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مُكثّف اإلبداع  -يف االلبالغة ف1
البالغة

عمل املعاين
هو عمل تُعرف به أأحو ُال اللّفظ العريب اليت هبا يُطابِق ُمقتىض احلال.
أأبواب عمل املعاين:
َ
اخلرب والإنشاء ،والتّقد ُمي والتأأخري ،وال َفص ُل و َالوصل...
فائدة عمل املعاين:
الوقوف عىل ا ألرسار اليت يرتقي هبا شأأن الالكم وي َ ْفضُ ل بعضُ ه بعضً ا ،مبوافقته
ملراد املتلكم ،وحال اخملاطب ،ومراعاته لقواعد اللغة و أأصولها و أأعرافها.
أأي تغيري يطر أأ عىل امجلةل بتقدمي أأو تأأخري يؤدي اإىل تغيري يف املعىن حسب
مراد املتلكم ،مبا يوافق مقتىض حال اخملاطب.
احلياة لكها تعب :احلياة فهيا الراحة والسعادة والرسور والتعب جزء من احلياة
تعب لكها احلياة :قرص احلياة عىل الشقاء والتعب متناس ًيا الراحة والسعادة...
الغرض بنظ ِم َ ِ
اللك ِم أأ ْن تَوال َ ْت أأ ُ
وحض قول اجلرجاين ( :ليس ُ
لفاظها يف النّطق،
تناسقَ ْت دللُتُ ا و ْ
تالقت معانهيا عىل الوج ِه اذلي اقتضاه العقل ).
ب ْل أأ ْن َ
أأي أأن نظم الالكم وترتيبه يكون حسب مراد املتلكم واملعىن اذلي يريد
اإيصاهل اإىل اخملاطب ،مع مراعاة حال اخملاطب وقواعد اللغة وا أللفاظ و أأصولها..

اخلرب
الصدق( .من خالل مطابقته للواقع وعدمه)
الص َ
دق أأو عدم ّ
ما حي ِمتل مضمونه ّ
ا ألساس اذلي يبحث فيه عمل املعاين:
هو امجلةل وتقسم اإىل )1( :امسية :تفيد الث ّبوت.
( )2فعلية :تفيد التجدّد.
ّمّي امجلةل اليت أأفادت التجدد من امجلةل اليت أأفادت الثبوت يف لك مما ييل:
 ُاحلفاظ عىل البيئة مسؤولية َّ
(الثبوت)
لك ْفر ٍد.
(التجدّد)
متّيا يف احملافل ادلّ ول ّية.
 حقّقت املر أأة ا ألردنيةحضورا م ّ ً
ً
(الثبوت)
سن أأخال ِق ِه.
 ماكن ُة املر ِء ُحب ِ(التجدّد)
النجاح ابلعزمية وا إلرصار.
 ُيتحقق ُ
 حيتف ُل ا ألردنيون بعيد الاس تقالل يف اخلامس والعرشين من أذار (التجدّد)...........
 السعادة يف أأن يدرك املرء قمية ماعنده............
 حصل الالعب عىل امليدالية اذلهبية............
 الناس حيبون لك خشص لطيف تعامهل............
 ا ّإن السعادة يف أأن يدرك املرء قمية ماعنده.البالغة العربية  /الفصل ادلرايس الأول  /املهناج اجلديد

أأرضب اخلرب
) (1الابتدايئ :خايل من أأدوات التوكيد (املؤكدات)
) (2الطلبــــيُ :م َؤكَّدً ا بأأداة توكيد واحدة.
) (3الإناكريُ :م َؤكَّدً ا بأأ َ
دات توكيد أأو أأكرث.
* املُــؤكّدات:
ا ّإن  ،أأ ّن  ،لم ا إلبتداء  ،نوان التوكيد  ،القسم  ،قد للتحقيق  ،أأحرف التنبيه
أأما  ،أأل  ،ابء اجلر يف خرب ليس.
حدّد رضب اخلرب يف لك ممّا يأأت:
(اإناكري)
احلق "
صص ُّ
 قال تعاىل " :ا ّإن هذا لَــهو ال َق ُ قال (ص) يف فضل سورة الإخالص :اإنـّــها لــ ُـتعدل ثُ َ
لث القرأن(اإناكري)
(اإناكري)
وجدان
الشعر
 أأل ايطائر الفردوسُ
ا ّإن َ
(ابتدايئ)
حري ٍة وإابدا ٍع.
ردن ُ
 ا أل ُوطن ّ
البدن (ابتدايئ)
 عىل هواكَ اجمتعنا أأّيّ ا الوطنوح و ُ
فأأنت خا ِف ُقنا و ّالر ُ
رص ُم ِ
 لـــ ٌنيف (طليب)
رواح فيــــــ ِه
بيت ُ
حب ا َّإيل مــن ق ٍ
أأ ُّ
ختفق ا أل ُ
اناكراي ُمجراي الالزم
اجعل اخلرب الابتدايئ (
ُ
الامتحان سه ٌل) مر ًة طلب ًيا ومر ًة ً
الامتحان لـسه ٌل (اإناكري)
ا ّإن
الامتحان سه ٌل (طليب)
ا ّإن
َ
َ
بني سبب جميء اخلرب ا ألول طلب ًيا والثاين اإناكريًأأ
برش مثلنا وما أأنزل الرمحن
يف قوهل تعاىل " :إانّــا اإليمك ُمرسلون قالوا ما أأنمت ا ّإل ٌ
من يشء اإن أأنمت إالّ تكذبون قالوا ربُّنا يعمل إانّــا اإليمك لـــ ُمرسلون "
إانّــا اإليمك ُمرسلون :ألن اخلرب مؤكد مبؤكد واحد.
إانّــا اإليمك ل َـــ ُمرسلون :ألن اخلرب مؤكد مبؤكدين.
القلوب "التجدُ د أأم الثبوت؟
قادر عىل ْاس تجالب ِ
َأتُفيد مجةل " اذلوق السلمي ٌ
تفيد الثبوت ألهنا مجةل امسية.

الإنشاء ...وأأقسامه:
هو الالك ُم اذلي ل حيمتل مضمونه ّ ِ
الصدق أأو عَدَ مه.
( )1الإنشاء الطليب:
" و أأقميوا الصالة وأتوا الزاكة".
 .1ا ألمر:
كفارا ".
 .2الهنيي:
ل ّ
ترجعن بعدي ً
مك يبلغ طول الهنر ؟"
 .3الاس تفهام:
ايرب...
 .4النداء:
ّ
فليتك حتلوا واحلياة مريرة
 .5المتين:
( )2الإنشاء غرب الطليب:
 .1القسم وصيغه ( الواو ،لعمري ،الباء ،التاء )
اخلالق !
 .2التعجب
عظم َ
ما أأ َ
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صنّف ما حتته خط اإىل خرب أأو اإنشاء:
الناس أأحس نّا وإان ظلموا
أأ .قال (ص) " :ل تكونوا إا ّمع ًة تقولون :ا ْإن أأ َ
حسن ُ
ظمنا  ،ولكن ّ
وطنوا أأنفسمك "
ح ِّدق أأتذ ُك ُر َم ْن أأان ؟
وطن النجو ِم أأان هُنا
بُ .
جُ .ش ّق طريقك اببتسامتك خريٌ كل من أأن تشُ قّها بس يفك.
ِر ُ
اذلين ْاحن ْ
مال الفيايف و ْاحنىن ُهلم الص ْخ ُر
نت هلم
د .نعمُ ،
حنن أأبنا ُء َ
و ُكــــــ ْن أأماانً و حبًا يف ليالهيا
الشعر ُكن خني ًال يُظلّلنا
ه .اي أأيّـها ُ
و .ل ُحييطُ الشّ ُعر فــي ما َ
ُخلُـــ ٍق ز ٍاك و من ْعز ٍم شدي ِد
فيك من
ّمّي الإنشاء الطليب من غري الطليب يف ما حتته خطُ ،مح ّددًا أأسلوب الإنشاء:
ِ
اصرب
الصال َة و أأ ُم ْر
ابملعروف وان ْ َه عن املُنكر و ْ
 .1قال تعاىل " :ايب ُ َ َّين أأ ِق ْم ّ
عىل ما أأصابك ا ّإن ذكل من عزم ا ألمو ِر ول تُصغّر خدّك ِ
للناس ول ِمتش يف
ا أل ِ
رض مر ًحا ".
الصال َة  :اإنشاء طليب ،أأمر )
( ايب ُ َ َّين  :اإنشاء طليب ،نداء) ( أأ ِق ْم ّ
ِ
ابملعروف :طليب ،أأمر) (وان ْ َه عن املُنكر  :اإنشاء طليب ،أأمر )
( و أأ ُم ْر
اصرب  :اإنشاء طليب ،أأمر ) (ل تُصغّر خدّك  :اإنشاء طليب ،هنيي )
(و ْ
( ول ِمتش  :اإنشاء طليب ،هنيي )
وصلت أأ ِ
 .2فكيف ِ
اإنشاء طليب ،اس تفهام
نت من ّالزحا ِم
اإنشاء طليب ،هنيي
نت أ ِلكُ ُه
 .3ل ْحت َس ِب ا ْجملد مت ًْرا أأ َ
اإنشاء غري طليب تعجب
 .4ما أأبْد َع اإنشادَكَ الشّ ْع َر !
اإنشاء طليب ،نداء
 .5اي جار َة الوادي ط ِربْ ُت وعادين
 .6أأهكـــــذا ّ
اإنشاء طليب ،اس تفهام
حّت ول ْمرحبًا ؟
 .7هل قر أأ َت رواية " العتبات " ملفلح العدوان ؟ ...........................
سن احلديث........................... .
سن الاس امتع كام ّ ُ
ْ ّ .8
تتعمل ُح َ
تعمل ُح َ
...........................
 .9ما أأمج َل ُص َور التّاكفلِ يف وطين !
...........................
حافظن عىل نظاف ِة بيئيت.
 .11وهللا ،أل ّ
...........................
ابلعمل.
 .11حرص عىل تطوير ذاتك وقدراتك ِ
...........................
 .12لعمري ا ّإن السعادة يف العطاء.
اقر أأ النص الت مث أأجب عام يليه:
"كتب احدمه اإىل ودله :اصنعوا املعروف فا ّإن فعهل خري وس يةل حملاربة املنكر،
معل
اخلري أأفضل ٍ
ول تستسلموا ملطامع النفس فال يصطاد الطمع اإل امحلقىُ ،
ل إالنسان ،فأأمجل به من معل !
إنشاء طليب.
خربا طلب ًيا
اس تخرج من النصً :
إنشاء غري طليب .ا ً
ا ً
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(  ) 1ا ألمر ...
ا ألمر احلقيقي :هو طلب حصول الفعل عىل وجه الإلزام والاس تعالء.
الإلزامُ :ملكّف وملزم ابلفعل .الاس تعالء :من أأعىل مزنةل ألدىن مزنةل.
علل؛ يُعترب ا ألمر يف ما خط حتته أأ ًمرا حقيقيًا:
قال تعاىل " :اي أأّيا النّاس ات ّقوا ربّمك اذلي خلقمك من ٍ
نفس واحدة "
ألن فيه اإلزام؛ بتقوى هللا واس تعالء؛ ألن الطلب من ا ألعىل ل ألدىن مزنةل.
ْ
قالت ا أل ُّم لبهنا :رت ّْب أأغراضَ َك ،وضَ ْعها يف ماكهنا.
الفروق الفرديّة بني الطلب ِة.
املدير للمعلّمني :را ُعوا َ
 قال ُ

املعاين اجملازية اليت خيرج اإلهيا ا ألمر:

ل اإلزام فهيا ول اس تعالء

من الإقل مزنةل اإىل ا ألعىل مزنةل .
( )1ادلّ عاء :
ّ
لك أأمر يُو ّجه اإىل غري العاقل  -امجلادات -
( )2التّمين:
نصيحة وإارشاد من غري اإلزام.
( )3النصح والإرشاد:
ّ
لك أأمر يعجز عن فعهل  -يشء مس تحيل-
( )4التعجّي:
املُخاطب والقائل متساويني قدْ ًرا ومزنةل.
( )5الالامتس:
بني املعىن البالغي اذلي خرج اإليه ا ألمر يف ّ
لك ممّا يأأت:
(ادلّ عاء)
ادلي "
 .1قال تعاىلّ " :
رب اغ ِف ْر يل ولو ّ
(نصح وإارشاد)
 .2اإذا كنت يف حاج ٍة مرسال فأأرسل حكميًا ول توصه
مات ْهز ًل لعلّين أأرى ما تر َين أأو خبي ًال ُم ّ
خّلا (تعجّي)
 .3أأرينـي َجـوادًا َ
اجلاهلني هجا ًةل هذا ِعرا ٌّيق و ذاكَ شأيم (الامتس)
 .4فدعوا مقا َل
َ
(متين)
 .5أأل أأّيّ ا الليل الطوي ُل أأل ْاْن َِيل
 .6قال تعاىل " :فأْتُوا بِسورة من ِ ِ
(تعجّي)
مثهل "
 .7قفا ِ
(الامتس)
نبك من ذكرى حبيب ومزنل ...
(نصح وإارشاد)
 .8شا ِو ْر ِسواكَ اإذا انبتك انئِبـة...
وحض ما يأأت:
 .1خروج ا ألمر ( أأ ْح ِس ْن) اإىل النصح والإرشاد يف:
أأ ِ
حس ْن اإىل ِ
إحسان
الناس تس تعبِدْ قُلوهبَ م
إنسان ا ُ
فطاملا اس تعبدَ ال َ
 .2خروج ا ألمر ( ّ ِاخت ْذ) اإىل التعجّي:
جنحت اإليه ّ
ا أل ِ
رض أأ ُوسل ّ ًما يف اجلو فاعزت
فاخت ْذ نفقًا يف
َ
فا ْإن
 .3خروج ا ألمر ( َخلّياين) اإىل الالامتس يف:
أأو أأعيدا ا َّإيل عهْدَ ّ
باب
خلييل َخ ِل ّياين و مــــا بـــــــي
الش ِ
اي َ َّ
 .4خروج ا ألمر اإىل المتين يف خماطبة (عامن)
ختطري ِفص ِ
ّ
باك ُّ
بح منك ال ِف ْتنَة
رس ٌح
الغض ُمن ِ
يُضفي عىل ُّ
الص ِ
مالّب و ما غلبا
ــــر ًحا واس تبرشي فر ًحا
فمك من ِ ّ
احلب ّ
و َصفّقي َم َ
مّي ا ألمر احلقيقي من ا ألمر اذلي خرج اإىل معىن بالغي:
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( )2ا ألس تفهام ...
ا ألس تفهام احلقيقي :هو طلب العمل بيشء مل يكن معلو ًما من قبل.
أأدواتـــــــــــــــــــه :هل َ ،من  ،ما  ،مّت  ،أأاين  ،كيف  ،أأين  ،مك  ،أأي ؟

املعاين اجملازية اليت خيرج اإلهيا الأس تفهام:
ل يقصد السائل طلب العمل مبا جيههل فاملعرفة حاصةل دليه)

يكون عندما جتيء أأداة الاس تفهام للنفي
( )1النفي:
محل اخملاطب عىل الإقرار مبا يعرفه اإثباًتً ونف ًيا
( )2التقرير:
حني ِ
يقصد السائل التع ّجب من أأمر ما.
( )3التع ّجب:
ُ
نكرا
( )4الإناكر:
عندما يكون ا ألمر املس تفهَم منه ُم ً
ويقع املُنكر بعد مهزة الاس تفهام.
تشويق اخملاطب وإااثرة فضوهل ألمر ما
( )5التشويق:
تحرس عىل أأمر ما
( )6التّحرس:
السائل اإظهار ال ّ
يقصد ّ
خرج اإىل معىن بالغي:
ّمّي الاس تفهام احلقيقي من الاس تفهام اذلي َ
الروماين يف ّمعان ؟ ح
ِّ
 .1سأأل أأحد ّ
الس ياح ُمواطنًا :كيف أأ ِص ُل اإىل امل ُ ّدرجِ
وغريك ّيَ ْد ُم ؟ ب
اإذا ُك َ
البنيان يَو ًما ت َام َمه
نت ت َبني ِه ُ
 .2مّت يبل ُغ ُ
 .3قال أأحد املوظفني لزميهل بعد تكرار تأأخره عن العمل وحتذيره املس ّمتر هل:
ب
أأمل ُأح ّذرك من التأأخر عن العمل"
ّبني املعىن البالغي اذلي خرج اإليه الاس تفهام يف لك ممّا ايت:
قال تعاىل " :اي أد ُم هل أأ ّدكل عىل جشر ِة اخلُ ِّل و ُم ْ ٍ
ْل ل يبىل" (التشويق)
عيوب؟ (النفي)
عُيويب ا ْإن سأألْ َت هبا كثري ٌة
ليس به ُ
و أأ ُّي النّ ِاس َ
اإىل هللا أأشكو ابملدينة حاج ًة وابلشا ِم أأخرى كيف يلتقيان؟ (التعجب)
(الإناكر)
أأيف هذا ّالزمان تُصدّ ُق ِظ ّْل ؟
أأيُصب ُِح يف الرض ِحي وفيه يُميس ؟(التحرس)
لهف أأ ّمي
فيا لهفي عليه و َ
أألس مت خري من ركب املطايــــا و أأندى العاملـــــــني بطون راح ؟(التقرير)
بنت فكيف ِ
بنت ادلّ هر عندي لك ٍ
وصلت أأنت من الزحا ِم؟(التعجب)
أأ َ
(الإناكر)
قال تعاىل " :أأنُلْ ِز ُم ُُكُوها و أأنمت لها اكرمهون"
(الإناكر)
السري يف الطريق ؟
َأتُ َع ِّو ُق غريكَ عن ّ
قال تعاىل " :هل أأدلّمك عىل ِجتارة تنجيمك من عذاب أألمي"( .التشويق)
ما للمنازل أأ ْ
صبحت ل أأهلُها أأهيل ول جرياهنُ ا جرياين ؟ (التحرس)
وحض ما ييل:
خروج الاس تفهام اإىل معىن التشويق يف قوهل تعاىل ":اي أأّيا اذلين أمنوا هل
عذاب أألمي "
أأدلّمك عىل جتار ٍة تنجيمك من ٍ
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