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 الفصل الثاني
 اإلطار النظري

 المبحث األول: الكالم اإلنشائي
 مفهوم الكالم وأنواعه . أ

والكالم عند أىل النحوى ىو الفظ ادلركب ادلفيد  ٔالكالم ىو القول.
قال ابن سيده الكالم ىو القول، معروف. وقيل الكالم ما كان مكتفيا  ٕبالوضع.

. قال بنفسو، وىو اجلملة. والقول ما مل يكن مكتفيا بنفسو، وىو اجلزء من اجلملة
سيبوية: إعلم أن قلت إظلا وقعت يف الكالم على أن ػلكي هبا ما كان كالما ال 
قوال. ومن أدل الدليل على الفرق بني الكالم والقول إمجاع الناس على أن يقولوا 

 ٖالقرآن كالم اهلل، وال يقولوا القرآن قول اهلل.
بصورة تناسب أما الكالم يف اصطالح علم البالغة فهو الذي يصوره ادلتكلم 

 وينقسم الكالم إىل قسمني وعلا: كالم اخلرب وكالم اإلنشاء. ٗأحوال ادلخاطبني.
كالم اخلرب ىو ما ػلتمل الصدق والكذب لذاتو. وإن شئت فقل: اخلري ىو ما  .ٔ

 ٘يتحقق مدلولو يف اخلارج بدون الّنطق بو، ضلو: العلم نافع.
 ٙوينقسم كالم اخلرب إىل قسمني وعلا:

                                                 
 ٜ٘ٙ(، ص: ٜٙٛٔ، )بريوت: دار ادلشرق، ادلنجد يف اللغة واألعالملويس معلوف،   ٔ

ٕ Moh. Anwar. Ilmu Nahwu. (Bandung: Sinar Baru Algensido. ٕٜٓٓ), hal: ٔ 
 ٜٔٚ(، ص: ٖٕٓٓ، )القاىرة: دار احلديث، لسان العربإمام العالمة ابن منظور،   ٖ
 ٖٖ، ص: جواىر البالغةأمحد اذلامشى،   ٗ
 ٘ٗ، ص: اذلامشى، جواىر  ٘
 ٜ٘-ٛ٘، ص: نفس ادلرجع  ٙ
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 الفعلية: موضوعة ألفادة التجّدد واحلدوث يف زمن معني مع االختصار.اجلملة  -
 اجلملة االمسية: تفيد بأصل وضعها ثبوت شيئ لشيئ. -

كالم اإلنشاء ىو ما ال يصح أن يقال لقائلو عنو صادق فيو أو كاذب. وكالم  .ٕ
 ٚالإلنشاء ىو نوعان: طليب وغري طليب.

حاصل وقت الطلب. وأنواعو  اإلنشاء الطليب ىو الذي يستدعي مطلوبا غري -
 مخسة وىي: األمر والنهي والتمىن واإلستفهام والنداء.

اإلنشاء غري الطليب ىو ما ال يستدعي مطلوبا. ولو صيغ كثرية، منها: ادلدح  -
 والذم والعقود والقسم والّتعجب وأفعال الرجاء.

 
 مفهوم الكالم اإلنشائي وأنواعه . ب

 تعريف الكالم اإلنشائي .1
وقيل الشروع اإلغلاد والوضع تقول أنشأ الغالم  ٛاإلغلاد،اإلنشاء لغة 

ؽلشي إذا شرح يف ادلشي وأنشأ اهلل العامل أوجدىم، وأما الكالم اإلنشائي 
لذاتو، ضلو: أُْطُلُب اْلِعْلَم ِمَن  كذبإصطالحا فهو كالم الػلتمل الصدق وال

إىل قائلو صدق وال   اْلَمْهِد ِإىَل الّلْحِد، و "واجتهد يف مجيع دروسك" فال ينسب
 ٜكذب.

                                                 
 ٕٓٚ، ص: البالغةأمني،  فيعلى اجلارم ومصط  ٚ
 ٔٙ، ص: جواىراذلامشى،   ٛ
 ٓٔ، ص: نفس ادلرجع  ٜ
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وقال إبراىم أنيس، إن اإلنشاء عند العلماء البالغة ىو الكالم الذي 
 ٓٔليس لنسبة خارج تطابقو ىذه النسبة أو التطابقة.

ادلراغي يف كتابو "علوم البالغة" أن اإلنشاء يف  فيوقال أمحد مصط
 ٔٔاصطالح ىو يطلق بأحد إطالقني:

لكالم الذي ليس لنسبتو خارج تطابقو أو ال : وىو إلقاء ا ادلعىن ادلصدرى -
 تطابقو.

 : وىو نفس الكالم ادللقى الذي لو الصفة ادلتقدمة. ادلعىن اإلمسى -
بن احلاج الكالم اإلنشائي ىو ما ال ػلتمل الصدق أو  فيوقال مصط

 ٕٔالكذب.
 أنواع الكالم اإلنشائي .2

إنشاء طليب و وينقسم علماء البالغة الكالم اإلنشائي إىل قسمني: وعلا 
 إنشاء غري طليب.

ىو الذي يستدعي مطلوبا غري حاصل وقت الطلب. وأنواعو  ،اإلنشاء الطلبي . أ
 وأما شرحها فمايلي: ٖٔمخسة وىي: األمر والنهي والتمىن واالستفهام والنداء.

 األمر .ٔ

                                                 
 ٕٜٓ، ص: ادلعجم ادلفصلزلمد التوصلي،   ٓٔ
 ٔٙ(، ص: ٖٜٜٔ، )بريوت، لبنان: دار الكتب العالميو، علم البالغة البيان وادلعاين والبديعادلراغي،  فيأمحد مصط  ٔٔ
 ٕٓبن احلاج، دروس شاملة يف البالغة، ص:  فيمصط  ٕٔ
 ٓٚٔ، ص: البالغةأمني،  فيعلى اجلارم ومصط  ٖٔ
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األمر ىو طلب حصول الفعل من ادلخاطب على وجو االستعالل، 
 ٗٔولو أربع صيغ:

رًا َأْو ُأْسُكت، من ىذا ادلثال إستعمل ادلتكالم الفعل األمر،  (أ  ومثلو: ُقْل َخي ْ
 الكالم بصيغو فعل األمر وىي "قل".

الفعل ادلضارع اجملزوم بالم األمر، ومثلو: لَِيْخرُج َعِلي ِإىَل الرِّيَاِض. من ىذا  (ب 
ادلثال إستعمل ادلتكالم الكالم بصيغو ادلضارع اجملزوم بالم األمر وىي 

 مبعىن "أخرج!" "ليخرج" أي
اَلِة َحيَّ َعَلى اْلَفاَلِح". من ىذا  (ج  اسم فعل األمر. ومثالو: "َحيَّ َعَلى الصَّ

ادلثال استعمل الكالم بصيغة إسم فعل األمر وىي "حي" أي مبعىن "ىيا 
 نصّلي".

َدائد يَانَ ْفِسي. يف ىذا  (د  رًا َعَلى الشَّ ادلصدر النائب عن فعل األمر، كمثل: َصب ْ
ل ادلتكالم الكالم بصيغة ادلصدر النائب على فعل األمر وىي ادلثال استعم

 ٘ٔ"صربا" أي مبعىن "اصرب!".
وقد خترج صيغ االمر عن معناىا األصلي إىل معاٍن أخرى تستفاد 

 ٙٔمن سياق الكالم وقرائن األحوال.
الدعاء، وىو الطلب على سبيل التضرع ويكون يف صيغة األمر إذا صدرت من  -

منزلة. كقولو تعاىل: )َربِّ َأْوزِْعِِنْ َأْن َأْشُكَر نِْعَمَتَك(. واألمر يف أدىن إىل أعلى 
                                                 

 ٖٙ، ص: علم البالغةراغي، ادل فيأمحد مصط  ٗٔ
 ٜٛ، ص: البالغةأمني.  فيعلى اجلارم ومصط  ٘ٔ
 ٘ٚ، ص: نفس ادلرجع  ٙٔ
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)أوزع( للدعاء ألنو صدر من األدىن وىو ادلتكلم إىل األعلى ىو اهلل سبحانو 
 تعاىل.

االلتماس، كقولك دلن يساويك: "أعطِن الكتاب أيها األخ". وىذه اجلملة ال  -
لاللتماس ألهنا استعملت على سبيل  تقصد مبعىن األمر احلقيقي، ولكنها

 التلطف بدون االستعالء.
رٌ  ۖ  اْعَمُلْوا َما ِشْئُتْم التهديد، كقولو تعاىل: ) - واألمر يف  ٚٔ(.ِإنَُّو, مبَا تَ ْعَمُلْوَن َبِصي ْ

ىذه اآلية تفيد معىن التهديد، ألن ادلتكلم )اهلل تعاىل( يقصد أن ؼلوف 
اهلل، إهنم ال يستطيعون أن ؼلفون على  ادلخاطب يعِن من الذين يلحدون بايات

 اهلل مبا عملوا.
َرْيٍب شلَّا نَ زَّْلَنا َعَلى َعْبِدنَا َفْأتُ ْوا  يفَوِإْن ُكْنُتْم التعجيز، كقولو سبحانو وتعاىل ) -

ْثِلوِ  ْن مِّ ويكون األمر ىنا يف مقام إظهار عجز من يدعو قدرتو على  ٛٔ.(ۦِبُسْوَرٍة مِّ
فعل أمر ما. وليس يف وسعو ذلك. فاادلراد من األمر يف اآلية: إظهار عجزىم 

 من اإلتيان مبثل سورة من القرآن ألنو خارج عن طوقهم.
 َٜٔلْيُكْم(.التسوية، كمثل يف قولو تعاىل )اْصَلْوَىا فَاْصربُْوا َأْواَل َتْصربُْوا َسَوآٌء عَ  -

 وصيغة األمر ىنا تفيد التسوية ألن ادلعىن صرب كم وعدمو سيان.
َ َلُكُم اخْلَْيُط اأْلَبْ َيُض ِمَن  - اإلباحة، ضلو يف قولو تعاىل )وَُكُلْوا َواْشَربُ ْوا َحَّتَّ يَ َتبَ نيَّ

ليال واألمر ادلراد منو إباحة األكل والشرب يف  ٕٓاخْلَْيِط اأْلَْسَوِد ِمَن اْلَفْجِر(.
                                                 

 ٓٗسورة حم السجدة، اآلية   ٚٔ
 ٖٕسورة البقرة، اآلية   ٛٔ
 ٙٔسورة الطور، اآلية   ٜٔ
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على للحث رمضان حىت طلوع الفجر والتعبري بصيغة األمر يف مكان اإلباحة 
 تناول السحور وكأنو أمر مرغوب فيو.

 التمىن، مثل: -
َلَة َواْسَلِمي. َلَة بِاجلََْواِء َتَكلِّمي * َوِعِمى َصَباًحا َداَر َعب ْ  يَاَداَر َعب ْ

د أن يكلف الدار أن تتكلم األمر يف شطر األول يفيد التمىن، ألن ادلتكلم ال يري
 ألن كالم الدار مستحيل، وإظلا يتمِن لو أهنا تقدر على الكالم.

 التخيري، ضلو: -
 ِعْش َعزِيْ زًا َأْوُمْت َوأَْنَت َكِرًْنٌ * بَ نْيَ طَْعِن الَقَنا َوَخْفِق البُ نُ ْوِد.

أن ومعىن األمر ىنا للتخيري، أي ختيري الشاعر على جنوده يف ميدان احلرب بني 
 ؽلوتوا بدفاع البالد يف كرام أو يعيشوا يف اإلىانة بفرارىم من ميدان احلرب.

 اإلرشاد، كقول الشاعر: -
 َكَذا فَ ْلَيِسْر َمْن طََلَب اأَلَعاِدي * َوِمْثَل ُسرَاَك فَ ْلَيُكْن الطُّاَلُب.

فأبو الطيب ال يريد تكليفا، وإظلا ينصح دلن ينافقون سيف الدولة ويرشدىم إىل 
 الطريق ادلثلى يف طلب اجملد وكسب الرفعة فاألمر ىنا لإلرشاد.

اإلكرام، ضلو: "كل شلا يليك". واألمر ىنا لإلكرام ألهنا قيل لتهديب األخالق  -
 والعادات.

                                                                                                                                           
 ٚٛٔسورة البقرة، اآلية   ٕٓ
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واألمر ىنا لإلىانة،  ٕٔاإلىانة، كقولو سبحانو وتعاىل )ُكْونُ ْو ِحَجارًَة َأْو ََتِْدْيًدا(. -
 اىل( على الكافرين ال يؤمنون بو.أي إىانة ادلتكلم )اهلل تع

رَاَط اْلُمْسَتِقْيَم(. - واألمر ىنا للدوام، أي نريد  ٕٕالدوام، كقولو تعاىل )اْىِدنَا الصِّ
 بأن اهلل سبحانو وتعاىل يهدي علينا دواما إىل الصراط ادلستقيم.

 النهي .ٕ
 ٖٕالنهي ىو طلب الكف عن الفعل على وجو االستعالء مع واإللزام.

واحدة وىي الفعل ادلضارع ادلقرون بال الناىية، كقولو تعاىل:  وللنهي صيغة
 ٕٗ)َواَل يَ ْغَتب ب َّْعُضُكْم بَ ْعًضا(.

وقد خترج ىذه الصيغة عن أصل معناىا األصلي إىل معاٍن أخرى تستفاد من 
 سياق الكالم وقرائن األحوال.

ْلَنا َما اَل طَاَقَة لَنَ  - والنهي ىنا للدعا،  ٕ٘ا ِبو(.الدعاء، كقول تعاىل )َرب ََّنا اَل َُتَمِّ
 ألنو صادر من العبد الذات العلية على جهة الضرع والدعاء.

التهديد، ضلو: ال تنتو عن غيك. والنهي ىنا للتهديد، ألن ادلتكلم يقصد أن  -
 ؼلّوف ادلخاطب بأن ينتهى يف غيو.

 االلتماس، كمثل: ال تربح من مكانك ىذا حىت أرجع إليك. -
 ألنو استعمل على سبيل التلطف بدون اإلستعالء. النهي ىنا لإللتماس،
                                                 

 ٗٔٔسورة اإلسراء، اآلية   ٕٔ
 ٙسورة الفاَتة، اآلية   ٕٕ
 ٛٙ، ص: جواىراذلامشى،   ٖٕ
 ٕٔسورة احلجرات، اآلية   ٕٗ
 ٕٛٙسورة البقرة، اآلية   ٕ٘
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 التيئيس، ضلو يف قولو تعاىل )اَل تَ ْعِدُرْوا َقْد َكَفْرُُتْ بَ ْعَد ِإؽْلَاِنُكْم( -
والنهي ىنا للتيئيس، أي تيئيس ادلتكلم )اهلل تعاىل( على الكافرين بأهنم ال 

 يعتذروا عليو على ما فعلوا )يعىن قد كفروا بعد أمنوا(.
حقري، ضلو: "ال جتهد نفسك فيما تعب فيو الكرام". النهي ىنا للتحقري، ألن الت -

ادلتكلم يريد أن يبني أن سلاطبة حقري وليس أىال أن ػلاول من األعمال العظيمة 
 ما حوالو الكرام.

التمىن، كمثل: "ال متطري أيتها السماء". النهي ىنا للتمىن، ألن ادلتكلم ؼلاطب  -
 حيال.ما ال يعقل وكونو مست

 اإلرشاد، كقول الشاعر: -
 اَل ؼَلَْد َعْنَك ِمْن َعُدوِّ َدْمُعُو * َواْرَحْم َشَباَبَك ِمْن َعُدوٍّ تُ ْرَحُم.

النهي ىنا لإلرشاد، ألن ادلتكلم ال يريد إال أن ينصح ادلخاطب ويرشده إىل عدم 
 اإلطلداع مبظهر العدو.

 االستفهام .ٖ
 ٕٙمعلوماً من قبل.االستفهام ىو طلب العلم بشيء مل يكن 

 وينقسم االستفهام حبسب الطلب ثالثة أقسام، وىي:
 ما يطلب بو التصور تارة، والتصديق تارة أخرى وىو اذلمزة. .ٔ
 ما يطلب بو التصديق فحسب وىو ىل. .ٕ
 ٕٚما يطلب بو التصور فحسب وىو للباقي من أدوات االستفهام. .ٖ

                                                 
 ٗٙ-ٖٙ، ص: علم البالغةادلراغي،  فيأمحد مصط  ٕٙ
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وأيان ولالستفهام أدوات كثرية وىي اذلمزة وىل وما ومن ومىت 
 وكيف وأين وأىن وكم وأي.

 اذلمزة 
التصور، وىو إدارك ادلفراد، وىذا احلال يأت اذلمزة متلوت بادلسئول عنو ويذكر  ( أ

ضلو: "أعلي مسافر أم خالد؟" إذا كنت تعتقد  ٕٛلو يف الغالب معادل بعد أم.
أن أحدعلا مسافر، وال تعلم عينو فتطلب تعيينو فتجاب بأنو خالد مثال، وتقول: 

ُمَساِفٌر َخاِلد أَْو ُمِقْيم؟" فتجاب بأنو مقيم مثال. وىذه اذلمزة ال يليها إال "أَ 
 ٜٕادلسئولعن سواء.

التصديق أي أن يطلب هبا التصديق أي إدراك نسبة يرتدد العقل بني ثبوهتا   ( ب
ونفيها، والكثري أن يكون ذلك جبملة فعلية، ضلو: "أقدم صديقك؟" ويقل أن 

"أقادم صديقك؟" وغلاب يف ىذين بال أو بنعم. وؽلتنع يكون جبملة إمسية، ضلو: 
 ٖٓأن يذكر معها ذكر ادلعادل.

 ىل 
وأما حرف "ىل" فهو حرف لطلب التصديق فحسب أي معرفة وقوع 

 النسبة أو عدم وقوعها. ضلو: َىْل َجاَء اأَلِمرْي؟ فتجاب بنعم أو بال.

                                                                                                                                           
 ٓٚ، ص: جواىراذلامشى،   ٕٚ
 ٖٜٔ، ص: البالغةأمني،  فيعلى اجلارم ومصط  ٕٛ
 ٗٙ، ص: علم البالغةادلراغي،  فيأمحد مصط  ٜٕ
 ٜٗٔص: ، البالغةأمني،  فيعلى اجلارم ومصط  ٖٓ
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ف. فال وختلص حرف "ىل" الفعل ادلضارع لإلستقبال شأهنا كالسني وسو 
يصح ان تقول: ىل تعوم والبحر ىائج؟ ألن ادلعىن التوبيخ، وىو يكون على أمر 
واقع يف احلال، وتكون يصح دخول "اذلمزة" بدال من "ىل" فتقول أتعوم والبحر 

 ىائج؟ ألهنا يصح دخوذلا على الفعل الواقع يف احلال.
 من وما 

 ضلو: من فتح مصر؟ ٖٔحرف )من( يطلب هبا تعيني العقالء،
 ٕٖأما حرف )ما( فيطلب هبا عن غري العقالء، وىي أقسام:

 إيضاح اإلسم، ضلو: ما الَعْسُجُد؟ فيجاب بأنو َذَىٌب. . أ
 يطلب هبا بيان حقيقة ادلسمى. ضلو: ما اإلنسان؟ فيجاب بأنو حيوان ناطق.  . ب
 يطلب هبا بيان الصفة. ضلو: ما خليل؟ فيجاب طويل أو قصري.  . ج

 مىت وأيان وأين وأىن 
يطلب هبا تعيني الزمان ادلستقبل خاصة، وتكون يف مقام التفخيم والتهويل، مىت: 

 ضلو: "َيْسَأُل أَيَّاَن يَ ْوُم اْلِقَياَمِة".
 أين: يطلب هبا تعيني ادلكان، ضلو: أَْيَن َتْذَىُب؟

 أىن: وتأتى دلعان كثرية. وىي:
 َٖٖمْوهِتَا(. فتكون مبعىن كيف، كقولو تعاىل )َأىنَّ ػُلِْي ىِذِه اهللُ بَ ْعدَ  . أ

 ٖٗفتكون مبعىن من أين، كقولو تعاىل )ؽَلَْرًَنُ َأىنَّ َلِك ىَذا(.  . ب
                                                 

 ٘ٚ، ص: نفس ادلرجع  ٖٔ
 ٘ٚ، ص: نفس ادلرجع  ٕٖ
 ٜٕ٘سورة البقرة، اآلية   ٖٖ
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 فتكون مبعىن مىت، ضلو: ُزْرين َأىنَّ ِشْئَت. . ج
 كيف وكم وأي 

 كيف: يطلب هبا تعيني احلال. ضلو: كيف التعليم بإندونيسي؟
 كم: يطلب هبا تعيني عدد مبهم. ضلو: كم مثن ىذا الكتاب؟

َها، ويسأل هبا عن الزمان وادلكان  أي: يطلب هبا تعيني أحد ادلتشاركني يف أمر يَ ُعمُّ
والعدد على حسب ما تضاف إليو، كمثل: أي يوم جئت؟ يف أي مكان تقيم؟ أي 

 ٖ٘صاحبيك أحسن خلقا زلمد أم علي؟ بأي ذنب قتلت؟
قد سابق البحث يف معاين االستفهام األصلية، وقد خترج ألفاظو عن معانيها 

 ة إىل معاٍن أخرى تستفاد من سياق الكالم، وىي كمايلي:األصلي
َنُكُم اْلَعَداَوَة َواْلبَ ْغَضآَء  - ْيطَاُن َأْن يُ ْوِقَع بَ ي ْ َا يُرِْيُد الشَّ  يفاألمر، كقولو تعاىل: )ِإظلَّ

نْ ۖ  اخْلَْمِر َواْلَمْيِسِر َوَيُصدَُّكْم َعْن ذِْكِر اهلِل َوَعِن الصََّلَواتِ   ٖٙتَ ُهْوَن(.فَ َهْل أَنْ ُتم مُّ
 ٖٚالتسوية، )ِإنَّ الَِّذْيَن َكَفُرْوا َسَوآٌء َعَلْيِهْم َءأَْنَذْرتَ ُهْم أَْم ملَْ تُ ْنِذْرُىْم اَل يُ ْؤِمنُ ْوَن(. -
النفي، ضلو: "أَيَ ْغِفَر اهلُل َكاِفرًا؟" وىذه العبارة تفيد معىن النفي، ألن اهلل ال ؽلكن  -

 أيغفر إال مؤمنا دون كافرا.
(.ۖ  تعاىل: )َأخَتَْشْونَ ُهمْ النهى، كقولو  - ْؤِمِننْيَ  ٖٛفَاهلُل َأَحقُّ َأن خَتَْشْوُه ِإن ُكْنُتم مُّ

 وىذه اآلية تفيد معىن النهي، أي ال ختشوىم فاهلل أحق أن ختشوه.
                                                                                                                                           

 ٖٚسورة العمران، اآلية   ٖٗ
 ٜٙٔ، ص: البالغةأمني،  فيعلى اجلارم ومصط  ٖ٘
 ٜٔسورة ادلائدة، اآلية   ٖٙ
 ٙسورة البقرة، اآلية   ٖٚ
 ٖٔسورة التوبة، اآلية   ٖٛ
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َر  - اَعُة اََغي ْ اإلنكار، كقولو تعاىل: )ُقْل أََرَءيْ َتُكْم ِإْن أََتُكْم َعَذاُب اهلِل َأْو أَتَ ْتُكُم السَّ
(.اهللِ   ٜٖ َتْدُعْوَن ِإْن ُكْنُتْم َصِدِقنْيَ

ْن  - التشويق، كقولو تعاىل: )يأَي َُّها الَِّذْيَن َءاَمُنوا َىْل أَُدلُُّكْم َعَلى جِتَاَرٍة تُ ْنِجْيُكم مِّ
وىذه اآلية تفيد معىن التشويق، أي تشويق ادلتكلم )اهلل تعاىل(  َٓٗعَذاٍب اَلِْيٍم(.

 على ادلؤمنني يف دليلو الذي ينجيهم من عذاب اهلل األليم.
 ٔٗاالستئناس، كقولو تعاىل: )َو َما تِْلَك بَِيِمْيِنَك ؽَلُْوَسى(. -
وىذه اآلية تفيد  ٕٗ(.التعظيم، كقولو تعاىل: )َمْن َذا الَِّذى َيْشَفُع ِعْنَدُه ِإالَّ بِِإْذنِوِ  -

معىن التعظيم، أي التعظيم ادلتكلم )اهلل تعاىل( بأنو الذي يشفع الناس دون 
 اآلخر.

التحقري، ضلو: "أىذا الذي مدحتو كثريا؟". وىذه اجلملة تفيد معىن التحقري، أي  -
 أن ادلتكلم حقر على ادلخاطب بأن ما ؼلتاره ىو غري حسن.

 ُٖٗة. َما احْلَآقَُّة. َوَما أَْدَرىَك َما احْلَآقَّة(.التهويل، كقولو تعاىل: )احْلَآقَّ  -
 ٗٗالتقرير، كقولو تعاىل: )َأملَْ َنْشرَْح َلَك َصْدَرَك(. -
التمىن، ضلو يف قولو تعاىل )فَ َهْل لََنا ِمْن ُشَفَعاِء فَ َيْشَفُعوا لََنا(. وىذه اآلية تدل  -

 على أهنا للتمِن، أي أهنم تعملون عدم الشفيع.

                                                 
 ٓٗسورة األنعام، اآلية   ٜٖ
 ٓٔف، اآلية سورة الص  ٓٗ
 ٚٔسورة طو، اآلية   ٔٗ
 ٕ٘٘سورة البقرة، اآلية   ٕٗ
 ٖ-ٔسورة احلاقة، اآلية   ٖٗ
 ٔسورة االنشراح، اآلية   ٗٗ
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(.االستبعاد - ِبنْيٌ  ٘ٗ، كقولو تعاىل: )َأىنَّ ذَلُُم الذِّْكَرى َوَقْد َجآَءُىْم َرُسْوٌل مُّ
 يفالتعجب، كقولو تعاىل: )َوقَاُلوا َماِل َىَذا الرَُّسْوِل يَْأُكُل الطََّعاَم َوؽَلِْشى  -

 ٙٗاأَلْسَواِق(.
 ٚٗالوعيد، كقولو تعاىل: )َأملَْ تَ َر َكْيَف فَ َعَل َربَُّك ِبَعاٍد(. -
 يخ، ضلو:التوب -

َرى َعاَلَما؟ ُة اْلُكب ْ َنُكْم ِإاَلَما * َوَىِذى الَضجَّ  ِٛٗإاَلُم اخْلُْلُف بَ ي ْ
وىذا البيت يفيد معىن التوبيخ، أي أن ادلتكلم وبخ على ادلخاطب بأن اخلالف 

 بينهما ىو شيئ ىزيل.
 ىنالتم .ٗ

التمىن ىو طلب الشيء احملبوب الذي ال يرجى حصولو، إما لكونو 
ول الشاعر: "أال ليت الشباب يعود يوما". وإما لكونو بعيد مستحيال. كق

التحقيق واحلصول، كقول الفقري: "ليت ىل ألف دوالر". فإن كان منتظر 
احلصول قريب الوجود كان ترجيا ويعرب فيو بعسى ولعل، كقول الشاعر: َعَسى 

 ٜٗقادم.اهللُ َأْن غَلْرَِي اْلَمَودََّة بَ ْيِنَنا. وقول احلبيب: لعل احلبيب 
والفرق بني التمىن والرتّجي كما ذكروا: أن التمىن يأيت فيما ال يرجى حصولو، 

 شلكًنا كان أم شلتنًعا، والرتّجي فيما يرجى حصولو.
                                                 

 ٖٔسورة الدخان، اآلية   ٘ٗ
 ٚسورة الفرقان، اآلية   ٙٗ
 ٚسورة الفجر، اآلية   ٚٗ

٘ٔA. Wahab Muhsin, Pokok-Pokok Ilmu Balaghah, hal: ٜٔٓ-ٔٓٚ  
 ٕٙ، ص: علم البالغةادلراغي،  فيأمحد مصط  ٜٗ
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 ٓ٘وللتمِّن أربعة أدوات، واحدة أصلية وىي "ليت". وثالثة نائبة عنها، وىي:
"ىل" كقولو تعاىل )فَ َهْل لََنا ِمْن ُشَفَعاِء فَ َيْشَفُعوا لََنا(، وىذه اآلية تفيد التمىن 
 ،) لكونو مستحيال. و "لو" كقولو تعاىل )فَ َلْو َأنَّ لََنا َكرًَّة فَ َنُكْوَن ِمَن اْلُمْؤِمِننْيَ

 وىذه اآلية تفيد التمىن لكونو مستحيال. و "لعّل"، كقول الشاعر:
ُر َجَناَحُو * َلَعلِّي ِإىَل َمْن َقْد َىَوْيُت َأِطرْي. َأِسْربَ   الَقطَا َىْل َمْن يُِعي ْ

 ٔ٘ويف ىذا البيت يفيد معىن التمىن لكونو مستحيال.
 النداء .٘

النداء ىو طلب ادلتكلم إقبال ادلخاطب عليو حبرف نائب مناب )أنادي(. 
ىي يف اإلستعمال نوعان: وأدواتو مثانية: اذلمزة وأى ويا وآ وآى وأيا وىيا ووا. و 

 ٕ٘اذلمزة وأى لنداء القريب وغريعلا لنداء البعيد.
 وقد ينزل البعيد منزلة القريبفينادى باذلمزة وأى، كقول الشاعر:

انُ  نُ ْوا * بِأَنَُّكْم يفْ َرْبِع قَ ْليبْ ُسكَّ اَن نَ ْعَماِن اأَلراِك تَ يَ قَّ  َأُسكَّ
خالف األصل، إشارة إىل أن ادلنادى األداة "علزة" وقد نودي هبا البعيد على 

)سكان نعمان( حاضر يف الذىن ال يغيب عن البال فكأنو حاضر معو يف 
 مكان واحد.

 ٖ٘وقد ينزل القريب منزلة البعيد فينادى بغري اذلمزة وأى، يعىن:

                                                 
 ٔٛ، ص: جواىراذلامشى،   ٓ٘

٘ٗ A. Wahab Muhsin, Pokok-Pokok Ilmu Balaghah, hal: ٕٔٔ-ٔٔٔ   
 ٕٕٔ، ص: البالغةأمني،  فيعلى اجلارم ومصط  ٕ٘
 ٖٛ، ص: جواىراذلامشى،   ٖ٘
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 إشارة إىل علو مرتبتو. كقول نواس: . أ
 ْمُت بَِأنَّ َعْفَوَك أَْعَظمُ يَا َربِّ ِإْن َعظَُمْت ُذنُ ْوِب َكثْ َرًة * فَ َلَقْد َعلِ 

األداة "يا" وقد إستعملت يف نداء القريب على خالف األصل، إشارة إىل 
 علو مرتبتو ادلنادى )اهلل تعاىل( وارتفاع شأنو.

إشارة إىل إضلطاط منزلتو ودرجتو، قول فرعون دلوسى عليو السالم )إين  . ب
 ألظنك يا موسى مسحورا(.

القريب على خالف األصل، إشارة إىل أن ادلنادى األداة "يا" وقد نودي هبا 
وضيع الشأن يف نظر ادلتكلم، فكأن بعد درجتو يف اإلضلطاط بعد يف 

 ادلسافة.
 إشارة إىل غفلتو وشرود ذىنو، كقول الشاعر: . ج

نْ َيا َوأَْنَت مَتُْوتُ  نْ َيا لَِغرْيِ َباَلَغٍة * ِلَمْن جَتَْمُع الدُّ  أَيَا َجاِمَع الدُّ
"أيا"، وقد نودى هبا القريب على خالف األصل، إشارة إىل أن األدة 

 فكأنو غري قريب.  لوادلنادي غافال
وقد خترج ألفاظ النداء عن معناىا األصلي إىل معاٍن أخرى تستفاد 

 من وقرائن. وأعلها:
 اإلغراء، ضلو: قولك دلن أقبل يتظلم: يا مظلو -
 اإلستغاثة، ضلو: يا اهلل للمؤمنني. -
 ضلو:الندبة،  -

 فواعجبا كم يدعى الفضل ناقص * ووا أسفا كم يظهر النقص فاضل
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 التعجب، كقول الشاعر: -
 اجَلوُّ فَِبْيِضى واصفرِى يَاَلِك ِمْن قُ ب َُّرٍة ِبَعْمَمِر * َخاَللكِ 

 الزجر، كقول الشاعر: -
 بِا هلِل ُقْل يَا ُفاَل * ُن َوِل أَقُ ْوُل َوِل ُأَساِئل

ْبعِ   نْيَ َما * َقْد ُكْنَت يف الِعْشرِْيَن فَاِعلأَتُرِْيُد يف السَّ
ومعىن النداء ىنا للزجر، فالشاعر يزجر نفسو وإهنا تسلك يف زمن الشيخوخو ما  

 كانت تسلكو أيام الشباب من دواعى اللو وأنواع اجملنون.
 والتذكر، كقول الشاعر: -

َر َمْعٍن كيف وأريت ُجْوَدُه * َوَقْد َكاَن ِمْنُو ا  لبَ رُّ والَبْحُر ُمرتَعاأَيا قَ ب ْ
 والتحري والتضجر، كقول الشاعر: -

َناَىا بَكيناكِ   أَيَا َمَنازَِل َسلمى أَْيَن َسلَماِك * ِمن َأْجِل َىَذا َبَكي ْ
واالختصاص وىو ذكر اسم ظاىر بعد ضمري لبيانو. قولو تعاىل: )َرمْحَُة اهلل  -

ْيد(َوبَ رََكاتُُو َعَلْيُكْم أَْىَل اْلبَ ْيِت ِإنَُّو محَِ   .ْيُد رلَِ
، ىو ما ال يستدعي مطلوبا غري حاصل وقت الطَّلب. اإلنشاء غير الطلبي . ب

 ٗ٘ولو صيغ كثرية، منها: ادلدح والذم والعقود والقسم والّتعجب وأفعل الرجاء.
 وأما شرحها فمايلي:

 ادلدح والذم، ويكونان بنعم وبئس. وقال اجلاحظ من كتاب: .ٔ

                                                 
 ٓٚٔ، ص: البالغة أمني، فيعلى اجلارم ومصط  ٗ٘
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ا بَ ْعُد فَِنْعَم  ْوبَِة أَمَّ اْلَبِدْيُل ِمَن الزََّلِة اإِلْعِتَذاُر، َوِبْعَس الِعَوُض ِمَن الت َّ
 اإِلْصرَاُر.

 العقود، فتكون بادلاضي كثريا، ضلو: )بعت( و )وىبت(. .ٕ
القسم، فيكون بالواو والباء والتاء وبغريىا، ضلو: )واهلل( وقال عبد اهلل بن  .ٖ

 الطاىر:
 بِاْكِتَساِب اْلَماِل ُيْكَتَسُب اْلَعْقُل.ُب الِغىَن * َواَل َلَعْمُرَك َما بِاْلَعْقُل ُيْكَتسَ 

التعّجب، فيكون بصيغتني ما أفعلو وأفعل بو، ضلو: )ما أحسن علّيا( و  .ٗ
 ٘٘)أكرم باحلسني( ومساعاً بغريعلا، ضلو: )َكْيَف َتْكُفُرْوَن بِااهلل(.

َأْن يَْأيتَ أفعال الرجاء، فيكون بعسى وحرى واخلولق ضلو: )فَ َعَسى اهلل 
 ٙ٘بِاْلَفْتِح(.

 
 الثاني: ترجمة بدر شاكر السّياب  المبحث

 سيرة ذاتية بدر شاكر السياب . أ
دون َتديد شهر أو يوم الوالدة الذي   ٕٜٙٔولد بدر شكر السياب يف عام 

كان والده شاكر بن عبد اجلبار بن مرزوق السياب قد كتبو اغتباطا هبذا الولد، مث ما 
ليكون تاريخ الوالدة رلهوال حىت بالنسبة للشاعر نفسو، ومكان الوالدة كان لبث أن نسيو 

قريتو  )جيكور( الواقعة بالقرب من أِب اخلصيب ويف جنوب العراق. آل السياب كانوا 

                                                 
 ٕٛسورة البقرة، اآلية   ٘٘
 ٕ٘سورة ادلائدة، اآلية   ٙ٘
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ؽللكون أراضي مزروعة بالنخيل إال أهنم مل يكونوا من كبار ادلالكني. وقد كان النخيل رمزا 
  ٚ٘ ثنايا قصائده ىنا وىناك.دالليا مهما بثو الشاعر يف

، مث انتقل إىل بغداد ٕٖٜٔيدرس بدر شاكر السياب يف مدرسة اإلبتدائية عام 
طالبَا يف دار ادلعلمني العالية )كلية اآلداب(، وحصل على بكالوريوس يف اللغة اإلصلليزية 

ادللكي آنذاك ف ُصل وآداهبا، وع ُي ّن معلماً يف الرمادي. ودلواقفو السياسية ادلناىضة للحكم 
من عملو، وبقي يعاين شظف العيش، مث رحل إىل الكويت وعمل ىناك، لكن مل يطل بو 
ادلقام إذ سرعان ما عاد إىل البصرة، وعمل موظفًا يف أكثر من دائرة حكومية، وظل 

إذ أصيب  ٜٓٙٔيكتب يف الصحف واجملالت ويرتجم بعض الشعر اإلصلليزي، حىت عام 
ء عن معرفة كنهو، رغم أنو أصبح نزيل ادلستشفيات يف العراق ولبنان  مبرض عجز األطبا

األمريي  فيوبريطانية والكويت، لكن الشلل سرى يف جسده كلو، حىت تويف يف  ادلستش
عند الساعة  ٜٗٙٔيف الكويت، يوم اخلامس ادلوافق للرابع والعشرين من كانون األول 

 الثالثة بعد الظهر.  
( فقد ترك لنا ٖٛتويف عن عمر يناىز الثامنة والثالثني عاما ورغم عمره القصري )

تأثر بو الكثري من  . ثروة شعرية كبرية وعميقة، وىو ي ُعد فعاًل رائداً دلدرسة الشعر احلديث
شعراء جيلو وامتد تأثره حىت اليوم فال زال ىناك يف الكثري من شعر الشباب العراقيني 

 والعرب نفساً سيابياً.
احلديث ىو جتربة شعرية َتاول تطوير الشعر لغةً وأسلوباً، وىي حركة شعر  وأما

انطلقت من العراق، وكان للسياب دوره احملوري يف  تطوير ىذه احلركة و إغنائها بنماذج 
                                                 

    ٖٔ(، ص: ٜٜٔٔ، )بريوت: دار الكتب العلمية، بدر شاكر السياب: رائد الشعر للعرِب احلديثحيدر توفيق بيضون،   ٚ٘
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شعرية متطورة شلا جعل ىذه احلركة تقف على رجلها بقوة وثبات وتواصل تطورىا. فقد 
لشعر بطريقة ختتلف عن الشعر التقليدي، سواء يف نظر شعراء ادلدرسة احلديثة إىل نظم ا

األبيات الشعرية أو يف التفاعيل الثابتة الكالسيكية القدؽلة )اإليقاع الشعري( إضافة إىل 
لغتو ادلتوقفة على النماذج القدؽلة، بينما احلركة اعتمدت طريقة األسطر الشعرية، وعدم 

 ه احلركة.ثبات التفاعيل، واللغة الَّت تعكس عمق ثقافة ىذ
يلعب ادلطر دورًا أساسيًا يف شعر السياب، ويكاد يكون احملرك الرئيس يف جتربتو 
الشعرية، على أنو ػلمل إػلاءاٍت ورموزًا متعددة تتشكل وفق مراحل تطور السياب 

 الشعري.
 

 عمال األببية لبدر شاكر السياباأل . ب
 كتب شعرية  (أ 

 وللسياب أعمال األدبية العديدة. والذي اخرج من الدواوين الشعرية منها: 
 ،ٜٚٗٔ -القنهرة  –مطبعة الكرنك بالفجالة  –أزىار ذابلة  .ٔ
 ،ٜٓ٘ٔ -النجف  –منشورات دار البيان مطبعة الغرى احلديثة  –أساطري  .ٕ
 ،ٕٜ٘ٔ –بغداد  –مطبعة الزىراء  –حفار القبور  .ٖ
 ،ٜٗ٘ٔ –بغداد  –ر ادلعرفة مطبعة دا –ادلومس العمياء  .ٗ
 ،  ٜٗ٘ٔ –بغداد  -مطبعة الرابطة  –األسلحة واألطفال  .٘
 ،ٜٓٙٔ -بريوت  –دار رللة شعر  –أنشودة ادلطر  .ٙ
 ،ٕٜٙٔ -بريوت  –دار العلم للماليني  –ادلعبد الغريق  .ٚ
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 ،ٖٜٙٔ  -بريوت  –دار العلم للماليني  -منزل األقنان  .ٛ
 د. ت، –بريوت  – دار مكتبة احلياة –أزىار و أساطري  .ٜ

 وما صدر بعد وفاتو منها:
 ،ٜٗٙٔ -بريوت  -دار الطليعة  –شناشيل ابنة اجلليب  .ٔ
 ،ٜ٘ٙٔ -بريوت  –دار الطليعة  -إقبال  .ٕ
 ،ٜ٘ٙٔ -بريوت  –دار الطليعة  -شناشيل ابنة اجلليب  -إقبال  .ٖ
 ،ٜٔٚٔ –بغداد  –وزارة األعالم العراقية  –الريح  .ٗ
 ،ٕٜٚٔ –بغداد  –راقية وزارة األعالم الع -أعاصري  .٘
 ،ٜٗٚٔ –بريوت  –دار العودة باإلشرتاك مع دار الكتاب العرِب  –اذلدايا  .ٙ
 ،ٜٗٚٔ   –بريوت  –دار العودة باإلشرتاك مع دار الكتاب العرِب  -البواكري  .ٚ
 –بريوت  –دار العودة باإلشرتاك مع دار الكتاب العرِب  -فجر السالم  .ٛ

ٜٔٚٗ. 
 

 ترجمات شعرية   (ب 
ولبدر شاكر السياب رلموعة من ادلقاالت والرتمجات. وأمالرتمجات الشعرية 

 لو منها: 
 د.ت، –بغداد  –مطبعة السالم  –عن أراغون  .ٔ
 د.ت، -دون مكان للنشر  –عن اديث ستويل  .ٕ
 د.ت، -دون مكان للنشر  -قائد سلتارة من الشعر العادلي احلديث  .ٖ
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 بغداد.  –رللة العامل العرِب  –قصائد من ناظم حكمت  .ٗ
 كتب نثرية (ج 

 اإللتزام واإللتزام يف األدب العرِب احلديث .ٔ
زلاضرة ألقيت يف روما ونشرت يف كتاب األدب العرِب ادلعاصر، منشورات  .ٕ

 أضواء، بدون مكان للنشر ودون تاريخ.
 ترجمات نثرية (ب 

 –بريوت  –مكتبة احلياة  دار –رلموعة مأألفني  –ثالثة قرن من األدب  .ٔ
 ،ٜٙٙٔجزآن، األول بدون تاريخ، والثاين 

الشاعر وادلخرتع والكولونيل، مسرحية من فصل واحد لبيرت أو ستينوف، جريدة  .ٕ
 .ٜٔ -ٖٕالعدد   –بغداد  –سبوع األ
 

 أنشوبة المطر للسياب الشعرالثالث:  المبحث
إن إضافة السياب اإلبداعية والفكرية َتققت على صعيدي الشكل وادلضمون معا، 
فقد عرب عن روح العصر ومأساة شعبة، وتناقضات اإلجتماعية احملتدمة فيو، وعن فواه احلية، 
أكثر الطليعية الَّت كان يراىا قادرة على إحداث التغري ادلنشهود، وذلك بفنية علية. وتقنيات 

أفاقا رحبة أمام حرية القصيدة العربية، وتطورىا الالحق. وىذا انعكس يف اجلديدة، فتحت 
إىل السنة  ٜ٘ٗٔأعمالو اإلبداعية يف مرحلة إنتمائة احلزب الشيوعي العراقي بني السنة 

مرحلة الواقعية الَّت قدم فيها السياب أىم قصائدة، فنيا وفكريا: اإلسلحة واألطفال  ٖٜ٘ٔ
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لقبور ووصوال إىل رائعتو الشهرية "أنشودة ادلطر" الَّت بلغ هبا وغريب على اخلليج وحفار ا
  ٛ٘ذروة الكمال الشعري.

و لعل احملور الرئيس الذي تدور حولو ىذه اإلبيات من القصيدة ىو قضية العراق 
و الإلستعمار الذي طادلا حاول النيل منها وال عجب أن تتفق ىذه الرؤيا مع الواقع احلاِل 

فقد استبد فيو الطامعني و حولوه اىل ساحة قتال ذلدف واحد و ىو  الذي يعيشو العراق
 الثروات العراقية الَّت تزخر هبا.

و"أنشودة ادلطر" قصيدة للشاعر بدر شاكر السياب نشرهتا ألول مرة يف رللة عدد  
يف الكويت عندما كان ىاربا  ٖٜ٘ٔبعد أن كتبها يف عام  ٜ٘ٗٔاألدب البريوتية سنة 

للنشر يف رللة األدب ضمن رسالة موجهة للدكتور سهيل إدريس مأرخة يف فيها. أرسلها 
وقد قال عنها السياب: "إهنا من قصائد أيام الضياء والغربية على اخلليج".  ٜ٘ٗٔ/ٖ/ٕ٘

نشرت دار رللة شعر ببريوت ىذه القصيدة القصائد األخرى يف ديوان  ٜٓٙٔويف عام 
ة دار العودة ببريوت ىذا الديوان ودواوينو وامسو دوان "أنشودة ادلطر" مث ضمنت مطبع

. وكانت الدراسات واإلكتشافات ٜٜٚٔاألخرى يف اجملموعة الكاملة اجمللد األول يف عام 
والبحوث يف شعره ىذا ال تنتهى بني الطالب يف اجلامعات وادلعاىد، وبني النقاد يف الندوات 

 با.والصحف واجملالت والكتب وادلواقع اإلنرتنت، شرقا وغر 
إن ىذه القصيدة أشهر وأعظم قصائد بدر شاكر السياب. وقال د. لويس  

عوض، أستاذ األدب اإلصلليزي يف جامعة القاىرة: "يعجز الشعر العرِب منذ جاىليتو حىت 
 اآلن أن يأتى هبذه ادلوسيقية )يف أنشودة ادلطر( الَّت جاء هبا السياب". 

                                                 
     ٓٛ(، ص: ٕٔٓٓ، )منشرات اَتاد الكتاب العرب: دمشق، شللكة احلجيم: دراسة يف الشعر العرِب ادلعاصر )احلكاية ظلوذجا(زلمد رضوان،   ٛ٘
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نقدية لتلك القصيدة منذ نشرىا حىت ومن النقاد العرب الذين كتبوا الدراسات ال
بعد شهر واحد من نشرىا وريتا عوض سنة  ٜٗ٘ٔاآلن ىم األستاذ عبد اللطيف سنة 

والدكتور علي الشرعي سنة  ٜ٘ٛٔوالدكتور جابر عصفور وحسني األعرجي سنة  ٜٗٚٔ
نايف  ٜٜ٘ٔوزلمود اخلبو سنة  ٜٜ٘ٔوحسِن زلمود  ٜٛٛٔومحال زعرت سنة  ٜ٘ٛٔ

وليس ىذا فقط بل حىت اآلن قد  ٕٗٓٓوالدكتور مسري اخلليل سنة  ٜٜٙٔنة العجلوين ش
 جعلت ىذه القصيدة مادة ادلناقشة يف منتديات أدبية مبواقع اإلنرتنت.

 


