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في سواء البالغة حقل عند بالضرورة سنتوقف فإننا تحلیل عن الحدیث شئنا إذا 
التي البالغیة الدراسات من الحدیثة األنماط تلك أو األرسطیة البالغة أي القدیمة صورتھ 
الخطاب تحلیل یمثل إذ الجدیدة البالغة اسم حلمت جدیدة معایر وفق البالغة بعث أعادت 

امتدادا وضحا لھا.

الممكن اإلقناع تتكلف قوة رشد:"ھي ابن حسب الخطابة أو القدیمة البالغة أن حیث 
أرسطو أما القدیم الغربي التراث عن منقول تعریف المفردة"وھو األشیاء من واحد كل في 

ال عام معرفي كحقل الخطابیة طبیعة على یدل كفن الخطاب أو البالغة إلى ینظر كان الذي 
یتناول صنفا محددا من الموضوعات، وھي إذن یتجسد في إطار أصول البالغة الغربیة

:أصول البالغة الغربیة

منع بأسطورة وارتبطت المیالد قیل الخامس القرن في صقلیة في الغربیة البالغة نشأت 
من العدید رفع إلى الطغیان یعد الناس اندفاع ثم الكالم من مواطنھ ق،م، 427"ھیرون" 

وأقدرھم حجة بأقواھم االستعانة تتطلب مما وممتلكاتھم حقوقھم السترداد المدنیة القضایا 
قواعد وصفا الذي تسثباس قوقرس المجال ھذا في وبرز القضایا ھذه لتقدیم الكالم على 

الخطابة ومنذ ھذه اللحظة المبكرة كان الخطاب جوھر ھذا الفن ال الدراسة اللغویة المجردة.

فأرسطو الذي صاغ أسس البالغة وطبع بخالصتھ مجمل تاریخ البالغة القدیمة 
(الخطابة)، صنفت على أساسھ الخطابة الیونانیة إلى ثالثة أصناف تتناسب مع السامعین 
الخطیب، الموضوع الذي یتناولھ،والشخص الذي یوجھ لھ الخطاب وھذه األسس النظریة 

للخطابة في مؤلفات أرسطو توافق بشكل كبیر ما تسمیھ الیوم في دراسات وبحوث اإلعالم 
واالتصال بعناصر العملیة االتصالیة أي المرسل، المتلقي فیخصص المقالة األول للخطیب 

أو المرسل مناقشا صیاغتھ للحجج والبراھین وأنواع الخطابة وأغراضھا والمقالة الثانیة 
 للمتلقي فتعالج فیھا آلیات التأثیر بالمتلقین وأخالقھم وأھوائھم وسبل استمالتھم وقبولھم

البراھین والحجج، أما المقالة الثالثة فتكرسھا لما یسمى الیود بالرسالة فنناقش األسلوب 



 ومصادر األدلة وترتیب أجزاء القول مركزین على وسائل صقل وتجمیل األسلوب وتناسقھ

أما حین نرجع إلى أحدث معاجم البالغة واألسلوبیة الغربیة نجد كلمة ریطوریة تدل على 
 معنیین أساسین وقد تدل على معان ثانویة أو عارضة، ففي معجم األلفاظ األسلوبیة

vocabulaire  de stylistique   لــــ جون ساز الیغا و جورج مولین نجد أن البالغة ثالثة
معاني ثالث ھذه المعاني عارض وثانوي . 

 ومعالجتھا الحجج باستنباط وتقنیاتھ، مكوناتھ في اإلقناع بفن یھتم قدیم مبحث البالغة
وبثھا . ومن ھذه الزاویة نجد البالغة الیوم في ارتباط بالتداولیة 

 البالغة مجموعة من صور التعبیر المنفصلة عن نوع الخطاب الذي استعملت فیھ
قد تعني البالغة أحیانا المقاییس المعیاریة لفن الكتابة 

فضال ھذا نفسھا، على وتوقعھا البالغة بانكماش مرتبطا عرضیا الثالث المعنى یعتبر  
ھویتھا تحدید من لھا دخل ال وھذه الثقافي، المجال من لھا الموكلة التعلیمیة الوظیفة عن 
التقلید في للبالغة تبقي وبذلك ومتداول جاھز ھو لما قیمة تعطي إذ فیھا، مؤثرة كانت وأن 

والمعنى الحدیثة التداولیة محور ھو الذي الحجاجي المعنى : كبیرین معینین الغربي 
التعبیري الشعري الذي یصب في األسلوبیة .

روالن بارث ركز فقد الغر في البالغة بنشأة متصل التداولي، البعد ذو األول المعنى  
أجل من الحجاج إطار في نشأتھا على الغربیة البالغة تاریخ من المشھورة خالصتھ 
وھذا األرض عن الدفاع تقنیة الناس تعلیم على وتالمیذه کارس کو عمل حیث األرض 

التفسیر األحادي لظاھرة معقدة مقبول من الناحیة الرمزیة أي من حیث التأكید على الطبیعة

سمتھ وما الدیمقراطیة على القائمة الجمعیة الممارسات تلك كل " بارت ویرجع الغربیة، 
تلك مع ینسجم لم الذي األرسطي النزوع ھذا إلى الرأي اتجاھات في كمعیار األغلبیة إرادة 

) نتش األلماني الفیلسوف إلى نسبة  (النشوي النھج مواصلة في ودریدا فوكو أمثال  النزعة 
الدراسة إلى بارث"" یدعوھنا ومن الغربیة، للحضارة والعقلي النقدي التمركز نقد في 

أن شریطة البالغة، أخالق أو وجمالیات تقنیات دراسة إمكانیة عدم مع للبالغة التاریخیة 
التاریخیة والعلوم والسمیاء كاللسانیات الحدیثة التفكیر لطرق التاریخیة الدراسة تلك توسع 

العلم أو الجدیدة اللغویة الممارسة یسمیھ كما أو لدیھ تشكل التي والماركسیة النفسي والتحلیل 
الثوري. 

: البالغة عند العرب

االحتمالي الخطاب على كونھا في أشكاال العربي السیاق في بالغة كلمة تطرح ال ربما  
تاریخھا من الثانیة المرحلة في مارسھ الذي الدمج نتیجة وذلك والتداولي التخیلي النوعیة 



بعد وذلك القرطاجني وحازم السكاكي ثم الخفاجي سنان ابن و الجرجاني القاھر عبد من كل 
   المحاولة التلفیقیة التي قام بھا العسكري تحت عنوان الصناعتین.

مصطلحیة الئحة وأنتجت متمیز، خطابي مجال على تربعت إلى األخرى الكلمة إن 
في أیضا ذلك وكان بیان، كلمة ھي بالغة مصطلح استقرار قبل جدید علم على دالة 

العبارة أوجھ بإحصاء شغل الذي البدیع بخالف الجاحظ مع الھجري الثالث القرن 
تعریف حسب البیان أحد نسق، غیر في تعریفھا ومحاولة لھا والتمثیل الشعریة 
المعرفة نظریة إلى والطموح المشروع في یمتد فھو وبذلك واإلفھام بالفھم الجاحظ 
والعملي المتاح إلى الطموح من التحول مسلسل وفي وتداوال ومعالجة استنباطا 

خطابة، مصطلح إلى بالغة كلمة ومن بالغة، كلمة إلى بیان كلمة من الجاحظ تدرج 
ینتقل من الواحدة إلى األخرى وكأنما یتحدث عن الشيء نفسھ . 

فاعتبر وھب ابن یستسغھ لم البالغي غیر الخطابي إلى المعرفي من التراجع وھذا 
وجوه في البرھان كتابھ العملیة واستأنف كمشروع، البیان لمفھوم موف غیر الجاحظ عمل 

البیان في ظروف أخرى رجحت المكتوب والمعرفي على الشفوي اإلقناعي. 

:2محاضرة رقم 

: البالغة علم األدب

إلى عصره من العربیة للبالغة استقر الذي المدرسي للتصور أبا السكاكي یعتبر  
البیع السكاكي یجعل ولم والبدیع، والبیان المعاني علوم شارة إلى البالغة یقسم الذي الیوم 

في مستوى واحد مع المعاني والبیان أي یعتبره علما بل مجرد ذیل للمعاني والبیان .

: البالغة علم الكلي

رسم یحاول وھو السكاكي مشروع انتھى حیث القرطاجني لحازم ھي العبارة ھذه 
أسباب لمعرفة الكلي العلم ھي البالغة بأن ) القرطاجني ( فاعتبر األدب، علم حدود 

یوصل ال المفھومات و المسموعات في التناسب طرق ومعرفة المفھومات و المسموعات 
تحت یندرج الذي البالغة علم وھو ذلك، في الكلي بالعلم إال اللسان علم من شيء إلیھا 

االختیارات طرق بھ حضیت ما حل فتعرف الوضع، و التناسب من ضروب كلیاتھ تفاصیل 
جھة إلى تتزامن ذلك جمیع في طرقھم وتوجد االعتبار طرق فیھ وضعت ما بحال ذلك من 

واحدة من اعتماد ما یالم و اجتناب، ما ینافر. 

منھما لكل الممیز المكون أساس على الشعر و الخطابة بین  الحازمتعریف یقوم 
الذاتیة العنصر ھیئة ضمن الخطابي اإلقناع مكونات یستعمل وقد التخیل على مبني فالشعر 
خدمتھا في التخیلیة العناصر وشكل اإلقناعیة العناصر على تتبني التي الخطابة ذلك وعكس 



القوام، و واألصیل العمدة مثل عبارات النوعي المكون عن التعبیر في حازم استعمل وقد 
مؤكدة المخیلة ألقاویل تابعة الشعر في والواقعة المقنعة األقاویل تكون أن ینبغي وقال: 

وكذلك العمدة ھي المخیلة تكون وأن األغراض من بھا قصد فیما لھا، مناسبة لمعانیھا 
مؤكدة لھا مناسبة مقنعة ألقاویل تابعة فیھا الواقعة المخیلة األقاویل تكون أن ینبغي الخطابة 
لمعانیھا.

مرسلة بواسطة یكون النبأ ھذا نقل و أخرى، إلى نقطة من ینقل نبأ أو حدث -التواصل 2
مسالة یزید الثاني التعریف أن الدارسین بعض ویالحظ المفكوكة األشكال من عدد استقبلت 
مجال في تستخدم المعلومات من غیرھا و باللغة یتصل ما بین یعمم ألنھ غموضا التواصل 

االتصاالت األخرى التي ال تمد بصلة إلى اللغة .

مختلف تناولتھ مفھوم انھ للتواصل واالصطالحي اللغوي التعریف من نستنتج  
على الطرفین بین تفاعل یفضي ھو إذ العربیة البالغة اللسانیات نحو المعرفیة المجاالت 

بشفرة یتعاملون أطرافھا یكون أن یجب التواصلیة العملیة انقطاع عدم ولضمان ، األقل 
لغویة واحدة ، یفھمون صیغھا وتراكیبھا.

.مفھوم البالغة :1.1

:لغة

جودة معنى في البالغة كانت ھنا ومن ، جید أي بالغ أمر و ، بالغ شيء  «: ھي 
في الجاحظ استعمال من یظھر كما ، أوال الفصاحة وبین بالتفریق یھتموا لم ولعلھم الكالم 
ھذا على األمر كان وإذا الصناعتین كتابھ في العسكري ھالل أبو یقول وكما والتبیین، البیان 

ھو منھما واحد كل ألن ، أصلھما اختلف وأن ، واحد معنى إلى ترجعان والبالغة فالفصاحة 
بینھما التفریق سبب ھو اللغوي األصل اختالف أن وبین   »لھاإلظھار و المعنى عن اإلبانة 

والكالم الكلمة بھا توصف الفصاحة أن على استقر الزمن مرور مع التعلیمي فاالصطالح 
الكلمة دون والمتكلم الكالم بھا یوصف البالغة وأن بالغة، بدون تكون وأنھا والمتكلم، 
الكلمتین بین التسویة إمكانیة إلى المتأخرة الكتب وظلت الفصاحة، بدون تكون أوال المتفردة 

أي المعاني وبالغة األلفاظ بالغة نقول أن نستطیع كما الكالم وبالغة الكلمة بالغة فنقول 
إلیھا انتھیت أي الغایة قولھم:بلغت من مأخوذة أنھا  >> :أیضاوتعرف ذلك كل جودة 

البالغة فسمیت غایتھ، إلى االنتھاء الشيء، في والمبالغة منتھا، الشيء ومبلغ ، وبلغتھا 
وكالم ، القول بلغ ما وإذا أدعیة بلغ ویقال فیفھمھ السامع قلب إلى المعنى تنھى ألنھا بالغة 

بلیغ ویقال أبلغت في الكالم إذا أتیت .

یقال وال بلیغ کالم فیقال: المتكلم صفة من ال الكالم صفة من والبالغة فیھ، بالبالغة 
من كل احدھم قال و خطیر، معنى على یشتمل یسیر، قول البالغة بعضھم وقال بلیغ رجل 



المعنى یكون أن البالغة شروط من أن التعریف ھذا من نستنتج  بلیغ فھو حاجتھ افھمھ 
مفھوما و اللفظ مقبوال حتى یتمكن في النفس .

:اصطالحا

 : الجاحظفقال البالغة لعلم محددة تعریفات وضع في القدیم منذ البالغة علماء أجتھد  
لفظھ یكون فال معناه ولفظھ لفظھ معناه یسابق حتى البالغة اسم یستحق الكالم یكون ال  >>
النكت " رسالتھ في ) ه  386ت ( الروماني وعرف  قلبك إلى معناه من اسبق سمعك إلى 
صورة أحسن في القلب، إلى المعنى إیصال ھي البالغة  فقال " الكریم القرآن إعجاز في 
المخاطبین نفوس في والتأثیر القلوب إلى المعاني توصیل ھو البالغة فھدف  <<اللفظ من 

في جمیال الكالم یكون وان الفصیحة األلفاظ و المناسبة، البالغیة األسالیب باختیار وذلك ، 
" والفصاحة البالغة " مصطلحات كانت وقد  النظمحسن التألیف، ومحکم ومعانیھ ألفاظھ 

استقرت عندما ولكن ه)،  471ت ( الجرجاني القاھر عبد عند واحد بمعنى البیان " البراعة 
الناس بین شاع إذ واضحا، بینھما التفریق أصبح تلتھ، التي العصور في البالغیة العلوم 

الكالم بالغة  قالحیث ) 5739ت ( القزویني الخطیب إلى المنسوب البالغة تعریف 
ھي دعائم ثالث على یقوم البالغة فتعریف إذن   )1(فصاحتھ مع الحال لمقتضى مطابقتھ 

اختیار اللفظ الفصیح، حسن النظم والتألیف و اختیار األسلوب المناسب للمخاطب.

في لھا فصیحة، صحیحة بعبارة المعنى تأدیة البالغة فإن  السابقةالتعریفات خالل من  
یخاطبون الذین واألشخاص فیھ، یقال الذي للموطن كالم كل مالئمة مع خالب أثر التنفس 

الخفیة الفروق وتبین الجمال، إدراك ودقة الفطري االستعداد صفاء على یعتمد فن والبالغة 
، الفاترة المواھب وتنشیط الفني، الذوق تكوین في تجدد بدال وللمدانة األسالیب، صفوف بین 

الثقة من لھ یكون وأن بینھما، والموازنة األدبیة اآلثار ونقد األدب طرائف قراءة من والبد 
لفظ البالغة قبیحا،وعناصر یعده ما وقبح حسنا یراه ما بحسن الحكم إلى یدفعھ ما بنفسھ 

واألسالیب الكلمات اختیار في دقة ثم حسنا، و وتأثیرا قوة یمنحھا لأللفاظ وتألیف ومعنی 
التي النفسیة والنزعة السامعین وحال وموضوعاتھ، مواقعھ الكالم مواطن حسب على 

تتملكھم وتسیطر على نفوسھم، فرب كلمة حسنت في مواطن ثم كانت نابیة.
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