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 الباُب األّولُ 

 مة  مقدّ 

 خلفيُة البحث  : الفصُل األّولُ 

كان تطّوُر اللغة مكمزه بتقدم احلضارة البشرية، ُتستعمل اللغُة ألغراض خمتلفة، 

التفاعل ىف بيئة اجملتمع ال حيصل إال هبا. هكذا، فإّن وظيفَة اللغة هي كأداة التفاعل 

 والتواصل بني الناس. 

اللغة هي أداُة تبادل املعلومات. و املعلومات اليت نطقها املتكلم قد تكون فيها 

ديها غرض خفي. لذلك، البُّد لإلنسان أن يفهم غرَض الكالم املنطوق. ما كان الفهُم ل

هنا فهًما على الكالم املنطوق فقط، ولكن كان فهًما على السياق. اللغُة جسٌر يف 

التواصل الذى حيتاج إليها كلُّ فرد من افراد االنسان. ما كان التواصُل الفعال يف احلياة 

 ، ولكن كان حتريراي.اليومية شفهيا فقط

اصة أعمال اخليال فهُم مضمون النص بدقة اإلدراك صعبٌة يواجهها القراُء، وخ

. إذا أراد القارُئ أن يفهم صورًة أو رسالًة موصولًة يف القصة فالبُّد له أن ابللغة العربية

نصَّ  يكون ماهرًا ىف القراءة. ملعرفة وفهم املبحوث يف النص بوضوح، فالبُّد له أن يفهم

 القراءِة فهًما صحيحا.
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( ٧:91:٧هذا موافقة بتعريف اللغة عند علماء اللغة، كما قال الشيخ الغلييين )

 عن اللغة: "اللغة هي الفاظ يعربهبا كل قوم عن مقاصدهم" 

( " اللغة هي نظام اعتباطى لرموز صوتية تستخدم 9:91:9وعند وهاب ) 

 تمع لقوية متجانسة"لتبادل األفكار واملشاعر بني أعضاء اجمل

اللغة نظام رمزّي صويت  تعسفّي ،يستعمل ( إّن :٢: ٢۰99و عند أمني الدين )

( 9: ٢۰9۰هبا أعضاء اجملتمع للتعاون والتواصل على أنفسهم. ذكر خاير وأغوستينا )

 أبن اللغة أداة تواصلية وأداة تفاعيلة ميلكها اإلنسان. 

تعريفات اللغة السابقة، ميكن القول أّن اللغَة هي نظاٌم منهجي ونظامي.  من

وليست نظاًما واحًدا. وابإلضافة إىل ذلك، اللغة هي مبعىن إّن اللغة هي مرّكٌب من صيغ 

 إحدى ممريات الرئيسي لإلنسان من مجيع املخلوقات األخرى.

، وكذلك ابللغة العربية. يف اللغة يف العامل لديها اتفاقيات وشروط وقواعد خمتلفة 

و علم  واألسلوبيةالعربية قواعد خمتلفة مثل القواعد الصوتية والصرفية والنحوية والداللية 

 .البالغة

 وأتثريا وتركيبها معناها حول وهي ابجلملة، يتعلق علمي جمالٌ  البالغة علم إنّ 

: ٢٠٠٧ زينالدينوييان،) للمطالب املطابقة الكلمات اختيار ومجالودقة عليها، لروح

( ٢ علماملعاين،( 9: دراساتوهي كثالث هنا األهداف، هذه إىل للوصول لذلك(. 99
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أصوٌل وقواعد، يعرف هبا إيراُد املعىن الواحد، بطرق  علم البيان:.علمالبديع( ٣علمالبيانو

علٌم تعرف به كيفيات ىف تزيني الكالم أو حتسينه  علم البديع:خيتلف بعُضها عن بعض. 

أصوٌل وقَواِعٌد يُعرف هبا أحوال الكالم العريب اليت  علم املعاين:إما لفظية وإما معنوية. 

 يكون هبا ُمطابقاً ِلمقتضى احلال. 

 يستدعي كالم هو الطليب االنشاء. املعاين فىعلم املباحث أحد الطليب االنشاء

 علم ظور فىمن(. 9٠١: ٢٠٠٧ ماماتزينالدين،) الطلب وقت حاصل غري مطلواب

. الطلب وقت حاصل غري مطلواب الميستدعي هو الطليب االنشاء أنّ  بيان املعاين

 مع نوع   لكلّ . والنداء والتمين، واالستفهام، والنهي، األمر،: مخسة الطليب فاالنشاء

 .ألصلي معناها عن اٌٌنارجة

 مثال الطليب االنشاء كالمكثري من  " نباء اخلضرالزهر الناضر يف " كتاب يف

و يف هذا البحث سيبحث الباحث عن . والنداء والتمين، واالستفهام، والنهي، ألمر،

 األمر والنهي فقد.

( هو طلب حصول الفعل من املخاطب 9۰١: ٢۰۰٧و األمر عند اهلامشي )

فعل املضارع اجملزوم بالم على وجه االستعالء. وله أربع صيغ، وهي: أ( فعل األمر، ب( 

 األمر، ج( إسم لفعل األمر، د( املصدر النائب عن فعل األمر.
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قد خترج صيغ األمر عن معناها األصلي إىل معان أخرى تستفاد من سياق 

الكالم. فاملعاين املقصودة هي اإلرشاد، والدعاء وااللتماس والتخيري والتسوية والتعجيز 

 (.٢29:٢٠۰٣فى ، علي ومصطواإلابحة والتهديد )

( هو طلب الكف من املخاطب على وجه 9۰١: ٢۰۰٧النهي عند اهلامشي )و 

 االستعالء.

قد خترج صيغ النهي والفعل املضارع املسبق بالم الناهية عن معناها األصلي إىل 

. فاملعاين املقصودة هي كالدعاء وقرائن األحوال معان أخرى تستفاد من سياق الكالم

: ٢۰۰٣)علي ومصطفى  واإلرشاد والتوبيخ والتأييس والتهديد والتحقريوااللتماس 

٢٦٣.) 

البن حجر  "ضر يف نباء اخلضرالزهر الن"فيكتاباألمر والنهي ثال وامل

 :العسقالنيكما يلي

 وليايل أايما فيالبحر فدلوه. دلوين: ألصحابا فقال -

. األمر فعل غةيص عل األمر هي"  دلوين"  الكلمة وهي خط، حتتها الكلمة هنا

 وجه على الفعل أيطلب احلقيقي املعين من ليس معنها أن الباحث وجد اجلملة، هذه ويف

(.  متساوية) لرفيق رفيق من أييت األمر كان إذا وهو اإللتمس املعين من ولكن االستعالء،

 .أصحابه إىل مرأي خضر حينما يعين
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 !فبعين. بكبوجهريب أيخي إن أما -

. األمر فعل غةيص ىعل األمر هي"  دلوين"  الكلمة وهي خط، حتتها الكلمة هنا

 علىوجه الفعل أيطلب احلقيقي املعين من معنها أن الباحث وجد اجلملة، هذه ويف

 .البائع ليبيعه إىل مرخضرأي حينما يعين .االستعالء

 .كاذاب بهالحتلف هلو اثقال: فقال -

غة فعل املضارع يص ى" هي النهي علالحتلفالكلمة اليت حتتها خط "

مقرون بالم الناهية ومعنها ليس من املعين احلقيقي أي طلب الكف على وجه 

.  إذا كان النهي حيتوي علي النصيحةاالستعالء، لكن من املعين اإلرشاد وهو 

 .لفباهللكي الحت البائعينصح إيل خصر يعين حينما 

الزهر النضر يف " كتاب يف الطليب االنشاء كالمِ  أنواع أمثلة من السابق املثال إنّ 

 مزيدا حبثا أنيبحث يريد حىت. خاّصة جاذبيةً  للباحث املشكلة هبذه جتذ" . نباء اخلضر

 إىل استنادا" الزهر النضر يف نباء اخلضر" كتاب يف الطليب االنشاء كالم أنواع عن عميقا

 الطليب االنشاء كالمِ  أنواع مخسة من اثنني سيبحث الباحث لكن معاين، علم استعراض

 .النهي و األمر:  مها
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 كتاب يف الواردة معانيهما و النهي و األمر صيغ عن الباحث سيكشف لذلك،

الزهر النضر يف نباء " كتاب يف النهي و األمر": بعنوان" الزهر النضر يف نباء اخلضر"

 ."نب  جرر العققناينال" اخلضر

 ُد البحث  الفصل الثاين: حتدي

يف   مها األمر والنهي من أنواع اإلنشاء الطليبيناقش هذا الباحث نوعني 

. يستخدم هذا الباحث بن حجر العسقالينال "الزهر النضر يف نباء اخلضر"كتاب 

 صياغة ترتيب يف البحث مشكلة الباحث كزري سو مدخل علم املعاين )دراسة معانية(. 

 :التالية املشكلة

بن حجر ال "اخلضرالزهر النضر يف نباء " كتاب يف والنهي األمر صيغ كيف .9

 العسقالين؟

بن حجر ال "الزهر النضر يف نباء اخلضر" كتاب يف والنهي األمر معاينكيف  .٢

 العسقالين؟

 أهداُف البحث  الفصل الثالث: 

 استنادا إىل حتديد البحث املذكور اغراض هذا البحِثهي:
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حجر بن ال "الزهر النضر يف نباء اخلضر" كتاب. ملعرفة صيغ األمر والنهي ىف  9

 .العسقالين

بن حجر ال "الزهر النضر يف نباء اخلضر" كتاب. ملعرفة معاين األمر والنهي ىف  ٢

 .العسقالين

 الفصل الرانبع: فوائد البحث

 النهي و األمر صيغ حول جيًدا فهًما البحث هذا يعطي أن عسى نظراي،

حجر بن ال"الزهر النضر يف نباء اخلضر "فىكتاب فيجملة بتوضيعهما ومعانيهما

 .العسقالين

 عملية يف شخص ألي املرجع إلضافة فائدة البحث هذا أنيفيد عسى عمليا،

 هذا نتائج تكون ذلك، إىل ابإلضافة. اجملتمع من أم الطالب ِمنَ  أكان البالغة تعليم

بن ال "الزهر النضر يف نباء اخلضر"كتاب  ىف دراسة ىف الرغبني للباحثني مفيدة البحث

 .حجر العسقالين

 الفصل اخلامس: الدراسات القانبقة
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استنادا إىل نتائج املالحظة املكتبية للدراسات السابقة، وجدِت الباحثُة بعض 

الكتاابت اليت تتعلق بدراسات حتليلية تبحث عن أنواع اإلنشاء الطلبيأو علم املعاين 

 للعمل األديب، منها: 

 بكلية وآداهبا، العربية اللغة بقسم طالب ،٢٠9١( 9٠99٠٠٣١)مشس األمني  .9

 جاغا كايل سوانن احلكومية االسالمية ابجلامعة اإلنسانية، والعلوم اآلداب

" . :٢ للجزء الكرمي القرآن يف األمر صيغ:"  البحث عنوان حتت يوغياكارات

 ويعلى حتت آية ١9 هناك :٢ للجزء القرآن ىف أنّ  على البحث هذا نتائج دّلت

 األمر، بالم املقرون املضاع الفعل صيغة يف ٢ و األمر، فعل صيغة يف ٦١ األمر،

 ىف ٢٦ و احلقيقي األمر ىف ١٧.  األمر فعل على النائب املصدر صيغة ىف ٣ و

 الكرمي القرآن يف األمر صيغ بعض تعرف أن البحث هذا مزااي. اجملازي األمر

 فقط، واحدة دراسة على البحث هذا يركز فهو التشابه أما. ومعانيه :٢ للجزء

 .القرآن ىف األمر صيغة وهي

نوري نور لطيفة. طالبة بقسم اللغة العربية، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،  .٢

،عنوان ٢۰9٣اجلامعة اإلسالمية احلكومية سوانن جونونج جايت ابندونج عام 

أّن ىف قصة  اإلنشاء الطليب ىف قصة احليوان كليلة ودمنة البن املقفع".حبثها "

ودمنة البن املقفع أنواع اإلنشاء الطليب ، استعمل هذا البحث احليوان كليلة 
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أما حتديد هذا البحث: ما أنواع اإلنشاء الطليب ومعانيه ىف قصة  .دراسَة بالغة

 . ٢۰9٣احليوان كليلة ودمنة البن املقفع 

 اآلداب بكلية وآداهبا، العربية اللغة بقسم طالبة( ٢٠9٣) ماسليلتولعريفة،  .٣

 عنوان حتت سورااباي أمبيل سوانن احلكومية االسالمية ابجلامعة اإلنسانية، والعلوم

 كالم من ٣2 لقمان سورة يف". لقمان سورة يف الطليب اإلنشاء كالم:"  البحث

 9 النهي، كالم ٧ األمر، كالم 92: وهي أنواع، 2 إىل ينقسم الطليب اإلنشاء

 هذا فإن فهو التشابه أما. النداء كالم ١ و االستفهام، كالم : التمين، كالم

 .البحث موضوع ىف فهو الفرق وأما الطليب اإلنشاء كالم عن يبحث البحث

واوان رضوان هللا. طالب بقسم اللغة العربية، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،  .١

اجلامعة اإلسالمية احلكومية سوانن جونونج جايت ابندونج،عنوان حبثه 

. استعمل هذا البحث ٢۰۰٧معانية( عام  دراسة) "االستفهام ىف سورة االنعام

منهجا حتليليا حمتواي، ركز الباحث حبثه على االستفهام وحده، واستعماالت 

 االستفهام يف اآلايت لديها معاين. 

، طالب بقسم اللغة العربية، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ، فاطر الرمحنمحدان  .2

جونونج جايت ابندونج،عنوان حبثه "االمر اجلامعة اإلسالمية احلكومية سوانن 

. والغرض من :٢۰۰. ٢۰۰٧معانية( عام  دراسةوالنهي ىف سورة االعراف )
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هذا البحث: ملعرفة أنواع األمر والنهي ومعانيهما ىف سورة االعراف بوصف 

 البياانت اليت تتعلق هبما. 

نسانية ، اجلامعة أّم صافية، طالبة بقسم اللغة العربية، كلية اآلداب والعلوم اإل .٦

اإلسالمية احلكومية سوانن كليجاغا يوجياكرات، عنوان حبثها " أنواعاالمر ىف 

سورة االعراف".فأما مزااي هذا البحث: معرفة أنواعاالمر ىف سورة االعراف. وأما 

 عيوب هذا البحث هي البياانت اليت هي أقل توازان.

حبثًا يبحث فيه عن االنشاء  د الباحثجيتنادا إىل الدراسات السابقة، مل اس

ن موضوع أ. ولذالك بن حجر العسقالينال"الزهر النضر يف نباء اخلضر"كتابالطليب ىف  

 هذه الرسالة مهم وجديد ابلبحث عنه.

 اطار الفرر الفصل القادس: اإل

 أغراضه من التعبري صيغ يصف. العربية العلوم من فرعٌ  البالغة علم إنّ 

 (.1: ٢٠٠٧ زينالدينواياين،)

 وأتثري وتركيبها معناها حول هي جلملة،اب يتعلق علمي جمالٌ  البالغة أنّ  وقَاالَ 

 وييان، الدين زين) للمطالب املطابقة الكلمات اختيار ودقة ومجال عليها، الروح

 علم( 9: وهي دراسات ثالث هناك األهداف، هذه إىل للوصول لذلك(. 99: ٢٠٠٧

 .البديع علم( ٣ البيانو علم( ٢ املعاين،
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 على املعاين علم يساعد( :" ٦: ٢٠9١) وآصحابه اجلارم علي كتاب يف ذُكر

 اليت البالغة أغراض أحد على اشتملت احلال، مبقتضى تناسب كي مجلة عن التعبري

 .هبا احمليطة والقرائن ابجلمل تُعرف

 هبا يعرف وقواعد أصول املعاين علم :فهو املعاين علم عن اآلخر تعريف أما

 الغرض وفوق يكون حبيث احلال، ملقتضى مطابقا بيها يكون الىت العريب الكالم أحوال

 (.٧ :السنة دون ،والشهود١٦: 91٢٠ اهلامشي،) له سيق الذى

 :حيث من املعاين علم دراسات ندرس أن نستطيع

 اإلنشاء وكالم اخلرب كالم .9

 القصر .٢

 والوصل الفصل .٣

 .واإلطناب املساواة،اإلجياز. ١

 الكالم ينقسم. فقط اإلنشاء كالم املذكورة الدراسات من الباحثُ  يتخذ

 .طليب غري( ٢ و طليب  (9: قسمني إىل اإلنشائي

. الطلب وقت حاصل غري مطلواب يستدعي كالم هو الطليب االنشاء كالم

 (. ٢٠9١: علياجلارم) والنداء والتمين، واالستفهام، والنهي، األمر،: مخسة أنواعه

 األمر . أ
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 اجلارم علي. )األدىن إىل األعلى من االستعالء وجه على الفعل طلب هو األمر

: هو األمر عن( 1٢: ٢٠9٠ وهامبحسن،. أ) آخر تعريف(. ٢29: ٢٠9١ وآصحابه،

 .جلنوده القائد أمر: مثل االستعالء، وجه على الفعل طلب

( ٣( فعل املضارع اجملزوم بالم األمر، ٢( فعل األمر، 9 : وهي صيغ، أربع وله

 ( املصدر النائب عن فعل األمر.١فعل األمر، إسم 

 معان إىل األصلي معناها عن األمر صيغ خترج قد( 1٧:٢٠٠٧) يويون عند

 ( اإللتملس، ٢  ( الدعاء،9 : هي املقصودة فاملعاين. الكالم سياق من تستفاد أخرى

 ( اإلابحة.:  ( التهديد،٧  ( التسوية،٦  ( التخيري،2  ( التمين،١  ( اإلرشاد،٣

 عن ألمر صيغا خترج قد( :" ٢29: ٢٠9١) وآصحابه اجلارم عليّ  أّكده وهذا

 اإلرشاد هي املقصودة فاملعاين. الكالم سياق من تستفاد أخرى معان إىل األصلي معناها

 .واإلابحة والتهديد والتعجيز والتسوية والتخيري والتمين وااللتماس والدعاء

 النهي  . ب

 اأَلْدىنَ  ِإىَل  اأَلْعَلى ِمنَ  االستعالء وجه على الفعل عن الكف طلب هو النهي

 طلب هو( 12: ٢٠9٠) حمسن وهاب عند والنهي(. ٢٠9٠ وأصحابه، اجلارم علي)
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 املقرون املضارع وهي واحدة، صيغة وله .إلزام مع االستعالء وجه على الفعل عن الكف

 .الناهية بال

 من تستفاد أخر، معان   إىل األصلي معناها عن النهي صيغة هذه خترج وقد

 والتمين وااللتماس كالدعاء هي املقصودة فاملعاين. ألحوال قرائنا و الكالم سياق

: ٢٠9١ أمني ومصطفى اجلارم علي) والتحقري والتهديد والتأييس والتوبيخ واإلرشاد

٢٣:.) 

 املقتضى بسبب ولكن. املنع هو األصل يف النهي( ٢٠92: 11) شاطيب عند

 هذا. أصلي معىن للنهي واملخاطب،فليس املتكّلم وبسبب اجلملة اجلملة وتركيب احلال

 وهذا. ألحوال قرائنا و الكالم سياق من يستفاد ألصلي معناها من النهي خبروج مقصود

 معناها عن النهي صيغة هذه خترج وقد( ٢٦٣: ٢٠9١ علّياجلارم،) جلارم أّكدها الرأي

 هي املقصودة فاملعاين. ألحوال وقرائنا الكالم سياق من تستفاد أخر، معان   إىل األصلي

 .والتحقري والتهديد والتأييس والتوبيخ والتمين وااللتماس واإلرشاد الدعاء: مثل

 فكري التايل:اعتمارا إىل خلفية البحث السابقة، حنصل الباحثة اإلطار ال

 

 



 

14 
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 انشاء طلبي

 أمر نهي

 صيغة

 

 فعالألمر.1

المضارعالمجزوم.2

 بالماألمر

 اسمفعالالمر.3

المصدرالنائبلفعالالم.4

 ر

 

 معنى

 

 الدعاء.1

 االلتماس.2

 االرشاد.3

 التمني.4

 التخيير.5

 التسوية.6

 التعجيز.7

 اإلباحة.8

 التهديد.9

 

 صيغة

فعاللمضارعالم.5

 قرونبالمناهية

 

 معنى

 الدعاء.1

 االلتماس.2

 االرشاد.3

 التمني.4

 التحقير.5

 التهديد.6

 التوبيخ.7

 التأييس.8



 

15 
 

 نظاميات الرتانبةالفصل القانبع: 

 :هي البحث هذا فنظاميات املرجوة، النتائج على للحصول

 البحث، حتديد البحث، خلفية على الباب هذا يشمل. مقّدمةٌ : األّول الباب

 البحث منهج الفكري، اإلطار السابقة، الدراسات البحث، وفوائد فالبحث أهدا

 .الكتابة ونظاميات وخطواته،

يشمل هذا الباب على الدراسات النظرية حول  .الباب الثاين: اإلطار النظري

 .البالغة، علم املعاين وكالم اإلنشاء الطليب وأنواع األمر والنهي وصيغهما ومعانيهما

 منهج اليحث و خطواته: الثالث الباب

 والنهي األمر معان حتليل على الباب هذا حيتوي. والتحليل املناقشةالباب الرابع: 

 العسقالين حجر البن" نباءاخلضر يف النضر الزهر" كتاب كتاب يف وصيغهما

 ..واالقرتاحات النتائج على الباب هذا يشمل. اخلامتة: اخلامس الباب

 

 


