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 األستاذ عمر بورنان

  مفهوم البالغة

  .»اإلجياز يف غري عجز، واإلطناب يف غري َخَطل«: قال أعرايب وقد سئل عن معىن البالغة

تَّايب كل مـن أفهمـك حاجتـه مـن غـري إعـادة وال حبسـة وال اسـتعانة فهـو بليـغ، فـإن أردت اللسـان الـذي «: قال العَ
  .»الباطل يف صورة احلقيروق األلسنة، ويفوق كل خطيب، فإظهار ما غمض من احلق، وتصوير 

مل يفسر أحد البالغة تفسـري : قال إسحاق بن حسان: يف كتابه الصناعتني، )هـ395ت(قال أبو هالل العسكري 
البالغــة اســم ملعــان جتــري يف وجــوه كثــرية، منهــا مــا يكــون يف الســكوت، ومنهــا مــا يكــون يف : ابــن املقفــع؛ إذ قــال

فعامـة مــا . يكــون سـجعا، ومنهــا مـا يكــون خطبـا، ورمبــا كانـت رســائلاالسـتماع، ومنهــا مـا يكــون شـعرا، ومنهــا مـا 

منهــا مــا يكــون يف  :فقولــه .يكــون مــن هــذه األبــواب فــالوحي فيهــا واإلشــارة إىل املعــىن أبلــغ، واإلجيــاز هــو البالغــة
عنـد السكوت، فالسكوت يسمى بالغة جمازا، وهو يف حالة ال ينجع فيها القول وال ينفع فيهـا إقامـة احلجـج، إمـا 

هلـوى، وال يرتـدع بكلمـة التقـوى،  جاهل ال يفهم اخلطاب، أو عند وضيع ال يرهب اجلواب، أو ظامل سليط حيكم 
طـق : ولـه وجـه آخـر وهـو قـوهلم... وإذا كان الكالم يعرى من اخلري أو جيلـب الشـر فالسـكوت أوىل كـل صـامت 

سـل : وقـد قـال الرقاشـي. ، واملوعظة فيها قائمةمن جهة الداللة، وذلك أن دالئل الصنعة يف مجيع األشياء واضحة
ــارك، وغــرس أشــجارك، وجــىن مثــارك؟ فــإن مل جتبــك حــوارا أجابتــك اعتبــارا وقــد قــال بعــض ... األرض، مــن شــق أ

حلجة، واملعرفة مبواقع الفرصة: مجاع البالغة: اهلند حلجة. البصر  كان أبو األسود شيعة لعلي بـن ... ومن البصر 
قـال كـذبتم، إنكـم ختطئـون، . ، وكان جريانه عثمانية فرمـوه يومـا، فقـال أترمـونين؟ قـالوا بـل هللا يرميـكأيب طالب 

هلـم  : دخل عمرو بن العاص على معاوية وهـو يتغـدى فقـال لـه: عن املدائين قال. ...وإن هللا لو رماين ملا أخطأ
أمـا علمـت  عمـرو أن مـن شـراهة املـرء أال يـدع يف بطنـه : لفقـا. هنيئا  أمري املـؤمنني، أكلـت آنفـا: فقال. عمرو

فقـال وحيـك ملـن بقيتـه؟ أملـن هـو أوجـب حقـا مـن أمـري املـؤمنني؟ . مستزادا ملستزيد؟ فقال قد فعلت  أمـري املـؤمنني
مـا : فقال عمرو. قال فال أراك إال ضيعت حقا حلق لعلك ال تدركه. قال ال، ولكن ملن ال يعذر عذر أمري املؤمنني

أول البالغـــة اجتمـــاع آلـــة البالغـــة، وذلـــك أن يكـــون  :وقـــال حكـــيم اهلنـــد. مث دىن فأكـــل! لقيـــت منـــك  معاويـــة
 ...اخلطيب رابط اجلأش، ساكن اجلوارح متخري اللفـظ ال يكلـم سـيد األمـة بكـالم األمـة، وال امللـوك بكـالم السـوقة

ة جودة القرحية وطالقة اللسان، وذلك من فعل هللا تعاىل أول البالغة اجتماع آلة البالغة وأول آالت البالغ :فقوله
ومـــن متـــام آالت البالغـــة التوســـع يف معرفـــة العربيـــة، ووجـــوه ... ال يقـــدر العبـــد علـــى اكتســـابه لنفســـه واجتالبـــه هلـــا

. ومعرفــة املقامــات ومــا يصــلح يف كــل واحــد منهــا مــن الكــالم... االســتعمال هلــا، والعلــم بفــاخر األلفــاظ وســاقطها
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البالغـة حكمـة حتـت : وهـذا مثـل قـول اآلخـر .البالغـة قـول يسـري يشـتمل علـى معـىن خطـري :ل بعض احلكماءوقا
ملـن هـو؟ : ومثاله قول األعرايب وقد سئل عن مـال يسـوقه. البالغة علم كثري يف قول يسري: وقول اآلخر. قول وجيز

  .د اخلطرية، واحلكم البارعة اجلسيمةفقال  يف يدي، فأي شيء مل يدخل حتت هذا الكالم القليل من الفوائ

 أمهية علم البالغة

  
لتحفظ ... اعلم«: يف كتابه الصناعتني) ه395ت(قال أبو هالل العسكري  لتعلم، وأوالها  –أن أحق العلوم 
 فينبغي من... علم البالغة، ومعرفة الفصاحة، الذي به يعرف إعجاز كتاب هللا تعاىل -بعد املعرفة  جل ثناؤه

هذه اجلهة أن يقّدم اقتباس هذا العلم على سائر العلوم بعد توحيد هللا تعاىل ومعرفة عدله والتصديق بوعده ووعيده 
 .08، 07ص» على ما ذكر

إذا تصفحنا الفضائل لنعرف منازهلا يف الشرف، ونتبني مواقعها من «): هـ471ت(وقال عبد القاهر اجلرجاين 
َهلا هنالك، إذ العظم، ونعلم أيٌّ أحق منها  لتقدمي، وأسبق يف استيجاب التعظيم، وجد العلم أوالها بذلك، وأوّ

ن اإلنسان من سائر احليوان إال بتخطيط ... ال شرَف إال وهو السبيل إليه، وال خري إال وهو الدليل عليه لواله ملا 
ترى أحدا يدفعه أو ينفيه، فأما فهذا يف فضل العلم ال جتد عاقال خيالفك فيه، وال ... صورته، وهيئة جسمه

املفاضلة بني بعضه وبعض، وتقدمي فن منه على فن، فإنك ترى الناس فيه على آراء خمتلفة، وأهواء متعادية، ترى  
كال منهم حلبه نفسه، وإيثاره أن يدفع النقص عنها، يقدم ما حيسن من أنواع العلم على ما ال حيسن، وحياول 

مث إنك ال ترى علما هو أرسخ أصال، وأبسق ... ه، والطعن على أهله والغض منهمالزراية على الذي مل حيظ ب
، وأكرم نتاجا، وأنور سراجا، من علم البيان الذي لواله مل تر لسا حيوك الوشي،  ، وأعذب ِوردًا فرعا، وأحلى جىنً

يك احللو اليانع من ويصوغ احللي، ويلفظ الدر، وينفث السحر، ويقري الشهد، ويريك بدائع من الزهر، وجين
ها لبقيت كامنة مستورة وملا استبنَت هلا يد الدهر صورة،  ا وتصويره إ لعلوم وعنايته  ثمر، والذي لوال حتفيه  ال
هلتها، واستوىل اخلفاء على مجلتها، إىل فوائد ال يدركها اإلحصاء وحماسن ال حيصرها  والستمر السرار 

  »االستقصاء

 

 


