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 البالغة مفهومها وأساسها ونشأتها
 

 

 علم البالغة : -  
نة النبوية  :بأساليب البلغاِء وثانياومقابلتِها  هو دراسة القرآن الكريم في التعبير ، :إنَّ األساس الذي بنيْت عليه البالغةُ أولا  ذلك لتوضيح كالِم أبلِغ والسُّ

 الخلق صلى هللا عليه وسلم ، ثم انتقلْت للكالم عن بالغة الشِّعر خاصةا والنثر ِعامةا في كالم العرِب األقحاِح.

 أساس علم البالغة : - 
 يقوُم علم البالغة على أساسين هما :

المرجُع األول في الحكم على الفنون األدبية ، فيجُد القارُئ أو السامع في بعض األساليب من جرِس الكلمات وحالوتها ، الذوُق الفطريُّ الذي هو  -1

 وقوِة المعاني وسموِّ الخياِل ما ليجُد في بعضها اآلخر ، فيفضُل األولى على الثانية . -والتئام التراكيب وحسِن رصفها 

ُل القادر على المفاضلة والموازنة والتعليِل ،وصحِة المقدمات ، لتبنَى عليها أحكاٌم يطمئُن العقل إلى جدارتِها ، ويسلُِّم البصيرةُ النفَّاذةُ ، والعق -2

تِها  بصحَّ

 نشأة علم البالغة : -
ُن والتبييُن ، وقيل: هو الجرجاني هناُك اختالٌف كبير في هذا الصدد؛ فمنهم من يقوُل: واضُع علم البالغة هو الجاحظُ وخاصة في كتابه القيِِّم البيا

 هـ بكتابيه دلئل اإلعجاِز وأساس البالغة471المتوفى 

 هـ بكتابه البديع ، وقيل: السكاكيُّ بكتابه المفتاح ...296وقيل: هو ابن المعتزِّ المتوفى 

 الغاية من البالغة: - 

أثٌر ساحر ٌ،مع مالئمة كلِّ كالٍم للموطِن الذي يقال فيه ، واألشخاُص الذين تأديةُ المعنى الجميل واضحاا بعبارٍة صحيحة فصيحة ٍ،لها في النفس 

 يُخاطَبون .

 عناصر البالغة : - 
قعه ،و موضوعاته هي لفظٌ ومعناى ، وتأليٌف لأللفاظ يمنُحها قوةا وتأثيراا وحسناا ، ثم دقةٌ في اختيار الكلمات واألساليب على حسب مواطن الكالم وموا

 عين ، والنزعِة النفسية التي تتملكهم ،و تسيطُر على نفوسهم .،وحال السام

 الهدف من دراسة البالغة : -
 يتمثل في تذوق بالغِة القرآن الكريم والوقوف على أسراِر ها، وتذوِق بالغة الرسول صلى هللا عليه وسلم واقتفاِء أثره فيها.هدٌف دينيٌّ ؛  -1

 هدٌف نقديٌّ أو بالغيٌّ ؛ يتمثُل في التمييز بين الجيد والرديء من كالم العرب شعراا ونثراا . -2

 ألدب ، وتأليف الجيد من الشعر والنثرهدٌف أدبيٌّ ؛ يتمثل في التدريب على صناعِة ا -3

 أقسام علم البالغة : -
 ينقسُم علُم البالغة إلى ثالثة أقساٍم :

 علُم المعاني : وهو علٌم يعَرُف به أحوال اللفظ العربيِّ التي بها يطابُق مقتَضى الحال -1

 ضوِح الدللة عليهعلُم البيان : وهو علٌم يعَرف به إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة ٍفي و -2

 علُم البديع : وهو علٌم يعَرف به وجوه تحسين الكالم، بعد رعايِة تطبيقه على مقتَضى الحال ووضوِح الدللة . -3

 تعريف البالغة -
  ى إليها، َومبلُغ الشيء منتهاهُ .إذا انته -إذا وصَل إليه، وبلَغ الركُب المدينةَ  -، يقاُل بلَغ فالٌن مراَده )الُوصوُل واالنتهاُء(البالغةُ في اللغة  -

 مطابقة الكالم لمقضى الحال. اصطالحا:البالغة:  -

األشخاِص الذين هي تأْديةُ المعنى الجليل واضحاا بعبارة صحيحٍة فصيحة، لها في النفس أَثٌر خالٌب، مع مالَءمة كلِّ كالم للموطن الذي يُقاُل فيه، وو

 .يُخاطَبون

اليب، ل شيٍء إل فن اا من الفنون يَْعتِمُد على صفاء الستعداد الفِطريِّ ودقة إدراك الجماِل، وتبَيِن الفروِق الخفيَّة بين صنوف األَسفليسِت البالغةُ قبَل ك 

األَدِب، و التََّملُِّؤ من نَميره  مْن قراَءة ِطرائف -إلى جانب ذلك  -وللمرانِة يٌد ل تُجَحُد في تكوين الذوق الفنِّي، وتنشيِط المواهب الفاتِرة، ول بدَّ للطالبِ 

 .الفياض

بالبالغِة، لقصورها عن الوصول بالُمتكلَِّم إلى غرضِه، ولعدِم « الكلمةُ »وتقُع البالغةُ في الصطالِح وصفاا للكالِم، والمتكل ِم فقط، ول توصُف      

 السَّماع بذلك.
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