
كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة

قسم العلوم اإلسالمیة 

 مقیاس:  اللغة العربیة                                                أ بوشا كر  عمر 

 التخصص : فقھ وأصول ــ شریعة وقانون ( السنة الثالثة )

)وفروعھ   (مفھومھ ونشأتھ وتطوره الموضوع : علم البالغة 

:البالغة 1
في وجاء إلیھا انتھیت إذا الغایة بلغت قولھم ومن إلیھ واالنتھاء الشيء إلى الوصول ھي البالغة 

قولھ ومنھ اإلیصالٌ واإلبالغ   (1)وانتھى»وَصلَ وبالغة: وبّالغا بلوغا یبلغ الشيء «بلغ العرب لسان 
] أي قاربنھ . 2 فَإِذَا بلَعْنَ أَجَلَھْنَ فَأَمْسِكُوھْنَ بمعرُوف» [الطالق/:تعالى

المتوفى العسكريّ ھالل (أبو فقال فیفھمھ، السامع قلب إلى المعنى تُنھي ألنھا بالغة البالغة وسُمیت 
منتھاه. الشيء ومبلغ غیري. وبِلَّعتُھا إلیھا انتھیت إذا الغایة بلغت قولھم: من البالغة « ه): 395

السامع قلب إلى المعنى تُنھي ألنھا بالغة البالغة فسمیت غایتھ إلى االنتھاء الشيء في والمبالغة 
  (2)فیفھمھ 
مفھوم تحدید في اآلراء من طائفة   (3)العمدكتابھ في ه) 406المتوقى القیروانيّ رشیق (ابن وأورد 

:البالغة كما تصوّرھا أصحابھا وردت في ھذه األقوال
أبلغ من األعراب: بعض وسئل اإلیجاز وحسن المعنى إصابة فقال: ؟ البالغة ما : ألحدھم قیل 

.الناس ؟ فقال: أسھلھم لفظا وأحسنھم بدیھة
.وقال خلف األحمر: البالغة لمحة دالة

.وقال الخلیل بن أحمد : البالغة كلمة تكشف عن البقیة
من واإلطناب عجز غیر من اإلیجاز فقال: ؟ عندكم البالغة ما إلعرابي: قلت الضبي: المُْفضّل وقال 

.غیر خطل
اإلیجاز كان أبلعَ اإلكثار كان إذا مسعدة: بن عمرو إلى البرمكيّ خالد بن یحیى بن جعفر وكتب 

.تقصیرا وإذا كان اإلیجاز كافیا كان اإلكثار عیّا
وقیل لبعضھم: ما البالغة ؟ فقال: إبالغ المُتكلم حاجتھ بحُسن إفھام السّامع ولذلك سُمّیت

.وقال آخر: البالغة مَعرفة الفصل من الوصل
وقیل البالغة: حُسن العبارة مع صحة الداللة 

بنیتھ في البلیغ الكالم خصائص تحدید في اختالفھم ھو البالغة تعریف في التبایّن ھذا مرجع ولعلٌّ 
في واالسترسال اإلطناب یروقھ آخر ،وھناك اإلیجاز إلى یَعزوھا مَن ،فھناك الخالصة اللغویّة 
،ومقتضى فصاحتھ مع الحال لمقتضى مُطابقتھ « ھو الكالم لبالغة تعریف أقربُ كان لذلك الحدیث 

یباین اإلطالق ،ومقام التعریف مقام یباین التنكیر فمقام متفاوتة» الكالم مقامات فإن مختلف الحال 

) ابن منظور ،لسان العرب ،مادة (ب ل ع ) 1(
9) أبو ھالل العسكري ،كتاب الصناعتین ،ص  2(
 ،دار 5) ابن رشیق القیرواني ،العمدة في محاسن الشعر وآدابھ ونقده ،تح : محمد محیي الدین عبد الحمید ،ط  3(

 246 ـ 242 / 1الجیل ، القاھرة ، مصر ، 



یباین القصر ،ومقامُ الحذف مقام یُباین الذكر ،ومقامُ التأخیر مقام یُباین التقدیم ،ومقام التقیید مقام 
وكذا ،والمساواة اإلطناب مقام یُباین اإلیجاز ،ومقامُ الوصل مقام یباین الفصل ،ومقام خالفھ مقام 

خطاب الذكيّ یباین خطاب الغبي ،وكذا لكلّ كلمة مع صاحبتھا مقام.  

لغویّة عدیدة علوم ثنایا في مُحتواة كانت البالغة علم بذور أن في شك من ما :  البالغةعلم نشأة 
أھمّ ألحد یؤسّس ما النحو علم في ،فكان متأخّرة مراحل في إال مباحثھا استقالل یكن ولم  وشرعیّة 

مع كثیرا یتقاطع ما النحو موضوعات وفي القیاس مبدأ مراعاة وھو الكالم فصاحة شروط 
فلسفة یعد ذاتھ بحد المعاني علم إنْ بل منھا المعاني علم وبخاصّة  العربیّة البالغة موضوعات 

یشتمل بل  خالصا نحوا یكن لم نفسھ سیبویھ ،فكتاب یومئذ بلغتھا صورة وأرقى النحویّة الدراسة 
،ومخارج والبالغة والصّرف والنحو القراءات» عن وحدیثٍ (..) العربیّة علوم مختلف على 

 وإذا كان النحو العربيّ قد وُجد لحفظ القرآن الكریم من الألحن » الذي ما فتئ (4)الحروف 
أسئلة  بوجودھا سرّعت أو  جدثھا أو العربیّة البالغة فإنّ اإلسالمیّة» العربیّة البیئة في یستشري 
علمَ ؟ولعل إعجازه مناط یستقر وأین ؟ مُعجزا الكریم القرآن یكون كیف قبیل» من مُلْحة معرفیّة 
الحقل أثرى ممّا بالبالغیّة» الصلة ذات األسئلة ھذه عن اإلجابة حاولت التي العلوم أحد  التفسیر 

البالغيّ بمفاھیم تمثل الظاھرة البالغیّة في مختلف تجلیّاتھا األدبیّة و التخاطبیّة .
. تطوّر علم البالغة :

المعالم» واضحة «البناءمُكتملة األولى النشأة تنشأ ال أتھا علمیّة معرفیّة حركیّة أیّة بھ تتسّم ممّا إن 
ودقة واتساعاً نُضجا لتزداد الزمن خط عبر قلیال قلیالً بالتدرّج وتبدأ ابتداءً بسیطة تكون إنما 

مرحلة إلى وصُوال عدّة زمنیّة مراحل قطع فقد ؛ ذلك في بدعا لیس البالغيّ الدرس وإِنّ  وضبطا 
.التأسیس الفعليّ بالصورة الختامیّة التي یُرى علیھا في مصنفاتھ المخصوصة

المرحلة األولى:
من ه)؛فبالرغم  210المتوفى المثثى بن معمر عبیدة (أبي ل القرآن" 'مجاز كتاب خالل من تظھر ـ 

أللفاظ شرحا صاحبھ فیھ تناول حیث التفسیر في كتابا كان إنّما خالصا. بالغیّا كتاباً یكن لم أنّھ 
بالغیّة ملحوظاث الكریم القرآن آلیات تفسیره بعضن تخللت فقد العرب» كالم في یقابلھا بما قرآنیة 
 (5)عدیدة 

الكوفة علماء من الفرّاء» زیاد بن یحیى زكریا أبو وھو ه).  207المتوفى (الفرّاء  جھود  -
فیھ عني كتاب وھو القرآن"» "معاني صاحب وفنونھ» وباألدب واللغة بالنحو اشتغل األوائل» 
االستعمال أوجة و الشعر شواھد تؤیّده لغویّا شرحاً األلفاظ وبشرح لآلیات النحويّ بالتخریج 
البالغیّة اآلراء من عدداً مؤلّفھ ضمّن وقد كالمھا في العرب بمذاھب ذلك كلّ في ؛مُستأنساً المعروفةً 

(6) 
بعض إلى أشار وفیھ شامل كتاب وھو والتبیین" "البیان كتابھ في ه)  255المتوفى (الجاحظ جھود  -

الذین أوائل من كان الجاحظ ولعل وسواه. وإطناب وإیجاز وتشبیھ استعارة من البالغیّة»  الفنون 
من تألیفھ في وما غریب نظم من الكریم القرآن في بما وعللوه  اإلعجاز موضوع عن تحدثوا 

 (7)تركیب بدیع ؛ بل إنّھ أفرد كتابا لذلك سمّاه "نظم القرآن" 

) ینظر : صالح بلعید ،التراكیب النحویة وسیاقاتھا المختلفة عند اإلمام عبد القاھر الجرجاني ،دیوان المطبوعات  4(
 70 ، ص 1994الجزائریة ، سنة 

42) ینظر مازن مبارك ،الموجز في تاریخ البالغة ص  5(
 وما بعدھا 38) نفسھ ،ص  6(
 42 نفسھ ، ص ) 7(



8)القرآن" "مُشكل كتاب صاحب الجاحظ تالمذة أحد  ه) 276المتوقى الدینوريّ قتیبة (ابن جھود  -
وما العربیّة وعن العرب عن تحدّث وفیھ ؛ أسلوبھ وفي القرآن في الطاعنین إلى خاللھ من تصدى   (

المفاھیم بعض إلى مُشیرا » القرآن إعجاز ظاھرة وعن  أسلوب وجودة بیان قوة من بھ هللا خصّھا 
ظاھر بمخالفة المعاني» تكنیّة و فیھ وزیادة الكالم في وإیجاز وقلب واستعارة مجاز من البالغیّة 

.اللفظ معناه. وممّا تمیز بھ ابن قتیبة عن سابقیھ ھو وضعھ لكل لون من ھذه األلوان باب مخصوصا
فنون من كثیراً عنده البدیع ویَشمل "البدیع"» كتاب في  ه) 296المتوفى المعتز (ابن جھود  -

عند بھ عرف الذي البدیع معنى خالف على وجناس ومطابقة وتشبیھ وكنایة استعارة من » البالغة 
.المتأخرین

المرحلة الثانیة :٠  
وضع إذ ه) 471المتوفى الجرجاني. القاھر (عبد اإلمام جھود المرحلة ھذه آثارَ وتتصدر  - 

على البالغة" و"أسرار اإلعجاز" "دالئل الشھیرَین كتابیھ في والبیان المعاني علمي نظریتيّ 
.الترتیب

اإلعجاز دالئل كتابيّ من أفاد حیث ) ه  538المتوفى (الزمخشريّ الجرجانيَ تلمیذ یأتي ثم  ـ 
التنزیل حقائق عن "الكشاف القیّم تفسیره في لتتجسّد الجرجانيّ» القاھر لعبد البالغة وأسرار 
إعجازه ومظاھر البالغیّة القرآن أسرار ببیان اھتم وفیھ التأویل"» وجوه في األقاویل وعیون 
.اللغویّة

المرحلة الثالثة :
األمم منمعارف كثیرا المسلمون نقل حیث الترجمة» حركیّة انتعاش مع المرحلة ھذه تزامنت 

ذلك وفي البالغيّ» بالبحث صلة مالھ على االطالع من ھذه المرحلة بالغیّي مكّن مما األجنبیّة: 
وأفاد العلوم”» "مفتاح كتابھ خالل ه)من 626المتوفى السكاكيّ یوسف یعقوب (أبي جھود جاءث 

والتفریع والتعریف التعلیل أساسھا قواعد للبالغة فأوجد الیونانیّینَ والمنطق الفلسفة من فیھ 
 وقوانین قواعد مُجِرّد إلى یدیھ على تحوّلت العربیّة البالغة أنّ   (9)دارسون ویرى والتقسیم» 

األذواق وتھذیب النفوس مخاطبة في الفنیّة غایتھا وبین بینھا حالت جافة» منطقیّة قوالب في سُكبت 
وبكتب الشروح. وشروح بالشروح عرفت فترة السكاكي جھود أعقبت ثم  .الملكاتوتنمیة 

ه  710المتوقى الشیرازي الدین (قطب السكاكيّ مفتاح بشرح قاموا الذین من فكان االختصارات 
شرح في األفراح "عروس كتابھ في السبكيّ الدین بھاء وَكذا المفتاح"» 'مفتاح سمّاه كتاب )في 

تلخیص المفتاح .
فروع علم البالغة ــ 

بھا صلة ذات مسائل إلى فیھا یُتجاوّز ما كثیرا شاملة، وحدة األمر بادئ في العربیّة البالغة كانت 
القرن حتى كذلك األمر وظل مباحثھا بین فصل دون من بھا الدرسُ وسار منھا. تكن لم وإِن 

في الجرجانيّ القاھر عبد اإلمام ید على المعاني' "علم لنظریّة وضع ظھر أین الھجريّ الخامس 
."في كتابھ "أسرار البالغة"كتابھ "دالئل اإلعجاز"» كما أسّس لنظریة "علم البیان

الفصل عدم إلى یرمي بمنھج السكاكي قبل اتسمت أنھا العربیّة البالغة تاریخ لمتتبّع واضحا والبادي 
كل إنّ حیث ؛ والجمال القوّة بأسباب  وإمداده؛ لألدب خدمة من ذلك في لما وفنونھا عناصرھا بین 

قصد ما بین شاسع البـَونَ أنّ والظاھر  «(إلبداعدرجةا الى الوصول على تعمل  البالغیّة األدوات 
 (10) إلیھ الجرجاني صاحب فكرة "معاني النحو" أو "النظم"» وبین ما قصد إلیھ السكاكي

 206 عبد العزیز عتیق ،في البالغة العربیة ،علم المعاني ،البیان ،البدیع ،ص ) 8(
 25 ـ 24 نفسھ  ،ص ) 9(



علم المعاني -1
من بھا یتصل ومَا اإلفَادَة في الكالم تراكیب خَواصّ تَتَبُعْ ھُوَ« السكاكي تقدیر في المعاني علم 

11)ذكرّهالحالٌ تقتضي مَا عَلى الكالم تطبیق في الخَطأ عن عَلیھَا بالوقوف لَیُحتَرَز وغیره االستحسان 

المناسبة فكانت  السامعین لحال الكالم مطابقة وجوب بیان في وأھمیّتھ المعاني علم أثر ویبدو   (
التالزمیّة العالقة ھذه لرصد محاولة المعاني علم كان .وبذلك المقالیّة الصیغة تحدّد التي ھي المقامیّة 

ماال الخفیفة الدقیقة والمعاني اللطیفة االعتبارات من یناسبھ «فالذكيّ والمقاالت. المقامات بین ما 
لتلك لیس (مقام) لھا مصاحبة أخرى كلمة كل مع أي صاحبتھا) مع كلمة (ولكلٌ الغبي» یناسب 

 (12)الكلمة مع ما یشارك تلك المصاحبة في أصل المعنى 

الثالث القسم في وردت التي المعاني علم موضوعات ث جاء المنھجیّة الرؤیّة تلك من أساس وعلى 
  (13)من كتاب مفتاح العلوم للسكاكيّ مرتبة على ھذه الالئحة 

أو فیھ الشك أو منھ ذھنھ خلوٌ حیث ،من السامع باختالف واختالفھ الخبريٌ ،اإلسناد والطلب الخبر 
والتعریف ،والتنكیر والحذف الذكر حیث من والمسند إلیھ المسند أحوال وبیان ،اإلسناد لھ اإلنكار 

والوصل ،الفصل ومتعلقاتھ ،الفعل لذلك البالغیّة ،والمقتضیات ،والتخصیص والتأخیر ،والتقدیم 
یندرج وما ،الطلب وطرقھ وأنواعھ ،القصر نسبیّة أنھا كیف ،وبیان والمساواة واإلطناب ،اإلیجاز 

 .تحتھ من أنواع ومن أغراض بالغیّة
علم البیان 2ـ 

البیان لغة : الظھور والوضوح واإلفصاح ، قال تعالى ( ھذا بیان للناس ) 
الداللة وضوح في بالزیادة مختلفة طرق في الواحد المعنى إیراد معرفة (ھو اصطالحا: البیان علمُ 

 (14)علیھ» وبالنقصان ،لیحترز بالوقوف على ذلك عن الخطأ في مطابقة الكالم لتمام المراد منھ) 

(فنٌ قال: حیث اللفظ مُراد في فصّل أنھ ،غیر البیان تعریف في السكاكيّ ھدي على القزویني وسار  
وضع ما على إمّا اللفظ وداللة علیھ الداللة وضوح في مُختلفة بطرق الواحد المعنى إیراد بھ یُعرف 

مفھوم في الحیوان أو البیت» مفھوم في السقف دخول األوّل في داخلٌ إِمَا والثاني غیره. على أو لھ 
وتُسمى اإلنسان مفھوم عن الضاحك أو السقف. مفھوم عن الحائط خروج عنھ خارج أو اإلنسان» 

المطابقة بداللة األولى وتختص عقلیّة» داللة األخیرتین من واحدة وكلّ وضعیّة» داللة األولى 
  (15)والثانیة بالتضْمّن والثالثة بداللة االلتزام) 

ببعض االستعارة وعن .وأنواعھبأركانھ التشبیھ عن بالحدیث البالغة علوم من ھذاالفرع اختصّ وقد 
 .أنواعھا وعن المجاز المرسل بعالقاتھ المتعدّدة وعن المجاز العقليٌ والكنایة 

علم البدیع:  3
أم كانت لفظیّةَ الكالم أوجھ تحسین في ویختصّ العربیّة» البالغة علوم فروع من واحد البدیع عِلمُ 

بكتاب اشتھر الذي المعتز بابن المعروف األدیب العباسيّ الخلیفة إلى العلم ھذا نشأة وتعودٌ معنویّة» 
بالغة لتحقیق التكمیلیّة وظیفتھ إلى بالنظر البالغة. علوم ضمن العلم ھذا منزلة وتأتي "البدیع". 

للكالم النھائیّة الفنيّ الصّقل مرحلة یُمثّل بالبدیع فكأني والبیان المعاني علميّ بعد وفصاحتھ. الكالم 

 ،ص 1998) ینظر:منیر سلطان ،بالغة الكلمة والجملة والجمل ،د/ط منشأة المعارف ،اإلسكندریة ،مصر ،  10(
12

 149 ،ص 2000 ،دار الكتب العلمیة ،بیروت ،لبنان ،1) السكاكي ،مفتاح العلوم ،تح عبد الحمید ھنداوي ،ط  11(
 23) نفسھ ،ص  12(
 ،دار الكتب 1) ینظر : السبكي ،عروس األفراح في شرح تلخیص المفتاح ،تح : خلیل إبراھیم خلیل ،ط  13(

 ،2001العلمیة بیروت ،لبنان ،
 249 السكاكي ،مفتاح العلوم ،ص ) 14(
 163 القزویني ،االیضاح في علوم البالغة ،ص ) 15(



القزویني الخطیبٌ البدیع عرّف وقد .المعنىوتحقق المبنى سالمة من المكوّن األول الھیكل تحقّق بعد 
واختلف  (16)الداللة.) ووضوح المطابقة رعایة بعد الكالم تحسین وجوه بھ یُعرَفُ علمٌ (ھو قائال: 
غیر ذاتھ المصطلح مفھوم في الختالفھم نظراً البدیع علم موضوعات حصر في قدیما البالغة علماء 

وتبلغ كتابھ» في عندھا وقف و غیرھا على المعنویّة البدیعیّة المُحسّنات من عدداً آثرَ قد السكّاكي أنّ 
واللف واإلیھام المُشاكلة و والمزاوجة «النظیرومراعاة ،والمقابلة المطابقة منھا نوعا عشرین 
التفریق مع والجمع التقسیم مع ،والجمع التفریق مع والجمع ،والتقسیم ،والتفریق والجمع والنشر 

المحسنات أما ،واالستتباع ،وااللتفات واالعتراض  ،والتوجیھ الذمّ یشبھ بما المدح ،وتأكید والتقسیم 
واالشتقاق ، ،والقلب ،والسجع الصدر على العَجّز ،ورد الجناس فھي أوردھا التي اللفظیّة البدیعیّة 

 .،والترصیع

ــــــــــــــــــــــ األسلوب الخبري واإلنشائي ــــــــــــــــــــــ
ـ أوال  ـ األسلوب الخبري وأضربُھ

:عناصر الموضوع
أ ـ قسما الكالم

ب. الخبر وغرضاه األصلیان
ج. أضربّھ وأغراضھ المجازیّة

أ. قسما الكالم :
الكالمیّة االستعماالت مجموع معاني من الغرض على وبناءً التواصلیّة اللغة وظیفة إلى بالنظر إنھ 

إنھ لقائلھ یقال أنْ یصح ما ھو فالخبر وإنشاء. خبرٌ قسمّین، الكالم المعاني علماء قسّم للتراكیب 
كان لھ مطابق غیرَ كان وإِنْ صادقا قائلھ كان للواقع مُطابقا الكالم كان فإِنْ كاذب أو فیھ صادق 

رسلھ وأخبار تعالى هللا أخبار ومنھا بصحتھا المقطوع األخبارُ الثاني من ،واستُثنیت كاذبا قائلھ 
أمّا قائلھ. ونزاھة الكالم طبیعة إلى بالنظر خبريّ القسم ھذا في اإلسناد ،ألنّ   (17)المألوفة والبَدَیھیّات 

واإلنشاء الخبر جمل من جملة ولكلّ كاذب أو فیھ صادقٌ إنھ لقائلھ یُقال أن یصح ال ما فھو اإلنشاء 
.ركنان ؛ محكوم علیھ ومحكوم بھ وَیُسمّى األول مُسنَّدا إلیھ والثاني مُسنَّدا

ب. الخبر وغرضاه األصلیان :
غرضین لھ أنّ فوجدوا الظاھر لمقتضى ووفقاً المتكلم باعتبار الخبر أغراض إلى البالغیُون نَظرّ 

الخبر) (فائدة علیھا ؛أطلق یجھلھ بما المخاطّب إفادة بغرض المتكلم یُلقیھا جملة ؛فھناك أَصلیَیْن 
 علیھا ؛أَطلِق الخبر بمضمون علم من یجھلھ بما المخاطّب إفادة بغرض تلقى أخرى جملة وھناك 

(الزم الفائدة ) .
ج. أضربْ الخبر وأغراضھ المجازیّة :

 255 نفسھ ،ص ) 16(
44 ) ینظر : عبد العزیز عتیق ،في البالغة العربیة ،علم المعاني ،البیان ،البدیع ،ص  17(



أضربُ الخبر -1
لمضمون تقبّلھ ودرجة المخاطب حال مراعاة الكالم بالغة في األحوال مقتضیات مراعاة من إنّ 

شكل المتكلم على یُملي مَن ھو بالخبر المُستھدف المُخاطب كان لذلك اإلعالمیّة، وشحنتھ الخبر 
.أسلوبھ وبنیتَھ اللغویّة

كالمھ تأكید في بالمتكلّم حاجة فال الخبر یحملھ الذي الحكم من الذھن خالي المُخاطب كان فإذا -
 لمعرفتھ طالبا الحكم مُترددا المخاطب كان فإن .قائم أخوك نح "ابتدائيّ" الخبر ضرب ویُسمّى الخبر 
ویُسمَّى دونھ» والظنون الشكوك وتطرح نفسھ من یتمكّن كي بمؤكٌد الحكم تقویة الالئق من كان 

.ضربْ الخبر '"طلبي" نحو إِنّ األمیر منتصر
لدرجة تبعا مؤكّد من بأكثر كالمھ تأكیدُ المتكلم ؛لزم خالفھ ,مُعتقدا للحكم مُنكرا المُخاطَب كان فإنْ - 

یكون ما إنّ و لَمُنتصرٌ. األمیر إِنّ نحو إنكاريّ" الخبر ضرب ویْسمّى آخر إلى مخاطب من اإلنكار 
 (18)في اإلثبات من توكید یكون مثلھ أیضا في النفي 

أغراضٌ الخبر المجازیّة : 2
والزم الخبر فائدة ھما أصلیّان غرضان  الظاھر لمقتضى ووفقاً المتكلم باعتبار للخبر كان إذا 

فرأوا والمخاطّب المتكلم باعتبار إلیھا نظروا « قد البالغیّون كان ثانیة» مقامات ھناك فإنْ الفائدة» 
 (19)أنّ ھناك أغراضا خرجت عن ذلك كلّھ. فأطلقوا علیھا األغراض المجازیّة 

البالغیّون وصفھا وقد الكالم سیاق من تُستفاد أخرى ألغراض األصل خالف على یُلقى قد الخبر إنّ 
إظھار و تحصیلھ. یلزم ما إلى الھمة وتحریك واالستعطاف االسترحام منھا عامة أغراض في (   (20)

والتذكیر والتوبیخ بمُدبر والشماتة بمُقبل الفرح وإظھار والتحسّر الحزن وإظھار والخشوع. الضعف 
غیر لغایة اإلخبار أسلوب اختیار إن إذ جمالیّة من ھھنا خبرٌ یخلو وال تفاوت من المراتب بین بما 

معاني من المقامات تلك یُصاحب عمًا فضال الكالم» لمضمون وتأثراً تفاعال المتلقي یَمنح اإلخبار 
جمالیّة ولعلٌ « بقولھ: الجمالیّة ھذه محاكاة جُمعة حسین د. حاول وقد .والعاطفةوالتأدب اللباقة 

الجملة وراء من المتكلم إلیھ یرمي الذي بالھدف ترتبط المجازیّة الخبر ألغراض البالغيّ التساوق 
من یمتلكھ بما األحوال قرائن من ویلمحھ السیاق من ذلك یستشف أن المتلقّي وعلى (...)» الخبریّة 

 (21)واحد وقت في والفكريّ النفسيّ االرتباط ضوء في بھا المتلقي لعالقة تؤسَّس وبھذا فنيّ ذوق 

:فترتسم بھذه األغراض المالمح الفنیّة للمعنى (مضمون) ھذه األغراض التي نذكر منھا
قولھ ،نحو مُثیرة بجمالیّة الزمانیّة الحدود بإلغاء المضارع إلى العدول خالل من ویظھر  األمر:ـ  1

] 233/[البقرة الرَّضَاعَة) یتم أَنْ أَرَادَ لِمَنْ كاملَیْنِ حَوْلَیْنِ أَوْالدَھْنَ یُرْضْعْنَ «ِوَالْوَالِدَاتُ تعالى: 
ذات امرأة لكل المطلق الزمن إلى الحضوريّ الزمن یُفید الذي المضارع الفعل نَقَل البالغيّ فالسیاق 

الفطرة «فھي الجمالیّة. مَكْمن ھذا وفي ومكان زمان كلّ في تفعلھ أنْ ینبغي بما لھا أمر ،وإنھ وَلد 
األسرة نظام كان ثم ومن اإلنسان. بنیة وفي الكون أصل في الفطرة ھذه ثُلبِّي  األسرة وھي تعمل» 

تكوین أصل من بل اإلنساني. التكوین أصل من المنبثق الفطريّ الطبیعيّ النظام ھو اإلسالم في 
الناشئة الفراخ حمایة یتولى الذي الطبیعيّ الحضن ھي واألسرة (..) الكون في كلھا األشیاء 

المضارع داللة في ھذا كل  اإلنساني. للنظام ألزمَ الھادئة المُستقرّة األسرة وكانت ورعایتھا(...) 
.المجازیّة

إال یَمسّھُ (ال :تعالىقولھ نحو بالسیاق» مقترنة البعیدة الرؤیة زاویة من الداللة تنبثق  النھي:ـ  2

 42 ،ص 2008 ،مؤسسة العلمي للمطبوعات ،بیروت ،لبنان ،1 ینظر :السید الھاشمي ،جواھر البالغة ،ط ) 18(
 25 ،ص 2005 حسن جمعة ،جمالیة الخبر واإلنشاء ،د/ ط منشورات اتحاد الكتاب العرب دمشق ،سوریا ،) 19(
 41 / 1 جواھر البالغة ،مرجع سابق ، ) 20(
 46) حسین جمعة ،جمالیة الخبر واإلنشاء ،ص  21)



مثیر بأسلوب كان المتطھّرین غیر على الكریم القرآن مسّ امتناع إِنّ إذ ] 79/الواقعة [ الْمُطَھَّرُونَ) 
تلك بیان وفي إخبارا. المتطھرین على المصحف مُالمسة قصر خالل من النفسيّ لالنفعال 

«إذا الخبر): معاني (في فصل في اآلیة ھذه في الداللة فحوى على مُعقبا السیوطيّ یقول الخصّیصة 
المس جد فإِنْ  بشرع » منھم أحدٌ یمَسُھ ال معناه: إن الصحیح- وھو اآلدمیّین- في وَرد إنّھ قلنا: 
بمعنى یكون قد الخبر عن فقالوا: العلماء» فاتت التي ھي الدقیقة وھذه . الشرع حكم خالف فعلى 

 (22)النھي وما وجد ذلك قط وال یصحٌ أَنْ یُوجد ؛فإنھما یَختلفان حقیقة ویتضادان وصفا

  تعالى: قولھ نحو الحدوث من قریبٌ التمني وكأنٌ المقام ھذا في الخبریة الجملة وتفیده  التمني:ـ  3
]84 [ المائدة /4(( وَنَطْمَعٌ أَنْ یُدخِلَنَا رَبُنَا مَعَ الْقَوْم الصّالِحِینَ ))

فعلى اإلیحائیة» الداللة واسعة العبارة» مُوجزة بتراكیب المثیر الجمال مالمحٌ تَرتسم  الدعاء:ـ  4
تموج اإلخباریّة هللا)بالصیغة أو(شفاك هللا) (حفظك مثل عبارة أن إال اجتماعیّا تداولھا من الرّغم 

.بشحنة عاطفیّة عالیة» تقوم على االبتھال واالستعطاف
ـ ثانیا ـ األسلوب اإلنشائيّ وأغراضھ

:عناصر الموضوع
أ. األسلوب اإلنشائيّ

ب. األسلوب اإلنشائيّ الطلبيّ
ج. األسلوب اإلنشائيّ غیرُ الطلبي

د. أغرضٌ األسلوب اإلنشائيّ المجازیّة
أ. األسلوب اإلنشائيّ :

الكالم من لذاتھ والكذب الصدق یحتمل ال ما   (23)البالغیّیناصطالح وفي اإلیجاد اللغة في اإلنشاء 
یحصل وَال یتحقق ال اإلنشاء مضمون إنّ حیث ) كذب أو صدق لقائلھ ینسب فال وارحم اغفر ( نحو 
الفعل ،وإتیانٍ النھي في ،والكف النداء في ،واإلقبال االستفھام في الفھم فطلبُ بھ التلفظ حال في إال 
القبليّ الحكم مقابل في للمعنى إنشاءً ،یعد التلفظ بحال إال معناه یحصل لم ممًا ،وغیره األمر في 

الذي للخبر . 
ب. األسلوب اإلنشائيّ الطلبيَ :

ویكون المتكلم اعتقاد في الطلب وقت حاصل غیر مطلوبا یستدعي الذي ھو   (24)الطلبياإلنشاء  
.بخمسة أشیاء األمر،والنھي ،واالستفھام ،والتمني ،والنداء

:: ھو طلب حصول الفعل على وجھ االستعالء واإللزام» ولھ صیعٌ أربعاألمر
/ مریم [ صَبیا الْحْكُمَ وَآتَیْنَاهُ بِقُوَة الكتاب خَذْ یَحْیَى یَا « تعالى: قولھ نحو  الصریح: األمر فعل  -

12[
]03 [ قریش /4الفعل المضارع المقترن بالم األمر: نحو قولھ تعالى: « فَلْیَعْبُدُوا رَبّ ھذاالبیتي ـ 
وَبِالْوَالِدَیْنِ شَیْنا بھ تُشْرِكُوا وَالَ هللا وَاعَبْدُوا « تعالى: قولھ نحوٌ األمر فعل عن ینوب الذي المصدر  -

]36إِحْسَانَا [النساء / 
معانٍ إلى األصليّ معناھا عن األمر صیغ تخرج وقد احذر بمعنى حذار نحو األمر فعل اسم  - 

،والتھدید ،واإلرشاد االلتماس منھا األحوال وقرائن الكالم سیاق من تُستفاد ، كثیرة أخرى 
،واإلعجاز واإلباحة ،والتسویة واإلكرام ،وإلھانة ،والتخییر ،والتعجّب

المضارع وھي: وحیدة صیغة ،ولھ واإللزام االستعالء وجھ على الفعل عن الكف طلب ھو النھي: 

 305 ـ 304) السیوطي ،اإلتقان في علوم القرآن ،ص  22(
(23 )

 وما بعدھا 54) المرجع السابق ، ص  24(



تخرج وقد ] 56[األعراف/إصالحھا؛ بَعْدَ األَْرْضٍ في تُفُسِدُوا «وَالَ تعالى: كقولھ النّاھیة "ال" مع 
منھا األحوال وقرائن الكالم سیاق من تُستفاد كثیرة أخرى معان إلى األصليّ معناھا عن األمر صیغ 

.الدعاء ،وااللتماس ،واإلرشاد ، والتمني ،والتیئیس ،والتوبیخ ،والتحقیر
وما ومَن ھل وھي: أدواتھ بإحدى وذلك قبل من معلوما یكن لم بشيء العلم طلبُ ھو االستفھام: 

.ومتى وأیّان وكیف وأین  وأنى  وكم وأيّ
:وتنقسم بحسب الطلب إلى ثالثة أقسام

. ـ ما یُطلبُ بھ التصوّر تارة والتصدیق تارة أخرى  وھو الھمزة تحدیدا1ً
ما یُطلبْ بھ التصدیق فقط وھو ھل تحدید .  ـ2 

. ـ ما یُطلِبْ بھ التصوّر فقط وھو بقیّة ألفاظ االستفھام3
كان ما أو الحصول بعید كان ما أو حصولھ یرجَى ال الذي المرغوب الشيء طلبُ ھو التمني: 

:مستحیل الحصول نحو قول الشاعر
.أال لیت الشباب یعود یوم ** فأخبرَة بما فَعَل المشیب

إحداھا أدوات» أربع وللتمني .تمنیّاال ترجیّا طلبھ كان حصولھ یُرجى ممّا المرغوبٌ األمر كان فإذا 
ولو ھل وھي: بالغيّ لغرض بھا یُتمنى حیث عنھا ،نائبة أصلیّة غیر لیت"؛وثالث أصلیّة.وھي" 

.ولعل
إلى الخبر من المنقول "أنادي" مناب نائب ،بحرف علیھ المخاطب إقبال المتكلّم طَلبُ ھو النداء: 

:اإلنشاء وأدواتھ ثمانیة: الھمزة, أيّ  یا وآ آيْ أیا ھیا وا . وھي في االستعمال نوعان
الھمزة وَ أي لنداء القریب. /1

باقي األدوات لنداء البعید. /2 
تفید وقد أیضا وبالعكس البعد حقھ ما القرب فیفید األصلیّة: معانیھا عن النداء ألفاظ تخرج وقد 

.معاني أخرى غیر النداء بمعونة قرائن األحوال كاإلغراء واالستغاثة والندبة 
ج.األسلوب اإلنشائيّ غیرٌ الطلبيَ :

والذم المدح صیغ مثل الطلب وقت حاصل غیر مطلوبا یستدعي ال ما :ھو   (25)الطلبيَغیرُ اإلنشاءٌ 
"بعت"؛ نح بالماضي تكون ما فغالبا والعقود حبّذا". ال / "حبّذا و بئس" / 'نعم ب ویكونان 

أفعلھ/ "ما القیاسیّتین بصیغتیھ ویكون ,والتعجبالتاء. أو الباء أو بالواو ویكون والقسّم "اشتریث". 
"لعل وَ "رب" وَ "اخلولق' و '"حرى' وَ عسى' ب یكون  والرجاء أخرى سماعیّة وبصیغ بھ أفعل 

.و" كم" الخبریّة
د. أغرضٌ األسلوب اإلنشائي المجازیّة :

ھذه مثل في اإلنشائي فالكالم المخاطب من المتكلم یطلبھ الذي األساس على قائم اإلنشاء أسلوب 
یتلّبسھا  مجازیّة أغراض إلى بدوره اإلنشاء یخرج فقد وبشعوره. المتكلم بتصور مرتبط الحال 

جملة من القدماء عند  الطلبيغیرٌ اإلنشاء أخرج وقد األسلوب. ھذا في عنھ المُعبّر اإلسناديّ المعنى 
،والذمَ ،والمدح والتعجّب والقسم, كالشرط بھ النطق بعد مطلوبا یستدعي ال ألنھ الطلبي اإلنشاء 

اإلنشاء موقع یقع قد الخبرُ و   (26)كلّھ اإلنشاء بحث من أخرجھ من وھناك العقود. ،وصیغ والرّجاء 
.  (27)الوَجھینیحتمل البلیغ من الماضي بصیغة والدعاء وقوعھ، في الحرص إلظھار أو للتفاؤل إِمَا 

:ومن األغراض الفنیّة التي یَنزاح إلیھا اإلنشاءً نذكر
والدي وعلى عَلَيَّ أنعنت التي نِعْمَتَكَ أَنشكْرَ أَنْ أَوْزغْنِي تعالى:«إرَبٌ قولھ نحو : باألمرالدعاء   ٠ (

53/ 1 ینظر : السید الھاشمي جواھر البالغة ،) 25(
 102 حسن جمعة ،جمالیة الخبر واإلنشاء ،ص ) 26(
 93 ـ 92 الخطیب القزویني ،اإلیضاح في علوم البالغة ،ص ) 27(



الذّكر: اآلنفة لآلیة تفسیره فحوى ،وفي السالم علیھ سلیمان قصّة في قطب سیّدْ یقول [19النمل/
ربّھ إلى قلبھ وردت المشاھدة ھذه ھزّتھُ ما وسرعان قولھا من ضاحكا فتبشّم ھذا سلیمانٌ «أدرك 

خلقھ؛ من المعزولة المحجوبة العوالم تلك ھوبین بین وفتح  الخارقة المعرفة بنعمة علیھ أنعم الذي 
اجمعني (أوزغني) المتصل. القریب النداء بھذا (ربّي) (..) إلیھ یتوسّل إنابة في ربّھ إلى واتّجھ 

كُلَي. اجمع
  (28)جوارحي مشاعري

تأثّره نوع ویُصوّر :اللحظةتلك في السالم علیھ سلیمان قلب مدّت التي هللا بنعمة یشي التعبیر وھذا 
ویّحسنّ والدیھ وعلى علیھ هللا ید ویتمثل الجزیل هللا فضل یستشعر وھو وارتعاشھ توجّھھ وقوة 

  (29) مسن النعمة والرّحمة في ارتیاع وابتھال

إنّ ] 40[القیامة/الْمَؤْتَى یحْیِيَ أَنْ عَلَى بقَادِرٍ ذَلِكَ «ِأَلَیْسَ تعالى: قولھ نحو : باالستفھاماإلخبار 
الحس على فرضًا نفسھا تفرض التي  (30)الحقیقة ھذه أمام یتعزّز اآلیة في المُتضمن اإلسناديّ المعنى 

أن على بقادر ذلك (ألیس الصورة تعالجھا التي الحقائق من لجملة الشامل اإلیقاع یجيء البشري 
یحیي الموتى؟) بلى! سبحانھ! فإنھ لقادر على أن یحیي الموتى.

! بلى! سبحانھ ! فإنھ لقادر على النشأة األخرى
وھكذا .فرضانفسھا تفرض التي الحقیقة ھذه أمام یخشع أنْ إال اإلنسان یملك وما سُبحانھ! بلى! 

الوجود بحقیقة ویَفیض الحس یمأل الذي العمیق؛ القويّ الجازم الحاسم اإلیقاع بھذا الصورة تنتھي 
.اإلنسانيّ وما وراءھا من تدبیر وتقدیر

:الترجّي بالتمني
:ومنھ قول الشابي

لیتني كُنتُ كالسیول إذا سالت** تَھِدُّ القبور رَمْسا برمسِ
لیتني كُنتُ كالرّیاح فأطوي** كُلَ ما یَخْنِقَ الزھور بنحسي

 2673 ـ 2636 / 19) سید قطب ، في ظالل القرآن ،  28(
 2637 / 19) نفسھ ،  29(
 3775 / 29) نفسھ ،  30(


