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 نشأة البالغة وأهّم أعالمها ومصادرها
 

عرف العرب فّن القول يف اجلاىلية، وكان ىذا الفّن نتيجة الطّبع والتذّوق الفطري، واخلربة باألشياء من حوذلم 
وظّل األمر ىكذا حّّت يف صدر اإلسبلم، كما . ولذلك ال صلد عندىم حتديدا دلصطلح الببلغة. كما عرفوىا وعايشوىا

. أنّنا ال صلد تفريقا بني الفصاحة والببلغة، وال بني الببلغة والنقد
وبانفتاح العرب على األمم األخرى، منذ أواخر عهد اخللفاء الرّاشدين، مرورا بالّدولة األموية، بدأ العرب يف 

كما كان فساد األذواق، واضلراف ادللكات، وتضاؤل الطّبع يف . إنتاج مؤلّفات جديدة يف الّلغة واألدب والنقد والببلغة
نفوس العرب، سببا يف تدوين قواعد تقاس هبا ببلغة الكبلم، لتعصمو من اخلطأ يف األسلوب والبيان، إضافة إىل الّرغبة يف 

. فهم أسرار إعجاز القرآن الكرمي
وقد اشرتك يف القيام هبذه ادلهّمة كثري من الّشعراء واخلطباء، وفحول الكّتاب، والّرواة، وعلماء الّلغة واألدب، 

: ومن أوائل العلماء اّلذين ألّفوا يف الببلغة. والنّ ّقاد اّلذين مجعوا بني الثّقافة العربية والثّقافات األخرى
الذي ذكر فيو كثريا من آيات القرآن، وحّلل " رلاز القرآن"يف كتابو  (ه206-ه112)أبو عبيدة معمر بن ادلثّّن  (1

﴿َوَسِل القريَة : يقول يف تعليقو على اآلية الكرمية. عنده مرادفة لكلمة التفسري أو الّتأويل" رلاز"وكانت كلمة . ببلغتها
(. 22)"وسْل أىل القرية اّليت كّنا فيها ومن يف العري: "ففي ىذا حذف. اّليت كّنا فيها والعري اّليت أقبلنا فيها﴾

اىتّم فيو بالّتخريج الّنحوي لآليات، وشرح األلفاظ شرحا لغويّا مستعينا ". معاين القرآن"، يف كتابو (ه207)الفرّاء  (2
فيما –و وردت فيو إشارات إىل قضايا أصبحت . يف ذلك بشواىد من الّشعر، وشلّا ىو متعارف عليو من كبلم العرب

كيف تربح الّتجارة؟ : ﴾ رّّبا قال القائل...وقولو ﴿فما َرِِبْت ِِتارهتم»: يقول الفرّاء. من صميم الّدراسات الببلغية- بعد
وإّّنا يربح الّتاجر، وذلك من كبلم العرب، ربح بيُعك، وخسر بيعك، فحُسن القول بذلك؛ ألّن الرّبح واخلسران إّّنا 

ومثلو من كتاب ا ﴿فإذا عزم األمُر﴾ وإّّنا العزمية . ىذا ليل نائم: ومثلو من كبلم العرب. يكونان يف الّتجارة فُعلم معناه
. ويندرج ىذا ضمن ما مّسي يف الببلغة العربية، فيما بعد، باجملاز« ...للّرجال

: (ه256/ 255- ه160)أبو عمرو عثمان بن ِبر اجلاحظ  (3
من أوائل اّلذين حتّدثوا عن موضوع اإلعجاز، وعّللوه ّبا يف القرآن من نظم غريب، وما يف تأليفو »كان اجلاحظ 

ومع أّن ىذا الكتاب مل يصل إلينا، فإنّنا نستطيع أن نرى يف " نظم القرآن"من تركيب بديع، بل إنّو أفرد لذلك كتابا مسّاه 
وىو يرى أّن إعجاز القرآن . ومل ختُل كتبو األخرى من ذكره للموضوع. «عنوانو اِّتاه اجلاحظ يف تعليل اإلعجاز وتفسريه

ويف كتابنا ادلنّزل اّلذي يدلّنا على أنّو صدق نظمو البديع الّذي ال يقدر على مثلو »": احليوان"يف نظمو؛ يقول يف كتابو 
. «العباد، مع ما سوى ذلك من الّدالئل اّليت جاء هبا َمن جاء بو

اّلذي مجع فيو كثريا من آراء العرب يف الّنظم والّشعر، وحتديدىم دلعّن " البيان والتبيني" كما أّلف اجلاحظ كتاب 
. ، وىي أّول صحيفة يف الببلغة وعناصرىا"بشر بن ادلعتمر"الببلغة والفصاحة، وفيو صحيفة 

ذكر فيو مثانية عشر لونا ". البديع"ه كتابا مسّاه 274أّلف عام . (ه296- ه247)أبو العّباس عبد ا بن ادلعتّز  (4
حينذاك يطلق على فنون الببلغة بأنواعها، على غري ما ىو متعارف عليو اليوم مثبل، " البديع"وكان لفظ . من ألوان البديع
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أنّو أّول من أطلق ىذا الّلفظ أو استعمل  (البديع)وال يعين سبقو إىل التأليف يف . حيث يعين البديع الفنون البديعية فقط
ىذه الكلمة، بل لقد استعملها غريه شلّن جاء قبلو كاجلاحظ مثبل، ولكّن ابن ادلعتّز كان أّول من أفرد للبديع كتابا وخّصو 

. بالّتأليف، وكان أّول من حاول مجع فنون البديع يف كتاب واحد
 ويذكر ابن ادلعتّز أّن غرضو من تأليف ىذا الكتاب إثبات أّن اَدثني مل يسبقوا ادلتقّدمني إىل شيء من أبواب 

البديع، وكّل ما فعلوه أّّنم أكثروا منو، وتفّرعوا فيو، وأضافوا إليو، ويف القرآن الكرمي، والشعر العريب القدمي، وأحاديث 
لُِيعَلم أّن بشارا ومسلما وأبا نواس ومن تقّيلهم وسلك سبيلهم مل »: يقول. ما يثبت ذلك- صلى ا عليو وسّلم–النيب 

مثّ إّن حبيب . يسبقوا إىل ىذا الفّن ولكّنو كثر يف أشعارىم فُعرف يف زماّنم حّّت مّسي هبذا االسم فأعرب عنو ودّل عليو
بن أوس الطائي من بعدىم ُشِغف بو حّّت غلب عليو وتفرّع فيو وأكثر منو فأحسن يف بعض ذلك وأساء يف بعض وتلك 

. «عقىب اإلفراط ومثرة اإلسراف
 وفّصل ابن ادلعتز يف احلديث عن الفنون البديعية، وزلاسن الكبلم يف كتابو، وأكثر من ضرب األمثلة عليها، 

وغاص يف كنوز األدب العريب القدمي، واستخلص من نصوص . وأعلن أنّو مل يأِت بكّل شيء وأّن لغريه أن يزيد عليو
القرآن الكرمي واحلديث النبوي، ومن النثر والّشعر ّناذج تثبت ما أراد؛ وىو أّن ىذا اّلذي يطلق عليو ادثون اسم البديع، 

وكان ذلذا الكتاب أثر واضح يف ميدان الببلغة، وذلك ّبا مجع من فنون، واقرتح من أمساء . إّّنا ىو فن قدمي معروف
. ومصطلحات، مّهد هبا الطريق دلن جاء بعده

، وأشار إىل أنّو ألّفو ليكمل بو النقص اّلذي "نقد الشعر"فأّلف كتابو  (ه337)وجاء بعده قدامة بن جعفر 
، الذي أّلف (ه386)مثّ ظهرت دراسات ببلغية لبعض ادلتكّلمني، كعلي بن عيسى الّرماين . الحظو عند من سبقوه

يف كتابو إعجاز القرآن، وىو من أعبلم  (ه406)، وأيب بكر زلمد بن الطيب الباقبلين "النكت يف إعجاز القرآن"كتاب 
حتّدث فيو عن صناعة " عيار الشعر"الذي أّلف كتاب  (ه322)ادلتكّلمني يف عصره، ل تأيت دراسة ابن طباطبا العلوي 

.   الشعر، وببلغتو
كتاب الصناعتني، وقصد بالصناعتني الشعر  (ه395)ويف القرن الرابع اذلجري، أّلف أبو ىبلل العسكري 

. والنثر، تطّرق فيو إىل العديد من ادلسائل الببلغية اليت عاجلها السابقون، وأضاف مسائل أخرى
، جعلو يف مئة باب، مجع كّل ما قّدمو "العمدة يف صناعة الشعر ونقده "(ه463)وأّلف ابن رشيق القريواين 

، حيث فّرق فيو "سّر الفصاحة "(ه466)وكتب ابن سنان اخلفاجي . الببلغيون والنقاد من قبلو وأضاف مسائل جديدة
فصاحة الكلمة ادلفردة، وفصاحة الكبلم، وذكر : بني الببلغة والفصاحة، كما ذكرنا سابقا، وقّسم الفصاحة إىل

. شروطهما
" أسرار الببلغة"؛ ففي كتاب "دالئل اإلعجاز"و" أسرار الببلغة"بكتابيو  (ه471)ليأيت عبد القاىر اجلرجاين 

. كما تطّرق فيو إىل الّسرقات، وبعض ألوان البديع. دراسات واسعة تتناول ِبوث علم البيان، من تشبيو، ورلاز، واستعارة
.  ففيو ِبوث كثرية ىي أصول علم ادلعاين، كما حتّدث فيو عن الكناية والتمثيل، واجملاز، واالستعارة" دالئل اإلعجاز"أّما 

، ومل يشر إليو؛ حيث يقول يف موضع من (علم ادلعاين)ولئلشارة، فإّن عبد القاىر مل يستخدم ىذا االصطبلح 
وأّما التطبيق واالستعارة وسائر أقسام البديع فبل شبهة أّن احلسن والقبح ال يعرتض الكبلم هبما إالّ من »": أسرار الببلغة"



3 

 

حيث يعترب االستعارة قسما من أقسام البديع، فكان « ...جهة ادلعاين خاصة من غري أن يكون يف ذلك لؤللفاظ نصيب
الكّشاف عن حقائق "، وتناول يف تفسريه (ه538)إىل أن جاء الزسلشري . يرى علوم الببلغة علما واحدا تتفرّع أِباثو

جوانب من الببلغة، وُعرف عنو أنّو أّول من مّيز بني علمي ادلعاين والبيان، " التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل
. وعنده اكتمل العلمان، أّما علم البديع فلم يكن عنده علما مستقبلّ بذاتو

حيث خّصص القسم الثالث منو للببلغة، وقّسمها ثبلثة " مفتاح العلوم"بكتابو  (ه626)وجاء الّسكاكي 
. وهبذا يكون قد مّيز بينها، وفّصل يف كّل منها. ادلعاين، والبيان، والبديع: أقسام

وقد نال ىذا الكتاب شهرة واسعة يف رلال الببلغة، حيث قام كثري من الباحثني بدراستو وشرحو وتلخيصو، 
فمعظم الذين جاءوا من بعد السكاكي نسجوا . حيث استأثر باىتمامهم وعنايتهم، كأنّو مل يُؤلَّف يف الببلغة كتاب غريه

على منوالو، وكان الغرض من زلاوالهتم تلك اإليضاح والتبسيط عن طريق اإلجياز والتلخيص، وقد اعتّن أصحاهبا منذ 
ويرى . عصر السكاكي وما بعده بادلناقشات العلمية دون العناية برتبية الذوق، ففقدت الببلغة بذلك ىدفها الرئيس

أنّو مل يعد ىناك إبداع يف الببلغة بعد اجلرجاين والزسلشري، وإّّنا كانت " الببلغة تطور وتاريخ"يف كتابو " شوقي ضيف"
. مرحلة مجع وتصنيف وتقعيد وفصل للببلغة عن األدب، ومّسى ىذه ادلرحلة ّبرحلة اجلمود يف الببلغة

 

 


