:  

 أُتهدي الهجاَء المرئ غٌِر ُمفحٍم             وُتهِدي الوعٌَد المرٍئ غٌِر ُموَعدِ 

 

إسكاته و إفقاده القدرة على الرد علٌه ،قال األخطل : وإفحام الشاعر الشاعر:اإلفحام 

مخاطبا بنً أمٌة 
6

: 

 . عنكم بنً الّنجار ، قد علمت         ُعلٌا َمَعدٍّ و كانوا طالما هـََدُرواأفحمت

                                                           

 .280الشاهد البوشٌخً ،مصطلحات النقد العربً ،ص( 1

 .96 ،ص1932دٌوان نابغة شٌبانً ،مطبعة الكتب المصرٌة ،القاهرة ( 2

 .479 ،4:ابن فارس ،مقاٌٌس اللغة ،مج(3

 .283الشاهد البوشٌخً ،مصطلحات النقد العربً ،ص( 4
 .283المرجع نفسه ،ص(5

 .287المرجع نفسه ،ص( 6



 

  خاتمة
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 :    وفٍ انخزبو َزكش أهى انُزبئظ انًزىصم إنُهب         

  ٍأٌ انًصطهحبد رؼجش أنفبظهب ػٍ دالالد خبصخ رًضم يذاخم يفهىيُخ نكم ػهى،وه

رُطىٌ فٍ داخههب ػهً يضًىٌ وعىهش انحضبسح انىاضؼخ نهب يٍ حُش يُهغهب 

 .وػمهُزهب

 كبٌ نُشىء انًصطهح انؼهًٍ فٍ انحضبسح انؼشثُخ اإلساليُخ ػذح ػىايم أهًهب: 

 أٌ اإلسالو أحذس صىسح نغىَخ وَمهخ َىػُخ فٍ انهغخ انؼشثُخ يٍ حُش يفبهًُهب و ـ

 .يفشدارهب وأسبنُجهب

اسرجظ ظهىس اإلسالو ثظهىس يؼبسف وػهىو عذَذح ؛يًب رطهت رأسُس يصطهحبد ـ 

 .نى َكٍ نهب وعىد فٍ انؼشثُخ

سبهى ػهًبء انهغخ انمذايً فٍ وضغ يصطهحبد يٍ خالل دساسبرهى وسسبئههى ـ 

 .ويؼبعًهى

 رأرٍ انزشعًخ كؼبيم الحك ثحكى رىسغ انذونخ اإلساليُخ ؛فكبٌ اإلطالع ػهً صمبفبد ـ

 .ويؼبسف رهك األيى سججب فٍ ظهىس ػهىو عذَذح ورأسُس يصطهحبد نهب

 ًٍَُجغٍ رىفش يغًىػخ يٍ انششوط و انًىاصفبد حزً َسزمُى انًصطهح انؼه. 

 نى َشكم انًصطهح انؼهًٍ ػُذ انؼهًبء انمذايً لضُخ رسزىلفهى فٍ يؤنفبرهى. 

  رؼذد يُهغُخ انؼهًبء انمذايً وآنُبرهى فٍ ثُبء انًصطهحبد كم حست رخصصه ،دنُم

 .ػهً أصبنزهب
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  إٌ انًسزمشٌء نحشكخ انزشعًخ فٍ انحضبسح انؼشثُخ اإلساليُخ ال َغذ أٌ أدنخ

 .ربسَخُخ أو يبدَخ رضجذ أٌ رأصُش خبسعٍ فٍ انًشاحم األونً يٍ رأسُس ػهىو انؼشثُخ

  إٌ انًصطهح ال َظهش كًُىرط يفبعئ فٍ صىسح كبيهخ ثم ًَش ثًشاحم رؤسس نه. 

  أيب يصطهح انُمذ األدثٍ انزٌ كبٌ ًَىرعب نهذساسخ  فبسرجبطه ثؼُبصش انجُئخ وانطجُؼخ

انؼشثُخ نذنُم صبدق ػهً أصبنزه وأَه َبثغ يٍ انحضبسح انؼشثُخ اإلساليُخ رارهب ونُس 

 .يٍ خبسعهب 

  إٌ اخزالف واضؼٍ انًصطهحبد يٍ شؼشاء وَمبد وثالغٍُُ ونغىٍَُ سبهى فٍ إصشاء

 . انضجذ انًصطهحٍ انُمذٌ

  ًإٌ انشؼشاء وانُمبد وانجالغٍُُ اسزؼًهىا انهفع انؼبو انزٌ َحًم يؼًُ يب ،وعشي ػه

ًً اصطالحُب ،ولذ ػشفذ ثؼض انًصطهحبد رطىسا دالنُب  أنسُزهى َشَذوٌ ثه يؼُ

 .ثًشوس انضيٍ

             وخزبيب،نؼم يٍ أثشص يب حبونُب رحبشُه فٍ ثحضُب هزا هى أٌ رأخزَب  انحًبسخ 

وانزفبخش و انزغٍُ ثأيغبد انًبضٍ ،وثًب أٌ انًسزمجم يشهىٌ ثًؼشفخ انًبضٍ حبونُب رغذَذ 

 .انصهخ يغ هزا انزشاس

 .          وانحًذ هلل سة انؼبنًٍُ كضُشا

 



 

 

قائمة المصادر 

 والمراجع
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 :المعاجم :           أوال 

أؽًل ػجل : األىْو٘، أثٙ يُٖٕه يؾًل ثٍ أؽًل األىْو انٓؤ٘، رٓنٚت انهغخ، رؼ- 1

. 2004، 1انوؽًٍ يقًٛو،  ، كاه انكزت انؼهًٛخ، ثٛؤد، نجُبٌ،ط

. 1989 ، كاه انْؤٌٔ انضمبفٛخ انؼبيخ ، ثغلاك،ط1اؽًل يطهٕة،يؼغى انُمل انؼوثٙ ،ط-2

 اثٍ كهٚل ،أثٕثكو يؾًل ثٍ انؾٍَ األىك٘ ،عًٓوح انهغخ ،كاه انكزت انؼهًٛخ،- 3

 .1،2005نجُبٌ،ط

إثواْٛى ًٌّ انلٍٚ، كاه : يمبٌٚٛ انهغخ ، رؼ،أؽًل ثٍ ىكوٚب أثٕ انؾٍَٛ ، اثٍ فبهً- 4

. 1999، 1انكزت انؼهًٛخ، نجُبٌ، ط

اثٍ يُظٕه، أثٕ انفضم عًبل انلٍٚ يؾًل ثٍ يكوو األَٖبه٘، نَبٌ انؼوة، ، رؼ ػبيو - 5

. 2005، 1أؽًل ؽٛله، كاه انكزت انؼهًٛخ نجُبٌ، ط

ػجل : انيثٛل٘، يؾًل يورضٗ ثٍ يؾًل انؾَُٛٙ، ربط انؼؤً يٍ عٕاْو انمبيًٕ، رؼ- 6

. 2007، 1انًُؼى فهٛم إثواْٛى ٔكوٚى ٍٛل يؾًل يؾًٕك، ، كاه انكزت انؼهًٛخ، نجُبٌ، ط

 ،1انفواْٛل٘، انقهٛم ثٍ أؽًل ،كزبة انؼٍٛ، كاه  انًَٛوح نهُْو ٔ انزٕىٚغ، ػًبٌ، ط- 7

2011. 

. 2005، 4يغًغ انهغخ انؼوثٛخ، يؼغى انٍٕٛظ، يكزجخ انْؤق انلٔنٛخ، يٖو، ط- 8

 .2000 ،1ح ،كاه انًْوق ، ثٛؤد طيؼغى انًُغل فٙ انهغخ انؼوثٛخ انًؼبٕو- 9
 

 

 :المصادر :             ثانيا 
 

انًؤرهف ٔ انًقزهف ، رؼ ػجل انَزبه أؽًل ، أثٕ انمبٍى انؾٍَ ثٍ ثْو ثٍ ٚؾٙ ،اٜيل٘ - 10

 .1961فواط ، كاه إؽٛبء انكزت انؼوثٛخ، انمبْوح ،

إغُبطًٕٛ :انجلٚغ ،رؼأثٕ انؼجبً ػجل هللا انًزٕكم ثٍ انًؼزٖى ،اثٍ انًؼزي،- 11

 . 1984 ،3كوارْمٕفَكٙ ،كاه انًَٛوح ثٛؤد ،نجُبٌ، ط

ػجل انؾًٛل ُْلأ٘ ،كاه انكزت :  ،رؼ1اثٍ عُٙ ،أثٙ انفزؼ ػضًبٌ ،انقٖبئٔ ،ط- 12

 . 3ثٛؤد نجُبٌ ،ط انؼهًٛخ،

  .كد كط،،ؽٍَ ُْلأ٘، يٖو: اثٍ عُٙ، ٍو ُٕبػخ اإلػواة، ، رؼ- 13

 1 ،نغُخ إؽٛبء انزواس ،يٖو ،ط1إثواْٛى ػجل هللا أيٍٛ ،ط: اثٍ عُٙ ، انًُٖف ،رؼ- 14

 .،كد

. 1990، 4، يكزجخ نجُبٌ، ط3 ٔط1ػجل هللا انجَزبَٙ، ط: اثٍ فهلٌٔ، انًمليخ، رؼ- 15
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ػجل انَالو ْبهٌٔ ، كاه انغجم ، : اثٍ كهٚل ،أثٕ ثكو يؾًل ثٍ انًؾٍَ ،االّزمبق ،رؼ- 16

. 1991 ،1ثٛؤد ،نجُبٌ ،ط

اثٍ فبهً، أؽًل ثٍ ىكوٚب أثٙ انؾٍَ، انٖبؽجٙ فٙ فمّ انهغخ انؼوثٛخ ٔيَبئهٓب ٍٍُٔ - 17

 .  2007 2أؽًل ؽٍَ ثَظ، كاه انكزت انؼهًٛخ ثٛؤد نجُبٌ ط: انؼوة فٙ كاليٓب، رؼ
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