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 علم البالغة (مفهومه ونشأته وتطوره وفروعه)

    مفهوم علم البالغة:أوال: 

كان األعاجم المسلمون يلحنون عند قراءتهم القرآن لعدم قدرتهم على إعراب كالمهم إعرابا سليما لجهلهم   
بدالالت اإلعراب، ففكر العلماء في وضع علم يحفظ إعراب الكالم خشية إن استمر األمر على هذه الحال فساد 

ما أصبح بعض المتكلمين ال يحسن استعمال ملكة المتكلمين فينغلق القرآن والحديث وسموا هذا العلم النحو. ول
األلفاظ فيما وضعت له، احتيج إلى حفظ الموضوعات اللغوية فألفت المعاجم. ولما كان الكالم مرتبطا بأحوال 
المتخاطبين أو الفاعلين إذ لكل مقام مقال يختص به، فال يكمل المعنى حتى يضاف إلى معاني األلفاظ وإعرابها العلم 

وحال السامع والمقام الموجودين فيه. فقد يريد المتكلم الزم اللفظ ال معناه الظاهر مثل قوله: ركب  بحال المتكلم
فالن البحر، وإنما يريد أنه قام بعمل صعب ولم يرد أنه ركب البحر حقيقة، للزوم الصعوبة ركوب البحر، وقد يريد 

هذه الصفة وهو إكرام الضيف. وهذه المعاني ال نصل سببها كقوله: زيد كثير الرماد، وإنما أراد السبب الذي جعله ب
إليها بالرجوع إلى قواعد النحو وال بالبحث في المعاجم. لذلك وضع العلماء علما عرف بعلم البالغة. (ينظر: ابن 

   خلدون، المقدمة). وهو علم واسع ينظر في مسائل مختلفة في الكالم، إذ قسمه العلماء فيما بعد إلى علوم ثالثة هي:

وهو علم تعرف به أحوال اللفظ العربي التي بها يطابق اللفظ مقتضى الحال. والمقصود من هذا  . علم المعاني:1
التعريف أن الكالم يختلف باختالف المقامات، وإنما يكون الكالم بليغا إن وافق المقام، فلكل من التهنئة والتعزية، 

ح له ال يصلح لغيره، والعلم الذي يمكِّن المتكلم من وضع الكالم واإلطناب واإليجاز، وااللتماس واألمر، مقام يصل
  في مقامه المناسب هو علم المعاني.

  هو علم يعرف به إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الداللة.  . علم البيان:2

  .ومن هذا المنطلق يتفاوت الكتاب والشعراء تفاوتا كبيرا

ه وجوه تحسين الكالم بعد رعاية المطابقة لمقتضى الحال، وبعد رعاية وضوح هو علم تعرف ب . علم البديع:3
  الداللة. 

يساعد العارف به على إنشاء كالم عربي بليغ متفق ومقتضى الحال في لفظ حسن، وتمييز الجيد من  ثانيا: ثمرته:
  الشعر والنثر من الرديء، ومعرفة مواضع إعجاز القرآن الكريم.

  مر هذا العلم بمراحل مختلفة يمكن تلخيصها في ما يلي: ثالثا مراحل نشأته:
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جمع أحسن األشعار واألقوال، وبيان وجوه حسنها، وفي المقابل ذكر أشعار وأقوال رديئة وذكر المرحلة األولى: 
وجوه رداءتها، هذا العمل كان يسمى علم األدب، من أهم األعالم الذين ألفوا كتبا في هذا المجال: الجاحظ 

 هـ) في كتابه الكامل في اللغة واألدب وغيرهما.285هـ) في كتابه البيان والتبيين، والمبرد (ت255(ت
اهتم البالغيون في هذه المرحلة بأحد أمرين: األمر األول دراسة اإلعجاز القرآني مع السعي إلى  المرحلة الثانية:

ي إعجاز القرآن، والخطّابي هـ) صاحب النكت ف384الكشف عن خصائصه اللغوية من أمثال الرماني (ت
هـ) إعجاز القرآن، واألمر الثاني نقد النصوص األدبية النثرية 403هـ) بيان إعجاز القرآن، والباقالني (388(

هـ) في كتابه نقد الشعر، وعبد اهللا بن 337والشعرية ومن أهم األعالم المنتمين إلى هذا االتجاه: قدامة بن جعفر (
  هـ) صاحب كتاب الصناعتين. 395بديع، وأبو هالل العسكري (هـ) كتابه ال296المعتز (

اتضح علم البالغة في هذه المرحلة وربط بعلم النحو، يمثل هذه المرحلة عبد القاهر الجرجاني  المرحلة الثالثة:
  هـ)، في كتابه دالئل اإلعجاز.471(ت

صياغة القواعد النهائية لهذا العلم، والفصل اهتم العلماء في هذه المرحلة بتحديد المصطلحات، و المرحلة الرابعة:
بين موضوعات علوم البالغة الثالثة: البيان وعلم المعاني والبديع، أشهر أعالم هذه المرحلة: أبو يعقوب السكاكي 

هـ)، ولم يضف العلماء جديدا إلى علم البالغة بعد هذين العالمين إال 739هـ)، وتلميذه القزويني(ت626(ت
  ال تمس جوهر البالغة.إضافات بسيطة 

أهداف البالغيين ثالثة: هدف ديني يتمثل في الكشف عن إعجاز القرآن، ونقدي يبحث في اإلبداع األدبي،  ملحوظة:
وتعليمي يساعد الناشئة على التمكن من اللغة العربية؛ ولهذا يمكن تصنيف البالغة العربية القديمة صنفين اثنين: 

األولين، وتعليمية تعمل على تحقيق الهدف األخير وال يراعى التيسير إال في النوع  علمية تسعى إلى تحقيق الهدفين
  الثاني منها. 

  فلما أصبح علم البالغة صعب الفهم، اعتمد البالغيون طرائق مختلفة لتيسيره نذكر منها:

تلخيص الكتب المطولة أو ما يعرف بالمتون: كالتلخيص للقزويني الذي لخص فيه جزءا من مفتاح العلوم   .1
  للسكاكي.

هـ) لتلخيص القزويني وكتابه بعنوان (الشرح المطول على 792شرح الكتب المختصرة: كشرح التافتازاني (ت  .2
  التلخيص)،  وهو أشهر شروح التلخيص.

د به الطريقة التي تدرس بها البالغة، فإما أن تدرس على طريقة المتكلمين وإما أن ويقص التيسير في المنهج: 
هـ) صاحب كتاب 637تدرس على طريقة األدباء، من أشهر من حاول تيسير البالغة من حيث المنهج ابن األثير (

  المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر.
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 الــخــــــبـر 
الكالم نظروا  الخبر عند البالغيين كل كالم يحتمل الصدق والكذب لذاته. وإنما قالوا لذاته ألن علماءتعريف الخبر:  .1

 في الخبر من عدة وجوه للحكم عليه بالصدق أو الكذب هي أن:
 هذا ولدي. أن يكون موافقا للواقع موافقا العتقاد المخبر، كأن يشير األب إلى ولده ويقول:الحالة األولى:  - 
 أن يكون مخالفا للواقع موافقا العتقاد المخبر، كقول الجاهل: شفى الطبيب المريض.الثانية:  الحالة - 
 أن يكون موافقا للواقع مخالفا العتقاد المخبر، كقول المنافق: محمد رسول اهللا.الحالة الثالثة:  - 
    أحمر. الماءلون  أن يكون مخالفا للواقع مخالفا العتقاد المخبر، كقول رجل عاقل:  الحالة الرابعة: - 

على أن الخبر يكون صادقا في الحالة األولى، وكاذبا فـي الرابعـة،    (فالسفة) اتفق العلماء بالغيون ومتكلمون
بعض المعتزلة إلى أنه صادق في الحالة الثانية ألنه يوافق اعتقاد المخبـر،  واختلفوا في الحالتين الثانية والثالثة، فذهب 

 ﴿خالف اعتقاد المخبر، واحتجوا بقوله تعـالى:  وكاذب في الحالة الثالثة ألنه ي               

                       إذ حكم اهللا علـى  1﴾ (المنافقون ،(

قولهم: ﴿المنافقين في        ﴾.بالكذب مع مطابقته للواقع ألنهم ال يعتقدون ذلك 

البالغيين أبعدوا العنصرين (اعتقاد المخبر، والنظر في الواقع) وقالوا: إنما يكون احتمال الخبر للصـدق   ولكن
والكذب بالنظر إلى مفهوم الكالم الخبري ذاته، دون النظر إلى المخبر أو الواقع. إذ لو نظرنا إلى المخبر أو إلى الواقع 

ن األخبار ما هو مقطوع بصدقه ال يحتمل كذبا، وما هـو مقطـوع   عند الحكم على الخبر بالصدق والكذب لوجدنا أن م
بكذبه ال يحتمل صدقا. فكالم اهللا ورسوله والبديهيات المألوفة كقولنا: السماء فوقنا، أو ماء البحر ملح. صـدق أبـدا ال   

   كذب أبدا. يحتمل الكذب. وقولنا: الجزء أكبر من الكل، أو في الشهر عشرون يوما.
 تتكون الجملة أساسا من ركنين اثنين: المخبر عليه والمخبر به.ركنا الجملة:  .2
 هو المحكوم عليه ويسمى المسند إليه. وهو الذي ألحقنا به حكما ما.المخبر عليه:  -
 وهو الحكم الملحق بالمسند إليه، ويسمى المسند.المخبر به:  -

الب محكوم عليه أي مسند إليه، ومجتهد هو ما حكم به فقد حكمنا في قولنا: "الطالب مجتهد" على الطالب باالجتهاد. فالط
على المسند إليه ويسمى المسند. وحكمنا في قولنا "نجح الطالب" على الطالب بالنجاح. وعليه فإن الطالب مسـند إليـه   

  ونجح مسند. وال يكون المسند إليه إال اسما لذلك عد النحاة اإلسناد عالمة من عالمات االسم. قال ابن مالك:
  بالجر والتنوين والندا وأل     ومسند لالسم تمييز حصل

ويكون عادة مبتدأ له خبر أو ما أصله مبتدأ كاسم كان وأخواتها، أو الفاعل أو نائب الفاعل، والمسند هو الفعل التام أو  
الجملة دون المسـند   المبتدأ المكتفي بمرفوعه أو خبر المبتدأ أو ما أصله خبر المبتدأ كخبر كان وأخواتها.وكل كلمة في

والمسند إليه غير المضاف إليه وصلة الموصول تسمى قيدا، وقيود الجملة هي أدوات الشرط، وأدوات النفي، والمفاعيل 
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الخمسة (به، فيه، معه، ألجله، مطلق) والحال، والتمييز، واألفعال الناسخة، والتوابع األربعة (النعت والعطف والتوكيد 
  والبدل).

  أغراض الخبر .3
 تعود أغراض الخبر إلى أصلين هما:

 .وهو أن يكون المتكلم يعلم الخبر والمستمع ال يعلمه، مثل: العلم نور فائدة الخبر:  - أ 
أن يوجه المتكلم خبرا إلى المستمع ليعلمه أنه على علم بذلك الخبر،  كأن يقول أحـدهم لصـاحبه:   الزم الفائدة:   - ب 

  أنت طالب.
 أنه قد يخرج عن هذين األصلين إلى أغراض أخرى نذكر منها تمثيال: غير

  :من خير فقير﴾ (القصص 24االسترحام نحو: ﴿رب إني لما أنزلت إلي.(  
 نِّي﴾ مريمم ظْمالْع نهِإنِّي و ب04إظهار الخشوع، نحو: ﴿ر. 
 ا ُأنْثَى﴾ آل عمران  إظهارتُهعضِإنِّي و ب36التحسر: نحو ﴿ر.  
 .(لمن يعلم ذلك) إظهار السرور نحو: تحصلت على الجائزة األولى 
  وقًا﴾ اإلسراءهز َل كَاناطالْب ُل ِإناطقَ الْبهزقُّ والْح اء81إظهار الفرح بمقبل والشماتة بمدبر: نحو ﴿ج. 
 للمسيء:  أحسنت. التوبيخ: نحو قولك 
من شروط بالغة المتكلم مراعاته لما يقتضيه الحال، ولذلك يجب عليه مراعاة حالة المخاطـب   أضرب الخبر:  .3

 ليبني له كالما يتالءم مع موقفه تجاه الفكرة التي يريد إيصالها إليه، وال يكون المستمع إال أحد ثالثة:
 كالم غير مؤكد، ويسمى هذا الضرب من الخبر ابتدائيا.فعلى المتكلم أن يرسل ال خالي الذهن من الحكم:  -أ 
 مترددا بين قبول الحكم ورفضه، فيتعين على المتكلم توكيد كالمه وهذا الضرب من الخبر طلبيا.  - ب 
 وهنا يجب على المتكلم توكيد كالمه بمؤكدين أو أكثر. منكرا للحكم غير قابل له:  - ج 

)ِإذْ َأرسلْنَا ِإلَـيهِم اثْنَـينِ فَكَـذَّبوهما    13واضرِب لَهم مثَالً َأصحاب الْقَرية ِإذْ جاءها الْمرسلُون( ﴿ مثال: قال تعالى:
)لُونسرم كُمفَقَالُوا ِإنَّا ِإلَي نَا بِثَاِلثزز14فَعا َأنْزمثْلُنَا وم شَرِإالَّ ب ا َأنْتُمِإلَّـا     ) قَالُوا م َأنْـتُم ِإن ءشَـي ـنم نمحَل الر

)ونب15تَكْذ)لُونسرلَم كُمِإنَّا ِإلَي لَمعنَا يب16 -13)﴾ يس (16) قَالُوا ر.( 

 فقوله: أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما ابتدائي، وقوله: إنا إليكم مرسلون طلبي، وقوله: إنا إليكم لمرسلون إنكاري.

وات التوكيد: إن، أن، الم االبتداء، نونا التوكيد، الحروف الزائدة كتفعل واستفعل، التكريـر، قـد، تقـديم    وأشهر أد
  الفاعل المعنوي (الطالب اجتهد)، ضمير الفصل (التأخر هو الغياب).

  خروج الخبر على مقتضى الظاهر: .4
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لم يؤكده ألن المستمع خالي الـذهن مـن   ملخص العنصر السابق أن المتكلم إذا وجه الكالم للمستمع ألول مرة 
الحكم الذي يريد المتكلم إخباره به، فإذا أخبره والحظ ترددا من المستمع أكده ليقنعه برأيه، فـإذا رآه مصـرا علـى    
رفضه زاد في تأكيده. غير أن المتكلم قد يرى ضرورة إلخراج كالمه على هذا األصل استنادا إلى قرائن يلحظهـا،  

م لخالي الذهن، وقد ال يؤكد الكالم مع مخاطبته للمتردد أو للمنكر وإذا فعل ذلك فقد أخرج الخبر علـى  فقد يؤكد الكال
 مقتضى الظاهر وهذه بعض الحاالت التي يلجأ فيها المتكلم إلى الخروج على مقتضى الظاهر:

يه الخبر كما يلقـى إلـى خـالي    إذا الحظ المتكلم العالم بفائدة الخبر مخالفا لعلمه أنزله منزلة الجاهل، فيلقي إل   -أ 
الذهن، وإنما ينزل هذه المنزلة توبيخا له على عدم عمله بمقتضى علمه، ومما استند إليه البالغيون لتأكيد صحة مـا  

نم ةري الْآخف ا لَهم اهنِ اشْتَروا لَمملع لَقَدذهبوا إليه من تنزيل المخالف لعلمه منزلة الجاهل قوله تعالى:﴿ و   خَلَـاق
). وإنما وصفهم في البداية بالعلم ثـم وصـفهم بـأنهم ال    102ولَبِْئس ما شَروا بِه َأنْفُسهم لَو كَانُوا يعلَمون﴾ البقرة (

  يعلمون تنزيال لهم منزلة من ال يعلم لمخالفة عملهم علمهم.
الذهن منزلة السائل المنكـر، كقولـه تعـالى:    أما إذا تقدم في الكالم ما يشير إلى حكم الخبر، فإنه ينزل خالي   - ب 

). إذ يفهم من الجملة وما أبرئ نفسي أن الـنفس محكـوم   53﴿وما ُأبرُئ نَفْسي ِإن النَّفْس لََأمارةٌ بِالسوء﴾ (يوسف 
ألنه لم يتأكد منه عليها بأمر سيء، وال بد أن يتطلع المستمع إلى الفصل في هذا الحكم، فينزله المتكلم منزلة المنكر 

  بعد، ويؤكد كالمه فيقول: إن النفس ألمارة بالسوء.
وإذا كانت للمنكر دالئل لو تأملها لقبل الحكم فإنه ينزل منزلة خالي الذهن، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿وِإلَهكُم ِإلَـه    -ج 

 )..163واحد لَا ِإلَه ِإلَّا هو الرحمن الرحيم﴾ البقرة(

وقد ينزل غير المنكر منزلة المنكر إذا بدت أمارات اإلنكار في أعماله وتصرفاته، ومن ذلك قوله تعالى:  
 ).15﴿ثُم ِإنَّكُم بعد ذَِلك لَميتُون﴾ المؤمنون(

  تنبيه:

  قد يكون الخبر جملة اسمية وقد يكون جملة فعلية. وقد يكون جملة مثبتة وقد يكون جملة منفية. -
 الجملة الفعلية على التجدد نحو: يطيع زيد أباه، والحدوث في زمن معين نحو: أشرقت الشمس. تعبر  -

 وتعبر الجملة االسمية على الثبات نحو: زيد طويل.
 


