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  أصول العالقة بين البالغة والنقد القديم
  حتى نهاية القرن الرابع الهجري

  حسين األسود. أ
ُّاألصل بني العلوم املتقاربة واملتكاملة التعاون والتعاور، والتأثر والتأثري، وهذا 
ّيشكل عالقة معينة ذات مسات حمددة، وخصائص ظاهرة، تتحكم فيها بعض  ً ُ

  .جيةاملؤثرات الداخلية أو اخلار
 - هذا ح عامة جتلو لنا نتائج تقارب علمني، أو تكاملهما، وـهذه مالم

بيان طبيعة العالقة وأصوهلا، بني ِلهدف هذا البحث الذي يسعى  - على حنو ما 
ما احتدا يف كثري من األحيان  ومها علم البالغة ،ٍعلمني تقاربا وتكامال، بل إ

  .والنقد القدمي
ع البالغة بالنقد القدمي إمنا هوحديث عن واحلديث عن األصول اليت جتم

ُّأما سبب وجود هذا احلبل وعلته . ّاحلبل السري الدقيق الذي يصل البالغة بالنقد
فهو الطاقة اجلمالية اليت تفرزها البالغة العربية ، مث اعتماد أسباب هذه الطاقة يف 

كام تستند إىل ٍوالنقد بوجه عام أح األحكام النقدية ، فالبالغة عناصر مجالية ،
  .هذه العناصر

ًفقد أثارت العالقة بني البالغة والنقد القدمي كثريا من التساؤالت 
والنقاشات، إذ كانت هذه العالقة، وما تزال، موضع جدل ونقاش، وذلك لسطوة 

ومدار هذا اجلدل حول سؤالني؛ ما العالقة  .اجلانب البالغي على النقد القدمي 
  مي؟ وإن كان مثة عالقة فما طبيعة هذه العالقة؟بني البالغة والنقد القد
 ال بد من اإلشارة إىل أن النقد العريب نشأ قبل البالغة ءوقبل كل شي

ِّالعربية، ذلك أن كل شاعر إمنا هو مقو َوحكم شعره، م نفسه،ُ  ومقدم ألشعار َ
ا ٍوأول نقد وصلن.ُ وميكن أن يقال إن النقد العريب ولد مع الشعر )طرفة(اآلخرين 

ّهو ما نالحظه يف العصر اجلاهلي من ملحوظات نقدية عامة تنم على ذوق 



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ١١٦  )١(اجلزء ) ٨١( ا

ٍُّمث تطورالنقد العريب بعد ذلك على يد ثـلة من اللغويني والنحويني .فطري حمض 
(   ه ٣٢٢ت(والرواة إىل أن بلغ ذروته يف القرن الرابع اهلجري على يد ابن طباطبا 

( والقاضي اجلرجاين (   ه٣٧١ت(واآلمدي (  ه ٣٧٧ت(وقدامة بن جعقر 
  (.  ه٣٩٢ت

ِّأما البالغة العربية فقد كانت مستقرة يف جبلةالعرب، وكانت مظاهرها  ِ

ِواضحة يف كالمهم من شعر ونثر وخطابة وحكم وأمثال وتوقيعات ٍ ٍ   ومل تأخذ . ً
اية القرن الثالث اهلجري  فنون البالغة العربية شكلها االصطالحي املعروف حىت 

  .)البديع (عندما وضع كتابه (   ه٢٩٦ت(ن املعتز على يد اب
سات القرآنية اليت فتحت باب امث تطورت بعد ذلك البالغة وظهرت الدر

وقد . البحث البالغي على مصراعيه فأفادت البالغة العربية من ذلك أميا فائدة
محل املتكلمون لواء هذه الدراسات وعنهم جنمت كتب اإلعجاز اليت صاغت 

  .   يف تراثنا البالغي ، وهي نظرية النظم أهم  نظرية
َّالستجالء أصول العالقة بني البالغة والنقد وطبيعتها البد من اخلوض يف و

  .رؤية كل منهما ، والوقوف على موضوعه وامتداداته
  :ةـ البالغ-ًأوال 

ًقتضي مثال مجاليةيّإن اإلبداع الفين  ح من معينها املبدع، تً وأصوال فنية، مي،ُ
قي من مائها، ليصل من كل ذلك إىل مستوى من احلسن واجلودة واإلتقان، ويست

ٍيعتقد به أنه سيرتك أثرا يف املتلقي، ألن الغاية من إتقان أي عمل فين عند العرب  ً
دف التأثري يف  القدماء إمنا هي الوصول إىل املستوى األبلغ واألجود، وكل ذلك 

الوصول إىل أقوى  َلد املبدع إمنا هوَذلك أن اهلاجس الذي يدور يف خ. املتلقي
ويضاف إىل ذلك احلرص الشديد على إيصال . تركيب، وأفخم لفظ، وأمجل بيان

فكلما جنح يف نقل احلال . شعوره وكل ماجيول يف خاطره إىل ذهن املتلقي
  .ًالشعورية اليت تعرتيه كان أشد تأثريا



  
١١٧  حسني األسود.  أ– أصول العالقة بني البالغة والنقد القدمي 

ُتتحقق مثل
 هذه املِ

ُ
 وليكن النص الشعري –ُثل اجلمالية يف العمل الفين 

ُّ باتباع قوانني معينة، وأساليب حمددة تكون كفيلة بتوفري طاقة مجالية تعم –ًمثال  ّ ِّ
ّالنص الشعري من أوله إىل آخره، طاقة مجالية تشع من ألفاظه، ومعانيه، وتراكيبه، 

  .وأنغامه وموسيقاه، وصدق املشاعر وحسن صوغها والتعبري عنها
ا فنون البالغة العربية، ألن مُ األساليب فرياد أما هذه القوانني وتلك

البالغة هي ذلك العلم الذي حيدد اهليئة اليت إن استوت عليها مكونات النص 
تم جبودة اللفظ وصحة املعىن، ومجال النظم،  ًالشعري بان حسنا مجيال، فهي اليت  ً

تم بوسائل التأثري التصويريسواستواء الن وهي . ة واملوسيقيةج، وقوة الرتكيب، كما 
وهي . ٍالعلم الذي ميتلك وسائل فنية تعبريية تناسب كل غرض من أغراض الشعر

ًفمدار البالغة إذا، . ّم فن التصرف يف كل هيئات القول ومسالكهّالعلم الذي يعل
وما من شك . يد معانيهوعلى حتسني الكالم وإحكام صنعته، وتأنيق ألفاظه، وجت

 اجلودة، وامتلك َشتمل على مثل هذه الصفات حاز مرتبة العمل األديب إن اَّأن
ٍلحظ يف أي عمل أديب تعود يف قسم كبري ُفالطاقة اجلمالية اليت ت .صفة اجلمال ٍ

  .يهاّمنها إىل فنون البالغة وحسن تأت
م وقوة بديهتهم عن مثل هذه القوانني . وقد استغىن العرب القدماء بفطر

هي فالبالغة العربية فطرية أم قوانني نظرية  كانتلك سواء أذوبصرف النظر عن 
َّاليت تكسب العمل األديب املزية اجلمالية ُ.  

إن القول بتفرد البالغة العربية باملزية اجلمالية الينفي اشرتاك بقية العلوم، 
ٍمن لغة وحنو وصرف، يف اإلبداع الفين فحاجة املبدع إىل اللغة كحاجة الصائغ . ٍ

 ذهب وفضة، والشاعر فقري إىل التوسع فيها، واملعرفة إىل املعدن الثمني، من
ِعرهاَبسهلها وو وحاجته إىل النحو كحاجة الصائغ إىل النظام والصنعة ليسري . ْ

ِّعليه ويهتدي به يف صوغ حليه ُليحرتز به من اخلطأ والغلط يف املركبات، ((وذلك . ُ



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ١١٨  )١(اجلزء ) ٨١( ا

))وليحصل املعىن على صحته واستقامة أحواله
)١(.  

 يوجب معرفة وجوه اإلعراب، وتصريف -  فوق ذلك -  وعلم النحو
األفعال، واإلفراد والتثنية واجلمع والتذكري والتأنيث، وكل مايتصل بعلم الصرف 

  .ّوعلم املصادر، فهو ألجل ذلك ميزان األلفاظ اليت التصح إال به
ا حاجة املبدع إىل علم البالغة فهي كحاجة ذلك الصائغ إىل َّأمو

  .، والقيم اجلمالية اليت تنتج عنها الصياغةّاللمسات الفنية
َخيلو ُص من كل ذلك إىل أن العلوم األخرى ال تقل أمهية عن البالغة ُ

 لكل منها وظيفة حمددة، وموضوع معني، واليقوم العمل األديب إال ْالعربية، ولكن
  .ِّبتكامل هذه العلوم، وحسن تأتيها لوظائفها على أمت وجه

  :ُيوضح ما ذكروهذا رسم بياين صغري 
  
  
  
  
  
  

  : النقـد-ًثانيا
النقد أن يبدأ من حيث انتهت البالغة، فإن كانت البالغة يف األصل 

تم بالطريقة إذ  فالنقد حكم، ا مجاليًاا ودستورفن البالغة كما لوحظ 
َّب العمل األديب احلسن واجلودة، أما النقد فيهتم باحلكم ِكسُالصحيحة اليت ت

ق نسبة اجلودة فيها، من دون أن يغيب عن ُّ هذه الطريقة، ومدى حتقعلى

                                                            
  .١/٩٦الطراز املتضمن ألسرار البالغة، ) 1(

  البالغة  اللغة  النحو

  قانون جمالي  مـادة  قانون وضابط



  
١١٩  حسني األسود.  أ– أصول العالقة بني البالغة والنقد القدمي 

 املبادئ واملثل اجلمالية نفسها اليت استند إليها قوم علىالبال أن هذا احلكم ي
وملا . ُإن احلكم النقدي إمنا هو معيار للمثل اجلمالية: أي. إبداع العمل الفين

ا الفنون البالغية ً وضبطا ًا كان احلكم النقدي تعيريكانت املثل اجلمالية هي ذا
  .للفنون البالغية

فالبالغة العربية فنون مجالية، وأساليب بيانية، وما النقد إال ضبط وتقدير 
ًإن البالغة تشمل جانبا كبريا : ًهلذه الفنون واألساليب، حىت يصح أن يقال جمازا ً

اضل به الكالم، عند العرب، وهي العلم الذي يتفيف بنية الكالم من علم اجلمال 
ويتفاضل على أساسه املتكلمون، فهي العلم الذي يعطي الشاعر والناقد رؤية 

ويف . فيستطيع كل منهما متييز اجليد من الرديء، واحلسن من القبيح. ةفحصي
وهلذا العلم بعد ذلك فضائل (((:  ه٣٩٥ت(الل العسكري ـول أبو هـذلك يق

ّالعربية إذا أخل بطلبه، وفرط يف  أن صاحب :مشهورة، ومناقب معروفة، منها َّ
ُالتماسه ففاتته فضيلته، وعلقت به رذيلة  ّ عفى على مجيع حماسنه، وعمى ،وتهفََِ ّ

ٍسائر فضائله؛ ألنه إذا مل يفرق بني كالم جيد وآخر رديء، ولفظ حسن وآخر  ٍ ٍ ِّ
َقبيح، وشعر نادر وآخر بارد، بان جهله، وظهر نقصه ٍ((

)١(.  

ًاجلمال حني يقال إن البالغة تشمل جانبا كبريا منه لم عوليس املقصود ب ً ُ
ًأن يكون اإلبداع الفين معتمدا على قوانني معدة مقدما، إذ املبدع اليتلقى  َُّ ّ ً

لكن، يف الوقت وتعليمات عن اهليئة الصحيحة اليت يفرتض أن يكون عليها فنه، 
 أي هدف أو ًا خاليا منًنفسه، جيب أال يكون العمل الفين نشاطا اعتباطي

َإن أردت نظم قصيدة فافعل كذا وكذا، : - ً مثال - ، فال يقال للشاعر )٢(قانون
وقل كذا وكذا، ألنه بذلك يدخل ميدان التكلف والتصنع، وهو امليدان املرفوض 

                                                            
  .٢كتاب الصناعتني، ص )1(
  .١٢مدخل إىل علم اجلمال، ص ) 2(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ١٢٠  )١(اجلزء ) ٨١( ا

ًيف صناعة الشعر، واليستطيع الشاعر أيضا نظم قصيدة نظما اعتباطيا بال هدف  ً ً
فالشاعر حمتاج إىل معرفة تامة . نونة يف خلدهرؤية مجالية مك  وال،يسعى إليه

وال يكون الشعر بالتطبيق املباشر . بقوانني النظم، وفنون القول، ومعايري اجلمال
لتلك القوانني والفنون، بل برتويض الذهن، ومترين اللسان، حىت يستقيم النظم، 

م، وهو األمر الذي يبدو أن العرب القدماء قد أدرك. وتتأتى ملكة البيان وه بفطر
م املقطعاتّروُعندما كانوا ي م األراجيز ويعلمو ، حىت إذا أينعوا تكون )١(ون صبيا

ا ألسنتهم   .ّملكة اإلبداع الفين قد ارتسمت يف خواطرهم، ومترست 

 إمنا هو نظر يف علم اجلمال، نظر يف املعايري البالغية اليت ،وكذلك النقد
. اب ذوق الناقد كان احلكم باجلودةإن حتققت يف أي نص فين، وحازت إعج

ا كان احلكم بالرداءة ومن هنا كانت مهمة النقد . ّوإن اختلت أو تدنت مستويا
  .)٢(عند العرب القدماء متييز جيد الشعر من رديئه

 أن القيم اجلمالية يف النص الشعري اليستطيع أن ومما جيدر التنبيه عليه
ا، إذ اليستطيع أحد أن يعرف يضبطها أو يعرف مستواها إال اخلبري ا ملتمرس 

ا ومترس باستعماهلا فالناقد اليستطيع . القيمة اجلمالية للشيء إال إن امتلك أدوا
إعطاء رؤية تقوميية صحيحة للنص الشعري إن مل يكن خبريا مبواطن اجلمال عاملا 
ً ً

ًبأسرارها، بل رمبا يرى اجلميل قبيحا، لضعفه يف تقدير القيم اجلمالية ، أو لقلة ّ
ولذلك جيب أن يكون الناقد كالشاعر يف ثقافته وخربته، كحال النقاد . علمه

، وابن طباطبا  (  ه٢٩٦ت(العرب القدماء، كالنابغة الذبياين، وابن املعتز 
ُوعندما يصدر الناقد حكمه ( .   ه٣٩٢ت( ، والقاضي اجلرجاين (  ه ٣٢٢ت(

مال جيب أن يصل إليه الشاعر، وال ًيضع يف قرارة ذهنه أن مستوى معينا من اجل

                                                            
  .١/١٧٢البيان والتبيني، ) 1(
  .٦٢ -٦١ينظر نقد الشعر، ص)2(



  
١٢١  حسني األسود.  أ– أصول العالقة بني البالغة والنقد القدمي 

يستطيع أحد أن يتكهن مبستوى اجلمال الذي يطمح إليه الناقد، ويتطلب وجوده 
يف النص، ألنه أمر ذوقي يف النهاية، فهو حياول ضبط مستوى اجلمال بتقديره 

  .ًوذوقه، بناء على مقاييس بالغية

ًاسا مييز  أن الناقد جيب أن ميتلك إحس-  وهو األهم- ويضاف إىل ذلك
، وما )الذوق اجلمايل(أو ) الذوق الفين(به اجلميل من القبيح، هو مايسمى بـ 

قدرة اإلنسان على التمييز بني اجلميل والقبيح باحلواس ((الذوق اجلمايل إال 
))والعقل

ُ، وهذه القدرة، كما ذكر، التتأتى إال باخلربة واملران والثقافة، ومعرفة )١ (
  .مواطن اجلمال والقبح

وملا كان الذوق الفين يعتمد على درجة اإلحساس باجلميل أو القبيح        
ّ

 - 
 كان االختالف يف -ًواإلحساس خيتلف بني إنسان وآخر تبعا للعصر و الثقافة و البيئة 

ِّوهذا الكالم اليسوغ االختالف الكبري يف األذواق، ولكن . ًالذوق الفين أمرا طبيعيا ُ
 من األشياء الخيتلف اثنان يف مجاهلا، كما النهار الحيتاج إىل بنسبة جزئية منه، فكثري

دليل، فاالختالف يف األذواق يكون بنسب جزئية، كأن يستسيغ أحد النقاد تشبيه 
ًعيون الفتاة بعيون املها، يف حني أن ناقدا آخر قد يراه تشبيها مجيال، فالتشبيه عند كال  ً ً

  .َدرجة القبولالناقدين مقبول، لكن االختالف وقع يف 

ًوبناء على ماتقدم، تكون العالقة بني البالغة والنقد القدمي عالقة حتمية 
تكاملية، تقوم على اجلانب اجلمايل بني الطرفني، فالبالغة فنون مجالية، وأساليب 

  .بيانية، والنقد تقدير هلذه الفنون وتلك األساليب

  :وهذا رسم يوضح طبيعة العالقة
  

  

                                                            
  .٢٣:  مدخل إىل علم اجلمال، ص)1(

  هي  هي



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ١٢٢  )١(اجلزء ) ٨١( ا

  

  
نا ذلك كان من الضروري أن نذكر الفوارق اليت متيز البالغة عن فإذا أدرك

فثمة . النقد حىت ال تتداخل وظيفة البالغة والنقد، فتختلط األمور بعضها ببعض
  :)1(فروق تفصل البالغة عن النقد ميكن إمجاهلا مبا يلي

ا متد املتكلم بكل القواعد  - ١ البالغة تغلب فيها الناحية الفنية ، مبعىن أ
لعناصر اليت تساعده على جودة التعبري عن أفكاره، أما النقد فيوضح النظريات وا

ا قيمة التعبري من الناحية اجلمالية   .واألصول اليت تقاس 
ُتعىن البالغة أكثر ما تعىن بقوالب الكالم وصوره، فهي تفرتض أن  - ٢

 ّاملعاين حاصلة يف ذهن الكاتب ، مث تعلمه كيف يصوغها وخيرجها يف قوالب
بليغة من الكالم ، أما النقد فيتعلق مبا وراء قوالب الكالم وأشكاله وصوره،إنه 
ا أن يقدر العمل  ّيتعلق بالعناصر األساسية اليت هي أدوات الناقد اليت يستطيع  ُ

 .ّاألديب، ومن مث حيكم له أو عليه باحلسن أو القبح
ا النقد ُتعىن البالغة بالنظم وتأليف الكالم وعناصر األسلوب ، أم - ٣

فيعىن بعناصر الكالم ومقومات التعبري واألسلوب، من فكر وعاطفة وخيال وغري 
ذلك مما ال ميت إىل الشكل بصلة،كذلك يعىن مبدى جناح نظم الكالم وتأليفه يف 

 .تأدية املعىن
م وثقافتهم ، وحيلل آثارهم  - ٤ خيوض النقد يف الشعراء والكتاب، ويف حيا

ا م ن عناصر مجالية أو ثقافية أو نفسية ، ويبحث يف األدبية وكل ما يتصل 
خصائص كل شاعر ومسات شعره ، ويتصدى لذكر مميزات العصور األدبية، 

                                                            
، وتـــأثري الفكـــر ١٢ينظـــر تـــاريخ النقـــد األديب عنـــد العـــرب ، عبـــد العزيـــز عتيـــق ،ص ) 1(

، وتــاريخ ٢٣، وقدامــة بــن جعفــر والنقــد األديب ،ص٧١الــديين يف البالغــة العريبــة ص
  .١٢النقد األديب عند العرب لطه إبراهيم ،ص

  الغة العربيةالب  رؤية جمالية  معايير نقدية



  
١٢٣  حسني األسود.  أ– أصول العالقة بني البالغة والنقد القدمي 

  .ومميزات الشعراء والكتاب ، كل ذلك ليس من اختصاص البالغة
ٌوفيما يأيت بيان لطبيعة العالقة بني البالغة والنقد بأمثلة تطبيقية من النقد 

اية ا ّلقرن الرابع، إذ نذكر أوال بعض الفنون البالغية، ونبني مزيتها القدمي حىت  ِّ ً
  .اجلمالية، مث نأيت بنص نقدي اعتمد النقاد يف تقوميه على هذا الفن البالغي أو ذاك

  : النظـم- ١
وهو ترتيب الكالم وصوغه على هيئة تكسبه احلسن واجلمال، فلكي تقع 

ا خصا   .ئص نوعية، وصفات مجاليةالصياغة مجيلة البد من إعطاء مكونا
والنظم باب واسع الطرق، متشعب املسالك، ولو أردنا احلديث عن 
َصفات النظم وخصائصه لطال سفر الكالم، لذلك رئي االقتصار على بعض  ُ

  :فمن ذلك. أساليبه وفنونه
  : الترتيب- 

ٍحرص البالغيون على أن توضع األلفاظ يف مواضعها، وأن تنضم كل لفظة إىل  َ َ َ
ًشاكلها، رغبة منهم يف احلصول على نسيج سهل قوي، يشد بعضه بعضاماي ُّ ٍّ ٍ ً.  

ذيب املعاين((: - كما قال البالغيون- وللرتتيب  وتنقيحها، حظ عظيم يف 
))وتعديل أقسام الكالم وتصحيحها

)١(.  
ا يف ترتيب الكالم جتنب تركيب الكالم : فمن األمور اليت حتسن مراعا

ُيستثقل نطقه، وميج مسعه، وهو مااصطلح عليه بعضه فوق بعض، على حنو 
  .)٢()املعاظلة(علماء البالغة بـ 

 عندما - رضي اهللا عنه-وأول ناقد اعتمد هذا املعيار كان عمر بن اخلطاب

                                                            
  .٢٢١مواد البيان، ص) 1(
 وهـو -هـي فـاحش االسـتعارة، وقـال غـريه : تعريفها فقال قدامة بن جعفـرُاختلف يف ) 2(

نقــد : انظــر. تركيــب الكــالم وتــرادف ألفاظــه علــى جهــة التكريــر: -األرجــح واألغلــب 
  .٣/٢٩:  والطراز١٧٤:الشعر ص



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ١٢٤  )١(اجلزء ) ٨١( ا

عن ((: يف طبقاته(  ه٢٣١ت(أثىن على شعر زهري بن أيب سلمى  فيما يرويه ابن سالم 
من هذا ياأمري املؤمنني؟ : ُشعرائكم، قلتأنشدين ألشعر : قال يل عمر: ابن عباس قال

ّكان اليعاظل بني الكالم وال يـتبع وحشيه، وال : قال!  وكان كذلك؟: ُزهري، قلت: قال ُ ََْ
))ميدح الرجل إال مبا فيه

فهذا نص نقدي عام، يشمل كل شعر الشاعر، وقد استند  )١(
  .فيه عمر بن اخلطاب إىل عدة مقاييس من بينها املعاظلة

  :ِ القرانُ حسن- 
ُومن متام النظم حسن اقرتان البيت بالبيت، ويكون ذلك باستقالل كل 
ُبيت مبعناه، فيقوم بنفسه من دون حاجة إىل غريه، إذ لو استغين عنه، أو أسقط  ُ ٍ

  .من الكالم، مل خيتل املعىن، أو يتأثر البناء
يت ّأما إن عجز الشاعر عن إمتام معناه يف البيت األول، فاحتاج إىل الب

ُالثاين، فيكون ذلك عيبا فاحشا يؤاخذ عليه، وهو ماأمساه البالغيون بـ  ً ً
 ، وهو عيب معروف عند العرب القدماء، كان البالغيون قد نبهوا )٢()التضمني(

آلة أول البالغة اجتماع ((: ًإخالال بالبالغة، إذ قالوا) التضمني(ُّعليه، فعدوا 
ًن االسم له طبقا، وتلك احلال له وفقا، واعلم أن حق املعىن أن يكو... البالغة ً

ًَّواليكون االسم فاضال وال مشرتكا وال مضمنا ً ً...((
)٣(.  

ًولذلك كان جتنب التضمني مبدا مجاليا استند إليه النقاد يف إصدار بعض 
ًاألحكام النقدية، فمن األشعار اليت حكم عليها بالرداءة استنادا إىل هذا املبدأ  ُ

                                                            
  .١/٦٣طبقات فحول الشعراء، ) 1(
ــــاين، والبيــــت األ) 2( ا إىل ًوهــــو أن يكــــون الفــــصل األول مفتقــــرا إىل الفــــصل الث ــــول حمتاج ً

ّويعـد مـن عيـوب القـوايف املعنويـة، وقـد . ٣٦ينظر كتـاب الـصناعتني، ص . البيت الثاين
الذي يعده البالغيون من احملـسنات البديعيـة، ينظـر العمـدة ) التضمني(يشتبه مبصطلح 

٢/٧٠٢.  
  .٢٠-١٩كتاب الصناعتني، ص ) 3(



  
١٢٥  حسني األسود.  أ– أصول العالقة بني البالغة والنقد القدمي 

  :)١(قول أحدهم
ّســـــــــــــــائل هـــــــــــــــوازن عنـــــــــــــــا إذا مـــــــــــــــاو َ َ ْ َ 

  
ُوســـــــــــــــــــعد فـــــــــــــــــــسائلهم والربـــــــــــــــــــاب   ِّ ُ َ َ ٌ 

   

ًبــــــــــــــــواتر يفــــــــــــــــرين بـيــــــــــــــــضا وهامــــــــــــــــا َْ َ ََ َ
ِ 

  
ْلقينـــــــــــــــــــــــاهم كيـــــــــــــــــــــــف نـعلـــــــــــــــــــــــوهم   َ 

  .فالشاعر مل يستطع إمتام معناه بالبيت األول، فاستعان عليه بالبيت الثاين  
ّومن حسن القران تناسب أبيات القصيدة، وهو مطلب البد منه يف بناء  ِ

للشاعر أن يتأمل تأليف ((ر، ليستوي نسجه، ويتكامل معناه، إذ ينبغي الشع
شعره، وتنسيق أبياته، ويقف على حسن جتاورها أو قبحه، فيالئم بينها لتنتظم له 

ويتفقد كل مصراع هل يشاكل ماقبله، فرمبا اتفق .. معانيها، ويتصل كالمه فيها
ََََُّاآلخر، فال يـتـنبه على ذلك ٍللشاعر بيتان يضع مصراع كل واحد منهما يف موضع 

ُإال من دق نظره، ولطف فهمه َّ((
)٢(.  

  :)٣(ومثال من وقع يف مثل هذا اخللل امرؤ القيس يف قوله
ـــــــــــــا ذات خلخـــــــــــــال ـــــــــــــبطن كاعب ِومل أت َ َْ َ ًِ َّ َ 

  
ٍكــــــــــــــــأين مل أركـــــــــــــــب جــــــــــــــوادا للــــــــــــــذة   َّ َِ ً َ ْ ْ ِّ 

    

ِكـــــــــري كـــــــــرة بعـــــــــد إجفـــــــــال: خليلـــــــــي َ ْ َ ًَّ ِّ ُ 
  

َّومل أســـــــــــــبأ الـــــــــــــزق   ِّ َِ ْ الـــــــــــــروي ومل أقـــــــــــــلْ ُ َّ ِ َّ 
ٍولو وضع مصراع كل واحد منهما يف (((:  ه٣٢٢ت(يقول ابن طباطبا   

))موضع اآلخر كان أشكل، وأدخل يف استواء النسج
)٤(.  

ًمن ذلك أيضا قول املتنيب
)٥(:  

                                                            
  .٢٣األبيات يف املوشح للمرزباين، ص ) 1(
  .٢٠٩عر، ص عيار الش) 2(
أي : وأتبطن. ٣٧، واملوشح ص٢٠٩عيار الشعر، ص: ، وينظر٣٥ديوانه ص) 3(

ا): اخلمرة(وسبأ الزق . ُجعـلت بطين عليها   .اشتـراها ليشرب 
  .٢١٠عيار الشعر ص ) 4(
  .٢٨٧، ٢/٢٨٦املثل السائر، : ، وينظر٣٨٧، ٢/٣٨٦ديوانه ) 5(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ١٢٦  )١(اجلزء ) ٨١( ا

ُكأنــــــــك يف جفــــــــن الــــــــردى وهــــــــو نــــــــائم
ِ ِ 

  
ٍوقفـــــــت ومـــــــا يف املـــــــوت شـــــــك لواقـــــــف   ٌّ ِ َ 

    

َُووجهـــــــــــــك وضـــــــــــــاح وثغـــــــــــــرك با ٌ ّ ُ  ُســـــــــــــمََ
  

ًتـــــــــــمر بـــــــــــك األبطــــــــــال كلمـــــــــــى هزميـــــــــــة   ُ َ ُّ 
ما عليك كما انتقد على : ُويروى أن سيف الدولة قال للمتنيب   ُقد انتقد

  :امرئ القيس قوله
   ًكــــــــــــــــــــــأين مل أركــــــــــــــــــــــب جــــــــــــــــــــــوادا  

فبيتاك مل يلتئم شطرامها، كما مل يلتئم شطرا بييت امرئ القيس، وكان ينبغي 
  :لك أن تقول

ُووجهـــــــــــــك وضـــــــــــــاح وثغـــــــــــــر ٌ َّ َ ُ ْ  ُك باســـــــــــــمَ
  

ٍوقفــــــــت ومــــــــايف املــــــــوت شــــــــك لواقــــــــف   ّ َ 
    

 )١(ِكأنــــــك يف جفــــــن الــــــردى وهــــــو نــــــائم
  

 ًمتــــــــر بــــــــك األبطــــــــال كلمــــــــى هزميــــــــة  
ِوللمتنيب رد على هذا االعرتاض، وهو دليل على اختالف األذواق وفـهم    ْ َ ٌ ٌّ

ينبغي اإلشارة إىل أن اعرتاض سيف الدولة غري سديد وجواب . )٢(معاين الشعر
  .ًصحيحااملتنيب كان 

  :التشبيه - ١
ّوهو من أكثر فنون البالغة العربية ورودا يف النصوص النقدية، ولعل  ً

  .)٥( واإليضاح)٤( واإلجياز)٣(ذلك لكثرة مزاياه اجلمالية حيث املبالغة
ًفمن أول النصوص النقدية اليت اعتمدت التشبيه معيارا مجاليا يف  ً

                                                            
  . ١٦١-١٥٩لبلغاء، ص ، منهاج ا٢٨٧، ٢/٢٨٦: املثل السائر: ينظر) 1(
  .٢/٢٨٧: املثل السائر: ينظر) 2(
  
  .٢٤٦، سر الفصاحة، ص ١/١٤٢الطراز : ينظر) 3(
  .١/١٤٣والطراز  . ٢٤٠أسرار البالغة، ص : ينظر) 4(
  .٢٤٦ينظر سر الفصاحة ص ) 5(



  
١٢٧  حسني األسود.  أ– أصول العالقة بني البالغة والنقد القدمي 

كان ((مرئ القيس أنه احلكم النقدي ماورد يف طبقات فحول الشعراء عن ا
))ًأحسن أهل طبقته تشبيها

َّ، فهذا حكم نقدي عام، واملعيار احملكم هنا  )١(
  .هو التشبيه

واستحسن الناس من تشبيه ((: ًومن هذه النصوص أيضا مايرويه ابن سالم
  :امرئ القيس

ُلــــــدى وكرهــــــا العنَّــــــاب واحلــــــشف البــــــايل َ َ ُ ُ ِ ًكــــــأن قلــــــوب الطــــــري رطبــــــا ويابــــــسا َْ ِ ً َ ِ َ َّ َ  

  :وقولـه
ِدفــــوف مــــن العقبــــان طأطــــأت مشــــالل ْ ِ ُ ْ ِ ٍكــــــــأين بفتخــــــاء اجلنــــــاحني ل◌قــــــوة  )٢(    ٍ ِ َ ِ  

ومن النصوص النقدية اليت وردت عند ابن قتيبة، واعتمدت املبدأ اجلمايل 
  :نفسه، قوله

  :ُقوله يف العقاب) امرؤ القيس(ومما انفرد به ((
ُلـــــــــدى وكرهـــــــــا العنَّـــــــــاب واحلـــــــــشف البــــــــــايل َ َ ُ 

  
ًن قلـــــوب الطـــــري رطبـــــا ويابـــــساكـــــأ   ً ّ َ َّ 

َشـبه شيئني بشيئني يف بيت واحد وأحسن التشبيه   َ
ٍ ّ.  

  :وقوله
ِوإرخـــــــــاء ســـــــــرحان وتقريـــــــــب تتفـــــــــل ُ ُ ٍُ ِ 

  
ٍلـــــــــــــه أيطـــــــــــــال ظـــــــــــــيب وســـــــــــــاقا نعامـــــــــــــة   َ َ 

وقد تبعه الناس يف هذا الوصف وأخذوه، ومل جيتمع هلم مااجتمع له يف   

                                                            
  .٢/٥٤٩، ١/٥٥: طبقات فحول الشعراء) 1(
السريعة من :  اجلناحني، واللقوةالعقاب اللينة: ، الفتخاء٣٨البيتان يف ديوانه ص) 2(

ا:  يريد))ُطأطأت((: العقاب اخلفيفة السريعة، وقوله: العقبان، مشالل ُحثثتها : ُطأطأ
وينظر . ٍصيود من العقبان طأطأت مشالل: ورواية الشطر الثاين يف الديوان. وحركتها

  .١/٨١: طبقات فحول الشعراء



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ١٢٨  )١(اجلزء ) ٨١( ا

))بيت واحد
) ١(.  

بن جعفر، والعتقادمها بأمهية التشبيه، فقد أفردا  له وأما ابن طباطبا وقدامة 
ّعربا فيه عن مواقفهما النقدية، ) ٣()نقد الشعر( و )٢()عيار الشعر(ًبابا خاصا يف 

    )٤(وكذلك فعل صاحب املوازنة اآلمدي. ًوانتقدا بعض األشعار استنادا إليه
  .البحرتيعندما كان يقارن بني بعض أبيات أيب متام وأبيات (  ه٣٧١ت(

  :االسـتعارة - ٢
ا املعىن ، ٌوهي فن تعبريي بالغي، وهيئة مجالية يصدر  ٌ ّ هلا موقع من ((ٌ

ا إذا وفيت حقها، ووضعت حبيث  ُِّالبالغة خطري، وموضع من اإلبانة كبري، أل
ا، أكسبت اللفظ جوهرية تنقله مما كان عليه لو استعمل على ماوضع يف  ُيليق  ُ

))ُيضوع أرجيه، ويسيغ أجيجهًاللغة، وزادته وضوحا 
)٥(.  

ا  ًاجلماد حيا ناطقا، واألعجم فصيحا، ((والعجيب من أمرها أنك ترى  ً
ًواألجسام اخلرس مبنية، واملعاين اخلفية بادية جلية ً ً ُ((

)٦(.  
ا تنقل العبارة من مستوى تعبريي عادي إىل  وتظهر أمهية االستعارة من كو

ٍمستوى فين عال تعجز احلقيقة 
عن إدراكه أو الوصول إليه، أي إن االستعارة ّ

تتجاوز العرف اللغوي الذي يقوم على احلقيقة، وتتخطى قوانينه، لتقيم لنفسها 

                                                            
الذئب، وقد شبه سري الفرس بسري : ن، والسرحا٣٨ و ٢١البيتان يف ديوانه ص ) 1(

. َولد الثعلب، وهنا أراد الثعلب، وقد شبه جري الفرس جبري الثعلب: التتفل. الذئب
  .١/١٣٤الشعر والشعراء، : وينظر 

  .٢٧- ١٧ينظر عيار الشعر ص ) 2(
  .١٣٠- ١٢٤ينظر نقد الشعر ص  ) 3(
  .٢/٨٣املوازنة، بني الطائيني ) 4(
  .١٧١مواد البيان، ص ) 5(
  . ٤٣أسرار البالغة، ص ) 6(



  
١٢٩  حسني األسود.  أ– أصول العالقة بني البالغة والنقد القدمي 

  .قوانني مجالية خارجة عن األصل اللغوي
ٍولالستعارة هدف رئيس تسعى بدأب لتحقيقه، هو املبالغة يف تصوير 

ألصل واحلقيقة، ومعلوم أن املعىن، واحلرص على إظهاره يف صورة بعيدة عن ا
  .الشيء إذا بولغ فيه ارتسم يف الذهن ووقع يف القلب

ًوال شك أن األسلوب الذي يعتمد االستعارة أبلغ كثريا من األسلوب 
ا املعىن، عدا ما  الذي اليعتمدها، وذلك بفضل اهليئة اجلديدة اليت يصدر 

ٍيشتمل عليه ذلك األسلوب من مبالغة وتأكيد وإجياز ٍ ٍ.  
ًوملا كانت االستعارة فنا مجاليا عريقا، كان من الطبيعي أن يعتمد النقاد 

ا األشعار اجليدة والرديئة فاآلمدي يتخذها . العرب القدماء عليها، فيقيسوا 
ًمعيارا نقديا أساسيا يف موازنته ويفرد هلا بابا كامال بعنوان ً ًً مايف شعر أيب متام من : (ً

  :ا جاء فيهومم). قبيح االستعارات
  :فمن مرذول ألفاظه، وقبيح استعاراته قوله((

ُأضـــــــــججت هـــــــــذا  األنـــــــــام مـــــــــن خرقـــــــــك َ ْ َ ْ ِّْيــــــــــا دهــــــــــر قــــــــــوم مــــــــــن أخــــــــــدعيك فقــــــــــدَ    َ ُ 
  :وقوله

ِّولــــــــــــــــني أخــــــــــــــــادع الــــــــــــــــدهر األيب ِِ َ َ(( )١( 

  
ـــــــــــــــــب الرضـــــــــــــــــي   ِّسأشـــــــــــــــــكر فـرجـــــــــــــــــة اللب ِ َّ َ ُْ ُُ ْ ََ 

  :ًومن أحكام اآلمدي أيضا يف أيب متام  
  :ته وقبيحها وفاسدها قولهومن رديء استعارا((

ُمـــــــــن مـــــــــاء قافيـــــــــة يـــــــــسقيكه فهـــــــــم َِ ُ َ ٍ ًمل تـــــسق ـبعـــــد اهلـــــوى مـــــاء أقـــــل قـــــذى   )٢(ِ ًَّ َ ْ َ َ ُ 

ّفجعل للقافية ماء على سبيل االستعارة، فلو أراد الرونق لصلح، ولكنه قال ُ ً :

                                                            
عرقان من : البال، واألخدعان: موضع املنحر، واللبب: ، اللبب١/٢٦١: املوازنة) 1(

  . ممتنع أيب، ولني األخدع خبالف ذلك: جانيب الرقبة، ورجل شديد األخدع
  .٤/٤٩٠البيت يف ديوانه، شرح اخلطيب التربيزي، ) 2(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ١٣٠  )١(اجلزء ) ٨١( ا

هذا ثوب له ماء، أو لفظ له ماء مل : ففسد معىن الرونق، ألنك إذا قلت) يسقيكه(
ًاء مشروبا على االستعارةجتعل امل ٍماشربت ماء أعذب من ماء ثوب شربته : فتقول. َ ِ

ً ُ
قفا (ماشربت أعذب من ماء : عند فالن، ورأيته على فالن، وكذلك التقول

))ألن لالستعارة حدا تصلح به فإذا جتاوزته فسدت وقبحت)... نبك
)١(.  

 حتدث عن  عندما( ه٣٩٢ (كذلك جند هذا املعيار عند القاضي اجلرجاين
االستعارة احلسنة واالستعارة السيئة، فقد حكم على عدة أبيات باجلودة والرداءة 

  : األبيات اليت حكم عليها باجلودة قول زهرينًاستنادا إىل هذا املعيار، فم
  
  

ِّ وعـــــــــري أفـــــــــراس الـــــــــصبا ورواحلـــــــــه* َ ِّ ُ
)٢  (

*   

  :)٣(لبيدوقول 
ُإذا أصـــــــبحت بيـــــــد الـــــــشمال زمامهـــــــا *    َِ َّ ِ*   

   *: الكنايـة-4ً
ُفن مجايل يعتمد هيئة غري مباشرة يف إيصال داللة املعىن، فال يستعمل 
ُاللفظ اخلاص املوضوع لـه يف اللغة، بل يؤتى بلفظ يتبع ذلك املعىن، فيستدل  ُ

  .بذلك التابع على املتبوع
عىن ِا داللة املا ومعنويِوإصدار داللة املعىن على هيئة غري مباشرة يفوق مجالي

                                                            
  .٣٤، ص الوساطة بني املتنيب وخصومه: ينظر) 1(
  : ، وشطره األول١٢٤شرح ديوان زهري، ص) 2(

  صحا القلب عن سلمى وأقصر باطله 
  .أي ترك الصبا وترك الركوب فيه: ُِّوعري أفراس الصبا

  .٤٠الوساطة، ص : ، وينظر٣١٥شرح ديوان لبيد، ص) 3(

ى ِأن يريد املتكلم الداللة عل: وهي) اإلرداف أو التتبيع: ( وبعض البالغيني يسميها*
معىن، فيرتك اللفظ الدال عليه، اخلاص به، ويأيت بلفظ هو ردفه، وتابع له، فيجعله 

  .٦٦: ، ودالئل اإلعجاز٣٦٠: ينظر كتاب الصناعتني. ًعبارة عن املعىن الذي أراده



  
١٣١  حسني األسود.  أ– أصول العالقة بني البالغة والنقد القدمي 

ًلو عرب عنها تعبريا مباشرا وباللفظ األصلي؛ إذ يقع من املبالغة يف الوصف ما ال  ً ّ
يئة مباشرة لذلك فالكناية مبنية على . يقع يف اللفظ اخلاص الذي يعرب عن املعىن 

تفخيم املعىن، واملبالغة يف تصويره، ومعلوم أن الشيء إذا بولغ فيه كان آكد وأثبت 
  .يف ذهن املتلقي

  :)١(ن أمثلة هذه اهليئة اجلمالية قول عمر بن أيب ربيعةوم
ُأبوها وإما عبد مشس وهاشم
ِ ٍ َْ ُ َْ ّ  

 

ٍَبعيدة مهوى القرط، إما لنوفل  َِ ّ ِ ُ َ ُ  
 

باللفظ َّأراد أن يصف هذه املرأة بطول العنق، فلو عرب عن ذلك ((فإمنا 
ُّطويلة العنق، فعدل عن ذلك وأتى بلفظ يدل ع: املوضوع لـه لقال ليه، وليس ٍ

َّبعيدة مهوى القرط، فدل ببعد مهوى قرطها على طول : هو املوضوع، فقال َ ُ
))طويلة العنق: وكان يف ذلك من املبالغة ما ليس يف قوله. اجليد

)٢(.  
ُّجم الرماد؛ فهو كناية عن الكرم؛ ألن : ًومن أمثلة هذه اهليئة أيضا قوهلم

ا أن يكون الطبخ كثريا، ً وإن كان الطبخ كثريا، كان الزوار ًكثرة الرماد من شأ
َكثـرا، وكثرة الزوار تعين الكرم واجلود ًُُ.  

ُأما مىت يعمد إىل هذه  ً اجلمالية؟ فهناك وجهان؛ إما تفنـُّنا يف إصدار اهليئةّ ّ
ًداللة املعىن، أو اضطراريا إذا  ًكان طريق اإلفصاح وعر◌ا، وكانت الكناية أ((ِ ًْ ََصر حَ

))ًنفعا
)٣(.  

ُ أن الكناية أبلغ من التصريح، والعلة يف علىلماء البالغة وقد أمجع ع َ
َأن كل عاقل يعلم، إذا رجع إىل نفسه، أن إثبات الصفة بإثبات دليلها، «: ذلك َ َ ٍ

ا مبا هو شاهد يف وجودها، آكد وأبلغ يف الدعوى من أن جتيء إليها  وإجيا
ًفتثبتها هكذا ساذجا غفال، وذلك أنك ِالتدعي شاه ً ة ودليلها إال واألمر   الصفَدّ

                                                            
  

  .٢٣٠: ، وسر الفصاحة٣٥٢: كتاب الصناعتني: ، وينظر٢/٢٢٧: ديوانه) 1(
  .٢٣٠: سر الفصاحة) 2(
  .١٥: تنيكتاب الصناع) 3(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ١٣٢  )١(اجلزء ) ٨١( ا

ظاهر معروف، وحبيث اليشك فيه، وال يظن باملخ
ُ ُ فعندما . )١(»التجوز والغلط ربُُّ

ّفالن كثري الرماد، فال يشك بأن الرماد كثري أو أنه غري موجود، بل هو : ًيقال مثال ُ
ًموجود على احلقيقة، وموجود بكثرة، فالكناية تثبت وصفا هو موجود يف األصل ُ .

ذه اهليئة، و. فهي أبلغ من التصريحلذلك  عدا ذلك كله فإن هلذا الوصف، و
ُحسنا ورونقا ال ينكران ًُ ً.  

ًوكما قيل سابقا يف االستعارة، بأن قيمتها اجلمالية ليست يف معناها الذي 
ا له، وتقريرها إياه، كذلك شأن الكناية؛ إذ ليست  حتمله، ولكن يف طريق إثبا

فليست  .ة املعىن، بل الغاية زيادة إثباته فجعله أبلغ وآكدالغاية من الكناية زياد
ّجم الرماد أنه دل على قرى أكثر، بل يف أنه أثبت لـه : القيمة جلمالية يف قوهلم ّ ُّّ

ُّالقرى الكثري من وجه هو أبلغ، فأوجبه إجيابا هو أشد وآكد ً
)٢(.  

ّوقد جتلى هذا املظهر البالغي يف كثري من كتب النقد والسيما  تلك اليت ّ
ًظهرت يف القرن الرابع اهلجري، فنراه جلي◌ا يف  كتاب (، و)٣()نقد الشعر(َّ

فمن األحكام النقدية اليت استندت إىل . ، وغريها من كتب النقد)٤()الصناعتني
بعض   قولالكنايةومن شنيع ((: ظهر، قول أيب هالل العسكريهذا امل
  :)٥(املتأخرين

َألعف عما يف سراويالتـها ّ ُّ ِ َ  
 

ِإين على شغفي مبا يف خـمرها  ُْ َِ َ  
 

ذا : ومسعت بعض الشيوخ يقول َُّالفجور أحسن من عفاف يعبـر عنه  ُ
ٍ

ُ
))اللفظ

)٦(.  

                                                            
  .٧٢: دالئل اإلعجاز) 1(
   .٧١-٧٠: ينظر دالئل اإلعجاز) 2(
  .١٥٧: ينظر نقد الشعر) 3(
  .٣٧٠: ينظر كتاب الصناعتني) 4(
  .١/٢٢٦وهو املتنيب، ديوانه بشرح العكربي ) 5(
  .٣٧٠: كتاب الصناعتني) 6(



  
١٣٣  حسني األسود.  أ– أصول العالقة بني البالغة والنقد القدمي 

  : *اسـالجن - 5ً
وهو . وهو ظاهرة فنية بالغية، تقوم على اقرتان املتماثالت من األلفاظ

  .الذي يقوم على اقرتان املتضادات) الطباق(خالف 
ًالت يف النسق اللغوي يضفي نوعا من االنسجام إن اقرتان املتماث

ًوالتناسب يف البناء الصويت، نوعا من التناغم املوسيقي الذي يثري الصياغة 
ًاللغوية وحيببها إىل النفس، ولكن بعد أن حيرك فيها إحساسا مجيال، وشعورا  ً ً

َّإن للنفوس يف تقارن املتماثالت ((: بالطرب، لذلك يقول حازم القرطاجين
ات واملتضادات وماجرى جمراها، حتريكا وإيالعا باالنفعال إىل و ًتشافعها، واملتشا ً

ني أمكن من  َمقتضى احلال؛ ألن تناصر احلسن واملستحسنني املتماثلني واملتشا ْ َ
وما كان . وكذلك حال القبح. ًالنفس موقعا من سنوح ذلك هلا يف شيء واحد

))ا هلاًأملك للنفس، وأمكن منها فهو أشد حتريك
)١(.  

واجلناس، معيار مجايل يعتمد البناء املوسيقي اخلارجي، واإليقاع املعنوي 
ًالداخلي، وألنه كذلك كان حاضرا بقوة يف ميدان النقد العريب القدمي، إذ اعتمده 

قول ابن : النقاد العرب يف إصدار كثري من األحكام النقدية، من هذه األحكام
نيس املعيب يف الكالم قول بعض احملدثني، وهو ومن التج(((:  ه٢٩٦ت(املعتز 

  :منصور بن الفرج
ْفقــــــــد أحنــــــــل اجلــــــــسم بـعــــــــد اجلــــــــسم َ َ ََ ْ ُ َأكابـــــــــــــــــــــد منـــــــــــــــــــــك ألـــــــــــــــــــــيم األمل   َ ُ 

  :ً أيضاوقال
ــــــسما ُدمــــــا وحتــــــسبه بالقــــــاع مبت ً(( )٢( 

  
ُكـــم رأس رأس بكـــى مـــن غـــري م   ٍ  ه ِتـــَلْقِ

  

                                                            
، ٢/١٨٥: ينظر الطراز. وهو أن تتفق اللفظتان يف وجه من الوجوه، وخيتلف معنامها* 

التجانس والتجنيس : ً، ويسمى أيضا٣٢١: ، وكتاب الصناعتني١٩٣: وسر الفصاحة
انسة   .١٦٢: ينظر نقد الشعر). الطباق(أما قدامة فيسميه  .وا

  .٤٥- ٤٤منهاج البلغاء ص ) 1(
  .٧١البديع، ص ) 2(
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  :ًومن هذه األحكام أيضا قول اآلمدي يف أيب متام
  :واقتصر على مثل قوله) اجلناس(كان قلل منه فلو ((

ِ يـــــــاربع لـــــــو ربـعـــــــوا علـــــــى ابـــــــن مهـــــــوم*   ُُ ُ ََ ُ
)١( *   

  :وقوله
ِأرامــــــــــــــــة كنــــــــــــــــت مــــــــــــــــألف كــــــــــــــــل رمي *   ِّ َ ِ ُ)٢( *   

  :وقوله
ُيــــــــــــا بـعــــــــــــد غايــــــــــــة العــــــــــــني إن بعــــــــــــدوا *   َُ ِ ِ ُْ

)٣(
*    

أتى  قد نلكا وأشباه هذا من األلفاظ املتجانسة املستعذبة الالئقة باملعىن،
  .)٤( ))على الغرض، وختلص من اهلجنة والعيب

  *: الترصيع- 6ً
ظاهرة فنية، يتوقف مجاهلا على ماختلفه من تناغم موسيقي، ناجم عن 

  :)٥(ومثال هذه الظاهرة قول اخلنساء. ًتصيري مقاطع البيت مسجوعة
ُمسح ِ اليدين، جواد، غري مقتارَ

ُ ٌ ُوابـجــــــــــ  ِ ٍ أوديــــــــــة، محــــــــــال ألويــــــــــةّ ٍُ ََّ  
 

ُحنــــــــــار  ارّـِم جبـ للعظ ٍية،ن عاُاكَّفك ٍ راغيــــــــــة، غــــــــــالب طاغيــــــــــةّ ِ ُِ ّ  
 

شعر به من له يا يف مقاطع األبيات السابقة،  املوسيقي ظاهر جدفالتناغم

                                                            
ُمستسلم جلوى الفراق سقيم: ومتامه. ٣/١٥٠: ديوانه) 1(

ِ
ٌ.  

ِلو استمتعت باألنس القدمي:  ومتامه.٣/١٦٠: ديوانه) 2( ِ ِ.  
ُهي الصبابة طول الدهر والسهد: ومتامه. ٢٠/١٠: ديوانه) 3( ْ ُّ َ ُ ََّ.  
  .٢٨٥ -١/٢٨٤: املوازنة) 4(

 وهو أن يؤتى بالبيت من الشعر على أربعة مقاطع، فثالثة منها على سجع واحد، مع *
وهو عند العلوي .  هذه الصفةمراعاة القافية يف الرابعة، إىل أن تنقضي القصيدة على

  .١٩٠: ، وسر الفصاحة٣/٥٤: ينظر الطراز). التسميط(اليمين يسمى 
  . الظامل: الناقة، الطاغية: ، والراغية٨٢: شرح ديوان اخلنساء) 5(



  
١٣٥  حسني األسود.  أ– أصول العالقة بني البالغة والنقد القدمي 

ِمسكةأدىن    .ٍ ذوقُ
 الرتصيع بالدرجة األوىل على التناسب البنيوي، ومتاثل البناء يقومو
ّ به للتملح ى البديعية، إمنا يؤت ككثري من الفنون البالغيةوالرتصيع،. اخلارجي

ه، وإال دخل الكالم ميدان ـ إن جاء عفو اخلاطر دون عناء أو طلب ل،هفكَّوالت
بن جعفر اقول قدامة يلذلك .  وهو امليدان املرفوض باإلطالقوالتصنعالتكلف 

ُ وال على كل حال يصلح، وال هو إذا تواتر ُحيسن،موضع كل  ليس يف فإنه((: عنه ٍ

َّ كان، دل على تعمل، وأبان عن إذاألبيات مبحمود، فإن ذلك واتصل با
))تكلف

ُ والبيتني، أما أن يقصد لذاته وأن تبىن البيت لذلك حيسن يف فهو. )١( ُ
  . ومدخل من مداخل القبحواضح،القصيدة كاملها عليه، فذلك تكلف 

ً اعتمد الرتصيع أيضا يف أحكام النقد العريب القدمي، فمن مجلة هذه وقد ُ
  :)٢( جيد الباب قول ابن الروميومن((:  قول أيب هالل العسكرياألحكام

ُلفاء ِ يف هيف، عجزاء يف قـببَّ َ ََ ُ ْ َ ٍ ُحوراء  )٣( ))َ ِ يف وطف، قـنواء يف ذلفَ ٍََ ُ َْ َ َ 

 يستحسن قول ابن الرومي ألنه استطاع املالءمة بني عبارات فالعسكري
  .ج على هذا النحو املسجوع املزدوفجاءتبيته، 

ِبعد ذكر هذه اجلملة اليسرية من األمثلة التطبيقية يتبني أن الفن و

ّالبالغي يعطي للنص الشعري رؤية مجالية، مث يأيت الناقد ليحكم باجلودة 
                                                            

  .٨٤- ٨٣: نقد الشعر) 1(
  
  .١/١٩١: ديوانه) 2 (
الكثـرية أهـداب : الشديدة بياض العني، الوطفـاء: واحلوراء. ٣٩٤: كتاب الصناعتني) 3 (

طولــه ودقــة أرنبــه مــع حــدب يف وســطه، : البينــة القنــا، والقنــا يف األنــف: العــني، القنــواء
: زة، اهليفــاء ضــخمة الفخــذين مكتن: ّصــغر أرنبــة األنــف وهــو مــستملح، لفــاء: الــذلف

  .دقة اخلصر وضمور البطن: ّالعظيمة العجيزة، القب والقبب: الضامرة البطن، العجزاء
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والرداءة على هذا النص؛ ومن هذا وأمثاله تتبدى أصول العالقة بني البالغة 
ال اليتسع لذكر أكثر مما سلف،  والشيء بالشيء َّوالنقد القدمي، ولكن ا

ّمن أراد التوسعِيقاس ل ْ َ.  



  
١٣٧  حسني األسود.  أ– أصول العالقة بني البالغة والنقد القدمي 
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