
 

 الباُب األّولُ 

 مة  مقدّ 

 خلفيُة البحث   أ.

كسوؼ يتم اضتصوؿ على اظتعٌت من سلسلة  يوجد  أدب إال لو معٌت، ال

الكلمات. على النقيض من اللغة العربية ْتيث أف لكل كلمة كظائفا كمعانا ؼتتلفة.  

ؼتتلفا كذتانية عشر معٌت  كمثل البحث عن األمر ىف اإلنشاء الطليب الذم لو أربعة صيغ

كفقا للسياؽ. عندما يستعرض األدب نظريا، نتكن تصنيفو إىل نوعُت قتا: اطتياؿ كغَت 

األدب اطتيايل فينقسم إىل ثالثة  األدب اطتيايل أك ما نقوؿ عنو بعمل كاطتياؿ. فأما

كالركمانسسية، مث الثاين ىو  منو القصص القصَتة كالركايات أقساـ كىي األكؿ النثر،

األدب غَت اطتيايل فهو عمل أديب مكتوب بدكف  كأما ىو الدراما.الشعر كالثالث 

استخداـ خياؿ اظتؤلف، بالتايل فإف القصة ىف عمل األدب غَت اطتيايل ىي قصة 

مكتوبة على أساس قصة حقيقية، كالشعر ىو نوع من أنواع األدب الذم كاف صيغة 

دكد خاصة من خالؿ متتار كيرتب بتماـ كذلك لشحذ كعي الناس من جتربة كتوليد ر 

كحدات صغَتة مثل القصائد كالقوايف  كيشمل الشعر اإليقاعات كاظتعاين اطتاصة.

كالقصص. كمخلوؽ مليئ باطتياؿ، فإف البشر قادركف على تقدير صور ؼتتلفة بأكثر 



 

الطرؽ زتيمية، بذلك فقد كلد عمل الشعر من الدافع البشرم للتعبَت عن نفسو، 

أف توفر الرضا اصتمايل كالفكرم بوسيطة اللغة. )أنصارية،  كحقيقة اضتياة اليت نتكن

َِّ :ََِْ) 

كاف الشعر أك يقاؿ "الديواف" عند أزتد الشيب ىو خطاب أك كتابة لتتوم 

على كزف أك ْتر كقافية كعناصر التعبَت عن الذكؽ كاطتياؿ اليت تكوف أكثر مهيمنة من 

ربيُت اضتديث، منهم كاتب القاموس النثر. كىذا التعريف أفضل من تعريف األدباء الع

ككتب األدب العريب اضتديث. أما عند ػتمد الكتاين نقال عن رأم العقاد فهو تعبَت 

-َُ:  ََِٗاللغة اصتميلة كلدت من اضطراب الركح اضتقيقية. )شكراف كامل، 

 (. كمن الشعراء اظتشهورين ىف عهد الدكلة العباسية ىو اظتتنيب.ُُ

ـ /  َٓٗق /  َّّىو الشاعر العريٌب الذم كيلد يف عاـ  أبو الطٌيب اظتتنيب

كاشتو الكامل ىو أبو الطٌيب أزتد بن اضتسُت اصتعفي الكندم الكويف اظتتنيب 

( ، أك أبو الطٌيب أزتد بن اضتسُت بن ميٌرة عبد ِِٕ: ُُٔٗ)اإلسكندم كعناين، 

د الصمد اصتعفي اصتبار اصتعفي الكندم الكويف أك أزتد بن اضتسُت بن اضتسن بن عب

الكندم الكويف. ينسب اسم "اصتعفي" نسبة إىل جده، جعفي بن سعد العشَتة 

يف  كندة أبناء(. ك "الكندم" ىو النسبة من كالدتو ىف كسط ُٗ: ُٕٔٗ)الربقوقي، 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A8%D9%8A%D9%84%D8%A9
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أرض اصتزيرة العربية. ك"الكويف" ىو أيضا النسبة ظتكاف كالدتو كىو الكوفة، على الرغم 

 (. ُٖمن أف معظم حياتو تنفق يف الشاـ )بركغماف: 

"اظتتنيب"، فلو آراء اليت تبحث عن خلفيتو، منها: من رأم أنو أما عن لقبو 

 (، فقد فعلِّٕ: ُُٔٗبسبب تعرضو للتهديد على أنو نيب )اإلسكندم ك عناين، 

صلى بعض األشياء اظتدىشة مثل معجزة النيب، كال يزاؿ لديو ساللة قريبة من النيب ػتٌمد 

 . كلكن من األرجح عنو ىو بسببالبطاضتسن بن علي بن أيب  من طريقة اهلل عليو كسٌلم

إبراىيم،  كىذا ما يربىن عليو. السامعُت حىت يفاتن يف صناعة الشعر منذ طفولتو مهارتو

 ".يف كتاب بعنواف "ديواف اظتتنيب اظتتنىب شاعر عريب الذم كتمع أشعار ىو

 كبالتأكيد أف ىف ىذا ديواف اظتتنيب مليئ باظتعٌت، مثل اظتثاؿ التايل:

 الصفحة المعنى الصيغة فعل األمر الجملة

  اـر فىاٍرـً يبٍ مىا أىرىٍدتى ًمٍتيٍ فىًإينيٍ 

 

 

فعل 

 951 دعاء

ا اأٍلىًعنَّةى رىاًجعىاتو   302 إرشاد قٌرط فػىقىريٍطهى



 

ا اٍلمىٍوىلى عىلىٍيًهمٍ   301 إرشاد األمر ترٌفق تػىرىفٍَّق أىيػُّهى

يىا أىٍحسىنى الصَّرٍبً زيٍر أىٍكىلى 
 اٍلقيليٍوًب ًِبىا

 333 دتٌٌت  زر

من ىذه األمثاؿ كاف صيغة األمر كمعناه كاضحا. كجد ىف ىذا الكتاب ما يصل 

صيغة لألمر. لذلك للكشف عن تفسَت اظتعٌت الوارد منها كاف القياـ عتذا  ٓٓإىل 

 البحث ضركريا جدا.

 

 ب. تحديد البحث

الوارد ىف ديواف اظتتنيب، فمن كما عرفنا أف ىذا البحث يبحث عن معٌت األمر 

 ىذه اظتسائل نتكن تقدنتو بالتحديد باألسئلة التالية:

 يف ديواف اظتتنيب ألزتد بن اضتسُت بن اضتسن اصتعفي؟ ما ىي صيغ األمر .1

 يف ديواف اظتتنيب ألزتد بن اضتسُت بن اضتسن اصتعفي؟ . كيف كانت معاين األمرِ

 ت. أهداف البحث

 اظتذكورة، كاف ىدؼ ىذا البحث متصص: استنادا إىل اظتشكالت



 

 يف ديواف اظتتنيب ألزتد بن اضتسُت بن اضتسن اصتعفي ظتعرفة صيغ األمر .1

 يف ديواف اظتتنيب ألزتد بن اضتسُت بن اضتسن اصتعفي . لتوصيف معاين األمرِ

 

 

 

 ث. أهمية البحث

العريب من الناحية النظرية من اظتتوقع أف يساىم ىذا البحث ىف تطوير األدب 

كخاصة ىف ْتث األمر ىف علم البالغة. ّتانب ذلك أف نتائج ىذا البحث من الناحية 

 العملية أف يقدـ الفوائد ظتختلف األطراؼ على النحو التايل:

اصتامعة اإلسالمية اضتكومية سوناف جونونج جايت باندكنج، يرجي من نتائج ىذا  .1

يف كتاب  عن معلومات األمر ىف تطوير األدب العريب كخاصة البحث مسامة الفكر

 .ديواف اظتتنيب ألزتد بن اضتسُت بن اضتسن اصتعفي

 بالنسبة أكادنتية األدب العريب، أف تكوف نتائج ىذا البحث مساقتات فكرية .2

ىذا  ىف علم البالغة كاظتعاين مع موضوع كمعلومات عن أمثلة صيغ كمعاين لألمر

 . بن اضتسن اصتعفيالبحث الذم ىو ديواف اظتتنيب ألزتد بن اضتسُت



 

من كتابة ىذا البحث زيادة البصَتة، كاظتراجع، كحىت يصبح دليال  للشاعر، يرجي .3

استخداـ األمر ىف ديواف اظتتنيب ألزتد بن اضتسُت بن اضتسن  للشعراء حوؿ إضتاح

 اصتعفي كما قد ذكر.

 ج. البحوث السابقة

بن اضتسُت بن اضتسن مل يتم العثور على البحث باستخداـ ديواف اظتتنيب ألزتد 

اصتعفي كموضوع ْتثو، كفقا طتلفية البحث أف ىدؼ ىذا البحث ىو معرفة أم صيغة 

معظم البحوث السابقة القرآف كموضوع للبحث. بناء  كمعٌت األمر الواردة فيو. غالبا

على البحوث السابقة اليت مت القياـ ِبا، كجد بعض الباحثُت الذين ْتثوا عن األمر، 

  منها:

، ىي طالبة كلية اللغة كاألدب ََُِحث األكؿ قامت بو أـ صافية ىف عاـ الب

العريب، اصتامعة اإلسالمية اضتكومية سوناف كاليجاغا يوغياكارتا، حتت عنواف البحث 

"صيغة األمر ىف سورة األعراؼ" كقد كرد بوضوح من عنواف البحث أف ػتوره على 

ع للبحث كىو سورة األعراؼ، على الرغم صيغة األمر، كختتار أـ صافية القرآفى كموضو 

من أف ىذا النهج البحثي ىو نفس النهج الذم سيتم القياـ بو، كلكن اظتوضوع من 

 ىذا البحث ؼتتلف جدا.



 

اصتامعة اإلسالمية اضتكومية سوناف جونونج جايت  البحث الثاين ىو البحث ىف

الطليب ىف سورة بعنواف البحث "اإلنشاء  7ََِباندكنج ألسيف عبد الرزتن عاـ 

النساء )دراسة عن علم اظتعاين(، يبُت عمواف البحث أف تركيز البحث فيو ىو اإلنشاء 

( ْ( االستفهاـ ، كّ( النهي ، كِ( األمر ، كُالطليب. ىناؾ ستسة مباحث ىي : 

( النداء. ككاف موضوع البحث ليس ديواف اظتتنيب ألزتد بن اضتسُت بن ٓالتمٍت ، ك

كىو سورة النساء. على الرغم من أف أحد مباحث ىذا  إفتا القرآفاضتسن اصتعفي بل 

 موضوع البحث ؼتتلف جدا. البحث متساكم كىو األمر كلكن

لنور اضتسنة طالبة باصتامعة اإلسالمية  ََِٕالبحث الثالث ىو البحث ىف عاـ 

اضتكومية سوناف جونونج جايت باندكنج بعنواف البحث "اإلنشاء الطليب ىف القرآف 

أسيف عبد الرزتن  لكرًن )دراسة عن علم اظتعاين عن جزء عٌم(. فيو التساكم ؽتا فعلوا

 كلكن نور اضتسنة ىف نفس العاـ، كذلك باستخداـ اإلنشاء الطليب كًتكيز ْتثها.

جزء عٌم. لذلك ىذا ىو كاضح أيضا ىف ىذا البحث مل يكن  موضوع البحث ىو

 اصتعفي كموضوع البحث.ديواف اظتتنيب ألزتد بن اضتسُت بن اضتسن 

ضتمداف فتح الرزتن طالب كلية  ََِٖكالبحث الالحق ىو البحث ىف عاـ 

اللغة كاألدب العريب باصتامعة اإلسالمية اضتكومية سوناف جونونج جايت باندكنج بعنواف 



 

البحث "األمر كالنهي ىف القرآف الكرًن )دراسة معانية على سورة آؿ عمراف(". مرة 

البحث مبا قبلو أم استخداـ ْتث األمر كموضوع البحث، كليس  أخرل، يشابو ىذا

فقط األمر بل النهي أيضا. كموضوع البحث اظتختار ىو القرآف كليس ديواف اظتتنيب 

 .ألزتد بن اضتسُت بن اضتسن اصتعفي

ىف اصتامعة اإلسالمية اضتكومية سوناف جونونج جايت باندكنج للقماف  مث البحث

)دراسة عن  "واف البحث "اإلنشاء الطليب ىف سورة األعراؼبعن 99َِحكيم ىف عاـ 

 علم اظتعاين(.

اإلنشاء  كقد أكضح بوضوح أف عنواف ىذا البحث الذم قاـ بو لقماف ىو

( ّ( النهي ، كِ( األمر ، كُالطليب. كاف لإلنشاء الطليب ستسة مباحث، : 

ديواف اظتتنيب ألزتد  ( النداء. كاظتوضوع فيو ليس كتابٓ( التمٍت ، كْاالستفهاـ ، ك

كىو سورة األعراؼ. على الرغم من أف  بن اضتسُت بن اضتسن اصتعفي بل إفتا القرآف

موضوع  أحد مباحثو جنبا إىل جنب مع اظتبحث الذم سوؼ يتم كىو األمر، كلكن

 البحث فيو ؼتتلف جدا.



 

ىف اصتامعة اإلسالمية اضتكومية سوناف جونونج  َُِِىف عاـ  مث كيجد البحث

ايت باندكنج ألسيف ازتد رجاء بعنواف " فعل األمر كالنهي ىف كتاب تعليم اظتتعلم ج

 للشيخ برىاف الدين الزرنوجي )دراسة ؿتوية(".

مرة أخرل، يشابو ىذا البحث مبا قبلو أم استخداـ ْتث األمر كموضوع 

كتاب تعليم  البحث، كليس فقط األمر بل النهي أيضا. كموضوع البحث اظتختار ىو

تعلم للشيخ برىاف الدين الزرنوجي كليس ديواف اظتتنيب ألزتد بن اضتسُت بن اضتسن اظت

 .اصتعفي

ىف اصتامعة اإلسالمية اضتكومية سوناف جونونج جايت باندكنج،  كما زاؿ البحث

بعنواف "اإلنشاء الطليب ىف أسطورة كليلة كدمنة َُِّىف عاـ  كىذا كتب بنور لطيفة

 إلبن اظتقفع"

اإلنشاء الطليب، كاف لإلنشاء الطليب ستسة مباحث، كىي:  فيو ىو كاف الًتكيز

( النداء. كاظتوضوع فيو ٓ( التمٍت ، كْ( االستفهاـ ، كّ( النهي ، كِ( األمر ، كُ

ليس كتاب ديواف اظتتنيب ألزتد بن اضتسُت بن اضتسن اصتعفي بل إفتا أسطورة كليلة 

ثو جنبا إىل جنب مع اظتبحث الذم كدمنة إلبن اظتقفع. على الرغم من أف أحد مباح

 موضوع البحث فيو ؼتتلف جدا. سوؼ يتم كىو األمر، كلكن



 

ىف اصتامعة اإلسالمية اضتكومية سوناف جونونج  كاألخَت ىو البحث لصديق أمُت

حتت اظتوضوع "اإلنشاء الطليب ىف قصة أزتر ألكرىاف  َُِّىف عاـ  جايت باندكنج

 باموؽ")دراسة عن علم اظتعاين(.

اإلنشاء الطليب، كاف لإلنشاء الطليب ستسة مباحث، كىي:  كاف الًتكيز فيو ىو

( النداء. كاظتوضوع فيو ٓ( التمٍت ، كْ( االستفهاـ ، كّ( النهي ، كِ( األمر ، كُ

ليس كتاب ديواف اظتتنيب ألزتد بن اضتسُت بن اضتسن اصتعفي بل إفتا قصة أزتر ألكرىاف 

باحثو جنبا إىل جنب مع اظتبحث الذم سوؼ يتم باموؽ. على الرغم من أف أحد م

 موضوع البحث فيو ؼتتلف جدا. كىو األمر، كلكن

من ىذه كلها كاف التساكم بينها كبُت البحث الذم سيقـو ِبا الكاتب األمر 

ىف علم اظتعاين كموضوع البحث. كأما الفرؽ ىو ىف موضوع البحث، منهم كتعل القرآف  

كتاب ديواف اظتتنيب ألزتد بن اضتسُت  دب مثل ؾكموضوع البحث، كمنهم كتب األ

كعلى الرغم من أف البحث عن اإلنشاء الطليب قد  بن اضتسن اصتعفي عتذا البحث.

مارس على نطاؽ كاسع، فإف ديواف اظتتنيب ألزتد بن اضتسُت بن اضتسن اصتعفي مل 

 الطليب.يبحث عنو أحده من خالؿ هنج اظتعاين خاصة ىف دراسة األمر ىف اإلنشاء 

 



 

 

 ح. اإلططار النظري للبحث

( حوؿ تعريف األدب ٖ: َُِّ) Mawardi ىف ماكردم A. Teeuw عند أ.تيؤك

  على النحو التايل:

معناىا ىف الفعل  السنسكريتية، اللغة جاءت منيف اللغة االندكنيسية  Sastra كلمةي " 

آلة  دٌلٍت على  traكآخر كلمة ".كاإلرشاد كالتعليم كالتدريس، التوجيو، اظتشتق ىو "

 "التدريس أك كتاب اإلرشاد للتعليم، كتاب أدة األدب ىو كىكذا، فإٌف  .أك كسيلة

األدب اطتيايل  نتكن األدب أف ينقسم إىل نوعُت قتا: اطتياؿ كغَت كاطتياؿ. فأما

منو  األدب اطتيايل فينقسم إىل ثالثة أقساـ كىي األكؿ النثر، أك ما نقوؿ عنو بعمل

 كأما كالركمانسسية، مث الثاين ىو الشعر كالثالث ىو الدراما. القصَتة كالركاياتالقصص 

األدب غَت اطتيايل فهو عمل أديب مكتوب بدكف استخداـ خياؿ اظتؤلف، بالتايل فإف 

 القصة ىف عمل األدب غَت اطتيايل ىي قصة مكتوبة على أساس قصة حقيقية.

يغة متتار كيرتب بتماـ كذلك كالشعر ىو نوع من أنواع األدب الذم كاف ص

 لشحذ كعي الناس من جتربة كتوليد ردكد خاصة من خالؿ اإليقاعات كاظتعاين اطتاصة.



 

كحدات صغَتة مثل القصائد كالقوايف كالقصص. كمخلوؽ مليئ  كيشمل الشعر

باطتياؿ، فإف البشر قادركف على تقدير صور ؼتتلفة بأكثر الطرؽ زتيمية، بذلك فقد 

ر من الدافع البشرم للتعبَت عن نفسو، كحقيقة اضتياة اليت نتكن أف توفر كلد عمل الشع

 (ََِْ: َِّالرضا اصتمايل كالفكرم بوسيطة اللغة. )أنصارية، 

كاف الشعر أك يقاؿ "الديواف" عند أزتد الشيب ىو خطاب أك كتابة لتتوم 

كثر مهيمنة من على كزف أك ْتر كقافية كعناصر التعبَت عن الذكؽ كاطتياؿ اليت تكوف أ

النثر. كىذا التعريف أفضل من تعريف األدباء العربيُت اضتديث، منهم كاتب القاموس 

ككتب األدب العريب اضتديث. أما عند ػتمد الكتاين نقال عن رأم العقاد فهو تعبَت 

-َُ:  ََِٗاللغة اصتميلة كلدت من اضطراب الركح اضتقيقية. )شكراف كامل، 

ُُ.) 

. مشتٌقة من فعل "شعىر" أك "شعير" مبعٌت العلم ك اإلحساس -"الٌشعر" لغةن 

الشعر العريب ىو فن الشعر . ىو كالـه موزكف قصدا بوزف عريبٌ  –اصطالحا " "الشعر

ما كاف  طوؿ تارمتهم، من عصر قبل اإلسالـ إىل يومنا ىذا. الذم كضعٍتو العربي 

تدركتيا إىل الكماؿ، أم الشعر العريب ينشأ يف كقت كاحد بالكماؿ، كلكن كاف يتطور 

 كمن ىنا. اظترسل( إىل السجع، كمن السجع إىل الشعر لو ْتر الرجز) من التعبَت اضترٌ 



 

كامال كمتطٌورا يصوغ القصيدة اليت ترتبط بالوزف كالقافية )نوكم  كاف الشعر العريب

 . (ُٖ: ََُِككردىاين، 

مل دتٌسو اللمسات اصتميل الذم  مثل الشيئ أحد أنواع األدب، كىو الشعر كاف

 سوؼ يبدك اظتنزؿ رتيال. األشياء فيو اصتميلة، مثل اظتنزؿ الكبَت كاصتميل لكنو فارغ من

كنباتات من الزىور اليت جتمل العيوف اليت تراه، كسوؼ تزيد  أسوار إٍف كانٍت فيو

اًت التقييم عن اظتنزؿ سوؼ يزيد كجه أفٌ  رتاؿ اظتنزؿ. بالتأكيد، ػتتويات اظتنزؿ اظترٌتب

 ككذلك. للجميع الذين رأكه سوؼ تظهر تفسَتات بعد ذلكالنظر حوؿ اظتنزؿ ك 

. بالشعر، سوؼ تيعرؼ معاين الشعر كعناصره اصتمالية بالتحليالت اظتختلفة اظتتنوعة

 بسهولة. كِبا، سيفهم القراءي الشعرى 

البالغةي تأدية اظتعٌت اصتليل كاضحان بعبارة صحيحة فصيحة عتا يف النفس أثر 

 خالب، مع مالءمة كل كالـ للموطن الذم يقاؿ فيو، كاالشخاص الذين متاطبوف.

صفاء االستعداد الفطرم كدقة إدراؾ اصتماؿ،  ًعلمينا، ىي علم يعتمد على البالغةي 

حد يد كللمراكنة. األساليب الفركؽ اطتفية بُت صنوؼ كتبٌُت  ىف تكوين الذكؽ  ال جتي

من قراءة  -إىل جانب ذلك –كال بد للطلب  الفاترة.األديب الفٍت كتنشيط اظتواىب 



 

 كتأليف لأللفاظ فعناصر البالغو إذنا لفظ كمعٌت. طرائف األدب كالتملُّؤمن فتَته الفياض

  (.ٔ: ُْٗٗنتنحها قٌوة كتأثَتا حسنا )علي اصتاـر كمصطفى أمُت، 

على الرغم من نظريةي البالغة نظريةه قدنتة يف دراسة األدب العريب يف إندكنيسيا. ك 

باألسلوبية أك ستيليستيكا، فهي العلم الذم يدرس طريقةى  ليس بالضبط تقارف أهٌنا

آثار ما يسببو اظتستخدموف  األديب بالعناصر كالقواعد الواردة يف اللغة ك تالعب

  (.َُْ: ََِٗ)كامل، 

غة علم البالغة ىو أحد العلـو األدبية العربية كلو دكر مهٌم يف جهود إتقاف الل

يتكوف . ظتن شتعو رتيال حىت يكوف الكالـ أك التعبَت تزيُت للبالغة كظيفة ىي العربية.

مصدر من كلمة –مصطلح علم البالغة من كلمتُت "علم" ك "البالغة". العلم لغةن 

". العلم اصطالحنا ىو: –يعلم  -"علم" مصدر من "علم  ا" بصيغة اصتمع "العلـو  علمن

 . كاظتعركؼإدراؾ الشيء ْتقيقة اليقُت

البالغة يبلغ معناىا "الوصوؿ كاالنتهاء". كأما -مشتقة من بلغ -فأما البالغة لغةن 

 إصطالحنا عند البلغاء ىناؾ تعريفات شىت على حسب أراء اطترباء ىف غتاؿ البالغة، منها:



 

الكالـ على  التعريف الدقيق للبالغة ؾتاح اظتتكلم يف تقدًن: شحاتةعند عبد اهلل  .1

 (. 19:3009، شحاتة) من االرتياح كاظتشاعر الذم يتميز بشعور اظتستمع

. عند فاضل حسن عباس: البالغة ىي ما نتكن للمتكٌلم أٍف كتذب اظتستمع عندما ِ

 (.ُّ: ُٕٗٗختًتؽ بياف أسلوب اللغة كأفكاره كقلوبو )عباس، 

 نتكن أف ـتلص من التعريفُت السابقُت أٌف البالغة علمه يبحث فيو عن كيفية 

 نقل الكلمات بيغة صحيحة، مطابقا مبقتضى اضتاؿ كتأثَت للمخاطبُت. 

 عن أشكالو التعبَت عادة أرادت الباحثة يف حتليل الشعر نظرية البالغة استخداـ

من حيث  (.ُْٓ: ََِٗأك االستعارة )كامل،  اجملاز أك التشبيو اظتتنوعة، ىل من

ستشكل و بواسطة اللغة. ه كرغباتوطبيعتها، األدب ىو انعكاس ألفكار اظتؤلف كمشاعر 

، كالعلم الذم يدرس ىذا " السيميائية/ شتيوتيك" اللغة نظامنا من عالمات يسمى

أما البحوث  السميولوجيا، ىذا العلم يدرس عالماتو يف العمل األديب. العلم ىو

كعالمات )إندراسوارا،  بوصفو السيميائية فهي دراسة العالمات، ييبحث العمل األديب

ثانوم، يدرس اللغة الطبيعية يف  ينظر األدب على أنو نظاـ رمزم (.ْٔ: ََِّ

  (.ْٓ: ُْٖٗاألدب )لوكسمبورغ كآخركف، 



 

( طليب ُ :ىو ينقسم إىل قسمُت ىو اإلنشاء، من أحد مباحث علم اظتعاين

اإلنشاء الطليب: فهو ما يستدعي مطلوبا غَت حاصل كقت فأما ( غَت طليب. ِك

نشاء غَت الطليب: ىو ما ال يستدعي مطلوبا غَت حاصل كقت الطلب. اإلكأما  الطلب.

( ْ( االستفهاـ ، كّ( النهي ، كِ( األمر ، كُلإلنشاء الطليب ستسة مباحث : 

اإلنشاء الطليب أال  ( النداء. كسوؼ يبحث ىذا البحث عن أحد مباحثٓالتمٍت ، ك

 كىو األمر.

: ََِٔصف، كآخركف، األمر: ىو طلب الفعل على كجو االستعالء )نا

َُٕ) . 

كعٌرؼ أبو حسب اهلل عن األمر على النحو التايل: "األمر ىو لفظ يطلب بو 

 األعلى ؽتن ىو أدىن منو فعال"

فاألمر عند علماء البالغة فهو طلب الفعل على كجو االستعالء كاإللزاـ 

 (ََِٔ:ُِٔ)أكوم، 

 ( أف لألمر أربع صيغ ىي: ٖٕ: َُٔٗكقاؿ أزتد اعتامشي )

 . فعل األمر كقولو تعاىل : " يا لتِت خذ الكتاب بقوة " ُ



 

 . اظتضارع اجملزـك بالـ األمر كقولو كتعاىل " لينفق ذك سعة من سعتو "  ِ

 . اسم فعل األمر ؿتو : " عليكم أنفسكم ال يضركم من ضل إذا اىتديتم "  ّ

 . اظتصدر النائب عن فعل األمر كقولو تعاىل : " كبالوالدين احسانا" ْ

معٌت األمر الذم ينقسم إىل  عنHafidz (33:3001-32  )يزيد حافظ 

( مث أزتد اعتامشي  ِٕ-ٔٔ: ُٔٗٗ: حافظ )Hamidمعٌت كما نقل عن حامد  ُٖ

(9120 :77-71.) 

ىو " اإلكتاب كاإللزاـ " معاين األمر قد خترج صيغ األمر عن معناىا األصلى ك 

إىل معاف أخرل ، كتكوف صيغة األمر ليس مبعٌت األكامر حسب سياؽ الكالـ كقرائن 

 األحواؿ : 

. الدعاء، ىو الطلب على سبيل التضرع كيكوف ىف صيغة األمر إذا صدرت من أدىن إىل ُ

ىف اآلخرة أعلى منزلة ، مثل قولو تعاىل : كمنهم من يقوؿ ربنا آتنا ىف الدنيا حسنة ك 

 ( َُِحسنة كقنا عذاب النار )البقرة : 

. االلتماس، إذا صدرت من رفيق لرفيق أك من ند لنده مل يرد ِبا اإلكتاب كاإللزاـ ظتن ِ

 أعطٌت القلم أيها األخ.  -يساكيك كقولك 



 

. اإلرشاد، إذا كاف اظتتكم يقصد إىل إلزامو بشيء كقولو تعاىل: " إذا تداينتم بدين إىل ّ

 ( ِِٖمسمى فاكتبوه كليكتب بينكم كاتب بالعدؿ )البقرة : أجل 

. التهديد، يكوف ىف مقاـ عدـ الرضى باظتأمور بو كقولو تعاىل : "اعلموا ماشئتم إنو مبا ْ

 ( ِ ْتعملوف بصَت ) فصلت : 

. التعجيز، األمر ىف مقاـ إظهار عجز من يدعو قدرتو على فعل أمرما ، كليس ىف كسعو ٓ

 (ِّفأتوا بسورة من مثلو" )البقرة : ذلك كقولو " 

. اإلباحة، تكوف ىف مقاـ توىم اظتخاطب عدـ جواز فعل الشىء ، فيدفع التوىم بأنو ٔ 

مباح كالجرح فيو كقولو تعاىل: " ككلوا كاشربوا حىت يتبُت لكم اطتيط األبيض من 

 ( ؿتو : اجلس كما تشاء.ُٖٔاطتيط األسود من الفجر ) البقرة : 

ة، تكوف ىف مقاـ توىم اظتخاطب فيو رجحاف أحد األمرين على اآلخر كقولو . التسويٕ

 تعاىل " اصربك أك ال تصربكا " 

 ( ْٔاالكراـ، ىو طلب لتمل على الكراـ " ادخلوىا بسالـ آمنُت ")اضتجر:  .1

. اإلمتناف، كىو يراد بو أف يعطى األمر شيئا إىل اظتأمور ، كقولو تعاىل " فكلو ؽتا رزقكم ٗ

 ( ُْْهلل ) النخل : ا



 

. اإلىانة، كوف ىف مقاـ عدـ اإلعتداد باظتخاطب كقلة اظتباالة بو، كقولو تعاىل " كونوا َُ

 ( َٓحجارة أك حديدا ")اإلسراء : 

. الدكاـ، أمر يراد بو أف يوصل اظتأمور ما أمر بو األمر من قبل ، كقولو تعاىل  " اىدنا ُُ

 ( ٔالصراط اظتستقيم ")الفاحتة : 

. التمٌت، ىو طلب األمر اظترغوب فيو الذل اليرجى كقوعو إما لكونو  مستحيال كقوؿ ُِ

 امرئ القيس " أال أيها الليل الطويل أال اؾتلي بصبح كما اإلصباح منك بأمثل" 

. اإلعتبار، يراد بو يأخذ اظتأمور عربة كتعليما من األمر كقولو تعاىل : "انظركا اىل ذترة ُّ

 ( ٗٗإذا أذتر " )األنعاـ : 

 . اإلذف، أمر يراد بو أف يوجب دعوة داع، كقولك ظتن طرؽ الباب : "ادخل". ُْ

تعاىل " كن .التكوين، أمر يراد بو ليدؿ الناس كيف خلق اهلل اطتلق كما شاء، كقولو ُٓ

 ( ُُٕفيكوف " ) البقرة : 

. التخيَت، أف يطلب من اظتخاطب أف متتار بُت أمرين مع اإلمتناع عن اصتمع بينهما ، ُٔ

 ؿتو : "تزكج ىندا أك أختها" 



 

. التأديب ، أمر يراد بو أف يؤدب األمر اظتأمور تأديبا حسنا ؿتو كقولو : كل مم يليك ُٕ

 ." 

َتل الدىشة إىل اظتأمور كقولو تعاىل " انظر كيف ضربوا لك . التعجب، أمر يرد بو لُٖ

 ( ْٖاألمثاؿ " )اإلسراء : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ىذا ىو ؼتطط البحث اليت سيتم القياـ بو:

 البالغة                                      



 

 البيان               المعاني              البديع                 

 

 الكالـ اإلنشائي           الكالـ اطتربم        

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 البحث وخطواتهخ. منهج 

ىف استكماؿ ىذا البحث، من الضركرم حتديد خطوات البحث الستكماؿ ىذا 

 البحث بصيغة جيدة، ىذه ىي خطوات البحثث الذم ستقـو ِبا الباحثةي.

 األمر معانى

 

 التهديد.1

 االرشاد.2

 التخيَت.3

 التمٍت.4

 االلتماس.5

 الدعاء.6

 التعجيز.7

 الطليب.8

 األمر صيغ

 

 فعل األمر.1

 اظتضارع اجملزـك بالـ األمر.2

 اسم فعل االمر.3

 اظتصدر النائب لفعل االمر .4

 األمر



 

 نظام البحث .1

إٌف ىذا اظتنهجى . اظتنهج الوصفٌي التحليليٌ  ىف ىذا البحث ىو إف اظتنهج اظتستخدـ

 . ئق مث حتليلهابطريق كصف اضتقا منهجه مفعوؿ

التحليلي بوصف اضتقائق مث حتليلها. الوصف ك التحليل  الوصفي اظتنهج " يقاـ

 مشتقة من اللغة اليونانية ""  Analisis كلمة "".  menguraikan "كصف = لغةن 

analyein=atas, lyein=lepas, urai) مبعٌت الوصف، كال يوصف فقط لكنو يعطى فهما ك "

 (َُِّ)راتنا:كافيا  شرحا

ككذلك باستخداـ هنج علم البالغة كاظتعاين، كيهدؼ ىذا النهج إىل تشديب 

النص من خالؿ مقاربة اظتعٌت ىف النص. فمن أحد مباحث البالغة كاظتعاين ىو اظتبحث 

 عن اإلنشاء الطليب كفيو مبحث عن األمر.

 أنواع البيانات ومصادر البيانات .2

 يستخدـ ىذا البحث نوعُت من البيانات، قتا أٌكيل ثانوٌم. 

مصادر البيانات األكلية اظتستخدمة ىف ىذه الدراسة ىي صيغة األمر الواردة ىف 

 البيانات الثانوية اظتستخدمةكمصادر . ديواف اظتتنيب ألزتد بن اضتسُت بن اضتسن اصتعفي



 

ديواف اظتتنيب ألزتد بن اضتسُت بن ىف ىذه الدراسة ىي اظتعلومات اليت حتتوم عن 

 .اضتسن اصتعفي

ديواف اظتتنيب ألزتد بن اضتسُت بن  مصدر البيانات األكلية ىف ىذا البحث ىو

ىف ىذا البحث ىي اظتقاالت كاجملالت  البيانات الثانوية اضتسن اصتعفي. كمصادر

 كالكتب كما أشبو ذلك.

 

 تقنيات جمع البيانات .3

ىف ىذا البحث ىي تقنية التوثيق. كىي عملية  تخدمةاظتس تقنية رتع البيانات

رتع البيانات اليت مت اضتصوؿ عليها من الوثائق مثل الدفاتر كالسجالت كاحملفوظات 

كالرسائل كاجملالت كالصحف كتقارير البحوث اليت حصلت عليها مباشرة أك بالوسائط 

لبيانات اليت مت حتليلها اإللكًتكنيكية مثل اإلنًتنت كالتلفزيوف كغَت ذلك لدعم صحة ا

ىف ىذا البحث. كيف سياؽ ىذا البحث، فإف البيانات اليت ستبحث باستخداـ ىذه 

 .ديواف اظتتنيب ألزتد بن اضتسُت بن اضتسن اصتعفيصيغة األمر الواردة ىف التقنية ىي 

 تحليل البيانات .4



 

لتقييد النتائج كحتديدىا لتصبح بيانات منتظمة كمنظمة كموجهة حسب حتديد 

اظتسألة فيحتاج إىل حتليل البيانات. عملية التحليل ىي ػتاكلة إلكتاد اإلجابة عن اظتسألة 

 اليت قد حددت، كاطتطوات اظتتخذة ىي: 

ن اظتتنيب ألزتد بن اضتسُت بن اضتس اختيار موضوع البحث الواضح، أم ديواف . أ

 .اصتعفي

 ديواف اظتتنيب ألزتد بن اضتسُت بن اضتسن اصتعفي.ب. حتديد صيغ األمر الواردة ىف 

ج. إنشاء جدكؿ البيانات بطيق حتديد الصيغة الذم مت العثور عليو من قبل مع كتابة 

 ديواف اظتتنيب ألزتد بن اضتسُت بن اضتسن اصتعفي. نص

نطق اليت صممت خصوصا لنظرية د. جعل حتليل البيانات بتوصيفها مع تفسي اظت

 األدب العريب ىف سياؽ ْتث االقتباس ىف علم البالغة كاظتعاين

ق. ججعل استنتاجات من اظتناقشات اليت صممت خصيصا بتحديد البحث كىو 

ىف ديواف اظتتنيب ألزتد بن اضتسُت بن اضتسن اصتعفي مث تفسَت اظتعٌت  صيغة األمر

 الوارد فيو.

 . منهج الكتابة5



 

منهج الكتابة اظتتعارؼ عليها ىف  منهج الكتابة اظتستخدـ ىف ىذا البحث ىو

 باندكنج جايت جونونج سوناف اضتكومية اإلسالمية ىف اصتامعة األكادنتي اجملتمع

اإلنسانٌية باستخداـ ستسة مباحث اليت حتتوم على  كالعلـو اآلداب كخاصة ىف كلٌية

 اليت سيتم ْتثها:مناقشة ؼتتلفة، ىذه ىي أبواب كل فصل 

الباب األكؿ : اظتقدمة كىي تتضمن على: خلفية البحث، حتديد البحث،  . أ

أىداؼ البحث كأقتية البحث، البحوث السابقة، اإلطار النظرم للبحث، 

 كنظاـ الكتابة.  منهج البحث كخطواتو،

 كعلم البالغة الذم يشمل على الديواف ب. الباب الثاين: كىو اإلطار النظرم

 كاألمر. علم اظتعاين، ككالـ اإلنشاء الطليب كأنواعو عاين، كتاريخكعلم اظت

ديواف اظتتنيب ألزتد بن ج. الباب الثالث: لتتوم على حملات من البيانات ىف 

ديواف اليت تشمل على األمر ىف  اضتسُت بن اضتسن اصتعفي كحتليل البيانات

 .اظتتنيب ألزتد بن اضتسُت بن اضتسن اصتعفي

ابع: لتتوم على االختتاـ من سلسلة من األنشطة البحثية اليت د. الباب الر 

 .االستنتاجات كاالقًتاحات أك التوصيات تتضمن على

 


