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المعاني البالغية لألساليب اإلنشائية
معان أخرى بالغية  .مثل :
تخرج األساليب اإلنشائية في العربية عن معانيها الحقيقية إلى
ٍ
األمر  :هو طلب الفعل على وجه االستعالء وااللزام  .ولكن األمر قد ٌخرج عن معناه األصلً للداللة على معان أخرى
ٌحتملها لفظ األمر وتستفاد من السٌاق وقرائن األحوال  ،ومن هذه المعاني :
 الدعاء  :هو الطلب على سبٌل االستغاثة والعون والتضرع والعفو والرحمة وما إلى ذلك  ،وٌكون بكل صٌغةاألمر ٌخاطب بها األدنى من هو أعلى منه منزلة وشأ ًنا نحو قوله تعالى  ( :ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا
سيئاتنا وتوفنا مع األبرار )
 التخيير  :أن ٌُطلب من المخاطب أن ٌختار بٌن أمرٌن أو أكثر  ،مع امتناع الجمع بٌن األمرٌن أو األمور التًٌطلب إلٌه أن ٌختار بٌنها  .مثل  :تزوج بثينة أو أختها .
النهي  :هو طلب الكف عن الفعل أو االمتناع عنه على وجه االستعالء وااللزام  .ولكنه قد ٌخرج عن معناه األصلً
للداللة على معان أخرى ٌحتملها لفظ النهً وتستفاد من السٌاق وقرائن األحوال  ،ومن هذه المعاني :
 االلتماس  :عندما ٌكون النهً صادرً ا من شخص إلى آخر ٌساوٌه قدرً ا ومنزلة  ،مثل قوله تعالى على لسانهارون ٌخاطب أخاه موسى  ( :يا ابن أ ّم ال تأخذ بلحيتي وال برأسي )
 التمني  :عندما ٌكون النهً موجها إلى ما ال ٌعقل نحو قول الشاعر:حرق
يا قلب ال تنثر أساك وال تطف بالذكريات ِّ
وجوهِنّ ال ُم ِ
االستفهام  :هو طلب العلم بشًء لم ٌكن معلوما من قبل بأداة خاصة  ،وقد ٌخرج عن معناه األصلً إلى معان أخرى
تستفاد من السٌاق وقرائن األحوال :
 االستبعاد  :هو ع ّد الشًء ًبعٌدا حسًا أو معنى  ،وقد ٌكون مكروها غٌر منتظر أصالً  .ومثال البعد الحسً قول
أحمد شوقً وهو منفً فً األندلس (:أين شرق األرض من أندلس ؟ ) ومثال البعد المعنوي كمن ٌقول لمن هو
أعلى منه منزلة  ( :أين أنا منك ؟) وفً المكروه قول جرٌر فً رثاء ابنه سوادة :
كيف العزاء إذا فارقت أشبالي ؟
قالوا نصي َبك من أجر فقلت لهم
 التعجب  :هو ما ٌثٌر فً النفس الدهشة والتعجب  ،حُس ًنا أو قبحً ا نحو قول المتنبً فً سٌف الدولة وقد أصابتهوأنت لـعـلة الـدنيا طبـيـب ؟
علة  :وكيف تعـلّـك الـدنيا بشيء
وأنت المستغاث لما ينوب ؟
وكيف تنوبك الشكوى بداء
النداء  :هو طلب إقبال المدعو بأحد حروف مخصوصة  ،وقد ٌخرج النداء عن معناه األصلً إلى معان أخرى تستفاد
من السٌاق وقرائن األحوال :
 االستغاثة  :نحو  :يا أولي القوة للضعفاء التعجب  :يا لجمال الربيع ! -الندبة  :وا حرقة قلبي
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