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  اإلنشـــاء

  .اإليجاد و االخرتاع  اإلنشاء يف اللغة
  .إلقاء الكالم الذي ليس لنسبته خارج تطابقه أو ال تطابقه :  ويف االصطالح

  :وينقسم إىل 

  غري طلبيّ   طلبّي

ما يستدعى مطلوبـاً غـري حاصـل وقـت الطلـب واملراد به
  .المتناع تحصيل الحاصل 

، حاصل وقـت الطلـبماال يستدعى مطلوباً غري  واملراد به
  ويكون بصيغ كثرية

األمر ، والنهي ، واالستفهام ، والنـداء ، : أنواعه خمسة هي
  .والتمني 

أساليب املـدح والـذم ، والقسـم ، والتعجـب ، : من أنواعه
والرجـــاء كعىســـ وحـــرى  واخلولـــق ، والعقـــود كبعـــت 

  واشرتيت ووهبت ، ورّب ، وكم الخربيّة

د بالبحث والنظر عند البالغيـني هو املقصو اإلنشاء الطلبّي 
  ملا فيه من نكات بالغيّة ولطائف بيانيّة

ليس مجال بحث عند البالغيني لقلـة  واإلنشاء غري الطلبيّ 
ويرون أنه أقرب إىل مباحـث النحـو . املباحث املتعلقة به 

  1منه إىل مباحث البالغة 

  

    الخالصة  

 نهي أو استفهام أو نداء أو تعجب  اإلنشاء هو ما ينشئ به قائله شيئاً من أمر أو.  
  اإلنشاء منه ما هو عادي وما هو أديّب.  
  ّاإلنشاء األديّب ال يحمل مجرد معناه اللغوّي وإمّنا يوحي بدالالت شعوريّة تتجاوز هذا املعنى اللغوي.  

  و مرجع هذه اإليحاءات التي يوحي بها اإلنشاء األديّب هو:  

  .ملوقف الذي ميّر به الشعور املسيطر عىل األديب يف ا .1

  2 والجّو الذي يلقى فيه الكالم وحال من يلقى إليه .2

  
  

  األمــر ) 1 ( 

  .خذين ، يا أيب ، للنزهة : تقول بنت ألبيها   .الزمي البيت : يقول أب البنته 
  ممن الخطاب وملن وّجه ؟  ممن الخطاب وملن وّجه ؟

  نفيذ األمر  ؟هل عىل املخاطَب ت  هل عىل املخاطَب تنفيذ األمر ؟
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  ما الغرض من األمر هنا ؟  هل للجملة غرض غري األمر ؟
هل ينطبق ذلك التعريف عىل هذا املثال   عريف األمر من خالل هذه الجملة 

  ؟

  
  .حيث يكون من األعىل إىل األدىن . هو طلب الفعل عىل جهة االستعالء واإللزام :  األمر

  :وله أربع صيغ  
  املصدر النائب عن فعله  اسم الفعل  قرون بالم األمراملضارع امل  فعل األمر

 حــافظوا كقولــه تعــاىل 

ــالة  ــلوات والص ــىل الص ع
الوســـــطى وقومـــــوا هلل 

  البقرة  238 قانتني

 ذو سعة من سعته لينفق  7 

  الطالق
  علـيكميا أيها الذين آمنوا 

أنفسكم ال يرضـكم مـن ضـّل 

   املائدة 105 إذا اهتديتم

  ناً إحسـاوبالوالدين  23 

  اإلرساء

املهم يف بحث األمر معرفة صيغه التي يجري بها ، وإمّنا املهم معرفة املعاين التي يخرج إليها  ليس �
  ) .طلب فعل يشء عىل وجه االستعالء و اإللزام ( عن معناه األصّيل الذي هو 

تخلصوها من ثنايا الحال أّن البالغيني صّبوا اهتاممهم عىل استقصاء وجوه املعاين الجديدة ، واس ويبدو 
  .التي يكون عليها املتكلم أو املخاطب ، ال من خالل الصيغ بحّد ذاتها 

تخرج صيغ األمر عن معناها األصّيل وهو طلب الفعل عىل وجه االستعالء واإللزام إىل معاٍن أخر  وقد �

  3تفهم من سياق الكالم وقرائن األحوال 
  
  
  
  
  

  ا األمراألغراض البالغّية التي يخرج إليه

  التعليق  املثال  الغرض  

  الدعاء
  لنـا ذنوبنـا وإرسافنـا يف أمرنـا  اغفـرربّنا

 عىل القوم الكافرين وانرصنا أقدمنا وثّبت
   آل عمران 147

إذا كان الطلـب عـىل سـبيل الترضـع ويكـون مـن األدىن إىل 
  .األعىل ، ومن املخلوق إىل الخالق 

  اإلباحة 
  تبـني لكـم الخـيط حّتـى ي ارشبواو وكلوا

  187 األبيض من الخيط األسود من الفجر

   البقرة

وإظهار أّن اليشء حالل مباح ، حـني إذا كان املراد دفع الحرج 
يتوهم املخاطـب أن الفعـل محظـور عليـه، ففيـه أذن بالفعـل 

  .وإذن بالرتك

 وإن كنتم يف ريب مام نزلنـا عـىل عبـدنا   التعجيز

  لبقرةا 23 بسورة من مثله فأتوا

يقدر املخاطـب  إذا كان األمر بيشء مستحيل ، أو بعيد املنال ال
وّرس بالغة التعبري باألمر يف مقـام التعجيـز إبـراز .  عىل فعله

قّوة التحدي والتسجيل عليهم ليتعظوا ويقلعوا عاّم هم فيه 
  .من مكابرة وعناد 

ــا ال يخفــون    التهديد ــذين يلحــدون يف آياتن باملأمور فليس املراد بـاألمر هنـا أن يتمثلـوا  عند عدم الرضاإّن ال
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علينا أ فمن يلقى يف النار خري أم مـن يـأيت
مـا شـئتم إنّـه مبـا  اعملـواآمناً يوم القيامة 

  40فصلت  تعملون بصري

فيعملوا ما يشاءون ، بل املراد الزجر والتهديد حتـى يقلعـوا 
لشـّدة  -عّز وجـّل فكأّن هللا . عن اإللحاد ويكفوا عن العناد 

يأمرهم مبا يوجب عقابهم لينكـل بهـم أشـّد  -غضبه عليهم 
  .  هديد تنكيل وهذا ّرس بالغة التعبري باألمر يف مقام الت

ــل    التسوية ــواق ــل  أنفق ــن يتقب ــاً أو كرهــاً ل طوع

  53التوبة منكم

إذا توهم املخاطب رجحان أحد األمرين عىل اآلخر ، ويكون 
  . التسوية بني األمرين الغرض 

يستوي عدم القبول منكم ، سـواء أكانـت النفقـة  عـن : أي 
قـد علـم  سبحانه وتعـاىلطواعية أو عن كراهية ، وذلك أنّه 

من حالهم عدم االهتداء ، ورمّبا يتوهم املخاطب أّن اإلنفاق 
  .طوعاً مقبول فدفع ذلك بالتسوية بينهام 

.  تيجة األمر ال يقبل بها وتختلف عن اإلباحة والتخيري بأن ن 
وهو طلب ال يقصد به إالّ تخيري املخاطب بني أمرين ، عـىل   . بالقسم األديّب أو العلميّ التحقي  التخيري

  .أنه ال يحق له أن يأيت باألمرين معاً يف وقت واحد 

  107املؤمنون  ربّنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنّا ظاملون  التمني

  بح وما اإلصباح منك بأمثلِ بص   انجلِ أال أيها الليل الطويل أال 

عند طلـب يشء محبـوب ال قـدرة 
للطالـــب عليـــه وال طمـــع لـــه يف 
حصوله كام يف اآليـة الكرميـة  ، أو 
إذا كان املخاطب غري عاقل  فليس 
الغـــرض يف املثـــال الثـــاين طلـــب 
االنجالء من الليل ، ألّن الليل لـيس 
ــول  ــؤمر ، فحص ــب وي ــام يخاط م

ا ، وإمّنـاالنجالء كـام طلـب متعـذر
غــرض املــتكلم متنــي ذلــك تخلصــاً 

  . مام يعانيه
  ة ُحسن ـيا ابنتي إن أردت آي النصح

  فانبذي عادة التـبـــــّرج نبذاً 
  وجامًال يزيــــن جسامً وعقالً
  فجامُل النفوس أسمى وأعلـى

إذا كان األمر فيه تعليم أو نصـح ، 

  4ومل يكن عىل سبيل اإللزام 

  االلتامس
  ى الزهر يا ندميي ــعل عّرج

  مروض يلقـــاك بابتـساـفال
  ى ظله الظليــــلـــإل مـلو

   اك بالَقبـــولــح تلقــوالريـ

ويكون من شـخص ملساويـــــه يف 
الرتبة ، و الطلب فيـه عـىل سـبيل 
ــتعالء ،  ــع واالس ــف ال الترض التلط
وأســلوب األمــر ال يكــون حســناً 
ــان  ــاق إالّ إذا ك ــني الرف ــوالً ب ومقب

  .بينهم تواضع جّم وحّب شديد 

0

  التهكم
  و

  التحقري

  لهم عذاباً أليامً  املنافقني بأنّ بّرش  138 ـــتهكم   النساء ـــه ال وهـــذا أمـــر قصـــد ب
واالســتهزاء ، فالتبشــري ال يكــون إال 
ــــد أمل  ــــور الســــارّة ، ليزي يف األم

  .املخاطب وحرسته 
ـــة  ـــن قيم ـــوين م ـــد إرادة الته عن

  .املخاطب ، وقلّة املباالة بشأنه 

  اـــاً بلغت وال كالبـــفال كعب منريالطرف إنّك من فغض

  5تهذيب األخالق والعادات .)ماّم يليك كل( التأديب
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أنه يتصل بشعور القائل ، ويجذب السامع بانتقاله من املعنى اللغوي إىل ما ) األمر األدىن ( ّرس الجامل يف  �
  . وراء الدالالت واملشاعر 

    الخالصة  
 طلب الفعل عىل وجه االستعالء :  أسلوب األمر من أساليب اإلنشاء ، واألمر.  
  فعل األمر ، واملضارع املقرون بالم األمر ، واملصـدر النائـب عـن فعـل األمـر ، : لألمر أربع صيغ ، هي

  .واسم فعل األمر 
  الـدعاء ، التـوبيخ ، والتهديـد ، والتعجيـز ، :  يخرج األمر عن حقيقته إىل أغراض بالغيّة متعددة منهـا

   …ني ، والنصح ، واإلرشاد ، والتسوية ، واإلباحة وااللتامس ، والتم
   تتضح األغراض البالغّية لألمر من خالل الجّو الشعورّي املسيطر عىل القائل ومن القرائن التي تحيط به  
  ّرس جامل األمر األديّب أنه يتصل بشعور القائل ، ويجذب السـامع بانتقالـه مـن املعنـى اللغـوي إىل مـا

  6. و املشاعر  وراءه من الدالالت

  
  تدريبات عىل األغراض البالغيّة التي يخرج إليها األمر

  التدريب األول 
  اإلجابة                            : بيني األغراض البالغيّة يف األمر فيام يأيت 

  ِّيل أمري يّرس يل صدري و ارشحرب 25 الدعاء  طه    

    التهديد  مـا تشــاءاصنـع ـم تستحي فـولـ إذا لــم تخَش عاقبــــة الليالــــي

    التعجيز  بـغـيــــر الـعـلـم أو حّد اليامنـي أمـــة بلـغـت منــاهــــا أرونـــي

    االلتامس  برابية إنّـــي مقيــم ليالياانزالفـ فيا صاحبـــَــــي رحيل دنا املوت

التمنـــــــــي ،   اسلـــمِ عبلة وصباحاً دارعمـيو تكلمـــــــــييا دار عبلة بالجواء 
  الدعاء 

  

النصــــــــــــح   لطبت نفساً ومل تجزع مـــن األملِ  ففي الصرب خرٌي لو علمت بهاصرب
  واإلرشاد

  

  اسم جبل:ثهالن  التعجيز  ثهالن ذا الهضبات هل يتحلحُل  بكفك إن أردت بناءنــــــــا فادفع
  يتحرك:يتحلحل

    التخيري  ذنـب مــرّة ومجانبـــــهمقارُف أخاك فإنّهصـــــل أو واحداً فعش 

  التدريب الثاين 
  اسأيل هللا املغفرة ، اطلبي من زميلتك الكتاب ، ثّم بيني الغرض  البالغّي الذي خرج إليه األمر 

  اإلجابة           
  الدعاء  . اغفر يل يا هللا

  االلتامس  . ناوليني الكتاب
  

  التدريب الثالث
  من غرض بني كّل جملة وما يناسبها وفقي

  التهديد    .زيني كراستك مبا شئت من زخارف ورسومات  1
  التوبيخ  . تجاذيب مع زميلتك أطراف الحديث أثناء رشح الدرس  2
  اإلباحة  . اندمي عىل إفشائك ّرس صديقتك  3
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    .التزمي بقوانني املدرسة   4

  

  :التدريب الرابع 
  .البالغة مطابقة الكالم ملقتىض الحال : يقال 

يكون األمر فيها لاللتامس ، أو للتعجيز ، أو لإلرشاد ، إذا استطعت التوصل إىل حالة  املخاطب لكل موقف فأنت فعالً  أمامك جملة قد
  .بليغة 

  اإلجابةاسبح يف البحر                                                                 

  .يشاركه متعة السباحة  للمتكلم يريد أن اً أو صديق اً إذا كانت املخاطب أخ  االلتامس

  .إذا كان املخاطب ال يحسن السباحة ، أو يف مكان ال يطل عىل بحر   التعجيز

  اإلرشاد
املخاطب يحسن السباحة ولكنه يستحم يف مستنقع ، أو يعـاين مـن داء   إذا كان

  .أو يحتاج إىل متارين تقوي جسده  -بإذن هللا  -يشفى مباء البحر 

  
  
  

  التدريب الخامس
  عىل الرتتيب ؟ . مل كانت صيغ األمر يف األمثلة اآلتية تفيد اإلباحة ، التهديد ، اإلرشاد ، التسوية ، االلتامس و التعجيز 

1   فاصطادواوإذا حللتم  2  املائدة .   

ألّن املراد دفع الحرج وإظهـار أن األمـر 
حالل مباح ، فقد أبـاح هللا الصـيد بعـد 

ــا ــاألمر هن ــه ف ــل ومل يوجب ــيس  التحل ل
  .مبعناه الحقيقّي وهو اإللزام 

2   فإّن مصريكم إىل النار متتعواقل  30 إبراهيم .  

ألّن هللا أمر املرشـكني بـأمر ال يـرىض بـه 
به وهو االستمتاع مبلـذات الـدنيا وال يح

ونسيان اآلخرة ، فاألمر هنا ليس مبعنـاه 
الحقيقّي وهو اإللزام بل للتهديد ، فاهلل 
ســيمهلهم يف الــدنيا ولــن يهملهــم يف 

  .اآلخرة 

3 
   سواك إذا نابتك نائبــةٌ  شاور

  فالعني تنظر منها ما دنا ونأى

يومــــاً وإن كنـــــت مــــن أهــــل 
  املشوراِت 

  وال تـــرى نفســـها إالّ مبـــــرآِة 

فالشاعر هنا ال يستعيل عـىل مخاطبيـه 
ــزم ــة وال يل ــم خالص ــدم له ــا يق هم وإمن

  .تجربة من باب النصيحة 

  أو ال تندم فقد فات األوان اندم 4
ـــوهم رجحـــان أحـــد  ألّن املخاطـــب ت
األمرين عىل اآلخـر ، وهـام يف الحقيقـة 

  .عىل السواء يف عدم الجدوى 
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   ّي عـهـد الشبـاِب ـــإل أعيـــداأو   ومـا بــي  خلّيـاينيـا خليـَيل  5

ــن  1 ــب م ــزين  يخاط ــاعر الح ألن الش
  .يساويه يف الرتبة من باب التلطف 

ألّن الشاعر يطلب مـن صـاحبيه أمـراً  2
ــت  ــه إال هللا جل ــدر علي مســتحيالً ال يق

  .قدرته 

  
  
  


