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 الباب األول

 المقدمة

 خلفية البحث الفصل األول:

نسان يفكر ما ىو قد تتألف بعيدا قبل اإل، كان األدب زمان  متطّور
يولد لنتيجة و ادلعين العلوم األدب. علوم األدب و ما ا العلوم عن األدب

. وأكثر الظهور التأليف دة الذي يطابق بالطبيعة إنسانية لإلنسانالعقي بالدوافع
 .التأليف األدب مطلوب باجملتمعات خصوصا يفالذي 

بعضو, األدب ىو ما يقال الذي يعّرف ادلعين األدب. ب يدوراء ذلك األ
مثل الفّن الوت, فّن فّن. لذالك لو صفة متساوي مع الفّن اآلخر,  رَائَِعة

 يَ ْغَتاب  الغرض متساوي يعين يساعد اإلنسان , و األخر. ْزِمْيلاإلالتصوير, فّن 
)عطار  الّسر حالتو, إلعطاء عن ادلعىن و معيشتو, و لفتح الطريق عن احلق.

 (ٜٖ: ٜٜٛٔسيمي،

منذ زمان ادلاضى حّّت اآلن ألّن مع ادلعيشة اإلنسان  ينفكّ  الأّن األدب 
 يعاشرو الفّن اّلذى  زلاولةاألدب ىو الفن يف حياة اإلنسان. األدب ىو 

 مرذبلتعبًن فيو من يعّّب األدب ىو الفّن اللغة. األدب ىو . الكائناتو  تعبًنبال
 من الذوق ادلفّصل.
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, تدبًنفكرة,  رؤيةفكر يعين  قصوداألدب ىو تعبًن الفكر يف اللغة, ادل 
اإلنسانية و كّل حركة الذىين. واألدب ىو كّل كتب الذى يسق فيو ذوق  ,قذو 
 واسع ادلشهدة, و سكل باىر.الصاىف,  ْحتكاكباإل ْاألخالق حقيقةو 

بالتقدم األدب السيما يف ىذه الّسنة يتقدم بالنّاضر, يف بالد إندونيسيا 
ليس فقد فيو نعمة العامل بل يستطيع نتعلم عن األدب من بالد متعددة يف اللغة 

األدب العري يستميل يف اإلىتهمام  , دب العرياألاخلاصة. أوحد منو يعىن 
األدب  العرب. لذالك شللكةدراية العلم يوقع يف  ذىيبال ِقمَّة لدروس, ألّن 

 أو اللغة. يستميل يف اإلىتهمام لدروس يف األدب العري

كل اإلنسان يستطيع ان يشعر يف احلياة اليومية أّن اللغة مهّمة جّدا ألّن 
عنوان الذي ليس فقد صوت ادلذىب التجرييب, بل عنوان اللغة يف احلقيقة يعين 

تعبًن الشعور اإلنسان و ربقيق الفكر الذي فيو ادلعين, واسطة ادلواصلة اإلنسان, 
: ٜٕٓٓ)كيلي.م.س،  احلقيقة الصدق يف حياتو. اإلنسان يف احلياة اليومية عن

ٙ)  

يف اللغة يتعارف فيو قواعد اللغة, ادلثال يف اللغة العربية كثًن منها قواعد 
تقرب اللغة الذي جيعلو علم, أوحد منو يعين علم البالغة.  علم البالغة بصرف 

 اللغة يف احلياةىذا العلم يرشد اإلنسان أمهار  التعليم عن الكلمة اللغة العربية,
 (ٙ: ٜٜٛٔ، أوسنت وارن وران ويلك  ) اليومية.
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ىناك األدب متعدة, أوحد منو يعين مسرحية,  احلياة علي قدر يف سًن
يؤخره  بِالرَّغمدور الذي يفلح أوحد ادلسألة فيو أمهّية ادلعين  مسرحية ىو 

ادلأساة. إاّل أّن يف احلدثة, عبارة ادلسرحية  بالفراحح أو احلزن بل مايصّم علي
أمهية الدور, أدخل فيو مأساة و دور ترتدد يف التوسع. ألجل أن يتضمن كل 

 (ٓ٘: ٖٕٓٓ،ىًنمان والويو) السدى.

الّشرق تقولب من أوحد األدب الذى تتقدم يف بالد مسرحية كان 
الذي يؤلف , أوحد منو يعين "مسمار خحا " مؤلف علي أمحد باكثًن طاألوس

 فيو رسائل الروح ادلعنوية للقارى. قلّ تبالتأليف جّيد لذالك ىذه ادلسرحية 

قصة ىذه ادلسرحية " مسمار جحا " يعين قصة الذى فيو حراكة يف 
ذامل الذي ربت  كاليقاد دبالدورة احلياة يف ادلدينة كفة )عراق(. تلك ادلدينة 

رواية بالد األجنيب. فّن ادلعارضة يشرتك بشيخ جحا و التابئٌن ىو يصنع ادلفتاح 
 كةأضحو دبعرفة مضحك يسًنه خبطبخ خحا, لكّن تلك حراكة الدورة دبسمار. 

 األجنيب. لذالك ملك األجنيب ينزل من وظيفتو.أكثر منها يعين اذلجاء للملك 

التعابًن اليت تتطلب فيو أيضا  مسمار جحاقصة ىذه ادلسرحية يف 
  واالستفهام والنداء. وىذاحدوث شيء ما، مثل فعل األمر والنهي والتمين

: ٕٚٓٓ، يايان نوربيان مامات زين الدين و ) يسمى بكالم اإلنشاء الطليب
ٖٚ) 
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الكالم اإلنشائي باب من أبواب علم ادلعاين وادلعاين دراسة من دروس 
 علم يعرف بو أحوال الكالم دبقتضى احلال.علم البالغة. وادلعاين 

. األمر عند اذلامشي سرحيةستبحث عن األمر يف ىذه ادلفلة وأما ىذه الرسا
 (٘٘-ٗ٘: ٕٗٓٓ، امحد احلامسي ) طلب الشيء من األعلى إىل األدىن.

ولألمر أربع صيغ وىي فعل األمر وادلضارع اجملزوم بالم األمر وادلصدر يقوم مقام 
عاين ممر لأللشيء من األعلى إىل األدىن ولكن أصل األمر طلب افعل األمر. 

اآلخرى الكثًنة منها الدعاء وااللتماس واإلرشاد والتمين واإلباحة والتخيًن 
 .والتهديد والتعجيز

األمر, وىذا مواقع   لفظو موافقا للمعىنقصة ىذه ادلسرحية كثًن يف 
 كلمات األمر يف ادلسرحية مسمار جحا :

 (ٖٕ: ٕٓٔٓ، علي أمحد باكثًن) اسرتيا ستار 

فعل أمر، و أصلو ىي األمر ادلتمّثل يف  "سرتا"اليت ربتها خط  الكلمة
انطالقا من السياق  (.ٜٓٙ: ٜٜٚٔ، امحد ورسون منور) سرت يسرتمن كلمة 

السابق، فليس معناه معىن حقيقيا، أي طلب الفعل على وجو االستعالء، إال 
 شيخ جحا إيل اهلل يف إعطاع عن احلفظ.وىو طلب  دبعىن الدعاء أنو

 (ٕ٘: ٕٓٔٓ، علي أمحد باكثًن) إيل الشمس والقمر والنجوم انظروا
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انطالقا  فعل أمرزادلتمّثل يف  ىي األمر "انظروا " اليت ربتها خط  لكلمة  
طلب الفعل على وجو معناه كان معىن حقيقّيا، أي  فأنّ من السياق السابق، 

 إيل حولو.االىتمام بىف ىذا السياق يأمر شيخ جحا إيل أمتو . االستعالء

ولذلك  .فيو صغة و معىن األمر ادلختلفةبناء على خلفية البحث ادلتقدم  
ادلسرحية مسمار جحا لعلي أمحد باكثًن يف  سيبحث الباحث عن األسلوب

علم ادلعاين من بدراسة ىذا البحث  صفحة. و ٛٙٔعدد الصفحات  الذي
باب الكالم اإلنشائي ربديدا فصل األمر. فالبحث ادلتقدم يدل على وجود 

ى . ولذلك اىتم الباحث علادلسرحية مسمار جحا لعلي أمحد باكثًناألمر يف 
 ربت ادلوضوع:مسمار جحا  ادلسرحيةحبث معاين األمر يف 

 ".)دارسة علم المعاني( مسرحية مسمار جحا لعلي أحمد باكثيراألمر في "

 تحديد البحث: الفصل الثاني

 بناء على خلفية البحث ادلتقدم حدد الباحث ىذا البحَث فيما يلي:

 ؟ مسرحية مسمار جحا لعلي أمحد باكثًنيف  ما صيغة األمر .1

 ؟ مسرحية مسمار جحا لعلي أمحد باكثًنما معىن األمر يف  .2

 أغراض البحث وفوائده :الفصل الثالث

 البحثأغراض  .ٔ



6 

 

 

 

 بناء على ربديد البحث ادلتقدم فأغراض ىذا البحث فيما يلي:

 .مسرحية مسمار جحا لعلي أمحد باكثًن يفاألمر معرفة صيغة  . أ

 .مسرحية مسمار جحا لعلي أمحد باكثًن يفمعرفة معىن األمر  . ب

 وأما الفوائد اليت ترجى من ىذا البحث فيما يلي: .ٕ

 الفوائد النظرية . أ

 ربديدا يف دراسة علم ادلعاين فصل األمر.إثراء العلم وادلعرفة  (1

ادلسرحية مسمار جحا  ر وأجناسو ومعانيو يفمعرفة نظرية األم (2
 .لعلي أمحد باكثًن

 الفوائد العملية . ب

مساعدة اجملتمع والباحثٌن يف االستقراء دراسة علم ادلعاين فصل  (1
 .األمر

ربصيل الدرجة اجلامعية األويل بقسم اللغة العربية كلية اآلداب  (2
والعلوم اإلنسانية اجلامعة اإلسالمية احلكومية سونان جونونج 

 .جايت باندونج
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 الدراسة السابقة :الفصل الرابع

بل أكثره  ادلسرحية مسمار جحا لعلي أمحد باكثًنمل جيد الباحث حبثا موضوعو 
. وأما البحث يف األمر وجد الباحث عدد ,رواية, كتب, و فيلمالقرآنمن 

 البحث منها:

طالب قسم  ٕٙٔٓسنة  ٕٕٗ٘ٓٓ٘ٔٔٔرقم التسجيل  رومسان .ٔ
اللغة العربية وأدهبا باجلامعة اإلسالمية احلكومية سونان جونونج جايت 
باندونج حبث الرسالة ربت ادلوضوع "األمر يف رواية أخرج منها يا 

ىذه الرواية تشتمل على األمر احلقيقي وغًن  ملعون لسدام حسٌن".
وااللتماس وصيغتو سلتلفة منها صيغة  احلقيقي أي الدعاء واإلرشاد

فعل األمر وادلضارع اجملزوم بالم األمر ادلصدر الذي يقوم مقام أمره. 
وأما مزية ىذا البحث معرفة صيغ األمر معانيو يف رواية أخرج منها يا 
ملعون لسدام حسٌن. ونقصو مل يوجد األمر دبعىن التمين والتخيًن 

 والتهديد والتعجيز فيها.

طالب قسم  ٕٗٔٓسنة  ٖٗٓٓٔٔٓٔمٌن رقم التسجيل مشس األ .ٕ
اللغة العربية وأدهبا باجلامعة اإلسالمية احلكومية سونان كايل جاغا 
يوغياكاترتا حبث الرسالة ربت ادلوضوع "األمر يف القرآن أي اجلزء 

وخالصة ىذا البحث فيها ثالث وسبعٌن أمرا  السامن والعشرين".
ألمر وستة بصيغة ادلضارع اجملزوم بالم أربعة وستٌن أمرا بصيغة فعل ا
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األمر وثالثة بصيغة ادلصدر الذي يقوم مقام أمره. وأما معانيو سبعة 
وأربعٌن حقيقيا وستة وعشرين رلازيا. ومزية ىذا البحث معرفة صيغ 

 األمر ومعانيو يف القرآن اجلزء الثامن والعشرين ونقصو قليلة البيانات.

 ٕٛٓٓسنة  ٖٕٕٗٛٔٓٔٓ جيلمحدان فتح الرمحان رقم التس .ٖ
طالب قسم اللغة العربية وأدهبا باجلامعة اإلسالمية احلكومية سونان 
جونونج جايت باندونج حبث الرسالة ربت ادلوضوع "األمر والنهي يف 

 صورة آل عمران )دارسة معانية(".

طالبة قسم اللغة العربية وأدهبا باجلامعة  ٕٔٓٓأم صفية سنة  .ٗ
سونان كايل جاغا يوغياكارتا حبثت الرسالة ربت اإلسالمية احلكومية 

ادلوضوع "األمر يف صورة األعراف". مزية ىذا البحث معرفة صيغ 
 األمر يف صورة األعراف ونقصو البيانات غًن متوازن.

أما معادلة حبث الباحث بالبحوث السابقة من حيث الدراسة أي األمر 
ر موضوعها آيات القرآن وأما وفرقو من حيث ادلوضوع ألن البحوث القددية أكث

 .ادلسرحية مسمار جحا لعلي أمحد باكثًن أيادلسرحية حبث البحث موضوعو 
مل يوجد قبلو. فًنيد ادلسرحية بناء على ما سبق كان حبث األمر يف ىذه 

ادلسرحية مسمار جحا لعلي الباحث أن ينشأ حبثو ربت ادلوضوع "األمر يف 
 )دراسة علم ادلعاين(". أمحد باكثًن
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 أساس التفكير :الفصل الخامس

البالغة لغة الوصول واالنتهاء واصتطالحا عند علماء ادلعاين صفة 
للكالم وادلتكلم حّت ييقال "كالم بليغ" و"متكلم بليغ" وال تكون صفة 

 (ٗ: ٕٚٓٓ)صفوان،  للكلمة. ىذا فرق بٌن البالغة والفصاحة.

عىن اجلليل واضحا بعبارة صحيحة فصيحة، ذلا أما البالغة فهي تأديب ادل
يف النفس أثر خالب، مع مالءمة كل كالم للموطن الذي يقال فيو، 

 (ٙ: ٕٔٔٓ، مصطفى أمٌن علي اجلارم و) واألشخاص الذي خياطبون.

البالغة تشتمل على ثالث دراسات البيان وادلعاين والبديع. وادلعاين عند 
بو كيفية إظهار األفكار والشعور يف الكالم زين الدين ونور بيان علم يعرف 

وادلعاين  (ٕٔ: ٕٚٓٓ، يايان نوربيان مامات زين الدين و ) .ادلقتضى للحال
يبحث عن الكالم اخلّبي واإلنشائي. الكالم اخلّبي عند اذلامشي ىو ما حيتمل 

امحد ) .الصدق والكذب لذاتو واإلنشائي ىو ما حيتمل الصدق والكذب لذاتو
 (ٓٗ: ٕٛٓٓ ،احلامسي

ىو الكالم  ئينشااإلكالم الأساس علم بالغة قال أي نبحن يف كتابو 
إيل  اإلنشائيكالم الالذي ال يتضمن من الصواب أو الكذب يف ذاتو. ينقسم 

ء نشااإلء الطليب ىو نشااإلء غًن الطليب. اإلنشاء الطليب و نشااإلإثنٌن يعين 
ء اإلنشاء غًن الطليب ىو اإلنشاحيتاج إيل التطلب الذي ما فيو الوقت. أّما 
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ء الطليب ينقسم إيل نشااإل (٘ٗ: ٕٔٔٓ، ابو نبهان ) الحيتاج إيل التطلب
 .األمر والنهي واالستفهام والتمين والنداءمخسة أقسام ىو 

ب ألمر ىو ما يتطلبحث الباحث إال يف األمر. قال أي نبحن يف ىذا ي
لبحث عن ادلعين األمر  (٘ٗ: ٕٔٔٓ، ابو نبهان ) عن األمر من غًن اإلستئالء

يعين فعل األمر, فعل ادلضار معزوم بالم األمر, إسم فعل  ىناك أربعة صيغ
األمر, مصدر النائب لألمر. معين حقيق األمر ىو طلب الفعل من األىلى إيل 

إرشاد, األدىن, و ىناك معىن األمر خيرج من ادلعىن األصلي ىو الدعا, إلتماس, 
 سبين, إحبح, زبيًن, ربديد, و تأجيز
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 األمر: أساس التفكًنصورة 

 

 
 

 

 علم البالغة

 علم المعاني علم البديع

 األمر

 المعنى

 الدعاء

 اإللتماس

 اإلرشاد

 التمني

 التخيير

 التهديد

 التعجيز

 الصغة

 فعل األمر

 المضارع المجز و بالم األمر

لمصدرالنائب عن فعل األمرا  

سم فعل األمرا  

 علم البيان
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 منهج البحث وخطواتو :الفصل السادس

 منهج البحث . أ

أما ادلنهج ادلستخدم يف ىذا البحث ىو ادلنهج الوصفي التحليلي وىو ادلنهج 
أي تصوير صيغ األمر  (ٖ٘: ٖٕٔٓ)راتنا،  أولو تصوير البيانات فتحليلها

 مث ربليلها. ادلسرحية مسمار جحا لعلي أمحد باكثًنومعانيو يف 

 خطوات البحث . ب

 وأما خطوات ىذا البحث كما يلي:

 تعيٌن مصدر البيانات (1

 ادلسرحية مسمار جحا لعلي أمحد باكثًنمصدر البيانات يف ىذا البحث ىو 
 م. ٕٓٔٓصفحات طبعة لبنان سنة ٛٙٔوعدد صفحاتو 

 تعيٌن أجناس البيانات (2

وأجناس البيانات يف ىذا البحث ىو اجلمل اليت تتضمن األمر من 
ومنها صيغة فعل  ادلسرحية مسمار جحا لعلي أمحد باكثًنصفحات يف ٛٙٔ

 األمر وادلضارع اجملزوم بالم األمر واسم فعل األمر وادلصدر يقوم مقام األمر.

 طريقة مجع البيانات (3
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استخدم الباحث الدراسة ادلكتبية يف مجع البيانات ألن البيانات ادلستعملة يف 
ادلسرحية  واستخدم أيضا طريقا توثيقيا بصورةىذا البحث البيانات الكمية. 
. والبيانات ادلأخوذة يف ىذا البحث البيانات مسمار جحا لعلي أمحد باكثًن

 الوصفية وصيغتها لفظا. وأما خطواهتا كما يلي:

 جيداادلسرحية مسمار جحا قراءة  .1

 إيقاع العالمة عند البيانات ادلتعلقة بالبحث .2

 مجع البيانات .3

 ادلتعلقة باألمرتقسيم البيانات  .4

 ربليل البيانات (4

البيانات اجملموعة وادلرتبة ت قسم باعتبار صفحتها مث تقسيمها باعتبار صيغة 
استعمل  ادلسرحية مسمار جحا لعلي أمحد باكثًنأمرىا. مث دلعرفة األمر يف ىذه 

الباحث أسلوب علم ادلعاين أي أسلوب األمر من باب كالم اإلنشاء الطليب 
 وأوذلا تعيٌن صيغتها مث معانيها.

 تعيٌن اخلالصة (5

اخلالصة عملية آخرة يف البحث لتكون جوابا من ربديد البحث ادلتقدم عن 
 .ادلسرحية مسمار جحا لعلي أمحد باكثًن صيغة األمر ومعانيو يف
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 نظام التحرير :بعالفصل السا

 أما نظام التحرير يف ىذا البحث كما يلي:

الباب األول ادلقدمة فيها تصوير عام من ادلشكلة احملتوية اليت تشتمل على 
خلفية البحث وربديده وأغراضو وفوائده والدراسة السابقة وأساس التفكًن 

 ومنهج البحث وخطواتو.

وعلم مسرحية الباب الثاين النظريات األساسية وىي تشتمل على نظريات 
 البالغة وتاريخ علم ادلعاين والكالم اإلنشائي الطليب وأنواعو وأنواع األمر.

ادلسرحية مسمار جحا لعلي  الباب الثالث ربليل البحث عن األمر ومعانيو يف
 .أمحد باكثًن

صة البحث واالقرتاحات اليت تتعلق الباب الرابع اخلاسبة وىي تشتمل على خال
 بو.

 


