
 

 الهجسي  وشأة علم البدٌع وثطوزٍ: مىر البداًة إلى  القسن الصابع

 حىاهة مخحاز الطبراوي

 في حامّت ظلىان مىالها خعً الذًً ؤلاظالمُت الخيىمُت بىتن( ة)مدالش 

 امللخص

فه  يهذف َزا البدث بلى بُان فً البذٌْ في البالغت الّشبُت، مً حٍّش

ىالحي، ووؽإجه، وجىىسٍ، وؤ هىاِه اإلاخّذدة، وؤَم سحاالجه اللغىي، والـا

ِبر اللشون اإلاخّاكبت. واإلاىهج اإلاخبْ في مّالجت َزا اإلاىلُى َى اإلاىهج 

ف ما َى واثً في هخب البالغت  في، خُث جلىم الذساظت بـى الـى

 وؤدبُاث اللغت الّشبُت اإلاخّللت بمىلُى الذساظت. 

لجذة، بن ولمت )بذٌْ( حاءث بمّان ِذة، منها: بمّنى ؤلاوؽاء، وا

والابخذاء، واإلاعشة، وؤلاعجاب، والىُب. فاإلبذاُ َى بوؽاء الص يء 

عخذعي بعجاب الىاٌش بلُه،  الجذًذ ابخذاء، ألهه لم ٌعبم له مشُل، َو

ادي بلى ؤلاخعاط باإلاعشة لزلً الص يء الجذًذ الىُب. والىالم البذٌْ  ٍو

عخذعي بعجاب العام ْ له، َى الىالم الجذًذ الزي لم ٌعبم له مشُل، َو

خجاوب مْ مممىهه. وؤما ِلم  ، وؤخاظِعه، ٍو دشن هفعه، ومؽاٍِش ٍو

اًت مىابلخه  البذٌْ فهى: ِلم ٌّشف به وحٍى جدعِىاث الىالم، بّذ ِس

 إلالخط ى الخاٌ، وولىح الذاللت.

اـاجه في اللشن  ًخىىس ِلم البذٌْ مشل غحٍر مً الّلىم. وواهذ بذاًت بَس

ىلُذ، خُث ؤؼاس بلى بّن الشالث الهجشي ِلى ًذ معلم ابً ال

ما. زم حاء  مفىلخاجه، في هخاباجه ألادبُت، والجىاط، والىباق، وغحَر

بّذٍ ابً اإلاّتز، خُث بهه ٌّخبر ؤٌو مً ولْ ؤظغ َزا الّلم 

 َـ.974ومفىلخاجه، ختى بهه ؤلف هخابا ظماٍ )البذٌْ( ظىت 
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 مقدمة

ا  -ًبذِه  -حاء في لعان الّشب، "بذُ الص يء  ًِ وابخذِه، ؤوؽإٍ وبذؤٍ  –َبْذ

ه، والبذٌْ: الـُمْدِذ  خه ال  رواختِر العجُب، والبذٌْ: الـُمْبِذُ، وؤبذِذ الص يء: اختِر

فمّنى ولمت  1ِلى مشاٌ. والبذٌْ: مً ؤظماء هللا حّالى، إلبذاِه ألاؼُاء وبخذازه بًاَا."

ا:  ؤلاوؽاء ابخذاء ًِ غحر مشاٌ ظابم. )بذُ( لغٍى

"وال ًخشج مّنى ولمت )البذٌْ( في اإلاّاحم ألاخشي ًِ مّنى الِجّذة التي ًذٌ 

لى غحر مشاٌ ظابم  9والبراِت التي ًذٌ ِليها العجب". ،ِليها بوؽاء الص يء ابخذاء ِو

 ُْ م مشجحن: َما في كىله حّالى: ﴿َبِذۡی  وكذ وسدث ولمت )بذٌْ( في اللشآن الىٍش

ًۡ َفَیُکۡىُن﴾ ٌُ َلٗہ ُک َما َیُلۡى ى َاْمًشا َفِاهَّ
ٰمٰىِث َوالۡاَْسِكِؕ َو ِاَرا َكط ٰٰۤ ُْ 3العَّ ، وكىله حّالى: ﴿َبِذۡی

ۡىٍء ۚ َو ُہَى ِبُکّلِ  ٗہ ٰصِخَبٌت ِؕ َو َخَلَم ُکلَّ ش َ ًۡ لَّ ی َیُکۡىُن َلٗہ َوَلٌذ وَّ َلْم َجُک ٰمٰىِث َو الۡاَْسِكِؕ َاوّٰ  العَّ

لِ  َِ ۡىٍء  ما ِلى غحر مشاٌ ظابم".4ۡیٌم﴾ش َ ما ومبذَئ  5."ومّىاَا في َاجحن آلاًخحن: ميؽَا

                                                           

ىٍش: ابً )َـ، مادة 1317، داس اإلاّاسف، اللاَشة، لعان الّشبابً مىٍىس،  1 ب د ُ(. ٍو
ب الخذًث وألازحر، لُاء الذًً،  -116، ؿ1م، ج1963َـ/1383، د.ن، اللاَشة، ألازشالنهاًت في غٍش

ىٍش: الفحروصآباري، مجذ الذًً مدمذ بً ٌّلىب،  117 ، داس الجُل، بحروث، اللامىط اإلادُي. ٍو
 م، مادة )ب د ُ(.1959

ذ، فىىن بالغُتمىلىب، ؤخمذ،  9 ، 196م، ؿ1975َـ/1395، داس البدىر الّلمُت، اليٍى
بْ ىٍش: اإلافشي، ابً ؤبي ؤلـا ىٍش: ابً 8، نهمت مفش، اللاَشة، د.ث، ؿبذٌْ اللشآن، ٍو ، ٍو

ىٍش: الفحروصآباري، 1317، لعان الّشبمىٍىس،  م، 1959، اللامىط اإلادُيَـ، مادة )ب د ُ(، ٍو
ىٍش ؤًما: الضبُذي،  ت، مفش، جاج الّشوطمادة )ب د ُ( و)ب د ؤ(، ٍو َـ، 1316، اإلاىبّت الخحًر

 مادة )ب د ُ(.

م،  3  .117: 9ظىسة البلشة، اللشآن الىٍش

م، ظىسة ألاوّام،  4  .111: 6اللشآن الىٍش

 .9، ؿبذٌْ اللشآناإلافشي، د.ث،  5
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شي ابً ؤبي  . ٍو فاهلل ظبداهه وحّالى خلم العمىاث وألاسك ابخذاء ال ٌعبله فُه غحٍر

بْ اإلافشي "ؤن ولمت )بذٌْ( جخممً مّنى العجُب ؤي العاس، والىٍشف الزي  ؤلـا

6ك ابخذاء ٌعخذعى ؤلاعجاب".ًلفذ الىٍش، ألن خلم العماواث وألاس 
 

 وفي الخذًث الؽٍشف وسد َزا اللفَ بمّنى الجذًذ الىُب، ًلٌى الشظٌى 

." ف تهامت: "بن تهامت هبذٌْ الّعل خلى ؤوله، خلى آخٍش وكذ وسدث اإلاادة  7في ـو

: "هُف ؤـىْ بما ؤبذُ ِلي منها"، وفي ؤًما بمّنى الجذة، فلذ سوي ًِ الشظٌى 

 8البذِت َزٍ(.خذًث ِمش: )وّمذ 

وكذ وسد لفَ )البذٌْ( ؤو مؽخلاجه في الؽّش الجاَلي وؼّش اإلاخمشمحن بمّنى 

ذ: ، فلاٌ ِذي بً ٍص  9الجذًذ واإلاختُر

 11سحاال غذث مً بّذ باط بإظّذ فال ؤها بذُ مً خىادر حّتري 

 :11وكاٌ خعان بً زابذ

ُذّوَم  َِ   كىٌم برا خاَسبىا َلّشوا 
َ
ْفْ في ؤ هم َهَفّىاؤو خاَولىا الىَّ ِِ  ؼُا

ت جلً فيِهم غْحَر ُمْدَذزت  ُّ َا الِبذُ سِج َلم ؼشَّ ِْ  19بّن الخالثم فا

فالبذِت َىا بمّنى الجذة والخذازت، ؤي مدذزاث ألاخالق التي ال جخفم مْ 

 الخلالُذ الفالخت.
                                                           

 .9، ؿبذٌْ اللشآناإلافشي، د.ث،  6

ب الخذًث وألازشم، 1963َـ/1383ابً ألازحر، 7  .116، ؿ1، جالنهاًت في غٍش

ب الخذًث وألازشم، 1963َـ/1383ابً ألازحر،  8 ىٍش: 117-116، ؿ1، جالنهاًت في غٍش ، ٍو
 ، مادة )ب د ُ(.اإلافباح اإلاىحرَـ، مادة )ب د ُ(، وؤًما: الفُىمي، 1317ابً مىٍىس، 

 .8، ؿبذٌْ اللشآناإلافشي، د.ث،  9

ل، ِشوله ملبىلت ولشبه هزلً. 11  البِذ مً الىٍى

 .159، د.ن، د.م، د.ث، ؿدًىان خعان ابً زابذابً زابذ، خعان،  11

ـشون، السجُت: الىبُّت، البذُ: اإلاشاد مً ولمت )البذُ( َىا ألاؼُاُ: ألاجباُ واإلاىا 19
 معخدذزاث ألاخالق. والبِذ مً البعُي، ِشوله مخبىهت، ولشبه هزلً.
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فةرا اهخللىا بلى ألادب الّشبي في ـذس ؤلاظالم ؼّشا وهثرا، وحذها َزٍ اإلاادة 

: "بن ؤبغن َم في َزٍ اإلاّاوي العابلت. ؤما الىثر: فىلٌى ِلي معخّملت ِىذ

الخالثم بلى هللا سحالن: سحل ووله هللا بلى هفعه، فهى حاثش ًِ كفذ العبُل، 

فالبذِت َىا بمّنى الجذة والخذازت، ؤي  13.14مؽغىف بىالم بذِت ودِاء لاللت"

 مدذزاث الىالم التي ال حعدىذ بلى دلُل كاوْ.

 15فىلٌى الفشصدق:وؤما الؽّش 

ادا وسغبتي   16وما الجىد مً ؤخالكه ببذٌْ ؤبذ هاكتي بال ٍص

ومما ظبم وعخيخج ؤن ولمت )بذٌْ( حاءث بمّان ِذة، منها بمّنى ؤلاوؽاء، 

مىً جىخُذ َزٍ اإلاّاوي ولها بإن  والجذة، والابخذاء، واإلاعشة، وؤلاعجاب، والىُب. ٍو

عخذعي بعجاب  ؤلابذاُ َى: بوؽاء الص يء الجذًذ ابخذاء، ألهه لم ٌعبم له مشُل، َو

ادي بلى ؤلاخعاط باإلاعشة لزلً الص يء الىُب. والىالم البذٌْ َى  الىاٌش بلُه، ٍو

دشن هفعه  عخذعي بعجاب العامْ له، ٍو الىالم الجذًذ، الزي لم ٌعبم له مشُل، َو

خجاوب مْ مممىهه.  ومؽاٍِش وؤخاظِعه، ٍو

 

ف البدٌع  جعٍس

                                                           

ى هىاًت ًِ رَابه خلف َىاٍ ال ًشحْ بلى خلُلت  13 ووله هللا بلى هفعه ؤي جشهه وهفعه، َو
خه ألاَىاء ولم ٌّخمذ ِلى سهً مً مً الذًً، وال يهخذي بذلُل مً الىخاب، وهالم البذِت: ما ا ختِر

 الخم سهحن.

، 1، د.ن، د.م، د.ث، جههج البالغتالضمخؽشي، حاس هللا ؤبى اللاظم مدمىد بً ِمش،  14
 .51ؿ

اد بً هّب، ووان في هجش،  15 اد بً الشبُْ بً ٍص اد ابً مً كفُذة ًمذح بها ٍص دًىان ٍص
 .11، ؿبذٌْ اللشآن. اهٍش: اإلافشي، د.ث، 343، ؿالشبُْ

ل، ِشوله ملبىلت ولشبه مدزوف. 16  البِذ مً الىٍى
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فاث ِذة للبذٌْ، ًياد ًخفم ولها في مممىنها، منها حٍّشف  فلذ وسدث حٍّش

الخىُب اللضوٍني إلافىلح البذٌْ بلىله: "البذٌْ ِلم ٌّشف به وحٍى جدعحن الىالم، 

اًت جىبُله ِلى ملخط ى الخاٌ وولىح الذاللت". و ٌّخبر َزا الخٍّشف مً  17بّذ ِس

فاث وؤوضخها، لخممىه ماَُت البذٌْ واملت وؼاملت.  ؤوحض الخٍّش

حن الىالم وجدعِىه وؤ ما ابً خلذون فُلٌى في ملذمخه: "البذٌْ َى الىٍش في جٍض

ُْ ؤوصاهه،  بىُى مً الخىمُم، بما بسجْ ًففله، ؤو ججىِغ ٌؽابه بحن ؤلفاٌه، ؤو جـش

ؤو جىسٍت ًِ اإلاّنى اإلالفىد بةيهام مّنى ؤخفى مىه الؼتران اللفَ بُنهما، وؤمشاٌ 

حٍّشف ماَُت البذٌْ فدعب، وبهما ًخجاوص بلى فابً خلذون ال ًلخفش ِلى  18رلً".

ما.  ؤهىاُ البذٌْ مً ججىِغ وسجْ وغحَر

بحن كُمخه ومياهخه  ىضح ؼشووه، ٍو ومً اللذماء مً ٌّشف البذٌْ بماَُخه، ٍو

بحن ِلىم البالغت الّشبُت ألاخشي. فُلٌى خاجي خلُفت: "البذٌْ َى ِلم ٌّشف به 

اًت اإلاىابلت إلالخط ى اإلالام، وولىح الذاللت ِلى  وحٍى جفُذ الخعً في الىالم بّذ ِس

اًخحن، وبال ليان هخّلُم  اإلاشام، فةن َزٍ الىحٍى بهما حّذ مدعىت بّذ جِىً الِش

ش، فمشجبت َزا الّلم بّذ مشجبت ِلمي اإلاّاوي والبُان، ختى  الذسس ِلى ؤِىاق الخىاٍص

جبخه ال ًمىْ وىهه بن بّمهم لم ًجّله ِلما ِلى خذة، وحّله رًال لهما، لىً جإخش س 

فلذ  19ِلما معخلال، ولى اِخبر رلً إلاا وان هشحر مً الّلىم ِلما ِلى خذة فخإمل".

                                                           

اللضوٍني، حالٌ الذًً ؤبى ِبذ هللا مدمذ ابً كاض ي اللماة ظّذ الذًً ؤبي مدمذ ِبذ  17
ىٍش: مىلىب، 477، داس الىخب الّلمُت، بحروث، د.ث، ؿؤلاًماح في ِلىم البالغتالشخمً،  . ٍو

 م، مادة )ب د ي(.1993َـ/ 1414بحروث،  ، مىخبت لبىان،معجم اإلافىلخاث البالغُتؤخمذ، 

 .611، ؿ1، داس نهمت مفش، اللاَشة، د.ث، ج3، هملذمت ابً خلذون ابً خلذون،  18

، داس الىخب الّلمُت، بحروث، هؽف الٍىىن ًِ ؤظامي الىخب والفىىن خلُفت، خاجي،  19
ىٍش: اإلاشاغي، مدمىد ؤخمذ خعً، 939، ؿ1م، ج1999َـ/1419 الّلىم  ، داس ِلم البذٌْ. ٍو

 .11م، ؿ1991َـ/1411الّشبُت، بحروث، 
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ؤهذ َزا الخٍّشف ِلى ؤَمُت مشاِاة الىالم إلالخط ى الخاٌ وولىح الذاللت، هؽشه 

اًخحن.  ؤظاس ي للىالم البذٌْ، فال ِبرة لخعً البذٌْ دون َاجحن الِش

شفه مإمىن مدمىد ًاظحن مً فا مىحضا َى ؤن البذٌْ "ِلم  ِو ً حٍّش اإلاخإخٍش

اًت اإلاىابلت إلالخط ى  ٌّشف به الىحٍى واإلاضاًا التي جىعب الىالم خعىا وكبىال مْ ِس

 91الخاٌ".

فاث وعخيبي: ؤن البذٌْ ِلم إلاّشفت وحٍى جدعِىاث الىالم،  مً َزٍ الخٍّش

اًت مىابلخه إلالخط ى الخاٌ، وولىح الذاللت فُه، وؤن مً ؤم شلخه الخجىِغ، بّذ ِس

ا، وؤن مشجبخه بّذ ِلمي البُان واإلاّاوي، وؤهه ِلم معخلل  والسجْ، والخىسٍت، وغحَر

 بىفعه.

 وشأة علم البدٌع وثطوزٍ

جيلم الّلماء ًِ جىىس ِلم البذٌْ، وؤَم سوادٍ في هخب البالغت بةظهاب 

وولىح، وهدً في َزا البدث ال همُف ؼِئا مما هخب، وبهما هىللها بص يء مً 

: اًت للمىكف، فىلٌى  ؤلاًجاص، ِس

 بداًة ظهوز البدٌع في القسن الثالث الهجسي 

بن بذاًت ٌهىس البذٌْ واهذ في اللشن الشالث الهجشي، خُث وحذث بؼاساث 

اـاث والدة فً حذًذ  ًِ البذٌْ في هخاباث معلم بً الىلُذ. ًلٌى اإلاشاغي: "بن بَس

َـ، خُث  918لىلُذ اإلاخىفي ظىت مً فىىن بالغُت جشحْ بلى بؼاساث مً معلم بً ا

ت  ولْ معلم مفىلخاث لبّن ألاهىاُ البُاهُت واإلادعىاث اللفٍُت واإلاّىٍى

فهاوي ؤن الؽاِش الّباس ي معلم بً الىلُذ  91والجىاط والىباق". ورهش ؤبى الفشج ألـا

ى ؤٌو مً كاٌ الؽّش 918) : "َو َـ( وان ؤٌو مً ؤولم َزا اإلافىلح، خُث ًلٌى
                                                           

 .41، ؿمً سواجْ البذًٌْاظحن، مإمىن مدمىد،  91

 .11،  ؿِلم البذٌْم، 1991َـ/1411اإلاشاغي،  91
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ى للب َزا الجيغ البذٌْ واللىُف، وجبّه فُه حماِت، اإلاّشوف بالبذ ٌْ، َو

م فُه ؤبى جمام".  99وؤؼهَش

َـ(، خُث ٌؽحر بلى مفىلح البذٌْ 955زم حاء مً بّذٍ الجاخَ )اإلاخىفى 

بمّىاٍ الفني، هما ٌؽحر بلى بّن سوادٍ، خُث كاٌ: "بن الشواة ؤٌو مً ؤولم ِلى 

ل ت، ِو ى بّن الفىس البُاهُت التي ًإحي بها اإلاعخىشف الجذًذ مً الفىىن الؽٍّش

ذَا خعىا وحماال. كاٌ مّللا ِلى بِذ ألاؼهب بً سمُلت: م، فتًز  93الؽّشاء في ؤؼّاَس

 94وما خحر هف ال جىىء بعاِذ َم ظاِذ الذَش الزي ًخلي به 

زا الزي حعمُه  زم فعٍش بلىله: كىله )َم ظاِذ الذَش( بهما َى مشل، َو

 95الشواة البذٌْ".

بْ اإلافشي َزا الىق: وكذ فعش   96ابً ؤبي ؤلـا

ؤن الجاخَ لم ًىً ؤٌو مً ؤولم َزا اللفَ )البذٌْ( ِلى َزٍ الفىىن  ؤوال: 

 البُاهُت، وبهما هلل رلً ًِ الشواة واظخّملها فُما ؤلف.

ؤن َزا اللفَ ؤولم بوالكا ِلى الجذًذ الىٍشف مً َزٍ الفىس والخّابحر  زاهُا:

 ى الاظخّاسة في كٌى الؽاِش )ظاِذ الذَش(.البالغُت، فلذ ؤولم َىا ِل

فمً َىا وعخيبي ؤن الجاخَ كذ ؤؼاس بلى َزا اإلافىلح )البذٌْ( وبّن 

 ؤهىاِه، دون ؤن ًدذد مّاإلاه الخاـت هما َى مّشوف فُما بّذ.

                                                           

 .19، ؿبذٌْ اللشآناإلافشي، د.ث،  99

، البُان والخبُحن، ًىٍش: الجاخَ، َى ؼاِش بظالمي مخمشم، حّشف له صخبت بالىبي  93
 .34، ؿ4م، ج1948َـ/1367د.ن، اللاَشة، 

ل، ِشوله ملبىلت ولشبه هزلً. 94  البِذ مً الىٍى

 .34، ؿ4، جالبُان والخبُحنم،  1948َـ/1367الجاخَ،  95

 .13، د.ث، ؿبذٌْ اللشآناإلافشي،  96
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ّخبر ابً اإلاّتز ؤٌو مً 996وحاء بّذ الجاخَ ابً اإلاّتز )اإلاخىفى ظىت  َـ(، َو

خاجه، خُث كاٌ في ـذس هخابه )البذٌْ(: "كذ كذمىا في ولْ ؤظغ َزا الّلم ومفىل

، وهالم ؤبىاب هخابىا َزا بّن ما وحذها في اللشآن، واللغت، وؤخادًث سظٌى هللا 

م، وؤؼّاس اإلاخلذمحن، مً الىالم الزي ظماٍ اإلادذزىن  شاب وغحَر الصخابت، وألِا

ّلم ؤن بؽاسا ومعلما وؤبا هىاط ومً كبلهم ومً  ُُ ظلً ظبُلهم لم ٌعبلىا )البذٌْ(، ل

م، فّشف في صمانهم ختى ظمي بهزا الاظم، فإِشف  بلى َزا الفً، ولىىه هثر في ؤؼّاَس

 97ِىه ودٌ ِلُه".

َـ، خُث 974ووان هخابه )البذٌْ( ؤٌو هخاب في ِلم البذٌْ الزي ؤلفه في ظىت 

ف، ومً ًلٌى ابً اإلاّتز: "ما حمْ كبلي فىىن البذٌْ ؤخذ، وال ظبلني بلى جإلُفه مال

ىاٍ فلُفّل، ومً سؤي بلافت ش يء مً اإلاداظً بلُه فله  ؤساد ؤن ًلخفش ِلى ما اختِر

، زم كاٌ: وؤلفخه ظىت ؤسبْ وظبّحن وماثخحن".  98اخخُاٍس

والبذٌْ ِىذ ابً اإلاّتز كعمان: "اللعم ألاٌو خمعت ؤهىاُ، هي الاظخّاسة، 

زٍ والخجىِغ، واإلاىابلت، وسد ؤعجاص الىالم ِلى ما جلذمها،  واإلازَب الىالمي، َو

ألاهىاُ ما ظماٍ ابً اإلاّتز البذٌْ. واللعم الشاوي ؤولم ِلُه ابً اإلاّتز مداظً 

، وخعً الخشوج،  تراك، والشحُى ا، الالخفاث، والِا الىالم، وهي زالزت ِؽش هِى

وجإهُذ اإلاذح بما ٌؽبه الزم، وججاَل الّاسف، والهٌض الزي ًشاد به الجذ، وخعً 

ٍّشن والىىاًت، وؤلافشاه في الففت، وخعً الدؽبُه، وبِىاث اإلاشء الخممحن، والخ

هفعه )لضوم ما الًلضم(، وخعً الابخذاء، وال ماوْ ِىذٍ ؤن جذخل َزٍ ألاهىاُ جدذ 

 99اظم )البذٌْ(".

                                                           

فهاوي، 97 ت، اللاَشة، ألاغاويؤبى الفشج،  ألـا   .31، ؿ19م، ج1975َـ/1389، داس الىخب اإلافٍش

 .19، ؿِلم البذٌْم، 1991َـ/1411اإلاشاغي،  98

 .13، ؿِلم البذٌْم، 1991َـ/1411اإلاشاغي،  99
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بْ اإلافشي ما ًإحي: 31ومً رلً ًشي ابً ؤبي ؤلـا
 

 ؤن ابً اإلاّتز ؤٌو مً ؤلف في َزا الفً. أوال:

 ٍش ًذخل آلان في ِلىم البالغت وبخاـت البُان والبذٌْ.ؤن ما ره ثاهيا:

ىالح )البذٌْ( كذ ظبم بلُه آخشون. ثالثا:  ؤن َزا الـا

ؤن فىىن البذٌْ هفعها مً الىاخُت الفىُت كذ ـاخبذ الؽّش مً ؤكذم  زابعا:

ِهىدٍ وبن هثرث ِلى ِهذ ابً اإلاّتز، وؤن بّن الؽّشاء بلى ِهذٍ كذ غال 

بؽاسا ومً جبّه واهىا ٌّتزون بإنهم ؤصخاب َزا اإلازَب  في اظخّمالها، وؤن

الفىاعي، فشد ِليهم ابً اإلاّتز بإن َزا )البذٌْ( كذًم ال فمل لهم في 

 ابخياٍس وبن واهذ لهم ـفت بهشاٍس وجفىّه.

وحاء بّذٍ مً ؤِالم اللشن الشالث الهجشي ابً كخِبت، "فزهش مً فىىن 

ا: الخىشاس، وؤلاًجاص، البذٌْ الالخفاث، والىىاًت والخٍّشن ، والاظخّاسة، ومً غحَر

 31وؤلافشاه في الففت".

زم حاء مً بّذٍ الـُمَبّرِد، "فزهش مً البذٌْ الاظخّاسة، والىىاًت، والدؽبُه، 

ىزا هجذ َاالء  ذ، واللف واليؽش. َو والالخفاث، ورهش مً اإلاداظً: الغلى، والخجٍش

في الخمهُذ إلاا حمْ ابً اإلاّتز في هخابه،  الشالزت الجاخَ وابً كخِبت واإلابرد ٌؽتروىن 

ا في هخابه )البذٌْ(. وؤًما هالخَ ِىذ َاالء  زهشون فىىها بذٌُّت ؤخشي لم ًزهَش ٍو

ا جخىصُ بحن ِلىم البالغت في ولّها ألاخحر في الّشبُت، وهي:  ؤن َزٍ ألاهىاُ التي ؤوسدَو

ن را داللت واظّت في اللشن اإلاّاوي، والبُان، والبذٌْ. ومّنى رلً ؤن َزا اإلافىلح وا

39الشالث الهجشي".
 

                                                           

 .91، ؿبذٌْ اللشآناإلافشي، د.ث،  31

 .91، ؿبذٌْ اللشآناإلافشي، د.ث،  31

 .91، ؿبذٌْ اللشآناإلافشي، د.ث،  39
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 القسن السابع الهجسي 

وبرا هٍشها بلى اللشن الشابْ الهجشي، وحذها فاسط َزا الفً َى كذامت بً 

َـ، وكذ ؤلف هخابه )هلذ الؽّش(، وىس فُه ما كذ ولّه ابً 337حّفش، اإلاخىفى ظىت 

ها مً البذٌْ، واجفم مْ ابً اإلاّتز اإلاّتز في َزا الفً. "وكذ رهش في هخابه ؤسبّت ِؽش لى 

في خمعت ؤهىاُ، منها اإلابالغت، والالخفاث، وزالزت آخش ًخخلفان فيها بال في اإلاعمى 

تراك( ِىذ ابً اإلاّتز، وظماٍ كذامت )الخخمُم(، و)الىباق(،  ىالحي، وهي )الِا الـا

ت )الخىؼُذ(. وظماٍ كذامت )الخيافا(، و)سد ؤعجاص الىالم ِلى ما جلذمها(، وظماٍ كذام

ُْ، والغلى، وصخت الخلعُم،  ؤما الدعّت ألاهىاُ ألاخشي مً اختراِه، فهي: التـر

 33وصخت اإلالابالث، وصخت الخفعحر، وؤلاؼاسة، وؤلاسداف، والخمشُل، وؤلاٌغاٌ".

ى وعبت بلى مذًىت )ِعىشمىشم( مً وىس  إحي بّذٍ ؤبى َالٌ الّعىشي، "َو ٍو

،  36: الدؽىحر35ؤلاف بلى ما ظبم ظبّت ؤهىاُ هيفلذ  34ألاَىاص بحن بفشة وفاسط"،

ض37واإلاجاوسة ا 41، والخلىف41، والاؼدؽهاد39، واإلاماِفت 38، والخىٍش ، واإلاؽخم رهَش

                                                           

 .15، ؿِلم البذٌْم، 1991َـ/1411اإلاشاغي،  33

 .15م، ؿ1991َـ/1411، ِلم البذٌْاإلاشاغي،  34

لف )الّعىشي( ؤن َزٍ ألاهىاُ العبّت مً اختراِه، وؤهه لم ٌعبم بليها، ًٌ اإلاا  35
 والخلُلت ؤهه ظبم بلُه البّن وظلم له البّن.

. وظبله بلُه سّلب باظم 411م، ؿ1959َـ/1371، د.ن، اللاَشة، هخاب الفىاِخحنالّعىشي، ؤبى َالٌ،  36
، البُان والخبُحنالجاخَ جدذ اظم مضدوج الىالم، ، و 99م، ؿ1966، داس اإلاّاسف، د.م، كىاِذ الؽّش)اإلاّذٌ(، 

 .116، ؿ9م، ج1948َـ/1367

 ، ظلم له َزا الىُى اظما ومعمى.413م، ؿ1959َـ/1371، الفىاِخحناإلاجاوسة، الّعىشي،  37

شف فُما بّذ بالخىؼُْ.495م، ؿ1959َـ/1371الّعىشي،  38  ، ظلم له َزا الىُى ِو

 م له َزا الىُى ولم ٌعبم بلُه.، ظل493م، ؿ1959َـ/1371الّعىشي،  39

، جيلم في آخٍش بما ًذٌ ِلى ؤهه داخل لمً الدؽبُه ولمً خعً 416م، ؿ1959َـ/1371الّعىشي،  41
 الخّلُل.

.497م، ؿ1959َـ/1371الّعىشي،  41  ، ظلم َزا الىُى
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وكذ ؤخز مفهىم ولمت البذٌْ في َزٍ الفترة في الاحعاُ،  49في هخابه الفىاِخحن".

ل ِذد ؤهىاُ البذٌْ التي ؤوسدَا ؤبى َ الٌ الّعىشي واصدادث فىىهه وؤهىاِه، "فلذ ـو

ا". 43في هخابه الفىاِخحن ظخت وزالزحن هِى
 

 القسن الخامض الهجسي 

ومً ِلماء وؤدباء اللشن الخامغ الهجشي ابً سؼُم اللحرواوي )اإلاخىفى ظىت 

ى "ؤبى ِلي الخعً بً سؼُم اللحرواوي، ـاخب هخاب ) الّمذة( في ـىاِت 463 َـ( َو

اُ البذٌْ التي لم ٌعبم بلُه ؤخذ، ومما ًزهش ؤهه جفشد ببّن ؤهى  44الؽّش وهلذٍ".

ْ، والاظخذِاء، والخىشاس، وهفي الص يء بةًجابه،  وهي: الخىسٍت، والتردًذ، والخفَش

 45والاوشاد، والاؼتران، والخغحر.

َـ، "فهى ألامحر ؤبى مدمذ ِبذ هللا 466ؤما ابً ظىان الخفاجي اإلاخىفى ظىت 

سؼُم، ولىً الؽىاَذ جذٌ مدمذ بً ظُّذ بً ظىان الخفاجي الخلبي، ِاـش ابً 

ِلى ِذم الخلائهما، بر لم ًخدذر ؤخذ منهما ًِ آلاخش في هخابه، وابً سؼُم مغشبي 

 46كحرواوي، وابً ظىان مؽشقي خلبي".

بْ اإلافشي "ٌّذ ابً ظىان امخذادا للذامت بً حّفش،  لٌى ابً ؤبي ؤلـا ٍو

لزي ال ؼً فُه ولْ هخابه )ظش الففاخت(، وجىاٌو فُه ففاخت اللفٍت الىاخذة.وا

ؤن ما فّله ابً ظىان مً الخفشكت بحن اللفٍي واإلاّىىي، وان مً ؤَم الذِاثم التي 

ت".  47بنى ِليها اإلاخإخشون جلعُمهم ألالىان البذٌُّت بلى لفٍُت ومّىٍى

                                                           

 .93، ؿبذٌْ اللشآناإلافشي، د.ث،  49

 .15م، ؿ1991َـ/1411، ِلم البذٌْاإلاشاغي،  43

 .94-93، ؿبذٌْ اللشآند.ث، اإلافشي،  44

 .18م، ؿ1991َـ/1411، ِلم البذٌْاإلاشاغي،  45

 .19-18م، ؿ1991َـ/1411، ِلم البذٌْاإلاشاغي،  46

 .95-94، ؿبذٌْ اللشآناإلافشي، د.ث،  47
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َـ(، ولّبذ اللاَش 471وحاء مً بّذٍ ِبذ اللاَش الجشحاوي )اإلاخىفى ظىت 

ت ال ت خاـت، وهي هٍٍش ت راجُت لأللفاً في الجشحاوي هٍٍش ىٍم، جلىم ِلى "ؤن ال مٍض

ىسة هٍمها  ت جإحي داثما مً كبل التراهُب ـو الىالم مً خُث هي ؤلفاً، وبهما اإلاٍض

ت فجماٌ البذٌْ ِىذٍ لِغ في اللفَ راجه وبهما حاء  48وجإلُفها". وبىاء ِلى َزٍ الىٍٍش

 مً التراهُب والىٍم التي ًخإلف منها الىالم. 

شاس البالغت( " فلذ ؤولم اظم )البذٌْ( ِلى الدؽبُه، والاظخّاسة، وفي هخابه )ؤظ

 ، لى ظاثش ؤكعام البذٌْ، فُزهش منها الخجىِغ، والخؽى اإلافُذ وغحٍر والخمشُل، ِو

ذ بها الجذًذ، والخعً،  ٍش والىباق، واإلاجاص اللغىي والّللي، وخعً الخّلُل، ٍو

داٌو داثما ؤن ًلٌى بن الخعً فيها ًإ ىزا ال جضاٌ والىٍشف، ٍو حي مً حهت اإلاّنى. َو

ولمت البذٌْ جىلم بوالكا ِاما ِلى َزٍ ألاهىاُ اإلاؽترهت بحن ِلىم البالغت في ـىستها 

ألاخحرة. زم ًخلق بلى ؤن سوِت الىالم وببذاِه لِغ في اللفَ وخذٍ، وال في اإلاّنى 

بحن فّىذ الجشحاوي لم ًخم َىان جلعُم واضح  49وخذٍ، وبهما مىونهما الىٍم".

 ؤكعام البالغت مً مّان وبُان وبذٌْ.

 القسن الصادس الهجسي 

، وحاء فاسط  ٌّخبر اللشن العادط الهجشي فترة اصدَاس البذٌْ واهخماٌ همٍى

َـ(. فلذ ؤلاف الضمخؽشي في البذٌْ ما لم 538َزٍ الفترة الضمخؽشي )اإلاخىفى ظىت 

. ومىكف الضمخؽشي في الىؽاف مشل مىكف الجش  حاوي مً البذٌْ. "بر ًإث به ظابلٍى

م،  ؤهه لم ًخىكف ِىذ ش يء مً البذٌْ بال ما وان ًشاٍ را ؤزش في بالغت اللشآن الىٍش

فىجذٍ ًىشق ِلى اظخدُاء بّن ؤهىاُ البذٌْ، والىباق، واإلاؽاولت، واللف واليؽش، 

والالخفاث، وجإهُذ اإلاذح بما ٌؽبه الزم، والخلعُم، والاظخىشاد، ومشاِاة الىٍحر، 
                                                           

 .91م، ؿ1991َـ/1411، ِلم البذٌْاإلاشاغي،  48

 .97-96، ؿبذٌْ اللشآناإلافشي، د.ث، 49
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ذ".والخىا فُّخبر اإلاخؽشي ساثذا مً سواد البذٌْ في اللشن العادط  51ظب، والخجٍش

 الهجشي، مْ ما حاء به مً ؤهىاُ حذًذة في البذٌْ.

ولىً اللشن العادط ال ًياد ًىلط ي ختى ًبرص فُه سحالن مً سحاٌ ِلم 

ى سؼُذ الذًً الّمشي )اإلاخىفى ظىت  َـ(، وله هخاب 573البذٌْ، َما: "الىوىاه، َو

اثم السخش في خلاثم الؽّش(، والىخاب في البالغت الفاسظُت، جشحمه بلى الّشبُت )خذ

الذهخىس ببشاَُم الؽىاسبي، حّله ـاخبه جىبُلا حُذا لفىىن البذٌْ الّشبي ِلى 

فّىذٍ ال ًلخفش البذٌْ في ألادب الّشبي وبهما ًخجاوص  51هفىؿ ألادب الفاسس ي".

 جىبُله بلى البذٌْ الفاسس ي.

ى الشحل الشاوي بّذ 584"ؤظامت بً مىلز )اإلاخىفى ظىت والشاوي:  َـ(، َو

الىوىاه مً ِلماء البذٌْ في اللشن العادط الهجشي، وؤَله بىى مىلز واهىا ؤمشاء 

يخهي وعبهم بلى خمحر. ووان ابً مىلز ؼاِشا ؤدًبا له  )ؼحراص( باللشب مً خماٍ، ٍو

هلذ الؽّش(، احخمْ له فُه مفىفاث ِذة في فىىن ألادب، ؤَمها هخاب )البذٌْ في 

خمعت وحعّىن بابا في البذٌْ، حمْ فيها هشحرا مما حاء في هخب ظابلُه في هلذ 

الؽّش، وبُان ما اظخدعً مىه وما اظخهجً، وكذ بذؤث ؤبىابه بالخجىِغ واهتهذ 

وبهزا كذ اصدَش البذٌْ اصدَاسا واظّا، ولم ًإث مً بّذَم بص يء حذًذ،  59بالتهزًب".

م.بال بص يء ٌع  حر ًلخفش ِلى الخلعُم والخلخُق ِلى ما آحى به ظابلَى

 القسن الصابع الهجسي 

ومً ؤؼهش ِلماء البالغت في اللشن العابْ الهجشي فخش الذًً الشاصي )اإلاخىفى 

َـ(، خُث كاٌ ِىه اإلاشاغي: "لم ٌغفل الشاصي البذٌْ في هخابه )نهاًت ؤلاًجاص 616ظىت 
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هىاِا ِذة، هللها ًِ هخاب الىوىاه )خذاثم السخش في دساًت ؤلاعجاص(، فخىاٌو مىه ؤ

ف، والخجىِغ،  في خلاثم الؽّش(. مً َزٍ ألاهىاُ ججىِغ الخي، والـُمَصخَّ

والاؼخلاق، وسد العجض ِلى الفذس، واإلاللىب، وغحر رلً مً ؤلىان البذٌْ التي لخفها 

لت هخج ِنها هُى مً الخلي بحن ِلم البذ ا في زىاًا هخابه، بىٍش لمي اإلاّاوي ووؽَش ٌْ ِو

53والبُان".
 

ومً البالغُحن الزًً لهم فمل في كعم البذٌْ العياوي )اإلاخىفى خىالي ظىت  

ت ولفٍُت 696 لٌى ِىه اإلاشاغي: "ولّل جلعُم اإلادعىاث البذٌُّت بلى مّىٍى َـ(،ٍو

جلعُما صخُدا وان ِلى ًذي العياوي، هما ًدعب للعياوي ؤهه ؤٌو مً فشق بحن 

ّاوي والبُان، وؤولم ِلى ول منهما مفىلخه )ِلم اإلاّاوي( و)ِلم مباخث ِلمي اإلا

البُان(. ولم ًإث العياوي بجذًذ في ؤهىاُ البذٌْ، بل َى ٌعخلص ي ول ما اَخذي بلُه 

ً منها، اظخمذَا بإمشلتها مً فخش  ؽٍش لخفش ِلى ظخت ِو ظابلٍى في ِلم البذٌْ، ٍو

 54الذًً الشاصي".

ًإلىن حهذا في ظبُل اظخىماٌ اإلافحر  َىزا وكذ ؤحى مً بّذَم كىم ال 

ت العبُل، ختى اهبروا في جإلُف الىخب اإلاىىالث، ؤو في اخخفاس ما كذ ؤلفه  وحعٍى

ش ما هخب كبله، بلى ؤن ٌؽاء هللا ما ؼاء مً اصدَاس اإلاىخباث الّلمُت،  ، ؤو جلٍش ظابلٍى

 وبخاـت في فً البالغت والبذٌْ.

 الاخخخام

ِذة، منها: بمّنى ؤلاوؽاء، والجذة، والابخذاء،  بن ولمت )بذٌْ( حاءث بمّان

واإلاعشة، وؤلاعجاب، والىُب. فاإلبذاُ َى بوؽاء الص يء الجذًذ ابخذاء، ألهه لم ٌعبم 

ادي بلى ؤلاخعاط باإلاعشة لزلً الص يء  عخذعي بعجاب الىاٌش بلُه، ٍو له مشُل، َو
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عخذعي  الجذًذ الىُب. والىالم البذٌْ َى الىالم الجذًذ الزي لم ٌعبم له مشُل، َو

خجاوب مْ مممىهه.  ، وؤخاظِعه، ٍو دشن هفعه، ومؽاٍِش بعجاب العامْ له، ٍو

اًت مىابلخه  وؤما ِلم البذٌْ فهى: ِلم ٌّشف به وحٍى جدعِىاث الىالم، بّذ ِس

 إلالخط ى الخاٌ، وولىح الذاللت.

اـاجه في اللشن  ًخىىس ِلم البذٌْ مشل غحٍر مً الّلىم. وواهذ بذاًت بَس

الث الهجشي ِلى ًذ معلم ابً الىلُذ، خُث ؤؼاس بلى بّن مفىلخاجه، في هخاباجه الش

ما. زم حاء بّذٍ ابً اإلاّتز، خُث بهه ٌّخبر ؤٌو  ألادبُت، والجىاط، والىباق، وغحَر

مً ولْ ؤظغ َزا الّلم ومفىلخاجه، ختى بهه ؤلف هخابا ظماٍ )البذٌْ( ظىت 

 َـ.974

ش َزا الفً، ورهش ؤسبّت وفي اللشن الشابْ الهجشي، كام ك ذامت بً حّفش بخىٍى

ِؽش لىها مً البذٌْ، اجفم في خمعت ؤلىان مىه مْ ابً اإلاّتز، واختُر حعّت ؤلىان 

مً هفعه. وؤما في اللشن الخامغ الهجشي، فُإحي ابً سؼُم اللحرواوي، وابً ظىان 

اداث ِذة في مفىلخاث الفً، وفي ل بذ اللاَش الجشحاوي، بٍض بي سوِت الخفاجي، ِو

ت الىٍم التي جلىم ِلى  خه الؽهحرة، وهي: هٍٍش الىالم، ختى كام الجشحاوي باختراُ هٍٍش

ت جإحي داثما مً  ت راجُت لأللفاً في الىالم مً خُث هي ؤلفاً، وبهما اإلاٍض ؤهه "ال مٍض

ىسة هٍمها وجإلُفها". 55كبل التراهُب ـو
 

زي ًلف مىكف وؤما في اللشن العادط الهجشي، فمً سوادٍ الضمخؽشي ال

م. هما  ظابله والجشحاوي، الزي ال يهخم بالبذٌْ بال ما وان له ؤزش في بالغت اللشآن الىٍش

حاء مً بّذٍ الىوىاه الزي وّبم فً البذٌْ الّشبي في ألادب الفاسس ي، وؤظامت بً 

مىلز، الزي ؤلف هخابا ظماٍ "البذٌْ في هلذ الؽّش"، وحمْ فُه ما ًشبى ِلى خمعت 

 مً فىىن البذٌْ. وحعّحن فىا
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وما ؤن حاء اللشن العابْ الهجشي، ختى ؤـبذ البذٌْ مىخمل اإلاّالم، ومؽخمل 

الّىاـش، ورلً ِلى ؤًذي سوادٍ، ؤمشاٌ فخش الذًً الشاصي، والعياوي الزي له فمل 

ت ولفٍُت، وجلعُم مباخث ِلمي اإلاّاوي  في جلعُم اإلادعىاث البذٌُّت بلى مّىٍى

 والبُان.
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