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مستخلص البحث باللغة العربٌة
ٌتناول بحثً المعنون بـ (أقسام معانً الكالم ) دراسة لتلك األقسام عند اللغوٌٌن
واألصولٌٌن والبالغٌٌن وفً كتب علوم القرآن ،وبٌان آراء كل طائفة من هذه الطوائف فٌها
وفً عددها وأقسامها ،وتضمن تأصٌل للسابق من هؤالء العلماء فً إطالق مصطلح (معانً
الكالم ) وأقسامه وتوصل البحث إلى أن ابن فارس المتوفى فً سنة (٘ ٖ9هـ ) أول لغوي
أطلق مصطلح ((معانً الكالم )) على مبحث الخبر واإلنشاء فً كتابة ((الصاحبً فً فقه
اللغة)) فٌكون سابقا ً ألسالفه فً هذا الجانب ولكنهم سبقوه فً اإلشارة إلى أقسام معانً الكالم
دون مصطلح ،وتوصل البحث إلى أن السكاكً المتوفى (ٕٙٙهـ ) أول عالم بالغً أطلق
مصطلح (علم المعانً ) على موضوعات البالغة إذ كان األوائل ٌستعملونه فً دراساتهم
أسماء لكتبهم
القرآنٌة والشعرٌة فٌقولون( -:معانً القرآن ) و(معانً الشعر ) وٌتخذو ن منه
ً
ولٌس فً هذه المصطلحات ما ٌتصل بالبالغة أو أحد علومها.
المقدمة
ٌعد ((علم المعانً من الموضوعات التً تمثل روح البالغة العربٌة بما حوى بٌن
دفتٌه من أسالٌب خبرٌة وطلبٌة (إنشائٌة) تتنوع إتباعا ً للموقف الحواري وما بٌنو عنه من
مشاعر خاصة تتحول به األسالٌب إلى تٌار ٌحمل موجات المشاعر المضطربة والقلقة وتتعدى
حدود التفنن البالغً فكان هذا البحث (أقسام معانً الكالم) دراسة تلك األقسام لدى اللغوٌٌن
واألصولٌٌن والبالغٌٌن وفً كتب علوم القرآن وموقفهم منها ومن أقسامها وأنواعها

وتعرٌفها واإلشارة إلى الرائد منهم فً المصطلح أو األقسام وقد جاءت دراسة أقسام معانً
الكالم على الوجه اآلتً-:
ٔـ أقسام معانً الكالم عند اللغوٌٌن .
ٌعد ابن فارس ( ٘ ٖ9ت هـ ) أول لغـــوي أطلق مصطلــح (معانً الكالم )على
مباحث الخبر واإلنشاء فً كتابه (الصاحبً فً فقه اللغة )  ،إذ عقد بابا ً بهذا العنوان  .أصبح
فٌما بعد من أهم المباحث التً اعتمدها البالغٌون فً بحث علم المعانً (ٔ) .قال فً ذلك الباب
 (( :وهً عند أهل العلم عشرة  :خبر واستخبار وأمر ونهً ودعـاء وطلــــب وعرض
وتحضٌض وتمـــــن وتعجـــب ))(ٕ)  .وجعل بابا ً لكل قسم من هذه األقسام مضمنا ً إٌاه المعانً
الحقٌقٌة والمجازٌة .
قال فً تعرٌف الخبر  (( :أما أهل اللغة فال ٌقولون فً الخبر أكثر من أنه إعالم تقول
 :أخبرته أخبره  .والخبر هو العلم  .وأهل النظر ٌقولون (( الخبر ما جاز تصدٌق قائله أو
ماض من زمان أو مست قبل أو دائم  ،نحو  :قام زٌد
تكذٌبه  ،وهو إفادة المخاطب أمراً فً ٍ
وقائم زٌد  ،ثم ٌكون واجبا ً وجائزاً وممتنعا ً  ،فالواجب قولنا  :النار محرقة  ،والجائز قولنا :
)) (ٖ)  .وهو ٌســــوي بٌن االستخبـــار
لقً زٌد عمراً  ،والممتنع قوانا حملت الجبـــل
واالستفهــام  ،قال  (( :االستخبار طلب خبر ما لٌس عند المستخبر ،وهو االستفهام  ،وذكر
ناس أن بٌن االستخبار واالستفهام أدنى فرق  ،قالوا  :وذلك أن أولى الحالٌن االستخبار ،ألنك
ً
ثانٌة فأنت مستفهم ،تقول
تستخبر فتجاب بشًء ،فربما فهمته  ،وربما لم تفهمه  ،فإذا سألت
أفهمنً ما قلته لً  ،قالوا والدلٌل على ذلك أن الباري جل ّ ثناؤه ٌوصف بالخبروال ٌوصف
بالفهم))(ٗ) .
لقد سبق ابن فارس أسالفه اللغوٌٌن فً اطالق مصطلح (( :معانً الكالم )) كما ذكر
(ت
إالأنهم سبقوه فً اإلشارة الى أقسام معانً الكالم دون المصطلح  ،منهم ابن وهب
ٕٔ7هـ) فً كتابه ( البرهان فً وجوه البٌان ) المعروف ( بنقد الشعر ) الذي عرض للخبر
والطلب وأقسامه  .قال فً الخبر  (( :ولٌس فً فنون القول ما ٌقع فٌه الصدق والكذب غٌر
الخبر والجواب  ،إالّ أن الصدق والكذب ٌستعمالن فً الخبر  ،وٌستعمل مكانهما فً الجواب
الخطأ والصواب  ،والمعنى واحد وان الفرق فً اللفظ بٌنهما  .وكذلك ٌستعمل فً االعتقاد فً
موضوع الصدق والكذب والحق والباطل والمعنى قرٌب من قرٌب  .والخبر منه جزم  ،ومنه
مستثنى  ،ومنه ذو شرط  .فالجزم  :مثل ( :زٌد قائم ) فقد جزمت فً خبرك على قٌامه ،
والمستثنى  ( :قام القوم إالّ زٌداً ) فقد استثنٌت زٌداً ممن قام  .وذو شرط  ( :إذا قام زٌد
صرت إلٌك )  ،فإنما ٌجب مصٌره إلٌه إذا قام زٌد ) فهو متعلق بشرط  .وكل واحد من هذه
المعانً أما أن ٌكون مثبتا ً أو منفٌا ً  .فالمثبت كقـولك  ( :قام زٌد ) .والمستثنى من المثبت
أو
منفً  ،ومن المنفً مثبت  ،ولٌس ٌخلو الخبر المثبت أو المنفً من أن ٌكون واجبا ً ،
ممتنعا ً  ،أو ممكنا ُ  ،فالواجب  :مثل (حرارة النار ) ألنها واجبة فً طبعها الممتنع مثل ( :
حرارة الثلج )  ،ألن ذلك ممتنع فً طبعه والممكن مثل  ( :قام زٌد )  ،ألنه قادر علٌــه جـــاز
أن ٌقـــع منه  ،وأن ال ٌقــع )) (٘)  .وعرض للطلب وأقسامه بقوله  (( :والطلب كل ما طلبته
من غٌرك ومنه االستفهام والنداء والدعاء والتمنً  ،ألن ذلك كله طلب  ،فانك انما تطلب من

هللا عز وجل بدعائك ومسألتك  ،وتطلب من المنادى االقبال الٌك أو علٌك  ،وتطلب من
المستفهـم منه بذلك الفائدة لك ))( . )ٙوقال فً موضع آخر (( والطلب ٌنقسم على أربعة
أقسام  :دعاء ومسألة وطـلب وأمر ))( . )7فالدعاء هلل وحده  ،قال هللا سبحانه ((:قل ادعوا هللا
أو ادعوا الرحمن أٌا ً ما
تدعوا فله األسماء الحسنى ))( .)8والمسألة :قد تكون هلل ـ ّ
عز وجل ّ ـ وقد تكون لمن هو فوقك
من الرؤساء والمدبرٌن .وفً المسألة هلل ـ ّ
عز وجل ّ ـ ٌقول هللا ـ عز وجل (( :واسألوا هللا من
فضله ))( .)9والطلب من النظٌر وممن هو دون النظٌر  ،واألمر لمن هو دونك  ،فحق العاقل
أن ٌدعو هللا ـ عز وجل ـ بحوائجه  ،وٌرغب إلٌه فً أموره  ،وأن ٌعلم من الخٌر والشر فً
خزائنه  ،وتحت قدرته وملكه  ،وانه ال ٌملك ذلك أحد إالّ بإذنه فٌكون دعاؤه إٌاه باإلخالص
واالخبات والتضرع  ،كما قال سبحانه (( :ادعوا ربكم تضرعا ً وخفٌة ))(ٓٔ) .وكما قال فً
وصف أنبٌائه((:إنهــم كانوا ٌسارعـــون فً الخٌرات ،وٌدعوننا رغبــا ً ورهبــا ً  ،وكانــوا لنا
خاشعٌـــن (ٔٔ) ))(ٕٔ) .وأوجز ابن قتٌبة القول فً أقسام معانً الكالم بقوله (( :والكالم على
أربعة  :أمر وخبر واستخبار ورغبة  ،ثالثة الٌدخلها الصدق والكذب  ،وهً األمر واالستخبار
والرغبة )) (ٖٔ)  .وقال ثعلب (ت ٕٔ9هـ ) (( :قواعد الشعر أربع أمر  ،نهً ،وخبر ،
واستخبار .ثم تتفرع هذه األحوال إلى مدح وهجاء ومراث واع تذار وتشبٌب واقتصاص أخبار
))(ٗٔ) .
وأرتأى ابن الشجري (تٕٗ٘هـ) أن أقسام معانً الكالم أربعة أٌضا ً(٘ٔ)  .وهو ٌسوي
بٌن االستخبار واالستفهـــام  ،قال  (( :االستخبـار واالستعــالم واالستفهام واحد فاالستخبار
طلب الخبر واالستفهام طلب الفهم واالستعالم طلب العلم واالستخبار نقٌض االخبار من حٌث
ال ٌدخله صدق وال كذب ))(. )ٔٙثم عرض لألمر والنهً ( )ٔ7وٌرى أن النهــً داخل فً األمر
 ،قال  ( :فأما الخطاب بلفظ (افعل ) فال ٌخلو أن ٌكون لمن دونك أو لمن فوقك أو لنظٌرك فإن
كان لمن دونك سمٌته أمراً وإن كان لنظٌرك سمٌته مسألة  ،وإن كان لمن هو أعلى منك
سمٌته طلبا ً  ،فإن كان هلل سبحانه وتعالى سمٌته سؤاالً ودعاء وطلبا ً وإنما اختلفت تسمٌته
الختالف المخاطبٌن بهذه اللفظة ألنك تستقبح أن تقول أمرت والدي كما تستقبح أن تقول
سألت غالمً  ،والنهً بلفظة ال تفعل هو عند قوم بمعنى األمر قالوا ألن ك إذا قلت نهٌته عن
كذا فقد أمرته بغٌره فإذا قلت ال ترحل فكأنك قلت أقم وإذا قلت ال تصم فكأنك قلت افطر وكذلك
إذا أمرته بشًء فكأنك نهٌته عن نقٌضه  ،فإذا قلت أرحل فكأنك قلت ال تقم إذا قلت صم ْ فكأنك
قلت ال تفطــــــر ( وهماعند (آخرٌن ) معنٌان كل واحد منهما قائم بنفســـه وإن اشتركـــا فً
بعض المواضـــــــع ))( . )ٔ8وٌسمً ابن الشجري النداء (دعاء ) والٌدخله فً باب األمرإذ
ٌرى ان بابه مستقـــل  ،قال  (( :وقد أدخل قوم الدعاء الذي هو النداء فً باب األمر بل قالوا
ألنك إذا قلت ٌا رجـل فكأنك قــلت تنبه واسمـــع فجعلوا ا لمعانـً ثالثـة ( ولٌس قول هؤالء
بشًء ألنك اذا قلـت ٌا زٌد لم تقل أمرتــه وال نهٌتــــه ( وقال قوم  ،الجزاء قسم آخر اذا قلت
من ٌأتنً آته) ( . )ٔ9وهو ال ٌتفق أٌضا ً مع من ٌرى أن التعجـب والعرض والتحضٌض من
(ٕٓ)
أقسام معانــً الكالم
ٕـ أقسام معانً الكالم عند األصولٌٌن

لقد تركزت رعاٌة االصولٌٌن على األمر والنهً من أقسام معانً الكالم ،ومنهم من أشار الى
سائر األقسام من غٌر تفصٌل  ،إذ ان األحكام الشرعٌة متوقفه على هذٌن النوعٌن  ،قال
القزوٌنً  (( :إن علمً أصول الفقه فً غاٌة التداخل ،فان الخبر واإلنشاء اللذٌن ٌتكلم فٌهما
المعانً هما موضوع غالب األصول  ،وان كل ما ٌتكلم به األصولً من كون االمر للوجوب
والنهً للتحرٌم ومسائل االخبار والعموم والخصوص واالطالق والتقٌٌد واالجمال والتفصٌل
والترجٌح كلها ترجع الى موضوع علم المعانً ولٌس فً أصول الفقه ما ٌنفرد به كالم
الشارع من غًره إالّ الحكم الشرعً والقٌاس وأشٌاء ٌسٌرة (ٕٔ)  .وقسم األصولٌون القدامى
الكالم على أربعة أقسام هً  :األمر والنهً والخبر واالستخبار (ٕٕ)  .واعترض المتاخرون
فزادوا اقسامه باخرى هً :
التعجب والتلهٌف والتمنً والترجً والقسم والنداء والدعاء (ٖٕ)  ،فٌرى الجوٌني (ت ٗ78
هـ ) أن تكون  :طلب وخبر واستخبار وتنبٌه (ٕٗ) و ( الطلب ٌحوي االمر والنهً والدعاء
والخبر ٌتناول أقسام واضحة منها  :التعجب والقسم  .واالستخبار ٌشمل على  :االستفهام
والعرض والتنبٌه ٌدخل تحته  :التلهٌف والتمنً والترجً والنداء  ،إالّ انه ٌنقسم الى  :تنبٌه
الغٌر  ،وهو النداء  ،والى إعراب عما فً النفس  ،وهو على صٌغة تنبٌه النفس  ،وهذه
الفتوى جعلت كاألصوات الدالة مثل قولك  :آه  ،وإٌه  ،وأٌهما وما فً معناها )) (ٕ٘)  .وذكر
الجوٌنً ( ت  ٗ78هـ ) ان ألبً إسحاق رأٌا ً فً تلك االقسام مفاده :إن النداء لٌس كالما
مستقال إنما هو حرف مستفتح والمنادى بعده ٌرتقب قسما ً من أقسام الكالم وذلك القسم ٌدخل
تحت االقسام  .ووصف الجوٌنً هذا القول بانه كالم فاسد  ،الن قول القائل ( ٌا زٌد ) كالم تام
باتفاق أهل اللسان  ،وٌجوز فرضا ً السكوت علٌه .
ان من أقسام الخبر  :التلهٌف والتمنً والترجً  ،ووافقه الجوٌنً على هذا ،ألنه ال
كالم إالّ وٌمكن أن ٌدخل بهذا التأوٌل تحت الخبر  ،فٌقال  :األمر مخبر عن اقتضاء اٌجاب
الفعل باألمر وكذا القول فً النهً ٌ .لتحق بالخبر قسم التعجب ( . )ٕٙوأضاف اآلمدي (ت
(. ) ٕ7
ٖٔ ٙهـ ) الى أقسام القدامى األربعة الوعد والوعٌد والنداء
ٖـ أقسام معانً الكالم عند البالغٌٌن
ٌعدّ (علم المعانً ) من المصطلحات التً أطلقها البالغٌون على مباحث بالغٌة تتصل بالجملة
وما ٌطرأ علٌها من تقدٌم أو تأخٌر  ،وذكر وحذف  ،أو تعرٌف وتنكٌر أو قصر أو فصل
ووصل أو إٌجاز وأطناب  .وال نجد فً كتب البالغة األولى إشارات الى هذا العلم وال نعرف
(ت ٕٙٙهـ )  .وكان
أحداً استعمله أوس ّمى به قسما ً من موضوعات البالغة قبل السكاكً
( :معانً
األوائل ٌستعملون مصطلح المعانً فً دراساتهم القرآنٌة والشعرٌة  ،فٌقولون
القرآن ) أو( معانً الشعر ) وٌتخذون من ذلك أسماء لكتبهم ولٌس فً هذه المصطلحات ما
ٌتصل بالبالغة او بأحد علومها ولعل عبارة  ( :معانً النحو التً وردت فً المناظرة التً
جرت بٌن الحسن بن عبد المرزبانً المعروف بأبً سعٌد السٌرافً (ت ٖٙ8هـ ) وأبً بشر
بن ٌونس فً مجلس الوزٌر أبً الفتح بن جعفر بن الفرات كانت من أقدم اإلشارات إلى هذا
المصطلح بمعناه القرٌب من البالغة )( )ٕ8قال السٌرافً ((:معانً النحو منقسمة بٌن حركات
اللفظ وسكناته وبٌن وضع الحروف فً مواضعها المقتضٌة لها  .وبٌن تألٌف الكالم بالتقدٌم

والتأخٌر وتوخً الصواب فً ذلك وتجنب الخطأ م ن ذلك وإن زاغ شًء عن هذا النعت فإنه
الٌخلومن ان ٌكون سائغا ً بالستعمال النادر والتأوٌل البعٌد أو مردود لخروجه عن عادة القوم
الجارٌـــــة على فطرتهــــــــم ))(. )ٕ9
وقد مٌز عبد القاهر الجرجانً ( علم المعانً ) ووضع نظرٌته فٌه فً كتابه (دالئل
اإلعجاز ) مثلما مٌز ( علم البٌان) فً كتابه (أسرار البالغة )ولم ٌسم عبد القاهر مع ذلك هذا
العلم بهذا االسم  ،بل كان ٌسمٌه (النظم ) (ٖٓ) .فعلم المعانً لٌس إالّمعانً النحو والنظم الذي
(ٖٔ).
))
شرحه عبد القاهر الجرجانً وكان السكاكً أول من أدخل موضوعاته فً البالغة
وقرر السكاكً كما قرر غٌره أن جمهرة كالم العرب  ،قسمان  :الخبر  ،والطلب  ،ولذلك قسم
المعانً الى قانونٌن  :األول ٌ :تعلق بالخبر  .والثانً ٌ :تصل بالطلب المحض  .وقسم القانون
األول الى أربعة فنون (ٕٖ)  .وجعل من الطلب التمنً واالستفهام واألمر والنهً والنداء .
 .وجعل الطلب
وٌفترق لدٌه ا لخبر والطلب بالالزم المشهور وهو احتمال الصدق والكذب
نوعٌن  :نوع ال ٌستدعً فً مطلوبه إمكان الحصول  .ونوع ٌستدعً فٌه إمكان الحصول .
وجعل النوع األول من الطلب  :التمنً  .وحعل النوع الثانً لالستفهام واألمر والنهً والنداء
(ٖٖ) وٌفرق بٌن الطلب فً االستفهام والطلب فً
األمر والنهً والنداء بـ ( أنك فً االستفهام تطلب ما هو فً الخارج لٌحصل فً ذهنك نقش له
مطابق  ،وفٌما سواه تنقش فً ذهنك ثم تطلب أن ٌحصل له فً الخارج مطابق فنقش الذهن
فً األول تابع وفً الثانً متبوع ))(ٖٗ)  ،ثم جاء القزوٌنً (ت 7ٖ9هـ ) فلخص ما بح ثه
السكاكً فً كتابه ( التلخٌص واالٌضاح ) وأوضحه  .وقد تمٌزت علوم البالغة الثالثة وأخذت
أسماءها التً تعرف بها  .وعرف القزوٌنً ( علم المعانً ) انـــه ( علم ٌعرف به أحوال اللفظ
العربً التً بها ٌطابق مقتضى الحال )(ٖ٘)  .وجعله منحصراً فً ثمانٌة أبواب  (( :أولهم ا :
أحوال اإلسناد الخبري  .وثانٌهما  :أحوال المسند إلٌه  .وثالثهما  :أحوال المسند  .ورابعهما :
أحوال متعلقات الفعل وخامسهما  :القصر  .وسادسهما  :اإلنشاء وسابعهما  :الفصل والوصل
 .وثامنهما  :اإلٌجاز واألطناب والمساواة  .ووجه الحصر إن الكالم إما خبر أو إنشاء  ،ألنه
اما ان ٌكون لنسبة خارج تطابقه أوال تطابقه أوال ٌكون لها خارج  .األول الخبر  ،والثانً
اإلنشاء ))( . )ٖٙوٌرى أحمد مطلوب ان  (( :هذا المنهج ٌختلف عن منهج السكاكً وهو
أقرب الى الكمال ألن القزوٌنً ضم الموضوعات المتشابهة فً فصول مستقلة وكان فً بحثه
الصق بالبالغة وروحها من صاحب (مفتاح العلوم ) الذي مزقها كل ممزق ))( . )ٖ7وعرف
القزوٌنً الخبر بقوله  (( :صدق الخبر مطابقته للواقع  ،وكذبه عدمها  ،وقٌل مطابقته
()ٖ8
االعتقاد الممٌز ولو خطأ ،وعدمها  ،بدلٌل قوله تعالى  (( :إن المنافقٌـــن لكاذبون )) .
وعرف اإلنشاء بقوله  (( :اإلنشاء كالم ال ٌحتمل الصدق والكذب لذاته  ،ألنه لٌس لمدلول
لفظه قبل النطق به واقع خارجً ٌطابق أوال ٌطابقـه ))( . )ٖ9وجعـل اإلنشاء على نوعٌن (( :
طلب وغٌر طلب  ،والطلب ٌستدعً مطلوب غٌر حاصل وقت الطلب المتناع تحصٌل الحاصل
وهو المقصود بالنظر ههنا ))(ٓٗ) وأنواعه كثٌرة  ،منها  :التمنً واالستفهام واألمروالنهً
وتشترك هذه االربعة فً كونها قرٌبة دالة على تقدٌر الشرط بعدها كقولك (:لٌت لً ماالً انفقه
) أي (أن أرزقه )  ،وقولك ( :أٌن بٌتك أزرك )أي  ( :ان تعرفنٌه) وقولـك ( :أكرمنً أكرمك )
أي (إن تكرمنً ) .وٌرى ان العرض مولد من االستفهام ولٌس به نحو قولك لمن تراه ٌنزل (

أال تنزل تصب خٌرأ ) أي  ( :إن تنزل )  .فالتقدٌر (انه ال ٌنزل ) فاالستفهام عن عدم النزول
طلب للحاصل وهو محال (ٔٗ)  .وذكر أن (( تقدٌر الشرط فً غٌر هذه المواضع لقرٌنة جائز
أٌضا ً كقوله تعالى (( :فاهلل هو الولً ))(ٕٗ) أي إن أرادوا ولٌا ً بالحق فاهلل هو الولً بالحق
الولً  ،وقوله (( :ما اتخذ هللا من ولد  ،وما كان معه من إله  ،إذن لذهب ))( ٖٗ) أي  :لو كان
معه إله إذن لذهب  .ومنهما النداء )) (ٗٗ)  .وٌرى العلوي (ت 7ٗ9هـ )  ((:إن الطلب مغاٌر
فً الحقٌقة لماهٌة الخبر  ،فالخبر دال على حصول أمر فً الخارج  ،فإن كان مطابقا ً له فهو
الصدق  ،وإالّ فهو الكذب  ،بخالف االنشاء فإنه ال ٌدل على حصول أمر بل من حقٌقة الطلب
أن ال ٌكون مطلوبا ً إالّ مع كونه معدوما ً فً حال طلبه لٌتحقق الطلب فً حقه  ،فإن ماهٌته
استدعاء أمر غٌر حاصل لٌحصل ))(٘ٗ) .وٌرى انه ٌنقسم على نوعٌن ٔ:ـ الطلب السلبً :
وهو النهً ٕ .ـ الطلب االٌجابً وهو االمر والتمنً  .وشرح سبعة أنواع من الطلب هً :
األمر والنهً واالستفهام والتمنً والعرض والدعاء والنداء وبٌن ما ٌختص بها من الحقائق
()ٗٙ
من الحقائق المعنوٌة ما ٌتعلق بها الخصائص القرآنٌة .
ٗــ أقسام معانً الكالم فً كتب علوم القرآن
تعددت آراء المؤلفٌن فً علوم القرآن فً أقسام معانً الكالم على وجوه نقلها الزركشً
( ت ٗ79هـ) وبعده السٌوطً (( )ٗ8ت ٔٔ9هـ )  ،هً ان الكالم ٌنقسم على :

()ٗ7

ٔ ــ قسمٌن  :خبر وغٌر خبر .
ٕ ــ عشرة أقسام  :نداء ومسألة وأمر و تشفع و تعجب وقسم وشرط ووضع وشك واستفهام
.
ٖ ــ تسعة أقسام  :اسقطوا االستفهام لدخوله فً المسألة .
ٗ ــ ثمانٌة أقسام  :اسقطوا التشفع لدخوله فً المسألة .
٘ ــ سبعة اقسام  :اسقطوا الشك ألنه فً قسم الخبر .
 ٙــ ذهب أبو الحسن األخفش إلى انها ستة أٌضا ً  ،هً  :الخبر االستخبار و االمر و النهً
والنداء والتمنً .
 7ــ خمسة أقسام  :الخبر و األمر والتصرٌح والطلب والنداء .
 8ــ أربعة أقسام  :خبر وأستخبار وطلب ونداء .
 9ــ ادّ عى قوم انقسامه على  :خبر وطلب وانشاء  .قالوا  (( :ألن الكال م أما أن ٌحتمل
التصدٌق والتكذٌب أو ال  :األول  :الخبر ،والثانً  :ان اقترن معه بلفظه فهو االنشاء  ،وإن لم
ٌقترن بل تأخر عنه فهو الطلب والمحققون على دخول الطلب فً االنشاء  ،وان (أضرب )
مثالً  ،وهو ٌطلب الضرب مقترن بلفظه  ،وأما الضــرب الذي ال ٌوجــــد بعد ذلك فهو متعلــق
بالطلب ال نفسه )) (  )ٗ9وقال الذٌن جعلوا األقسام ثالثة  (( :الكالم إن أفاد بالوضع طلبا ً فال
ٌخلوا إما أن ٌكون بطلب ذكر الماهٌة  ،أو تحصٌلها  ،أو الكف عنها  ،واألول االستفهام ،

والثانً  :األمر  ،والثالث :النهً ،وإن لم ٌفد طلبا ً بالوضع فإن لم ي حتمل الصدق والكذب
سمً تنبٌها ً وانشاء  ،ألنك نبهت به الى مقصودك  ،وانشأته أي  :ابتكرته من غٌر أن ٌكون
موجوداً فً الخارج  ،سواء أفاد طلبا ً بالالزم كالتمنً والترجً والنداء والقسم أم ال ))(ٓ٘) .
وذهب الزركشً (ت ٗ79هـ ) الى ان أقسام معانً الكالم هً  :الخبر واالستخبار والشرط
والقسم وجوابه واألمر والنفً وجعل من الخبر التعجب والتمنً والترجً والنداء )٘ٔ( ،ألنـــــه
( طلب إقبال المدعو على الداعً بحرف مخصوص وإنما ٌصحب فً األكثر األمر والنهً
(ٖ٘)
.
))(ٕ٘)  .وذهب الزركشً الى ان التمنً لٌس بخبر واستشكل دخول التكذٌب فً جوابه
وٌرى ابن الضائع ان (( التمنً حقٌقة ال ٌصح فٌها الكذب  ،إنما ٌرد الكذب فً التمنً الذي
ٌترجح عند صاحبه وقوعه ،فهو إذن وارد على ذلك االعتقاد الذي هو ظن  ،وهو خبر صحٌح
))(ٗ٘)  .وٌسوي الزركشً بٌن االستخبار واالستفـام ،قــال  (( :الثانً  :االستخبار وهو طلب
خبر ما لٌس عندك  ،وهو بمعنى االستفهام ،أي طلب الفهم ومنهم من فرق بٌنهما بأن
(٘٘)
االستخبار ما سبق أوالً ولم ٌفهم حق الفهم ،فإذا سألت عنه ثانٌة كان استفهاما ً
.
))
:
وٌرى أن االستفهام قسمان  :بمعنى الخبر وبمعنى االنشاء والذي بمعنى الخبر ضربان
أحدهما نفً وإثبات  ،فالوارد للنفً ٌسمى استفهام انكار والوارد لإلثبات ٌسمى استفهام تقرٌر
 ،ألنه ٌطلب األول انكاراً  ،المخاطب وبالثانً اقراره به )) ( .)٘ٙوقال فً القسم وجوابه (( :
وهما جملتان بمنزلة الشرط وجوابه  ..والقسم لفظه لفظ الخبر  ،ومعناه االنشاء وااللتزام
بفعل المخلوق ع لٌه أو تركه  ،ولٌس بأخبارعن شًء وقع أو ال ٌقع  ،وان كان لفظه المضً
أو االستقبال وفائدته تحقق الجواب عند السامع وتأكٌده لٌزول عنه التردد فٌه ))(. )٘7
وذهب السٌوطً (ت ٔٔ9هـ) إلى ان أقسام معانً الكالم  :خبر وإنشاء  ،وجعل من
أقسام الخبر التعجب والوعد والوعٌد والنفً( .)٘8وجعل من أقسام اإلنشاء :
ٔ ـ االستفهام  :ألنه  :طلب الفهم وهو بمعنى االستخبار (. )٘9
ٕ ـ األمر  :ألنه ( طلب فعل غٌر كف )

(ٓ.)ٙ

ٖ ـ النهً  :ألنه ( طلب الكف عن فعل )

(ٔ.)ٙ

ٗ ـ التمنً  :ألنه ( طلب حصول شًء على سبٌل المحبة والٌشترط إمكان المتمنً بخ
الترجً
لكن نوزع فً تسمٌة تمنً المحال طلبا ً بأن ما ال ٌتوقع كٌف ٌطلب ))(ٕ.)ٙ
٘ ـ الترجً  ،والنداء (ألنه طلب المدعو على الداعً بحرف نائب منــاب أدعـــو ))(ٖ.)ٙ
 ٙـ القسم  :فائدته تأكٌد الجملة الخبرٌة وتحقٌقها عند السامع
 7ـ الشرط

(٘)ٙ

(ٗ)ٙ

الف
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الخاتمة

-:تشتمل زبدة ما توصل إلٌه هذا البحث النقاط اآلتٌة

ٖ٘ هـ ) اول لغوي أطلق مصطلح (معانً الكالم ) على9(  ان ابن فارس المتوفى سنة-ٔ
مباحث الخبر واإلنشاء فً كتابة (الصاحبً فقه اللغة ) فٌكون سابقا ً ألسالفه فً هذا الجانب
.ولكنهم سبقوه فً اإلشارة إلى أقسام معانً الكالم دون مصطلح
 لم ٌتفق علماء اللغة واألصول والبالغة وأصحاب كتب وعلوم القرآن على تعرٌف (أقسام-ٕ
.معانً الكالم) وأقسامها
 تركزت رعاٌة األصولٌٌن على (األمر والنهً ) من أقسام معانً الكالم إذ أن األحكام-ٖ
.الشرعٌة متوقفة على هذٌن النوعٌن
هـ ) أول عالم بالغ ي أطلق مصطلح (علم المعانً ) علىٕٙٙ(  إن السكاكً المتوفى-ٗ
-: موضوعات البالغة إذ كان األوائل ٌستعملونه فً دراساتهم القرآنٌة والشعرٌة فٌقولون
أسماء لكتبهم ولٌس فً هذه المصطلحات ما
(معانً القرآن) ومعانً الشعر وٌتخذون منه
ً
.ٌتصل بالبالغة أو أحد علومها

((Abstract))
our research which entitled ((parts of semantic )) or ((parts of
maany Al- Kalam)) studies these parts for the linguists، Jusprvdents
and rletories and in the books of the quranic science and show the
opinions or ideas of each group about these simantics، its numbers and
its parts and it includes rooting the erlier or former of these scientests
to give that idioms (simanties) (maany Al- Kalam) and itss parts. the
research found the Ibn fares (dead in 395 H) was the first linguist who
used the idiom (semantics) or (maany Al Kalam)) on the section of
predicate and composition in his ((AL- Sahiby in philology)) so he
preceded his precedors in this side but the preceded him in refering to
(the parts of maany AL- Kalam) with out using the idiom.

مصادر البحث ومراجعه

ٔ -اآلمدي سٌف الدٌن (ت ٖٔ ٙهـ ) ،األحكام فً أصول اإلحكام  .مط المعارف ،مصر،
ٗٔ.ٔ9
ٕ -ابن الشجري ضٌاء الدٌن (ت ٕ٘ٗ هـ) ،األمالً الشجرٌة  .مط دائرة المعارف العثمانٌة،
طٖٔٔٗ9 ،هـ.
ٖ -إبن قتٌبة عبد هللا بن مسلم (ت  ٕ7ٙهـ) .أدب الكاتب ،تح محمد محً الدٌن عبد الحمٌد .
مط السعادة ،طٗ ،مصر.ٔ9ٖٙ ،
ٗ -ابن وهب أبو الحسٌن إسحاق بن إبراهٌم بن سلٌمان بن وهب الكاتب
أحمد مطلوب وخدٌجة الحدٌثً .مط المعانً ،طٔ ،بغداد د.ت.

(ت ٕٔ7هـ ) ،تح

٘ -أحمد بن فارس (ت ٖ٘9هـ ) ،الصاحبً فً فقه اللغة وسنن العرب فً كالمها ،تح
مصطفى الشوٌلً .مط مؤسسة أٌبدران .د.ت
 -ٙأحمد مطلوب .أسالٌب بالغٌة الفصاحة البالغة المعانً  .الناشر وكالة المطبوعات ،ط ٔ،
الكوٌت.ٔ98ٓ ،
 -7أحمد مطلوب ،البالغة عند السكاكً .طبع دار التضامن ،طٔ ،بغداد.ٔ9ٙٗ ،

 -8أحمد مطلوب .مصطلحات بالغٌة .منشورات المجمع العلمً العراقً.ٔ97ٓ ،
 -9ثعلب أبو العباس أحمد بن ٌحٌى( ،ت ٔ ٕ9هـ) .قواعد الشعر ،تح رمضان عبد التواب .
الناشر دار المعرفة ،طٔ ،القاهرة.ٔ9ٙٙ ،
ٓٔ -الجوٌنً عبد الملك بن عبد هللا (ت  ٗ78هـ) .البرهان فً أصول الفقه ،تح عبد العظٌم
الدٌن .دار األنصار ،طٕ ،القاهرةٔٗٓٓ ،هـ.
ٔٔ -الزركشً بدر الدٌن محمد بن عبد هللا (ت ٗٔ7هـ) .البرهان فً علوم القرآن ،تح محمد
أبو الفضل إبراهٌم .دار إحٌاء الكتب العربٌة ،طٔ.ٔ9٘7 ،
ٕٔ -السكاكً أبو ٌعقوب ٌوسف بن أبً بكر محمد بن علً (تٕٙٙهـ) .مفتاح العلوم ،ضبط
وتعلٌق نعًم زرزور .دار الكتب العلمٌة ،طٔ ،بٌروت.ٔ98ٖ ،
ٖٔ -السٌوطً جالل الدٌن (ت ٔٔ9هـ) .اإلتقان فً علوم القرآن .مط مصطفى البابً الحلبً
وأوالده ،مصر.ٔ9٘ٔ ،
ٗٔ -السٌوطً جالل الدٌن عبد الرحمن (ت ٔٔ9هـ) .معترك االقتران فً إعجاز القرآن ،تح
علً محمد البجاوي .دار الفكر العربً ،د .ت.
٘ٔ -العلوي ٌحٌى بن حمزة بن علً بن إبراهٌم  .الطراز المتضمن ألسرار البالغة وعلوم
حقائق اإلعجاز .طبع دار الكتب العلمٌة ،بٌروت ،د.ت.
 -ٔٙالغزالً أبو حامد (ت ٘ٓ٘ هـ) ،المستصفى من علم األصول  .مط مصطفى محمد ،ط ٔ،
مصر.ٔ9ٖ7 ،
 -ٔ7القزوٌنً (ت7ٖ9هـ ) .اإلٌضاح فً علوم البالغة ،شرح وتعلٌق وتنقٌح محمد عبد
المنعم خفاجً .منشورات دار الكتب اللبنانً ،ط٘ ،بٌروت.ٔ98ٖ ،
 -ٔ8القزوٌنً (ت7ٖ9هـ) .التلخٌص فً علوم البالغة ،ضبط وشرح عبد الرحمن البرقوقً .
الناشر دار الكتاب العربً ،بٌروت ،د.ت.
 -ٔ9قصً سالم علوان .علم المعانً فً البالغة العربٌة .مط جامعة الموصل.ٔ98ٓ ،

