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Abstract

The field of the declarative and non-declarative statements is considered one of the two essential bases on
which the rhetorical semantics stand, the other being the research fields of Versification, which was
explained in details by (Abdul-Qahir Al-Jurjani) in his book (Dalae’l Al-E’jaz) in the tenth century. Thus,
many considered him the creator of rhetorical semantics; and while the field of versification was extensively
studied, the problems considering the declarative and non-declarative speech were not explored enough,
especially that they were the first core of the rhetorical semantics. The research is following the early
beginnings of this science, since the times of the Greek philosophers and the Muslim linguist-philosophers
affected by them, and its connection to the concept of truth and falsity, then its transmission to the field of
linguistic research. According to this view, the speech, after several centuries, was divided into two main
types: the declarative and the non-declarative, and was later formed as a framework for the semantics in
the Arabic rhetorics. Since (Al-Sakkaki) put the earliest design for it in the eleventh century, and the
alterations added to it by (Al-Qazwini) in the twelfth, the research is exploring the historical development of
the concepts of the declarative and non-declarative, mentioning the details, which might not be explained in
the rhetoric’s literature, and aims to give a clearer picture for this research field and answer the main
questions regarding it.
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مبحث الخبر واإلنشاء
بحث في أسس علم المعاني
الملخص

أ.م.د.حممد حسن مصطفى

جامعة املوصل /كلية الرتبية األساسية
الكلمات املفتاحية :اخلرب -اإلنشاء -الطلب -معاين الكالم -علم املعاين.
يعد مبحث اخلرب واإلنشاء أحد ركيزتني قام على أساسهما علم املعاين ،والركيزة الثانية هي مباحث النظم اليت فصل القول فيها الشيخ
عبدالقاهر اجلرجاين يف دالئل اإلعجاز يف القرن اخلامس اهلجري ،وعدَّه الكثريون -بناء على ذلك -واضعاً ألسس علم املعاين ،إذ
سلطت األضواء على نظرية النظم ،يف حني ظل مبحث اخلرب واإلنشاء الذي ميثل شطر علم املعاين بعيداً عن اهتمام الدارسني من
حيث كونُه الركيزة األوىل لعلم املعاين ،تتبع البحث النواة األوىل لنشأة هذا املبحث يف دوائر املنطق اليوناين واملتأثرين به من املتكلمني،
وارتباطه من أجل ذلك مبفهوم الصدق والكذب ،وانتقاله إىل ميدان البحث اللغوي ،إذ انقسم الكالم على ضوء هذا املفهوم إىل
وجعل إطاراً لعلم املعاين يف البالغة العربية ،منذ وضع
أقسام عدة ،استقرت بعد قرون على هذا التقسيم الثنائي :اخلرب واإلنشاءُ ،
السكاكي أول تصميم هلا يف القرن السابع اهلجري ،مث ع ّدله القزويين يف القرن الثامن ،تناول البحث يف رصده التارخيي تفصيالت
تتعلق بداللة اخلرب واإلنشاء ،ال ترد يف كتب البالغة ،وتسهم يف تقدمي صورة أكثر وضوحاً هلذا املبحث ،وتلقي الضوء على بعض
الشبهات املثارة حوله.
الخبر واإلنشاء

بحث في أسس علم المعاني
يعد مبحث اخلرب واإلنشاء أحد ركيزتني قام على أساسهما علم املعاين ،والركيزة الثانية هي مباحث النظم اليت فصل القول
فيها الشيخ عبدالقاهر اجلرجاين يف دالئل اإلعجاز ،وعدَّه الكثريون -بناء على ذلك -واضعاً ألسس علم املعاين ،ويف حني سلطت
األضواء على نظرية النظم ،ظل مبحث اخلرب واإلنشاء الذي ميثل شطر علم املعاين بعيداً عن اهتمام الدارسني من حيث كونُه الركيزة
األوىل لعلم املعاين ،مع أن هذا املبحث له جذور بعيدة يف تاريخ نشوء وتطور علوم البالغة العربية ،إذ ابتدأت نواته يف دوائر علم
املنطق ،مث انتقل إىل جمال الدراسات اللغوية والبالغية.
رأى بعض الباحثني أن ((الكالم حول مفهوم اخلرب واإلنشاء قد نشأ مع نشأة اجلدل يف عصر املأمون حول فتنة القول خبلق
القرآن … وقد بىن املعتزلة قوهلم خبلق القرآن على أساس أن ما تضمنه ال خيرج عن واحد من ثالثة :أمر ،وهني ،وخرب ،وذلك مما
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ينفي عنه صفة القدم ،)2()).ويذكر يف هذا السياق رأي النظّام (ت 221هـ) يف صدق اخلرب أو كذبه ،مبطابقته أو عدم مطابقته
العتقاد املخرب ،وليس للواقع ،ورأي تلميذه اجلاحظ (ت 255هـ) الذي أنكر احنصار اخلرب يف الصدق والكذب ،وأضاف إليهما
قسماً ثالثاً ،ال يكون صادقاً وال كاذباً(.)3
وظاهر أن هذا الكالم عن اخلرب وربطه بالصدق والكذب ،مما أفرزته قضايا كالمية كانت تدور حول تفسري ٍ
آيات من
القرآن الكرمي ،فاملتكلمون ومنهم النظام واجلاحظ من أوائل من تأثروا بالوافد اليوناين ووظفوه يف تشكيل آرائهم ومواقفهم اليت عرفوا
هبا ،وقف النظام عند قوله تعاىل :واللَّهُ ي ْشه ُد إِ َّن الْمنَافِ ِقين لَ َك ِ
ك
اذبُو َن فوجد أن كذهبم ليس إالّ قوهلم عن رسول اهلل  :إِنَّ َ
َ َ َ
ُ َ
ول اللَّ ِه ففسر ذلك أن كالمهم صادق من حيث الواقع ،كاذب من حيث عدم اعتقادهم به .وحجته الثانية(( :أن من اعتقد
ل ََر ُس ُ
أمراً فأخرب به مث ظهر خربه خبالف الواقع يقال :ما كذب ،ولكنه أخطأ ،كما روي عن عائشة  -رضي اهلل عنها – قالت فيمن شأنه
كذلك(( :ما كذب ولكنه َوِهم))(.)4
أما اجلاحظ فقد بىن رأيه على فهمه لقوله تعاىل –حكاية عن املشركني :-أَفْتَ َرى َعلَى اللَّ ِه َك ِذبًا أ َْم بِ ِه ِجنَّة سبأ ،8:فرأى أن
اإلخبار حال اجلنون ال يوصف بالصدق وال بالكذب.
وظاهر أيضاً أن مفهوم اخلرب هنا غري مفهومه املصطلح عليه بالغياً؛ فاخلرب يتعلق بالكالم من حيث هو نص ،وحيكم عليه
بالصدق أو الكذب ،وال يقصد احتماله لكال احلكمني ،كما هو احلال يف املصطلح البالغي ،فاحلكم هنا يتناول مضمون الكالم
وليس صيغته اللغوية الرتكيبية ،وهو مفهوم للخرب يطلق على النص يف جمال علم احلديث والتاريخ والسري ،فقولنا :قام زيد ،خرب
مبفهومه البالغي ،ألن البالغة تنظر إىل تركيبه اللغوي الدال على واقع خارجي افرتاضي ،وليس خرباً يف حقول التاريخ والسري
واحلديث لعدم داللته على واقع حقيقي ،ويالحظ كذلك أن اجلاحظ تكلم عن اإلخبار يف اآلية الكرمية ،وهي يف املصطلح البالغي
مجلة إنشائية استفهامية طلبية.
ومل يُ َرو عن النظام وال عن اجلاحظ تقسيم الكالم إىل خرب وغري خرب ،وقول الدكتور أمحد مطلوب عن النظام أنه ((كان من
أوائل الذين حتدثوا عن اخلرب والطلب ،وحددوا معنامها ،وضبطومها مبقياس الصدق والكذب))( ،)5يفتقر إىل مصدر يوثقه ،فاخلرب له
مفاهيم متعددة حبسب اعتبارات الدارسني له ،وقد رأينا أن النظام مل يكن دافعه لغوياً يف احلديث عن اخلرب ،ومل يقصد به الكالم من
حيث هو كالم ،بل من حيث هو نص معني يريد تعيني داللته ،وكذلك فعل اجلاحظ.
( )2علم املعاين ،د .عبد العزيز عتيق  ،43منشور عام 1974؛ وينظر :أساليب بالغية ،د .أمحد مطلوب ،86 :منشور عام .1980
( )3ينظر :علم املعاين44-43 :؛ وأساليب بالغية.87-86 :
( )4اإليضاح يف علوم البالغة .14/1 :وقول عائشة –رضي اهلل عنها -املذكور مل أجده هبذا اللفظ ،وقد روي بلفظ آخر يف صحيح مسلم
لتحدثوين عن غري كاذبني وال ُم َّ
كذبني ،ولكن السمع خيطئ)) صحيح مسلم ،641/2 :وهو يف شأن ابن عمر وأبيه –
ونصه(( :إنكم
ي
ٍ
وأخرجه البخاري ومسلم وغريمها .رضي اهلل عنهما -يف سياق حديث روياه عن الرسول
( )5البالغة عند السكاكي.199 :
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ومل يكن لفتنة خلق القرآن – كما أرى – عالقة مبفهوم اإلنشاء واخلرب يف الكالم ،بل ظهر أثر ذلك يف مسألة أخرى هي
حقيقة الكالم ،إذ رأى املعتزلة أهنا تقوم على األصوات املقطعة ،والكالم عندهم هو اللفظي الذي ينتظم من احلروف ،وقال خمالفوهم
من أهل السنة أن الكالم احلق يقي هو الكالم النفسي الذي هو ((املعاين املرتتبة يف النفس ،وهي سابقة على اللفظ ،كما يسبق
املدلول الدال ،فاأللفاظ تابعة واملعاين متبوعة))(.)6
وخلص القائلون بالكالم النفسي إىل ((أن كالم اهلل نفسي قدمي قائم بذاته ،وهو غري احلروف املقطعة ،واألجسام اليت يكتب
()7
وردوا بذلك قول املعتزلة خبلق القرآن.
عليها)) ّ .
وإذا عرفنا أن أول من قال بالكالم النفسي هو أبو احلسن علي بن إمساعيل األشعري (ت 324هـ)( ،)8يتضح لنا أن هذه
الفكرة جاءت متأخرة عن القول خبلق القرآن الذي صار مذهب الدولة الرمسي يف عهد املأمون (218-198هـ) ،ومن بعده ،ومل
تكن لتخطر ببال اإلمام أمحد (ت 241هـ) مثالً الذي امتُحن هبذه الفتنة ،ويذكر أن احلارث احملاسيب املتوىف سنة (243هـ) قال
عن املعتزلة(( :وهلم على ذلك حجتان :أن كالم اهلل خملوق ،ألنه ينسخ كالمه بكالمه فيما أمر به وهنى عنه ،ولو مل يكن خملوقاً ما
جاز عليه النسخ وال التبديل)).
وحجتهم الثانية(( :ما جاز فيه أن يكون بعضه خرياً من بعض فهو خملوق ،ألنه إذا كان شيء هو خري من شيء فقد فضله،
()9
نس ْخ ِم ْن
واآلخر منقوص ،وقال (أو مثلها) وما كان له مثل ،فهو خملوق ،ألن املثل يشتبه مبثله))  .وهم يقصدون قوله تعاىلَ  :ما نَ َ
آي ٍة أَو نُ ِ
نس َها نَأ ِ
ْت بِ َخ ْي ٍر ِمنْ َها أ َْو ِمثْلِ َها سورة البقرة.106 :
َ ْ
وإذا مل يثبت أن النظام قد قسم الكالم إىل خرب وغري خرب ،فقد ثبت أن معاصره أبا احلسن األخفش األوسط ،سعيد بن
مسعدة املتوىف سنة ( 215هـ) أو قبلها أو بعدها بقليل ،قد قال ((يف كتابه الذي مساه األوسط :معاين الكالم ستة ،وهي حميطة
بالكالم( :خرب) و(استخبار) وهو االستفهام ،و(دعاء) حنو :يا زيد ،ويا عبد اهلل ،و(متن) حنو :ليت زيداً أتانا ،واإلناءَ بارداً ،و(أمر)
حنو قولك :أقبل  ،وأدبر ،و(طلب) وهو بصيغة األمر ،كقولك للخليفة :أجزين أنظر يف أمري ،فاألمر ملن هو دونك ،والطلب إىل
من أنت دونه))( .)10وذكر ابن الشجري (ت 542هـ) الذي نقل كالم األخفش السابق أن قوماً ((جعلوا النهي داخالً يف حيز
األمر ،ولذلك مل يذكره األخفش ،قالوا :ألنك إذا قلت :ال تأكل ،كان مبنزلة قولك :دع األكل))( .)11غري أن السيوطي
( )6تأثري الفكر الديين يف البالغة ،د .مهدي صاحل السامرائي.83 :
( )7م .ن .77 :وملزيد من التفصيل يف املوضوع ينظر :روح املعاين لآللوسي.20-10/1 :
( )8تأثري الفكر الديين يف البالغة.83 :
( )9فهم القرآن ومعانيه للحارث بن أسد احملاسيب.253-252 :
( )10األمايل الشجرية البن الشجري.254/1 :
( )11األمايل الشجرية.254/1 :
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(ت 911ه) جعل النهي من مجلة األقسام الستة للكالم عند األخفش ،وأخرج منها الطلب ،وترتيب هذه األقسام عنده هي:
متن))( ،)12والنداء هو الدعاء برواية ابن الشجري ،وعلى رواية السيوطي يكون األخفش قد
((خرب ،واستخبار ،وأمر ،وهني ،ونداء ،و ٍّ
استوىف أقسام الطلب اخلمسة اليت ذكرها السكاكي بعد عدة قرون من الزمان ،وإشارته إىل خروج صيغة األمر إىل الطلب أو الدعاء
بداللة القرينة-يف رواية ابن الشجري -إشارة مبكرة يف هذا اجملال ،ويذكر أن األخفش األوسط كان على صلة حسنة بالكالم وأهله،
يقول القفطي يف ترمجته(( :قال أبو العباس املربد :أخربين املازين قال :كان األخفش أعلم الناس بالكالم ،وأحذقهم باجلدل ،وكان
غالم أيب ِِشْر ،وكان على مذهبه))( .)13أي قَ َدرياً.
وقد وقفنا عند تقسيم األخفش ألمهيته التارخيية ،فأكثر التقسيمات األخرى غري منسوبة إىل أصحاهبا وال يعرف تارخيها ،فقد
ذكر السيوطي مجلة منها حسب تسلسلها العددي ،فبدأ بالعشرة وانتهى بالتقسيم الثنائي الذي استقر عليه البالغيون ،ومل يذكر
أحداً من أصحاهبا سوى األخفش ،كما مل يذكر احتمال التصديق والتكذيب إالّ يف التقسيم الثالثي ،وهو تقسيم متأخر نسبياً ،ومما
يالحظ على تقسيمات السيوطي أهنا غري معروفة أو مشهورة ،وأنه ترك تقسيمات معروفة ،ففي تقسيم الكالم إىل عشرة ،مل يذكر
تقسيم ابن فارس املعروف مثالً ،ويف التقسيم الرباعي مل يذكر تقسيم ثعلب (ت 291هـ) يف قواعد الشعر ،الذي ذكر األمر والنهي
بدل الطلب والنداء يف تقسيم السيوطي ،والتقسيم الذي نقله السبكي (ت773ه) وقد ذكر اإلنشاء بدل النداء( .)14وما رواه
ابن الشجري عن بعض أصحاب املعاين ،وفيه الدعاء بدل النداء(.)15
تقسيم الكالم إىل أقسام عامة ،وفرزها بناء على معيار الصدق والكذب ،كان من مجلة أفكار وظواهر ونظريات راجت يف
اجملتمع اإلسالمي يف القرن الثالث اهلجري ،ومصدرها كتب يونانية تنسب ألرسطو ،نقلت بصورة غري مباشرة من اللغة السريانية،
وكانت هذه بدايات التقاء الثقافتني اإلسالمية واليونانية ،يقول دي السي أولريي(( :إن العرب قد استقوا أوىل معلوماهتم عن أرسطو
من املصادر السريانية ،وكانت هذه املعلومات منصبة على مؤلفاته يف املنطق ،هذه املؤلفات قد ترمجت إىل السريانية ،وأعيدت ترمجتها
فيها ،ووضعت عليها شروح كثرية كانت يف متناول اليد)) ( )16ويظهر أن هذه األفكار كانت تواجه يف هذه املرحلة ،بالقبول
والتأييد ،من قبل البعض ،والرفض واالستنكار ،من آخرين ،يدل على ذلك كالم ابن قتيبة (ت276ه) وهو ينتقد مبرارة أولئك
املغرتين باملنطق اليوناين الذي يصفه بقوله(( :له ترمجة تروق بال معىن ،واسم يهول بال جسم ،فإذا مسع الغمر ،واحلدث الغِر قوله:
()17
كل فائدة ،وكل لطيفة ،فإذا طالعها مل َحيْ َل منها
الكون والفساد ،ومسع الكيان … راعه ما مسع ،وظن أن حتت هذه األلقاب ّ
بطائل ،إمنا هو :اجلوهر يقوم بنفسه ،والعرض ال يقوم بنفسه ،ورأس اخلط النقطة ،والنقطة ال تنقسم ،والكالم أربعة :أمر ،وخرب،

( )12اإلتقان يف علوم القرآن.256 :
( )13إنباه الرواة.39/2 :
( )14ينظر :عروس األفراح يف شروح التلخيص.173 :
( )15األمايل الشجرية.277/1 :
) علوم اليونان وسبل انتقاهلا إىل العرب(16 .217 :
( )17أمساء كتب ألرسطو ،وقد يكون الكيان هو كتاب الطبيعة ألرسطو.
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واستخبار ورغبة ،ثالثة ال يدخلها الصدق والكذب ،وهي األمر واالستخبار والرغبة ،وواحد يدخله الصدق والكذب وهو
اخلرب))(.)18
ومما يفيده هذا النص أن تقسيم الكالم إىل أربعة أقسام ،وتصنيف هذه األقسام إىل صنفني حبسب معيار الصدق والكذب ،من
مجلة املعلومات اليت كانت متداولة يف الساحة العلمية يف هذه املرحلة ،وأن مصدرها منطق أرسطو.
ولعل هذا ما قصده ابن األثري (ت 637هـ) بقوله(( :اعلم أن املعاين اخلطابية قد ح ِ
صرت أصوهلا ،وأول من تكلم يف ذلك
ُ
حكماء اليونان ،غري أن ذلك احلصر كلي ال جزئي))( . )19ويقصد أن كليات املعاين ،كاخلرب واالستخبار ،واألمر والنهي ،هي اليت
تكلم فيه ا اليونان ،وليس املعاين الرتكيبية اجلزئية الناجتة عن نظم الكالم ،وما يريد أن ينتهي إليه ابن األثري ،هو نفي تأثري فكر اليونان
ومنطقهم يف إبداعات الشعراء والكتاب.
لقد شهد عصر املأمون نشاطاً عاماً مل يقتصر على حركة الرتمجة من اليونانية والسريانية ،بل ِشل حركة التأليف يف جماالت
العلوم ،وميادين الفكر املختلفة ،وشجع العلماء ورجال الفكر على تدوين ما وصلوا إليه من نتائج علمية ،وإبداعات فكرية ،على
مثال رعاية املأمون للفراء ،فأم ّد ذلك كله احلركة العلمية بالقوة واحليوية ،و ّأدى إىل ظهور تيارات ومذاهب يف الفكر مل يكن هلا وجود
أو رواج من قبل ،وقد أسهمت هذه العوامل جمتمعة يف إجياد بيئة ثقافية وعلمية تشجع على اإلبداع ،وتزيل من طريقه العوائق ،فليس
مثة رافد واحد للجديد يف مثل هذه البيئة اخلصبة ،وقد رأينا أن األخفش اللغوي النحوي املتأثر بتيار املنطق اليوناين قد حتدث عن
أقسام الكالم بطريقة مغايرة ملا كان سائداً يف أوساط املرتمجني عن اليونان ،أو املبهورين بعلومهم ،كما وصفهم ابن قتيبة.
ويستمر تيار األثر اليوناين ويزداد قوة يف القرن الرابع ،ويف النصف األول من هذا القرن نلتقي بأحد رجال هذا التيار ،وهو ابن
وهب الكاتب( ،)20املعاصر لقدامة بن جعفر (ت 337ه) وصاحب كتاب (الربهان يف وجوه البيان) الذي نسب لقدامة ،وطبع
قسم منه باسم (نقد النثر) قبل أن يعثر على نسخة كاملة للكتاب ،وتصحح نسبته إىل مؤلفه ،عمق ابن وهب البعد املنطقي يف هذا
ِ
يستقص تفصيالته ((لئال يطول الكتاب هبا ،وهي يف كتب
املبحث ،ونص على مرجعيته املنطقية ،فبعد عرضه للموضوع ذكر أنه مل
()21
املنطقيني مشروحة ،فمن أراد علمها فليطلبها هناك)).
خطا ابن وهب خطوة واسعة حنو الصورة اليت انتهى إليها مبحث اخلرب واإلنشاء ،فاختزل أقسام الكالم يف قسمني :اخلرب
والطلب ،وهو ما انتهى إليه السكاكي (ت  626هـ) يف اخلطوة قبل األخرية ،وذكر من أقسام الطلب :االستفهام ،والنداء،
( )18أدب الكاتب.4 :
( )19املثل السائر310/1 :
) التتوفر معلومات حمددة عن املدة الزمنية اليت عاش فيها سوى إشارات وقرائن وردت يف كتابه (الربهان) تفيد أنه ألفه بعد سنة )20
(335هـ) ينظر الربهان.40 :
21
) الربهان ).96 :
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والدعاء ،والتمين ،ومل يذكر األمر والنهي ،غري أن ما ينبغي مالحظته هنا أنه مل يذكر هذه األقسام على سبيل احلصر واالستقصاء،
بل قال(( :ومنه االستفهام والنداء والدعاء والتمين)) .وإذا الحظنا أن الدعاء يكون باألمر والنهي ،إذ هو أحد األغراض اليت خيرج
إليها كل من األمر والنهي ،ميكننا القول إن ابن وهب استوعب األساليب اخلمسة للطلب ،وميكننا القول كذلك إن السكاكي نقل
عنه هذا التقسيم.
حد اخلرب عند ابن وهب هو ((كل قول أفدت به مستمعه ما مل يكن عنده كقولك :قام زيد ،فقد أفدته العلم بقيامه))(،)22
خص باسم اخلرب ،و((ما يأيت به بعد سؤال فيسمى جواباً)) ويقال فيه حينئذ الصواب
وميز يف اخلرب بني ((ما يبتدئ املخرب به فيُ ّ
واخلطأ بدل الصدق والكذب ،كما يستعمل يف االعتقاد احلق والباطل ،مث قال بعد ذلك(( :وليس يف فنون القول ما يقع به الصدق

والكذب غري اخلرب واجلواب))( ، )23وكأن ابن وهب وهو القريب من البيئة املنطقية حتاشى ما يرد على تعريف اخلرب مبا حيتمل
التصديق والتكذيب من الدَّور ،فجعل الصدق والكذب من لوازم اخلرب ،وليس من ح ّده كما فعل السكاكي من بعد( ،)24ومن
التفص يالت األخرى اليت ذكرها يف اخلرب ،أساليبه ،فقال(( :واخلرب منه جزم ،ومنه مستثىن ،ومنه ذو شرط ،فاجلزم مثل :زيد قائم …
وكل من هذه املعاين ،إما أن يكون مثبتاً أو منفياً … وليس خيلو اخلرب املثبت أو املنفي من أن يكون :واجباً ،أو ممتنعاً ،أو ممكناً
عما أنت فيه ،مثل
عما يستقبل ،مثل :يقوم زيد ،أو ّ
عما مضى ،مثل :قام زيد ،أو ّ
… مث ال خيلو اخلرب بعد هذا كله من أن يكون ّ
قولك :قائم زيد …))(.)25
وهذه قضايا يف اخلرب كثر حوهلا الكالم عند املتأخرين ،فاخلرب الواجب أو املمتنع هو ما مسي باخلرب الضروري ،أي الصادق الذي
ال حيتمل التكذيب أو الكاذب الذي ال حيتمل التصديق ،وهو ما استشكل البعض إدخاله يف اخلرب ،لعدم احتماله التصديق أو
التكذيب ،واستشكل آخرون إدخال اخلرب عن املستقبل يف حد اخلرب ،لعدم حتقق نسبته اخلارجية.
مث أوضح معىن الطلب ،وهو ((كل ما طلبته من غريك … فإنك إمنا تطلب من اهلل  بدعائك ومسألتك ،وتطلب من املنادى
املستفهم منه بذل الفائدة لك)) .وبعد أن بني حد االستفهام احلقيقي ،ذكر أن االستفهام قد
اإلقبال إليك ،أو عليك ،وتطلب من
َ
ٍ
فيخص باسم االستفهام،
عما ال تعلمه ،لتعلمه،
ّ
خيرج من معناه احلقيقي إىل معان أخرى ،فقال(( :ومن االستفهام ما يكون سؤاالً ّ
َم
ليقر لك به ،فيسمى تقريراً ،ومنه ما يكون ظاهره االستفهام ومعناه التوبيخ ،كقوله تعاىل :أَل ْ
ومنه ما يكون سؤاالً ّ
عما تعلمه ّ
()26
ِ
ِ
ِ
ِ
األنعام 130 :ومن مسائل االستفهام اليت تكلم
اء يَ ْوم ُك ْم َه َذا((
يَأْتِ ُك ْم ُر ُسل ِم ْن ُك ْم يَ ُق ُّ
صو َن َعلَْي ُك ْم آيَاتي َويُنذ ُرونَ ُك ْم ل َق َ

(املفوض) وقال عنهما(( :فاحملصور ما
فيها ابن وهب ،االستفهام التصوري واالستفهام التصديقي ،ومسّى األول (احملصور) والثاين ّ
( )22م .ن.93 :
( )23م .ن.94 :
( )24ينظر :مفتاح العلوم.79 :
( )25الربهان يف وجوه البيان.95 :
( )26الربهان يف وجوه البيان.94-93 :
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حصرت فيه على اجمليب أن جييب إال ببعض السؤال ،كقولك :أحلماً أكلت أم خبزاً؟ فقد حصرت عليه أن جييب إال بأحدمها؛
املفوض كقولك :ما أكلت؟ فله أن يقول ما شاء من املأكوالت ،ألنك قد فوضت اجلواب إليه))(.)27
و ّ
وابن وهب يصنف عل وم اللغة العربية ،أو وجوهها وأقسامها ومعانيها وأحكامها إىل قسمني :فمنها ((ما هو عام للسان العرب
وغريهم ،ومنها ما هو خاص له دون غريه))( )28ويسميها أيضاً أقسام العبارة يف موضع آخر ،وجعل مباحث اخلرب والطلب من
الصنف األول ،وجعل من الصنف الثاين ((االشتقاق ،والتشبيه ،واللحن ،والرمز والوحي ،واالستعارة ،واألمثال ،واللغز ،واحلذف،
والصرف )29())...وهذا التقسيم استقر عند أهل اللغة على حنو أكثر وضوحاً ودقة ،إذ قسموا علوم العربية إىل ستة علوم :اللغة
والتصريف والنحو ،واملعاين والبيان والبديع ،وقالوا(( :العلوم الثالثة األول يستشهد عليها بكالم العرب نظماً ونثراً؛ ألن املعترب فيها
ضبط ألفاظهم ،والعلوم الثالثة األخرية يستشهد عليها بكالم العرب وغريهم؛ ألهنا راجعة إىل املعاين ،وال فرق يف ذلك بني العرب
وغريهم ،إذا كان الرجوع إىل العقل )30()).فابن وهب خيلط بني ما هو عام ومشرتك بني اللغة العربية وغريها ،وبني ما هو خاص هبا،
فيجعل التشبيه واالستعارة ومها من علوم املعىن املشرتكة بني اللغات إىل جوار االشتقاق الذي هو من مباحث األلفاظ اليت تندرج يف
خصوصيات اللغة ،ولعل ابن وهب يقتفي أثر اجلاحظ الذي قصر البيان على العرب( ،)31ويدل على ذلك قوله عن االستعارة،
((واما االستعارة فإمنا احتيج إليها يف كالم العرب ،ألن ألفاظهم أكثر من معانيهم ،وليس هذا يف لسان غري لساهنم)) ( )32وظهرت
هذه املسألة يف الدراسات اللسانية احلديثة ،فنظرية النحو التوليدي جعلت من منطلقاهتا السعي للوصول إىل قواعد تستوعب العوامل
املشرتكة بني اللغات ،ووضع نظرية حنوية تفسر هذه القواعد.

ويف النصف الثاين من القرن الرابع يتصدى هلذا املبحث عامل لغوي كبري هو ابن فارس (ت395ه) يف كتابه (الصاحيب يف فقه
اللغة) الذي عقد فيه باباً ملعاين الكالم افتتحه بقوله(( :وهي عند بعض أهل العلم عشرة :خرب ،واستخبار ،وأمر ،وهني ،ودعاء،
متن ،وتعجب)).
وطلب ،وعرض ،وحتضيض ،و ٍّ
وبدأ بباب اخلرب ففرق بني مفهومه عند أهل اللغة ،وهو اإلعالم ،واخلرب هو العلم ،ومفهومه عند أهل النظر الذين حيدونه مبا
((جاز تصديق قائله أو تكذيبه ،وهو إفادة املخاطب أمراً يف ماض من زمان أو مستقبل أو دائم ،حنو :قام زيد ،ويقوم زيد ،وقائم

م.ن(27).94 :
) الربهان(2893 :
) م.ن(29 .101 :
) خزانة األدب وغاية األرب -ابن حجة احلموي (ت837هـ) حتقيق :عصام شقيو -دار ومكتبة اهلالل -ودار البحار -بريوت(30 -
 :2004ج 1ص .23وانظر :الكليات -ابو البقاء الكفوي (ت1094هـ) حتقيق عدنان درويش ،وحممد املصري -مؤسسة
الرسالة -بريوت :ص.865
31
) ينظر :البيان والتبيني :عمرو بن حبر اجلاحظ (ت255هـ) حتقيق :علي أبو ملحم) .281/3 :
32
) الربهان) .115 :
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زيد))( )33فهو يشري منذ البداية إىل املرجعية املنطقية هلذا املبحث ،وحياول االستفادة من مفاهيم أهل النظر يف دراسة اللغة ،ومل تكن
حماولته هي األوىل يف هذا االجتاه ،فقد رأينا بعض آثارها قبل هذا الوقت بنحو قرن من الزمان ،عند املربد (ت 285هـ) حيث قال
يف باب االبتداء(( :هذا باب االبتداء ،وهو الذي يسميه النحويون األلف والالم ،واعلم أن هذا الباب عربة لكل كالم ،وهو خرب،
واخلرب ما جاز على قائله التصديق والتكذيب))( .)34بل قد جند له أثراً عند إمام النحاة سيبويه (ت 180هـ) حني قسم الكالم
إىل مستقيم وحمال ،وقسم املستقيم إىل :حسن ،حنو :أتيتك أمس ،وقبيح ،حنو :قد زيداً رأيت ،وكذب ،حنو :محلت اجلبل(.)35
وهذا املثال األخري ذكره ابن فارس باسم اخلرب املمتنع.
يصنف ابن فارس اخلرب إىل واجب وجائز وممتنع ،وهو التصنيف نفسه عند ابن وهب الذي مسّى اجلائز باملمكن ،ويقصد
بالواجب واملمتنع ما ثبت صدقه أو كذبه ضرورة ،فمثال الواجب :النار حمرقة ،وهو ال حيتمل التكذيب ألنه من الطبائع البديهية،
ومثال املمتنع :محلت اجلبل ،ال حيتمل التصديق ،الستحالته عقالً ،واجلائز ما جيوز حتققه وعدم حتققه ،ومثل له بقوله :لقي زيد
عمراً ،مث مضى ابن فارس يعدد املعاين اليت حيتملها لفظ اخلرب ،كالتعجب ،والتمين ،واإلنكار ،والنفي ،فذكر أكثر من اثين عشر
فعرف االستخبار،
معىن ،ومثل لكل منها مبثال أو أكثر ،معظمها من القرآن الكرمي ،وهكذا فعل يف باب االستخبار أو االستفهامّ ،
اب ال َْميْ َمنَ ِة الواقعة ،8:وقد يسمى
وفرق بينه وبني االستفهام ،مث قال(( :ويكون استخباراً يف اللفظ واملعىن تعجب ،حنوَ  :ما أ ْ
َص َح ُ
()36
وهكذا ذكر أربعة عشر معىن خيرج
هذا تفخيماً ،ويكون استخباراً واملعىن توبيخ ،حنو :أَ ْذ َه ْبتُ ْم طَيِّبَاتِ ُك ْم األحقاف))20 :
إليها االستفهام … مث انتقل إىل باب األمر ،وح ّده بقوله(( :األمر عند العرب :ما إذا مل يفعله املأمور به مسي املأمور به عاصياً،
ويكون بلفظ :افعل ،وليفعل ،حنو :أقيموا الصالة ،وحنو قوله سبحانه :وليحكم أهل اإلجنيل))( )37وذكر بعد ذلك املعاين اليت
حيتملها لفظ األمر ،فأحصى اثين عشر معىن ،منها األمر الدال على الوجوب وهو األمر احلقيقي الذي ذكره يف حد األمر ،ومثل له
بقوله تعاىل :أقيموا الصالة وهو املثال نفسه الذي ذكره هناك ،وختم باب األمر بشرح تعريفه السابق لألمر احلقيقي أو الواجب،
وأضاف :أن العرب ال يفرقون يف ذلك بني األمر والنهي ،ولذلك مل يعرف النهي واكتفى بالتمثيل له ،ومل يذكر املعاين اليت حيتملها أو
()38

حمذو به حذو األمر))
خيرج إليها لفظ النهي ،وهذا ما افتتح به السكاكي باب النهي ،فقال(( :والنهي ّ

((وأما الدعاء والطلب فيكون ملن فوق الداعي والطالب ،حنو اللهم اغفر ،ويقال للخليفة :انظر يف أمري))( )39وهبذا يكون
الدعاء والطلب من معاين األمر ،وقد ذكر األول يف املعىن الثاين من معاين األمر بقوله(( :ويكون اللفظ أمراً وهو دعاء ،حنو قولك:
( )33الصاحيب.289:
( )34املقتضب.89/3 :
( )35ينظر :الكتاب.8/1 :
( )36الصاحيب. 292 -289 :
37
) الصاحيب) .298 :
38
) مفتاح العلوم) .429 :
39
) الصاحيب) .302 :
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اللهم اغفر يل))( )40ومثل للطلب :انظر يف أمري ،إذا قيل للخليفة ،وهذا التفريق بني األمر والطلب رواه ابن الشجري عن
األخفش( )41وهو عني ما قاله السكاكي يف باب األمر ،فشرط األمر الواجب أو احلقيقي عنده االستعالء ،وإال أفاد الطلب ،وإذا
استعمل على سبيل التضرع أفاد الدعاء ،كقولنا :اللهم اغفر وارحم )42(.وسبب إفراد ابن فارس للدعاء والطلب وعدم إدراجهما يف
باب األمر هو تعريفه اآلنف الذكر لألمر والذي ال يتسع ملفهومي الدعاء والطلب.
((والعرض والتحضيض متقاربان ،إال أن العرض أرفق ،والتحضيض أعزم ...واحلث والتحضيض كاألمر ،ومنه قوله عزوجل" :أن
()43
ِ
ائت القوم الظاملني قوم فرعون أال يتقون" فهذا من احلث والتحضيض ،معناه :ائتهم ومرهم باالتقاء ،ولوال يكون هبذا املعىن))...
وقد سبق أن جعل العرض والتحضيض من معاين االستفهام يف باب االستخبار ،فقال هناك(( :ويكون اللفظ استخباراً واملعىن

عرض ،كقولك :أال تنزل .ويكون استخباراً واملعىن حتضيض ،حنو قولك :هال خرياً من ذلك)) ( )44وهذا اضطراب من ابن فارس يف
معىن العرض والتحضيض ،يفردمها بوصفهما معنيني مستقلني من معاين الكالم مرة ،ويدرجهما يف باب االستفهام مرة ،ويؤوهلما
أكرمت زيداً عنده تعين ليتك
باألمر أو النفي تارة أخرى ،ومها عند السكاكي من باب التمين ،بغري أداته األصلية (ليت) فهال
َ
()45
أكرمت زيداَ ،وتفيد التندمي ،وهال تكرم زيداً ،تعين ليتك تكرمه ،وفيه معىن السؤال.
()46

ويف التمين اكتفى بذكر مثال سبق أن ذكره يف املعاين اليت حيتملها لفظ اخلرب ،فقال هناك(( :والتمين حنو :وددتك عندنا))
فاجلملة خربية تفيد معىن التمين ،وال تصح مثاالً ألسلوب التمين.

والتعجب عنده تفضيل شخص أو غريه على أضرابه ،ومثاله :ما أحسن زيداً ،وهذا التفسري ألسلوب التعجب بعيد عن معناه
املعروف ،وجدير بالذكر أن ابن فارس ذكر هذا املثال يف باب اخلرب الذي معناه التعجب( ،)47وذكر صيغة التعجب األخرى يف باب
األمر ،ومثل هلا بقوله تعاىل" :أمسع هبم وأبصر"( )48مرمي38 :
فصل الكالم يف املباحث الثالثة األوىل :اخلرب ،واالستخبار ،واألمر ،وأوجز يف املباحث السبعة األخرى،
ونالحظ أن ابن فارس ّ
فالنهي يقاس على األمر ،فط لب الفعل كطلب تركه ،واملعاين اليت خيرج إليها كل من األمر والنهي متشاهبة ،فكأنه رأى تفصيل معاين
40

) نفسه) .298 :
) ينظر :األمايل الشجرية).254 /1 :
42
) ينظر :مفتاح العلوم).428 :
43
) الصاحيب) .303 :
44
) نفسه) .294 :
45
) ينظر :مفتاح العلوم .418 :ونقله عنه القزويين يف اإليضاح).129 :
46
) الصاحيب) .290 :
47
) نفسه) .289 :
48
) نفسه) .301 :
41
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النهي تكراراً ملا ذكره يف باب األمر .والدعاء والطلب أراد هبما األمر إذا صدر من مرتبة أدىن إىل مرتبة أعلى ،فهما يندرجان حتت
مبحث األمر ،وأسلوبا العرض والتحضيض يندرجان حتت األمر أو االستفهام ،ويف التمين خلط بني أسلوب التمين ولفظه ليت ،وبني
معىن التمين الذي تؤديه أساليب أخرى ،أما أسلوب التعجب ،فقد فصل بني صيغتيه فجعل "أفعِل به" يف باب األمر ،بالنظر إىل
أفعله" من معاين اخلرب مرة ،وأدرجه حتت مبحث التعجب مرة أخرى .ومن املعروف عند البالغيني بعد السكاكي
لفظه ،وجعل "ما َ
()49
والقزويين أن التعجب من اإلنشاء غري الطليب ،وكذلك كم اخلربية اليت جعلها من باب االستفهام الذي يفيد التكثري فالتعجب
تعجب منه ،أوما استكثره املتكلم املوجودين يف اخلارج ،وميكن
ومثله التكثري حالتان شعوريتان ليس هلما واقع خارجي ،ومها غري امل َّ
ُ
التعبري عنهما جبملة خربية ،وهذا سبب اخلالف يف كوهنما من اإلنشاء أو اخلرب.
باملقارنة بني ما كتبه ابن وهب الكاتب وابن فارس يظهر لنا تفوق األول يف التقسيم والتصنيف ،فقد اقرتب كما رأينا من
التقسيم الثنائي النهائي للكالم عند علماء املعاين ،وكان َّ
أدق يف التمييز بني األساليب اخلربية واإلنشائية الطلبية ،ولعل السبب يف
ذلك أن ابن وهب كان أكثر استدعاءً للمعايري املنطقية من ابن فارس اللغوي الذي أراد نقل هذا املبحث من دائرته املنطقية إىل
حقل اللغة ،فكان بذلك حلقة الوصل بني من سبقه من العلماء وآخرهم ابن وهب الكاتب وبني السكاكي الذي تاله بأكثر من
قرنني من الزمان ،وما أضافه يف سياق تطور هذا املبحث جيمله ابن فارس نفسه بقوله يف مقدمة كتابه(( :والذي مجعناه يف مؤلفنا هذا
مفرق يف أصناف (مؤلفات) العلماء املتقدمني – رضي اهلل عنهم وجزاهم عنا أفضل اجلزاء – وإمنا لنا فيه اختصار مبسوط ،أو بسط
ّ
()50
خمتصر ،أو شرح مشكل ،أو مجع متفرق. )).
وهذا القدر الذي ذكره ابن فارس كان منطلقاً وأساساً ملبحث اإلنشاء واخلرب الذي قام عليه جانب مهم من مباين علم املعاين،
يقول الدكتور بدوي طبانة(( :ومن ينعم النظر يف هذا الباب ،جيد هذا العرض الذي عرضه هو الذي اختذه البالغيون أساساً لدراسة
أكثر أبواب (علم ا ملعاين) عندهم ،وخروج األساليب عن معانيها األصلية إىل أغراض أخرى تفهم من السياق.)51()).
ويقول الدكتور شوقي ضيف(( :ورمبا كان هذا الفصل الطريف مما أوحى لعبد القاهر اجلرجاين جانباً من أفكاره يف كتابه (دالئل
اإلعجاز) )52()).وقد ال نتفق مع كالم الدكتور شوقي ضيف ،ألننا نرى أن الشيخ اجلرجاين كان يبين يف جانب آخر على أسس
نظرية النظم ،وأن السكاكي هو الذي ضم بني جانيب البناء ووضع عليهما عنوان علم املعاين.
معاني الكالم ومعاني النحو:

49

) ينظر :نفسه) .294 :
( )50م .ن.31 :
( )51البيان العريب.84 :
( )52البالغة :تطور وتاريخ.63 :
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ما استعرضناه من تقسيمات وتفصيالت تندرج مجيعاً حتت معاين الكالم ،وهذه املعاين وما انبثق منها من مباحث هي
اليت اجتمعت فيما بعد حتت عنوان علم املعاين ،غري أن البعض يقفز على هذا التسلسل الذي تطور من خالله هذا العلم ،وخيتزله يف
عرف هبا النحاة املعاين الرتكيبية اليت تكتسبها األلفاظ يف اجلملة ،ووضعوا هلا أمساءها اليت اصطلحوا عليها،
عبارة (معاين النحو) اليت ّ
فنسبت إىل النحو ،وختصصت به ،يقول الدكتور أمحد مطلوب(( :ولعل عبارة (معاين النحو) اليت وردت يف املناظرة اليت جرت بني
مّت بن يونس يف جملس الوزير أيب الفتح بن جعفر بن
احلسن بن عبد املرزباين املعروف بأيب سعيد السريايف (ت 368هـ) وأيب بشر ّ
()53
الفرات ،كانت من أقدم اإلشارات إىل هذا املصطلح مبعناه القريب من البالغة))  ،ويقصد مصطلح علم املعاين.
وهذه هي عبارة السريايف يف سياقها من املناظرة(( :فقال أبو سعيد :معاين النحو منقسمة بني حركات اللفظ وسكناته ،وبني
وضع احلروف يف مواضعها املقتضية هلا ،وبني تأليف الكالم بالتقدمي والتأخري ،وتوخي الصواب يف ذلك ،وجتنب اخلطأ من ذلك ،وإن
زاغ شيء عن النعت ،فإنه ال خيلو من أن يكون سائغاً باالستعمال النادر ،والتأويل البعيد ،أو مردوداً خلروجه عن عادة القوم اجلارية
على فطرهتم …))( ،)54وظاهر أن السريايف يقصد املعاين اليت تكتسبها األلفاظ حني توضع يف مواقع الرفع كاالبتداء والفاعلية ،أو
النصب ،كاملفعولية واحلالية ،واالحتماالت العديدة اليت تصاغ هبا الرتاكيب اللغوية ،لتناسب األحوال واملواقف املتغرية ،فهو يتحدث
مّت بن يونس ،ومل خيرج عنه ،ومل يذهب إىل أبعد من ذلك ،ومعاين النحو اليت قصدها هي
عن النحو الذي كان موضوع مناظرته مع ّ
اليت امتحن هبا مناظره بقوله(( :قال رجل لصاحبه :بكم الثوبان املصبوغان؟ وقال آخر :بكم ثوبان مصبوغان؟ وقال آخر :بكم
ثوبان مصبوغني؟ بني هذه املعاين اليت تضمنها لفظ لفظ))( ،)55وهي كما ترى ٍ
معان حنوية ترتبط مبواقع إعرابية.
ّ
والذي جعل الدكتور أمحد مطلوب ينوه بعبارة (معاين النحو) اليت وردت على لسان السريايف اعتقاده أن هذه العبارة قد جعلها
اجلرجاين فيما بعد عنواناً ملنهج جديد يف دراسة علم النحو يتسع للمعاين اليت استقلت بعده باسم علم املعاين(( ،وأن السكاكي برت
عبارة (معاين النحو) فأصبحت عنده (علم املعاين) وع ّده القسم األول من البالغة))(.)56
والذي طرح هذه الفكرة أول مرة هو األستاذ إبراهيم مصطفى يف كتاب أثار كثرياً من النقاشات والردود ،والدكتور
مطلوب ينقل عنه هذه الفكرة ،فقد رأى األستاذ مصطفى أن البالغيني (( أخذوا األمثلة اليت ضرهبا عبد القاهر بياناً لرأيه ،وتأييداً
ملذهبه ،وجعلوها أصول علم من علوم البالغة مسوه (علم املعاين) وفصلوه عن النحو فصالً أزهق روح الفكرة وذهب بنورها ،وقد كان
فسموا علمهم (املعاين) وبرتوا االسم هذا البرت املضلّل))( )57إن يف هذا الكالم خلطاً ال
أبوبكر يبدي ويعيد يف أهنا معاين النحوّ ،
مسوغ له بني معاين الكالم اليت انبثق منها مبحث اإلنشاء واخلرب ،ونشأ يف إطارها (علم املعاين) وبني معاين النحو اليت ُّ
تعد مستوى
آخر من مستويات دراسة املعىن يف اللغة العربية وعلومها.
( )53أساليب بالغية.67 :
( )54املقابسات أليب حيان التوحيدي.80 :
( )55م .ن.81 :
( )56البالغة عند السكاكي.304 :
) إحياء النحو(57 .19 :
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بين الجرجاني والسكاكي
الشيخ عبدالقاهر اجلرجاين (ت471ه) الذي ينسب له وضع قواعد علم املعاين مل يضف إىل مبحث اخلرب واإلنشاء شيئاً
يذكر ،فدوافعه لتأليف كتابه (دالئل اإلعجاز) كانت تذهب به بعيداً عن هذا املوضوع ،وتوجه اهتمامه إىل جانب آخر هو النظم
الذي اعتقد أنه ينطوي على دالئل اإلعجاز ،غايته األوىل من تأل يف الكتاب ،فهو يشيد بالنظم ،ويذكر إطباق العلماء على تعظيم
شأنه ،وتفخيم قدره ،والتنويه بذكره...ويوضح مفهومه للنظم بقوله(( :ليس النظم إال أن تضع كالمك الوضع الذي يقتضيه (علم
النحو) وتعمل على قوانينه وأصوله ))...وهذه هي القاعدة النحوية اليت تستند إليها صحة الكالم وفصاحته ،وهي شرط لبالغته،
فالناظم ((ينظر يف وجوه كل باب وفروقه ،فينظر يف (اخلرب) يف الوجوه اليت تراها يف قولك" :زيد منطلق" و"زيد ينطلق" و"ينطلق زيد"
خرجت" ...ويف (احلال) إىل الوجوه اليت
خرجت
 ...ويف (الشرط واجلزاء) إىل الوجوه اليت تراها يف قولك" :إن خترج أخرج" و"إن
ُ
َ

ع" وينظر يف (احلروف) اليت تشرتك يف معىن ،مث ينفرد كل واحد منها خبصوصية يف
تراها يف قولك" :جاءين زيد مسرعاً" و"جاءين يسر ُ
فيعرف موضع الفصل فيها من موضع الوصل...
كالً من ذلك يف خاص معناه ...وينظر يف (اجلمل) اليت تسرد،
ذلك املعىن ،فيضع ّ
َ
ويتصرف يف "التعريف والتنكري" و"التقدمي والتأخري" يف الكالم كله ،ويف "احلذف" و"التكرار" و"اإلضمار واإلظهار" فيصيب بكل
من ذلك مكانه)) وال يكفي النظر يف هذه الوجوه والفروق ومعرفتها يف البالغة ،بل الب ّد أن ((يعرف لكل من ذلك موضعه ،وجييء
به حيث ينبغي له))( )58وهكذا ي طرح اجلرجاين معظم مباحث علم املعاين يف سياق حبثه عن النظم وما يتضمنه من وجوه وفروق
ينتج عنها مزايا يتفاضل على أساسها الكالم ،وحني بوب البالغيون مباحث علم املعاين جعلوا مبحث اخلرب واإلنشاء إطاراً عاماً
هلذه املباحث ،كما نرى ذلك عند السكاكي (ت626ه) الذي وضع أول تصميم ملباحث علمي املعاين والبيان يف كتابه (مفتاح
العلوم) حيث جعل القسم الثالث منه هلذين العلمني ،وقدم هلذا القسم مبقدمة بني فيها حدَّيهما ،تالها بفصلني لضبط معاقد كل
منهما ،ومهد للفصل األول اخلاص بعلم املعاين ببيان مقتضى احلال واملقام ،وفرق بني أصل املعىن النحوي ،وما يزيد عليه من املعاين
البالغية ،وذكر آراء العلماء يف اخلرب والطلب ،مث قسم هذا الفصل اخلاص بعلم املعاين إىل قانونني :األول للخرب ،وقسمه إىل أربعة
فنون أو مباحث ،تناول يف الثالثة األوىل تفصيل اعتبارات اإلسناد اخلربي ،واملسند إليه ،واملسند ،ويف املبحث الرابع ،درس الفصل
والوصل ،واإلجياز واإلطناب.
ويف القانون الثاين درس الطلب ،وقسمه إىل أبواب مخسة ،هي مباحث األنواع اخلمسة لإلنشاء الطليب ،وهي حبسب ترتيبه:
()59
التمين ،واالستفهام ،واألمر ،والنهي ،والنداء.
أخذ السكاكي تقسيم ابن وهب الكاتب ،وجعله إطاراً لعلم املعاين ،وزاد التفصيالت اليت أضافها ابن فارس على القانون الثاين
اخلاص بالطلب ،أما قانون اخلرب فأثراه مبسائل النظم اليت فصلها الشيخ اجلرجاين ،وأهم ما أضافه السكاكي هو التصنيف والتبويب.
يقول الدكتور بدوي طبّانة جميباً على تساؤل(( :أين عبد القاهر من البالغة؟ وما مكانه بني البالغيني؟)).
)58

) دالئل اإلعجاز.82 -80 :
) مفتاح العلوم ،للسكاكي ،القسم الثالث59) 436-247 :
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وع َّد عند أكثر الباحثني
((لقد ذهبت شهرة عبد القاهر بني علماء البالغة على أنه قطب من أقطاهبم ،وعلم من أعالمهمُ ،
ورواده عند العرب ،وذلك صحيح إذا أريد بالبالغة معناها الواسع ،أو نظر إىل صلتها الوثيقة باألدب
أحد املؤسسني هلذا العلم ّ
والنقد األديب ،أما أن يعترب عبد القاهر بالغياً ألنه استخرج فنوناً جديدة من فنون البالغة ،مل يوفق إىل استخراجها أحد من الذين
سبقوه ،أو ألنه هنج منهج البالغيني يف التماس احلد اجلامع املانع لكل فن من فنوهنا ،والعناية باستخراج األقسام واستيفائها ،وطلب
الشواهد لكل فن منها ،وكل قسم من أقسامها ،كما هي طبيعة عمل أولئك الذين يُع ّدون بالغيني ،فإن ذلك أبعد اآلراء عن الصحة
والصدق))(.)60
وقال عن السكاكي (ت  626هـ)(( :الصورة النهائية للبالغة العربية قد مت وضعها على يد السكاكي يف كتابه املشهور (مفتاح

العلوم) الذي نظم دراسة البالغة ،وقسمها إىل فنوهنا الثالثة ،وحدد مباحث كل فن منها))(.)61

هذا الكالم الذي ينصف البالغة ،وجيلو صورهتا ،ويضع كالً من اجلرجاين والسكاكي يف موقعهما الصحيح منهما ،يكاد يغيب
عن أذهان كثري من الباحثني والدارسني املعاصرين للبالغة العربية ،ويغيب معه التصور الصحيح ملفاهيمها ،ومباحثها ،ومسار تطورها،
فليس ما يدعو إىل تصحيح املفاهيم أن يُرفع من شأن الشيخ عبد القاهر اجلرجاين ،ويوضع على قمة التطور التارخيي يف البحث
البالغي ،أو أن يُعزى إليه تكامل املباحث البالغية ،واستقرار مالحمها األخرية ،وبلوغ أقصى ما ق ّدر هلا أن تبلغه من نضج واكتمال
على امتداد تارخيها كله ،أو أن ينسب إليه نشوء واكتمال علم املعاين ،وتبلور واكتمال علم البيان( !)62فهذه األحكام فضالً عن
جمانبتها للصواب ،وجتاهلها جلهود كث ٍري من العلماء الذين أسهموا يف تأسيس هذا العلم ،وتطوير مباحثه ،تؤدي إىل االضطراب
والتشويه يف مفاهيم البالغة ،وعلومها ،وعالقاهتا مع العلوم األخرى ،فاجلرجاين ينشئ علم املعاين ،ويرسي أساسه ،ويكمل بنيانه،
دون أن يضع له امساً أو حيدد له مفهوماً ،فيمتزج بالنحو ،أو خيتلط بالنقد ،أو يتصل بعلم الكالم ،أو يُع ّد عالة على علم النحو يف
بعض احلاالت( ،)63أو يبقى فرعاً ال أصل له ينتسب إليه ،فيطلب من النحو أن ي ّدعيه لنفسه(.)64
ولعل ذلك يعود إىل أن اجلرجاين ،وإن كان قد ّنوه يف خطبة كتابه الدالئل بعلم البيان ،وجعله أرسخ العلوم أصالً ،وأبسقها
فرعاً ،وذكر ما لقيه من الضيم ،وما حلق به من احليف ،وانتقد تصورات سابقيه عنه ،إالّ أنه مل يقدم تصوراً واضحاً هلذا العلم ،إذ مل
يكن ذلك هدفه ،فقد اختذ من البيان وسيلة للوصول إىل تصوره عن إعجاز القرآن ،فجاءت نظراته البيانية حتمل آثار تصوراته
الكالمية ،وغلب على أسلوبه طابع احلجاج واجلدل ،فهو خيوض يف قضية كالمية ،أدارها حول حمور اللفظ واملعىن ،فانتصر للمعىن،
ونسب إليه كل مزايا الك الم ،ورأى أن األلفاظ ال شأن هلا يف التفاضل بني كالم وكالم ،وأن الكلمات ترتب يف اجلملة بناء على
معانيها النحوية ،بعد أن ترتب هذه املعاين يف النفس ،وهو احملور ذاته الذي دارت حوله مسألة (الكالم النفسي) عند أصحابه
( )60البيان العريب :دراسة تارخيية فنية يف أصول البالغة العربية.152 :
( )61م .ن.154 :
( )62ينظر :البالغة العربية :تارخيها ،مصادرها ،مناهجها.116-114 :
( )63ينظر :األصول :دراسة أبيستيمولوجية ….346 :
( )64ينظر :اللغة العربية :معناها ومبناها.18 :
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األشعرية ،غري أنه وسع دائرته ،وأعطاه بعداً أدبياً بيانياً ،فاألشعرية كانوا يتحدثون عن ماهية الكالم اليت هي ٍ
معان نفسية غري حادثة،
ّ
ُ

ألهنا صفة قدمية هلل  ويردون بذلك على املعتزلة الذين قالوا بأن الكالم ألفاظ حادثة ،يف حني حتدث هو عن الصفات واخلصائص
اليت يتمايز الكالم على أساسها ويتفاضل  ،فهو يرفع قواعد نظرية للمعىن ،ويستكمل بنياهنا ،مبستوييها األساسيني يف الرتكيب:
مستوى الدالالت الوظيفية للكلمات ،وهو ما مساه املعاين النحوية ،ومستوى الدالالت اخلاصة للرتاكيب ،الذي يقوم على استخدام
الرتاكيب السابقة يف املعاين واألغراض اليت يوضع هلا الكالم ،مبا يتطابق ومقتضيات املقام ،ويف هذا املستوى – وحده – تكمن مزايا
الكالم أو عيوبه ،وهو الذي يدخل يف جمال علم البيان الذي ّنوه به اجلرجاين ،وهو اصطالح كان يستخدم مرادفاً للبالغة ،قبل أن
ظل هذا املفهوم العام أحد دالالته بعد ذلك
يتبلور مفهومه ،ويتبني ح ّده على يد السكاكي ،بوصفه علماً من علوم البالغة ،بل ّ
أيضاً(.)65
والشيخ عبد القاهر ،وإن كان قد نص على أن ((االستعارة ،والكناية ،والتمثيل ،وسائر ضروب اجملاز من بعدها ،من مقتضيات
النظم ،وعنها حيدث وهبا يكون))( ،)66إالّ أنه ع ّد هذه الضروب من الكالم قسماً ((تُعزى املزية واحلسن فيه إىل اللفظ)) إىل جانب
قسم آخر ((يُعزى ذلك فيه إىل النظم)( ، )67فهيأ بذلك األساس النظري لتقسيم مباحث البالغة إىل قسمني أو علمني ،ولعل
تقسيمه هذا هو الذي أوحى لإلمام الزخمشري (ت 538هـ) استخدام مصطلح علم املعاين إىل جانب علم البيان ،وقد يكون
أحدمها أو كالمها أورى يف ذهن السكاكي فكرة الفصل بني مباحث العلمني ،وحديمها مبا مييز بني مفهوميهما.
تصوروا أن السكاكي قد سار بالبحث البالغي يف اجتاه معاكس ملنهج اجلرجاين ،ومحلوه
إن عدداً من الباحثني املعاصرين ّ
وجردمها من النزعة األدبية،
مسؤولية اجلمود والركود الذي أصابه ،فهو مل يأخذ ((برأي عبد القاهر مع أنه اعتمد على كتابيهّ ،
وأحاهلما هياكل بتقسيماته املنطقية))( .)68وأن ((البالغيني ُسحروا مبنهج السكاكي ،وساروا عليه من غري أن حياولوا
إصالحه))( ،)69والعبارة األخرية بالذات تنطبق على مواقف كثري من الباحثني املعاصرين يف شأن الشيخ اجلرجاين ،فهم مسحورون
بالفعل بأسلوبه يف حتليل النصوص حتليالً بالغياً ،وقدراته اجلاجية على تعزيز آرائه ،وحتت هذا التأثري حكموا بأنه قد بلغ بالبالغة إىل
أوج تطورها ،وأن السكاكي قد هوى هبا إىل حضيض اجلمود الذي مل تزل فيه إىل اليوم.
ويف ظين أن هؤالء انطلقوا من تصور غري دقيق بأن الرجلني كانا يعاجلان موضوعاً واحداً مبنهجني خمتلفني ،والصحيح أهنما عاجلا
موضوعني متغايرين يف ظرفني خمتلفني ،فاجلرجاين ناقد أديب اعتمد منهجاً بالغياً فنياً يف عصر كان ال يزال يتمتع باحليوية ،وينعم
بالنشاط الفكري واألديب ،ويتميز ب التنوع الثقايف ،يف حني عاش السكاكي يف هناية القرن السادس وبداية القرن السابع ،حيث دب
الفتور يف مجيع مفاصل احلياة الثقافية ،وكادت تنضب فيه منابع اإلبداع ،وختبو جذوة التجدد والتطور يف سائر العلوم والفنون ،وتتجه
( )65يقول القزويين يف اإليضاح(( :وكثريٌ من الناس يسمى اجلميع علم البيان)) ص  16ويقصد العلوم الثالثة.
( )66دالئل اإلعجاز.293 :
( )67م .ن.315 :
( )68أساليب بالغية.82 :
( )69م .ن.82 :
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حنو االستقرار والثبات ،لتبدأ مرحلة االجرتار الثقايف ،بالرجوع إىل الرصيد الذي تركته حركة اإلبداع ،والنهوض احلضاري يف اجملتمع
اإلسالمي طوال قرون عدة من الزمان .وما قام به السكاكي جهد علمي رصني ،بلور كل املعطيات العلمية النظرية يف إطار البالغة
فجرد مفاهيمها يف حدود واضحة ،وصاغ أصوهلا وقواعدها يف قوانني حمكمة ،فهو تتويج لنظرية البالغة العربية ،وصياغة تكاد
العربيةّ ،
تكون هنائية ألصوهلا وقواعدها ،وال يتحمل السكاكي حبال مسؤولية حالة اجلمود اليت أصابت الدراسات البالغية التطبيقية ،كتلك
يلق رواجاً .إما لعدم
اليت قدمها الشيخ اجلرجاين ،فهذا النوع من النشاط البالغي التطبيقي أو ما ميكن أن نسميه بالنقد البالغي ،مل َ
استحسانه؛ وقد استغرب الدكتور أمحد مطلوب عدم ذكر املتقدمني لكتايب (دالئل اإلعجاز) و(أسرار البالغة) وعدم االعتناء
هبما( ، )70أو لعدم القدرة على االرتفاع إىل املستوى اإلبداعي الذي يتطلبه ،فلم يشهد الفاصل الزمين بني اجلرجاين والسكاكي،
والذي يزيد على قرن من الزمان حماولة أخرى تقرتب من جتربة الشيخ اجلرجاين سوى حماولة اإلمام الزخمشري يف (الكشاف) ،ومهما
يكن فهذا النوع من التأليف ليس بديالً عن التأليف يف اجلانب النظري التقعيدي كالذي قام به السكاكي ،فهما ميدانان ال يغين
أحدمها عن اآلخر ،كما أن أسلوب تناوهلما خمتلف ،فأحدمها يعتمد على تذوق النصوص ،وبسط القول يف دالالت الرتاكيب،
وإحياءات الصور ،ومالمح اجلمال ،يف حني يعتمد اآلخر على االختزال والتصنيف ،والتحديد والتقعيد ،وموقع السكاكي يف البالغة
غري موقع اجلرجاين ،ومها رائدان من ّروادها ،وقمتان من قمم البالغة العربية يف ميدانني من ميادينها.
وإذا عدنا إىل موضوعنا :اإلنشاء واخلرب ،ال جند للشيخ اجلرجاين إسهاماً يذكر يف سلسلة تطوره ،فقد استبعده منذ البداية،
وعرض مبن يقف بالبيان عند اإلشارة((بالرأس والعني ،وما جيده للخط والعقد))( ،)71وكأنه يقصد اجلاحظ الذي حصر الداللة على
ّ
املعاين يف مخسة أشيا ء هي(( :اللفظ مث اإلشارة مث العقد مث اخلط مث احلال ،وتسمى نصبة)) ،وقال عن اإلشارة(( :فأما اإلشارة،
فباليد وبالرأس وبالعني واحلاجب واملنكب))(.)72
ومبن ((يقول :إمنا هو خرب واستخبار وأمر وهني))( ،)73وقد يقصد ثعلب (ت 291هـ) الذي قسم قواعد الشعر إىل هذه

األربعة( .)74وهو يقصد املعاين الشعرية وأساليبها.

فاجلرجاين ال يقرتب من مفهوم تقسيم الكالم إىل خرب وطلب أو إنشاء ،وحني ذكر اخلرب بعد ذلك ،مل يضف شيئاً مهماً إىل
هذا املبحث ،قال(( :اعلم أن معاين الكالم كلها ٍ
معان ال تتصور إالّ فيما بني شيئني ،واألصل واألول هو اخلرب ،وإذا أحكمت العلم
هبذا املعىن فيه عرفته يف اجلميع))( ،)75ومل يذكر شيئاً عن غري اخلرب من الكالم ،والشيئان اللذان قصدمها يف اخلرب مها :املخرب به،
واملخرب عنه ،ومها الدال واملدلول ،مث يضيف شيئاً ثالثاً هو ِ
املخرب الذي يوصف بالصدق أو الكذب ،مث يدخل يف نقاش مع
( )70ينظر :عبدالقاهر اجلرجاين :بالغته ونقده.28 :
( )71دالئل اإلعجاز.23 :
( )72البيان والتبيني.83 -82/1 :
( )73دالئل اإلعجاز.23 :
( )74ينظر :قواعد الشعر 35 :حيث بدأ الكتاب بقوله(( :قواعد الشعر أربع :أمر ،وهني ،وخرب ،واستخبار)).
( )75دالئل اإلعجاز.383 :
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(أصحاب اللفظ) خالصته :أن مدلول اللفظ وحقيقة اخلرب ((ليس هو وجود املعىن أو عدمه[ ،كما نسبه إىل أصحاب اللفظ] ولكن
()76
رداً عليهم هو املقرر عند أوائل من حتدثوا عن
احلكم بوجود املعىن أو عدمه))  ،وال أدري من قصد بأصحاب اللفظ ،فما قاله ّ
اخلرب ومنهم النظام واجلاحظ ،فالصدق والكذب يتعلقان باحلكم أو النسبة وليس باملعىن أو املضمون.
أما السكاكي فقد اختزل أقسام الكالم إىل قسميه :اخلرب والطلب( ،)77وكان هذا االختزال خطوة إىل األمام يف تطوير مفهوم
اخلرب واإلنشاء ،ومع أن السكاكي مسبوق إىل هذا االختزال بتقسيم ابن وهب الكاتب املار ذكره ،إالّ أنه أحكم تبويب القسمني يف
قانونني ،وضع يف األول مباحث اخلرب اليت حصرها يف ثالثة مباحث :أحوال اإلسناد اخلربي ،أحوال املسند إليه ،أحوال املسند،
ووضع يف القانون الثاين أبواب الطلب وهي :التمين ،االستفهام ،األمر ،النهي ،النداء ،وقد خال تقسيم ابن وهب من األمر والنهي،
ومها أهم أبواب الطلب ،ووضع مكاهنما الدعاء.
ولكي يتجنب اإلشكاليات املنطقية حول تعريفي اخلرب والطلب ،اختار السكاكي رأي الفريق الذي يغنيهما عن التعريف ،لكون
الصدق والكذب معروفني بداهة ،وذكر تعريفات الفريق اآلخر الذي حيوجهما إىل احلد ((كقوهلم :اخلرب :هو الكالم احملتمل للصدق
والكذب ،أو التصديق والتكذيب ،وكقوهلم :هو الكالم املفيد بنفسه إضافة أمر من األمور إىل أمر من األمور ،نفياً أو إثباتاً ،وكقول
من قال [وهو الرازي] :هو القول املقتضي بصرحيه نسبة معلوم إىل معلوم بالنفي أو اإلثبات))(.)78
ورد عليها مبا يثبت عدم صالحيتها ،واكتفى بأن يكون احتمال الصدق والكذب الزماً
وقرر عدم التعويل على هذه التعريفاتّ ،
للخرب يفرقه عن الطلب ،ال ح ّداً هلما(.)79
من الطلب إلى اإلنشاء:
وكما أن السكاكي ،مل يكن مبتكراً لتقسيم الكالم إىل خرب وطلب  ،فقد رأينا أن ابن وهب الكاتب قد سبقه إىل ذلك بأكثر
من قرنني ونصف من الزمان ،كذلك القزويين (ت 739هـ) مل يكن مبتكراً لتقسيم الكالم إىل خرب وإنشاء ،فقد كان مصطلح
اإلنشاء متداوالً قبل القزويين ،بوصفه قسيماً للخرب ،ومبفهومه الشامل لنوعي اإلنشاء :الطليب وغري الطليب ،فقد عرفه ابن احلاجب
مجال الدين عثمان بن عمرو املتوىف سنة (646هـ) إذ قال(( :الفرق بني اإلنشاء واخلرب ،أن كل كالم يف النفس على وفق العلم
املعين باإلنشاء ،ولذلك إذا قام بالنفس
واحلسبان فهو خرب ،وكل كالم يف النفسّ ،
عرب عنه ال باعتبار تعلق العلم واحلسبان فهو ّ
طلب ،وقصد املتكلم إىل التعبري عن ذلك الطلب ،باعتبار تعلق العلم به ،قال :طلبت من زيد كذا ،ولو قصد إىل التعبري عنه ،ال
فعرب
باعتبار تعلق علم ،لكان التعبري عنه بصيغة األمر اليت هي( :افعل) أو (ليفعل) أو ما أشبهها ،وكذلك إذا قام بنفسه تعجبّ ،
( )76م .ن.384 :
( )77ينظر :مفتاح العلوم.78 :
( )78مفتاح العلوم.78 :
( )79ينظر :م .ن.79-78 :
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عرب عنه باعتباره من غري ذلك ،لقال :ما أحسنه! أو ما أعلمه! وما أشبهه مما
عنه باعتبار حصوله متعلقاً للعلم ،قال:
تعجبت ،ولو ّ
ُ
()80
هي من صيغ اإلنشاء يف التعجب ،وكذلك مجيع ما يرد من اإلنشاءات واألخبار))  .وكالم ابن احلاجب دقيق جداً يف التفريق
بني داللة اخلرب وداللة اإلنشاء ،واملثاالن اللذان ذكرمها لإلنشاء ،أحدمها طليب ،هو األمر ،واآلخر غري طليب ،وهو التعجب ،كما أن
مفهوم اخلرب واإلنشاء عنده قريب من مفهومهما عند القزويين ،فالعلم إمنا يتعلق مبا له نسبة خارجية ،وهو اخلرب ،أما اإلنشاء فال
يتعلق العلم به ،لعدم وجود هذه النسبة ،وزاد ابن احلاجب هذا املفهوم إيضاحاً وتأكيداً حني حتدث عن كم اخلربية يف املثال :كم
ٍ
عما يف باطنه من
رجال عندي! ،فقال(( :هذا الكالم حيتمل اإلنشاء واإلخبار ،أما اإلنشاء فمن جهة التكثري ،ألن املتكلم ّ
عرب ّ
التكثري بقولهٍ :
رجال ،والتكثري معىن حمقق ثابت يف النفس ،ال وجود له من خارج ،حّت يقال باعتبار :إن طابق فصدق ،وإن مل
يطابق فكذب ،واإلخبار باعتبار العندية ،فإن كوهنم عنده له وجود من خارج ،فالكالم باعتباره حمتمل للصدق والكذب ،فهذا كالم

حمتمل ألمرين ،باالعتبارين املذكورين املختلفني))( . )81وهذا كالم نفيس يف باب الداللة ،والتفريق بني طريقي الداللة يف الكالم
اخلربي والكالم اإلنشائي.
حمكوم فيه بنسبة هلا خارج))(.)82
يف للخرب هو نفسه تعريف القزويين ،وهو قوله(( :كالم
سب إليه تعر ٌ
ٌ
بل نُ َ

ووردت لفظة إنشاء ،وإنش ائية يف كالم مجال الدين حممد بن عبد اهلل بن مالك املتوىف سنة (672هـ) دون أن حتمل مفهوماً
اصطالحياً واضحاً ،فقد قال يف باب النداء(( :املنادى منصوب لفظاً أو تقديراً بأنادي ،الزم اإلضمار ،استغناءً بظهور معناه ،مع
قصد اإلنشاء …))(.)83
واستعمل عبارة(( :خرب إنشائي وغري إنشائي))(.)84
وهو يقرن اخلرب بالطلب يف مواضع أخرى كقوله(( :ومن احلذف الواجب :حذف عامل املصدر الذي يذكر بدالً من اللفظ
بفعله ،وهو على ضربني :خرب وطلب))( ، )85وقد يكون السبكي أشار إىل هذا حني نسب إليه تقسيم الكالم إىل خرب وطلب،
قال(( :ومنهم من جيعل الكالم خرباً وطلباً ،وهو ابن مالك يف الكافية))(.)86
( )80األمايل النحوية (أمايل القرآن الكرمي) 46/4 :وكرر مضمون هذا الكالم يف ص .80
( )81م .ن.149/4 :
( )82التحرير يف أصول الفقه للكمال بن اهلمام .26 :ومل يصرح ابن اهلمام بنسبة التعريف البن احلاجب ،بل صرح به شارحه حممد أمني أمري
بادشاه بقوله(( :القائل ابن احلاجب وغريه)) .تيسري التحرير .25 :ورمبا قصد بغري ابن احلاجب القزويين الذي قال(( :ما كان لنسبته خارج
فخرب وإال فإنشاء )).التلخيص.38 :
( )83تسهيل الفوائد وتكميل املقاصد.179 :
( )84م .ن.88 :
( )85شرح الكافية الشافية.658/2 :
( )86عروس األفراح ،يف شروح التلخيص.173/1 :
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أما شهاب الدين القرايف أمحد بن إدريس ،الفقيه ،األصويل املالكي املعروف ،املتوىف سنة (684هـ) فنجد عنده مبحثاً طويالً
بعنوان(( :الفرق الثاين بني قاعديت اإلنشاء واخلرب))( ،)87يتكلم فيه عن حد اخلرب ،وما يرد عليه من اعرتاضات ،وما فيه من
اختالفات ،مث ينتقل إىل اإلنشاء فيح ّده بـ ((القول الذي حبيث يوجد به مدلوله يف نفس األمر ،أو متعلقه))( )88ويشرحه ،مفرقاً بينه
وبني اخلرب ((من أربعة أوجه :الوجه األول :أن اإلنشاء سبب ملدلوله ،واخلرب ليس سبباً ملدلوله .الثاين :أن اإلنشاءات يتبعها مدلوهلا،
واألخبار تتبع مدلوالهتا … الثالث :أن اإلنشاء ال يقبل التصديق والتكذيب … خبالف اخلرب ،فإنه قابل للتصديق والتكذيب …
الرابع :أن اإلنشاء ال يقع إالّ منقوالً عن أصل الوضع يف صيغ العقود والطالق والعتاق وحنوها ،وقد يقع إنشاءً يف الوضع األول،
كاألوامر والنواهي ،فإهنا تنشئ الطلب بالوضع اللغوي األول ،واخلرب يكفي فيه الوضع األول يف مجيع صوره …))(.)89
ويقسم القرايف اإلنشاء ((إىل ما اتفق الناس عليه ،وإىل ما اختلفوا فيه ،فاجملمع عليه أربعة أقسامِ :
القسم األول :ال َق َسم،
حنو قولنا :أقسم باهلل لقد قام زيد ،وحنوه ،فإن مقتضى هذه الصيغة أنه أخرب بالفعل املضارع أنه سيكون منه قسم يف املستقبل ،فكان
دل ذلك على أنه
ينبغي أن ال تلزمه كفارة هبذا القول … لكن ملا وقع االتفاق على أنه هبذا اللفظ أقسم ،وأن موجب القسم يلزمهّ ،
ّ
أنشأ به القسم … ولذلك يقول فيه من أحاط بذلك من فضالء النحاة :القسم مجلة إنشائية يؤَّكد هبا مجلة خربية.
القسم الثاين :األوامر والنواهي :إنشاء متفق عليه يف اجلاهلية واإلسالم!…
القسم الثالث :الرتجي :حنو :لعل اهلل يأتينا خبري .والتمين ،حنو :ليت يل ماالً فأنفق منه .والعرض ،حنو :أال تنزل عندنا فتصيب
خرياً .والتحضيض ،وصيغه أربع ،وهي :أال ،وهال ،ولوما ،ولوال …
القسم الرابع :النداء ،حنو :يا زيد ،اختلف فيه النحاة ،هل فيه فعل مضمر ،تقديره :أنادي زيداً ،أو احلرف وحده مفيد للنداء؟
فقيل على األول :لو كان الفعل مضمراً ،والتقدير :أنادي زيداً ،لقبل التصديق والتكذيب ،أجاب املربد عن ذلك بأن الفعل مضمر،
()90
وال يلزم قبوله التصديق والتكذيب ،ألنه إنشاء ،واإلنشاء ال يقبلهما …
وأما املختلف فيه ،هل هو إنشاء أو خرب ،فهي صيغ العقود ،حنو :بعت ،واشرتيت ،وأنت حر ،وامرأيت طالق ،وحنو ذلك ،قالت
()91
احلنفية :إهنا إخبارات على أصلها اللغوي ،وقال غريهم :إهنا إنشاءات منقولة عن اخلرب إليه …))

( )87الفروق.31-18/1 :
( )88م .ن.21/1 :
( )89م .ن.23-22/1 :
( )90قد يشري هذا الكالم إىل أن املربد استخدم مصطلح اإلنشاء ،ومل أجده عنده يف باب النداء.
( )91الفروق.28-27/1 :
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ويالحظ على مبحث القرايف أنه جاء يف سياق مباحث أصولية ،فغلبت عليه االعتبارات الفقهية واألصولية ،فهو يقف طويالً
عند صيغ العقود ،ويتبعها احلديث عن الظهار ،لتعلق هذه الصيغ بأحكام فقهية ،والختالف املذاهب الفقهية يف إنشائيتها ،وهو
يفصل القول يف هذا االختالف ،ويذكر حجج كل من طرفيه.
ومما يُستنتج من حبث القرايف هذا أن اصطالح اإلنشاء كان شائعاً يف أوساط الفقهاء واألصوليني مبفهومه املقابل للخرب،
والشامل لنوعي اإلنشاء :الطليب ،وغري الطليب ،ويؤيد هذا االستنتاج أن الشيخ ابن احلاجب الذي سبقه يف الكالم على اإلنشاء
واخلرب ،هو اآلخر فقيه أصويل ،ومالكي أيضاً ،وهو – حسب اطالعي – أول من استخدم اإلنشاء مقابل اخلرب ومبفهوم اصطالحي
دقيق.
القزويني والحلقة األخيرة:
وبعد ،ماذا أضاف القزويين إىل البحث البالغي ،وإىل مبحث اخلرب واإلنشاء خباصة؟ يقول عن (تلخيصه للمفتاح) :إنه
((يتضمن ما فيه من القواعد ،ويشتمل على ما ُحيتاج إليه من األمثلة والشواهد ،ومل آل جهداً يف حتقيقه وهتذيبه ،ورتبته ترتيباً أقرب
تناوالً من ترتيبه … وأضفت إىل ذلك فوائد عثرت يف بعض كتب القوم عليها ،وزوائد مل أظفر يف كالم أحد بالتصريح هبا ،وال
اإلشارة إليها))(.)92
وعمدت إىل ما خال عنه املختصر مما تضمنه (مفتاح العلوم) ،وإىل ما خال عنه (املفتاح) من
ويقول عن (اإليضاح)…(( :
ُ
كالم الشيخ اإلمام عبد القاهر اجلرجاين – رمحه اهلل -يف كتابيه( :دالئل اإلعجاز) ،و(أسرار البالغة) ،وإىل ما تيسر النظر فيه من
كالم غريمها ،فاستخرجت زبدة ذلك كله ،وهذبتها ،ورتبتها ،حّت استقر كل شيء منها يف حمله ،وأضفت إىل ذلك ما ّأدى إليه
فكري ،ومل أجده لغريي …))(.)93
إذن ميكن حتديد ما قام به القزويين فيما يأيت:


استيعاب عمل السكاكي يف مفتاح العلوم ،مع إعادة تبويبه وترتيبه.



استكمال عمل السكاكي بالرجوع إىل رصيد البالغة ،وجهود البالغيني قبله ،وخباصة كتايب الشيخ عبد القاهر.



نظرات وأفكار مبتكرة ،أضافها إىل مفاهيم البالغة ومباحثها.

( )92التلخيص يف علوم البالغة.23 :
( )93اإليضاح يف علوم البالغة.5 :
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هذا اجلهد الذي جيمع إىل استيعاب الفكر البالغي مجال التبويب ،ومتانة األسلوب ،وإشراقة العبارة ،وزوائد وإضافات ذات
الرواد الذين أسهموا يف تكامل علوم
قيمة وأثر يف استقرار البحث البالغي يف صورته األخرية ،يؤهل اخلطيب القزويين ليحتل مرتبة ّ
البالغة ،ويف سلسلة تطورها ،ويكون احللقة األخرية يف هذه السلسلة ،فقد جلب إىل عمله أنظار الباحثني يف البالغة ،واستقطب
اهتماماهتم ،يف مرحلة استحكم فيها الركود يف احلياة الفكرية والعلمية ،حّت ((أصبحت البالغة [والكالم للدكتور مطلوب] يف القرن
السابع( ،)94والقرن الثامن ،والقرن التاسع ،متناً هو التلخيص وشرحاً عليه ،ويف العاشر ،واحلادي عشر ،والثاين عشر ،حو ٍ
اش على
الشروح ،ويف القرنني الثاين عشر والثالث عشر ،تقريرات على احلواشي ،وهي حلقات مفرغة ليس فيها جديد …))(.)95
ويف مبحث اخلرب واإلنشاء ،نقل القزويين مصطلح اإلنشاء من ميدان الفقه وأصوله إىل حقل علم املعاين ،وجعله قسيماً
للخرب ،وقسمه إىل طلب وغري طلب ،وهو ما مل أجد أحداً صرح به ،فقد رأينا أن القرايف قسم اإلنشاء إىل متفق عليه ،وخمتلف فيه،
ومل يفرق بني الطليب وغريه.
ومل يذكر القزويين يف أنواع اإلنشاء الطليب سوى األنواع اخلمسة اليت ذكرها السكاكي ،مع أن كالمه يفيد عدم احنصاره فيها ،إذ
قال(( :اإلنشاء إن كان طلباً استدعى مطلوباً غري حاصل وقت الطلب ،وأنواعه كثرية منها :التمين ،ومنها االستفهام ،ومنها األمر،
ومنها النهي ،ومنها النداء))(.)96
وقد حصر السكاكي الطلب يف هذه األنواع أو األبواب اخلمسة بقوله(( :كالم العرب شيئان :اخلرب ،والطلب املنحصر حبكم
االستقراء يف األبواب اخلمسة اليت يأتيك ذكرها))(.)97
وكلمة اإلنشاء تضارع اخلرب يف إحياءاهتا ،وسعة داللتها ،فاخلرب كل كالم حيتمل التصديق أو التكذيب ،أو يلزمه الصدق
والكذب ،أو يكون لنسبته الكالمية واقع خارجي ،فهو حينئذ نقل عن اخلارج ،أو صورة كالمية حلقيقة حسية أو معنوية ،أما اإلنشاء
فإجياد ملعىن ال وجود له قبل التكلم ،أو وصف ملشاعر نفسيةن كالشعور بالتعجب ،أو اإلعجاب ،أو النفور ،أو االستكثار ومل يكن
مصطلح الطلب ليعطي لنا هذه الداللة ،داللة اإلجياد واإلنشاء مقابل النقل عن شيء موجود يف الواقع ،فضالً عن أن اإلنشاء أوسع
من الطلب ،ويتجاوز صيغه اخلمس اليت ذكرها السكاكي ،وتابعه فيها القزويين ،وهي :التمين واالستفهام ،واألمر ،والنهي ،والنداء،
إىل صيغ أخرى لإلنشاء ال تتضمن معىن الطلب ،وقد ذكر القزويين صوراً منها بقوله(( :اجلملة اإلنشائية قد ال تكون طلبية كقولنا:

( )94أرى إسقاط القرن السابع ،ألن التلخيص أُلّف يف بداية القرن الثامن على األرجح.
( )95مناهج بالغية.313 :
( )96التلخيص يف علوم البالغة .172-151 :وينظر :اإليضاح يف علوم البالغة.146-130/1 :
( )97املفتاح.78 :
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ٍ
ِ
شر ،وما أحسن خالداً! وصيغ العقود،
نعم الرجل زي ٌد ،وبئس الصاحب عمرو ،ورمبا يقوم بكر ،وكم غالم ملكت ،وعسى أن جييء ب ٌ
حنو :بعت ،واشرتيت ،فإن هذه كلها إنشائية ،وليس شيء منها بطليب))(.)98
فاإلنشاء هبذا املعىن الواسع ،والداللة املوحية ،هو الذي ميأل الكفة املقابلة للخرب يف الكالم.
ويف حد اخلرب والتفريق بينه وبني اإلنشاء ،قال القزويين الكلمة األخرية ،وأعاد للمصطلحني مفهومهما اللغوي ،بعد أن تنازعتهما
مفاهيم متعددة أملتها اعتبارات خارجة عن إطار اللغة ،كمفهوم الصدق والكذب ،أو التصديق والتكذيب ،واحتماهلما ،واعتبار
املتكلم أو عدم اعتباره يف النظر إليهما.
فاخلرب ،ما ((كان لنسبته خارج تطابقه أو ال تطابقه))( )99واإلنشاء ما ليس لنسبته خارج ،وهذا التعريف يضع ح ّداً للخلط
الذي وقع يف مفهومي ا خلرب واإلنشاء بسبب االعتبارات اليت دخلتهما من حقول علمية أخرى ،كعلم الكالم ،وأصول الفقه،
واحلديث ،فعلم املعاين يبحث يف الكالم بإطالقه جمرداً من هذه االعتبارات مجيعاً ،فال يدخل يف اعتباره كون الكالم صادقاً ال حيتمل
التكذيب ،أو نصاً قطعي الثبوت ،أو كونه مروياً بطريق اآلحاد أو التواتر ،أو كونه بديهية معلومة الصدق أو الكذب ،فهو ينظر إىل
اقتضاء نسبة الكالم للخارج ،أو عدم اقتضائها ،فال فرق بني مجليت :قام زي ٌد ،والسماء فوقنا ،من حيث اقتضاء نسبتهما لوجود واقع
خارجي ،أما كون املخرب باجلملة األوىل مل يكن صادقاً ،أو ك ون اجلملة الثانية مسلمة عقلية ،ال حتتمل التكذيب ،فال ينبغي اعتبارمها
يف إطار علم املعاين ،أما العلوم األخرى فلها أن تعترب ما تشاء مما يتعلق بغاياهتا ،وأن توظف هذا املفهوم اللغوي البالغي للوصول إىل
أغراضها ،غري أن هذه االعتبارات ينبغي أن تبقى حمصورة يف إطار هذه العلوم.
وقد استبعد القزويين اعتبار الصدق والكذب ،واستبدل به مطابقة نسبة الكالم للخارج ،أو عدم مطابقتها ،فاملهم يف املفهوم
اللغوي البالغي للخرب أن يكون لنسبته خارج ،تطابقه أو ال تطابقه ،وقد ذكر الرضي االسرتابادي (ت 686هـ) هذه الداللة
اللغوية للخرب بقوله(( :مجيع األخبار من حيث اللفظ ال تدل إالّ على الصدق وأما الكذب فليس مبدلول اللفظ ،بل هو نقيض
مدلوله ،وأما قوهلم :اخلرب حيتمل الصدق والكذب ،فليس مرادهم أن الكذب مدلول لفظ اخلرب كالصدق ،بل املراد أنه حيتمل الكذب
من حيث العقل ،أي ال ميتنع عقالً أن ال يكون مدلول اللفظ ثابتاً))( .)100وقوله(( :أنه حيتمل الكذب من حيث العقل)) هو
اعتبار غري لغوي ،وهذا ما ذكره القرايف أيضاً ،حيث قال(( :اعتقد مجاعة من الفقهاء أن قولنا يف حد اخلرب أنه احملتمل للصدق
والكذب ،أن هذا االحتمال هلما استفاده اخلرب من الوضع اللغوي ،وأن الوضع اقتضى ذلك ،وليس كذلك ،بل ال حيتمل اخلرب من
حيث الوضع إالّ الصدق خاصة ،وتقريره :أن العرب إمنا وضعت اخلرب للصدق دون الكذب ،إلمجاع النحاة ،واملتحدثني على اللسان
أن معىن قولنا :قام زيد ،حصول القيام يف الزمان املاضي ،ومل يقل أحد أن معناه :صدور القيام أو عدمه ،بل جزم اجلميع بالصدور
… مل خيتلف يف ذلك اثنان من أئمة العربية ،فعلمنا أن اللغة إمنا هي الصدق دون الكذب ،فإن قلت :فما معىن قولكم :إنه حيتمل
( )98اإليضاح.50/1 :
( )99التلخيص.38 :
( )100شرح الرضي على الكافية.124/1 :
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الصدق والكذب على هذا التقرير الذي اقتضى أن الصدق متعني له ،فال حيتمل إال إياه؟ قلت :معناه أن ذلك يأتيه من جهة
املتكلم ،ال من جهة الوضع ،فإن املتكلم قد يستعمله صدقاً على وفق الوضع ،وقد يستعمله كذباً ،على خالف مطابقة الوضع
…))(.)101
وكالم القرايف أكثر دقة ووضوحاً من كالم الرضي الذي رأى أن احتمال الكذب يأتيه من جهة العقل ،أو نسبية
اإلدراك العقلي ،غري أن مبىن االحتمال ،يف احل التني يرجع إىل املتكلم ،وما يتعلق به من اعتبارات ال تتعلق بالوضع اللغوي للكالم
الذي هو جمال الدراسات اللغوية ،ومنها مبحث اإلنشاء واخلرب ،كما يدرس يف علم املعاين.
وتبدأ بعد القزويين مرحلة الشروح واحلواشي اليت دارت حول التلخيص واإليضاح واملفتاح ،وهي جهود تفتقر يف غالبها إىل
مواصفات البحث العلمي اجلاد املبدع ،والتصور الصحيح ألهداف علم املعاين ،والبالغة بشكل عام ،وهي أثر من آثار حالة عامة
من الركود والرتاجع يف احلياة العلمية والثقافية .ومن اخلطأ حتميل مسؤوليتها على أشخاص كالقزويين والسكاكي ،أو على مناهج
علمية ،كاملنهج العقلي الكالمي كما يفعل بعض الباحثني املعاصرين.
ويف العصر احلديث ،ومع ارتفاع األصوات الناقدة للموروث البالغي ،والداعية إىل جتديد مناهجه ،ال نكاد جند إضافات علمية
جادة ،فال زال هذا املوروث يفرض نفسه على مناهج الدراسة البالغية ،وعلى جهود الدارسني املعاصرين ،بل جند أحياناً تقصرياً يف
استيعاب الرتاث البالغي ،وهذه أمثلة ختص موضوعنا مبحث اخلرب واإلنشاء:
يعود الدكتور أمحد مطلوب إىل املفهوم املنطقي للخرب ،ويشرحه شرحاً يقصر عن صورته الواضحة عند علماء البالغة ،يقول(( :اخلرب
كل كالم حيتمل الصدق والك ذب لذاته ،وهذا التعريف يصدق على كل كالم يؤخذ من غري النظر إىل قائله ،واألخبار اليت وردت يف
القرآن الكرمي ،وأحاديث النيب  ، واحلقائق العلمية ،والبديهيات اليت ال شك فيها ،ال ميكن أن حتتمل الكذب ،مع أهنا إخبار عن
شيء ،ولذلك خترج من هذا التعريف! )102()).فإخراجه األخبار املقطوع بصدقها ،واحلقائق العلمية والبديهيات من حد اخلرب
يتجاهل القيد (لذاته) الذي ذكره ،ويناقض كالمه(( :من غري النظر إىل قائله)) ويتعارض مع التقسيم الثنائي للكالم الذي حيصره يف
اخلرب واإلنشاء ،فحد اخلرب بقيده املذكور يشمل األخبار مجيعاَ ،ويوضح ذلك القرايف بقوله(( :وقولنا :لذاته احرتاز من تعذر الصدق
أو الكذب فيه؛ ألجل ِ
املخرب عنه ،فاألول :كخرب اهلل تعاىل ،أو رسوله  ،أو خرب جمموع األمة ،فإنه ال يقبل الكذب،
املخرب به أو َ
والثاين :كقولنا :الواحد نصف االثنني ،فإنه ال يقبل الكذب ،أو الواحد نصف العشرة ،فإنه ال يقبل الصدق…))
الدكتور مطلوب يفيد وجود قسم ثالث للكالم مل يتحدث عنه.

()103

وكالم

( )101الفروق.24/1 :
( )102أساليب بالغية.89 :
( )103الفروق.19-18/1 :
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ويعرض باحث آخر هذه الصورة التقليدية نفسها للخرب واإلنشاء ،ويستدرك على البالغيني تقسيمهم لإلنشاء إىل طليب وغري
طليب ،ويكتشف أن البالغيني فاهتم أن أساليب اإلنشاء غري الطليب هي أساليب خربية حتتمل التصديق والتكذيب ،وضرب أمثلة
ألساليب املدح والقسم والتعجب ،وإذا أمعنا النظر يف كالمه ،جند أنه هو الذي فاته التفريق بني القسم واملقسم عليه ،والشعور
املتعجب منه ،وهو مجال السماء
أمجل السماءَ) و َّ
باإلعجاب يف أسلوب املدح ،وما يفيده من الثناء واملدح ،والشعور بالتعجب يف (ما َ
()105
()104
وعدم
مر علينا تفريق ابن احلاجب بني هذه األساليب
الذي يعرب عنه عند إرادة اإلخبار جبملة :السماء مجيلة
وقد َّ
أمجل السماءَ) مرادفاً لقولنا( :السماء مجيلة) ومساوياً له يف الداللة ،وهو أمر خيالف بديهيات
التفريق بينها جيعل من قولنا( :ما َ
الدراسات اللغوية والبالغية.
ويف هذا السياق أيضاً اقرتح أستاذي الدكتور جليل رشيد –رمحه اهلل(( -إلغاء تقسيم الكالم إىل خرب وإنشاء ،ألن البالغيني
أنفسهم عرضوا ألمناط أسلوبية أخرى ال تدخل ضمن التقسيم ،كالفصل والوصل ،واإلجياز واإلطناب واملساواة))( .)106وسبق
انتقاد للبالغيني وآرائهم يف مباحث اخلرب ،وهو انتقاد ال يقوم على أساس علمي متني ،ويكفي أن نقف عند اقرتاحه إلغاء
احه ٌ
اقرت َ
تقسيم الكالم إىل خرب وإنشاء ،وتعليله ذلك بعدم دخول الفصل والوصل واإلجياز واإلطناب واملساواة يف التقسيم ،وهو أمر غريب،
فالفصل والوصل ال يكون إال بني مجلتني خربيتني أو إنشائيتني أو خمتلفتني خرباً وإنشاءً ،والبالغيون جعلوا اتفاق اجلملتني يف
ا إلنشائية أو اخلربية ،أو اختالفهما آلية أساسية ملعرفة مواضع الفصل والوصل ،أما اإلجياز واإلطناب واملساواة فهي الكالم كله ،فال
خيلو كالم من أحد هذه املستويات الثالثة؟! وهي ال ختلو من أن تكون خرباً أو إنشاءً.
وقد الحظ ((عند التفتازاين – وهو من شراح التلخيص – ما يشري إىل رفضه لفكرة تقسيم الكالم إىل خرب وإنشاء ،ويعلل
[التفتازاين] ذلك بقوله(( :ألن البحث يف علم املعاين إمنا هو عن أحوال اللفظ املوصوف بكونه مسنداً إليه أو مسنداً.)107()).
وعدت إىل نص التفتازاين فلم أجد هذه اإلشارة ،وال اإلشارة إليها ،فهو يعلل لرتتيب وتبويب مباحث علم املعاين ليس غري.

104

) ينظر :البالغة العربية بوجهة جديدة :قراءة يف الشاهد ،د .حممد مسعد العودي) .15 -12 :
) ينظراهلامش  80 ،79من هذا البحث) .
( )106اجلملة اخلربية ودالالهتا البالغية عند الكالميني ،جملة آداب الرافدين ،عدد  ،1977 ،8ص.550-549 :
105

( )107م .ن :ع  .531 :8ونص التفتازاين في المختصر من شروح التلخيص.192/1 :
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فهرس املصادر واملراجع
 -1اإلتقان يف علوم القرآن ،للحافظ جالل الدين عبدالرمحن السيوطي (ت911ه) حتقيق :حممد أبوالفضل إبراهيم ،اهليئة
املصرية العامة للكتاب1975 ،م.
 -2إحياء النحو ،إبراهيم مصطفى ،جلنة التأليف والرتمجة والنشر ،القاهرة1959 ،م.
 -3أدب الكاتب ،عبداهلل بن مسلم بن قتيبة (ت 276ه) حتقيق :حممد حميي الدين عبداحلميد ،مطبعة السعادة مبصر،
ط.1963 ،4
 -4أساليب بالغية ،الفصاحة ،البالغة املعاين ،د.أمحد مطلوب ،وكالة املطبوعات ،الكويت ،ط.1980 ،1
 -5األصول -دراسة أبستيمولوجية للفكر اللغوي عند العرب ،د.متام حسان ،اهليئة املصرية العامة للكتاب ،مصر ،دار
الشؤون الثقافية العامة ،بغداد ،العراق1988 ،م.
 -6األمايل الشجرية ،ابن الشجري هبة اهلل بن علي العلوي (ت542ه) دار املعرفة للطباعة والنشر ،بريوت ،لبنان.
 -7األمايل النحوية (أمايل القرآن الكرمي) ابن احلاجب عثمان بن عمر (ت664ه) حتقيق :هادي حسن محودي ،مكتبة
النهضة العربية ،بريوت ،ط1ن 1985م.
 -8إنباه الرواة على أنباه النحاة ،مجال الدين القفطي علي بن يوسف (ت646ه) حتقيق :حممد أبوالفضل إبراهيم ،دار
الكتب املصرية ،القاهرة ،ط1952 ،1م.
 -9اإليضاح يف علوم البالغة ،اخلطيب القزويين جالل الدين حممد بن عبدالرمحن (ت739ه) حتقيق :جلنة من أساتذة
األزهر ،مطبعة السنة احملمدية ،القاهرة.
 -10الربهان يف وجوه البيان ،ابن وهب الكاتب أبواحلسني إسحق بن إبراهيم ،حتقيق :د.حفين حممدشرف ،مكتبة
الشباب.1969 ،
 -11البالغة -تطور وتاريخ ،د.شوقي ضيف ،داراملعارف مبصر1965 ،م.
 -12البالغة العربية بوجهة جديدة -قراءة يف الشاهد ،د.حممد مسعد العودي ،مركز عبادي للدراسات والنشر ،صنعاء،
اليمن ،ط2010 ،1م
 -13البالغة العربية-تارخيها-مصادرها-مناهجها ،د.علي عشري زايد ،مكتبة الشباب ،مصر1982 ،م.
 -14البالغة عند السكاكي ،د.أمحد مطلوب ،مكتبة النهضة ،بغداد ،ط1964 ،1م.
 -15البيان العريب-دراسة تارخيية فنية يف أصول الالغة العربية ،د.بدوي طبانة ،مكتبة األنكلو املصرية ،ط1958 ،2م.
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 -16البيان والتبيني ،أبوعثمان عمرو بن حبر اجلاحظ (ت255ه) حتقيق:علي أبوملحم ،دار ومكتبة اهلالل ،بريوت،
1432ه.
 -17تأثري الفكر الديين يف البالغة العربية ،د.مهدي صاحل السامرائي ،املكتب اإلسالمي ،دمشق .ن ط1977 ،1م.
 -18التحرير يف أصول الفقه ،الكمال بن اهلمام احلنفي (ت861ه) مصطفى البايب احلليب وأوالده مبصر1351 ،ه.
 -19تسهيل الفوائد وتكميل املقاصد ،مجال الدين بن مالك حممد بن عبداهلل (ت672ه) حتقيق :حممد كامل بركات،
دار الكاتب العريب للطباعة والنشر1967 ،م.
 -20التلخيص يف علوم البالغة ،جالل الدين حممد بن عبدالرمحن اخلطيب القزويين (ت739ه) بشرح :عبدالرمحن
الربقوقي ،دار الكتاب العريب ،بريوت ،ط1932 ،2م.
 -21تيسري التحرير ،حممد أمني أمري بادشاه ،مطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده مبصر1351 ،ه.
 -22اجلملة اخلربية ودالالهتا البالغية عند الكالميني ،د.جليل رشيد فاحل ،جملة آداب الرافدين ،كلية اآلدابن جامعة
املوصل ،ع ،8س1977م.
 -23خزانة األدب وغاية األرب ،ابن حجة احلموي (ت837ه) حتقيق :عصام شقيو ،دار ومكتبة اهلالل ،ودار البحار،
بريوت.
 -24دالئل اإلعجاز ،عبدالقاهر بن عبدالرمحن اجلرجاين (ت471ه) حتقيق :حممود حممد شاكر ،مطبعة املدين ،القاهرة،
ط1992 ،3م.
 -25روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين ،شهاب الدين حممود اآللوسي (ت1270ه) دار إحياء الرتاث
العريب ،بريوت.
 -26شرح الرضي على الكافية ،حتقيق :يوسف حسن عمر ،نشر جامعة بنغازي.1973 ،
 -27شرح الكافية الشافية ،مجال الدين بن مالك حممد بن عبداهلل (672ه) حتقيق :د.عبداملنعم أمحد هريدي ،دار
املأمون للرتاث ،مكةن ط1982 ،1م.
 -28شروح التلخيص ،مخسة كتب رتبها فرج اهلل زكي الكردي ،مطبعة عيسى البايب احلليب وشركاه مبصر1937 ،م.
 -29الصاحيب يف فقه اللغة العربية وسنن العرب يف كالمها ،أمحد بن فارس (ت395ه) حتقيق :السيد أمحد صقر،
عيسى البايب احلليب وشركاه ،القاهرة1977 ،م.
 -30عبدالقاهر اجلرجاين -بالغته ونقده ،د.أمحد مطلوب ،وكالة املطبوعات ،بريوت ،ط1973 ،1م.
 -31عروس األفراح يف شرح تلخيص املفتاح ،هباءالدين السبكي (ت773ه) =شروح التلخيص.
 -32علم املعاين ،د.عبدالعزيز عتيق ،دار النهضة العربية للطباعة والنشر ،بريوت1974 ،م.
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 -33علوم اليونان وسبل انتقاهلا إىل العرب ،دي السي أولريي ،ترمجة :د.وهيب كامل ،مكتبة النهضة املصرية ،القاهرة،
1962م.
 -34الفروق ،شهاب الدين القرايف أمحد بن إدريس (ت 684ه) دار إحياء الكتب العربية ،عيسى البايب احلليب وشركاه،
ط1344 ،1ه.
 -35فهم القرآن ومعانيه ،احلارث بن أسد احملاسيب (ت243ه)حتقيق :حسني القوتلي ،دار الكندي ،ودار الفكر،
بريوت ،ط1398 ،2ه.
 -36قواعد الشعر ،أبوالعباس أمحد بن حيىي ثعلب (ت 291ه) تقيق :د.رمضان عبدالتواب ،دار املعرفة ،القاهرةن ط،1
1966م.
 -37الكتاب ،أبوبشرعمرو بن عثمان بن قنرب (ت 180ه) حتقيق :عبدالسالم حممد هارون ،مكتبة اخلاجني بالقاهرة،
ط3ن 1988م.
 -38الكليات (معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية) أبوالبقاء أيوب بن موسى الكفوي (ت1094ه) حتقيق:
د.عدنان درويش وحممد املصري ،وزارة الثقافة واإلرشاد القومي ،دمشق1975 ،م.
 -39املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر ،ضياءالدين بن األثري (ت637ه) حتقيق :حممد حميي الدين عبداحلميد ،شركة
مصطفى البايب احلليب وأوالده مبصر1939 ،م.
 -40املختصر ،سعدالدين مسعود بن عمر التفتازاين (ت792ه) = شروح التلخيص.
 -41مفتاح العلوم ،أبويعقوب يوسف بن حممد السكاكي (ت )626حتقيق :د.عبداحلميد هنداوي ،دار الكتب العلمية،
بريوت ،ط2000 ،1م.
 -42املقابسات ،أبوحيان التوحيدي (ت بعد400ه) حتقيق :حسن السندويب ،املكتبة التجارية الكربى مبصر ،ط،1
1929م.
 -43املقتضب ،أبوالعباس حممد بن يزيد املربد (ت285ه) حتقيق :حممد عبداخلالق عضيمة ،عامل الكتب ،بريوت،
1963م.
 -44مناهج بالغية ،د.أمحد مطلوب ،وكالة املطبوعات ،الكويت1973 ،م.
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