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 شكر وعرفان

 
منحنا حمد اهللا عز وجل الذي وفقنا في إتمام هذا البحث العلمي، والذي ن

  .والعزيمة فالحمد هللا حمدا كثيرا الصحة والعافية
" نعيمة بن ترابو"توجه بجزيل الشكر والتقدير إلى األستاذة المشرفة ن

  .ائح قيمة طيلة انجاز هذه المذكرة على كل ما قدمته من توجيهات ونص
ولألساتذة األفاضل أعضاء لجنة المناقشة الشكر المسبق على مالحظاتهم 

  .القيمة التي أنا عاملة بها بإذن اهللا
 لى كل من ساعدناإغة العربية، ولشكر كل أساتذة قسم اآلداب والنكما 

مواصلة من قريب أو من بعيد حتى ولو بكلمة طيبة زادتني قدرة على ال
  .واالجتهاد

الم على سيدنا وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمين، والصالة والس
  .م، وعلى آله وصحبه أجمعينمحمد صلى اهللا عليه وسلّ
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  مقـدمـة

  

  

 

 

 



	:            مقدمة
 

 أ 
 

 العقولمن الدراسات، فهدفها توصيل المعاني إلى كبيرا  اهتماما البالغة تناللقد  
ة المناسبة، و األلفاظ ين، وذلك باختيار األساليب البالغيوالتأثير في نفوس المخاطب

 هذا األخير الذي هي البيان، البديع، و المعاني، : علوم ثالثة ف منتتألّالفصيحة، فهي 
ن وجوب مطابقة الكالم لحال ه يبيأمرين أحدهما أنّب عنىيموضوع دراستنا  هو

 و ال فصيحا ن أن القول ال يكون بليغابيي ثانيهما ي يقال فيها، والسامعين و المواطن التّ
ا بمعونة منًهو دراسة ما يستفاد به الكالم ض ،ثالثهمال فيه يى  يالئم المقام الذي قحتّ

ا يفهم من ه يؤدي معنى جديديريك أن الكالم يفيد بأصل وضعه معنى، ولكنّفالقرائن 
به  اهتمشاء الطلبي الذي خص بالذكر اإلننو من مباحث هذا العلم اإلنشاء و  ياق، الس

تفنن في القول لخروجه عن أغراضه الحقيقية إلى أغراضه  من ما فيهلالبالغيون 
  .المجازية تفهم من سياق الكالم

ص يزخر باألغراض النّ أنمن األسباب التي دفعتنا إلى اختيار هذا الموضوع 
    .أردنا دراستهافالبالغية 
األمر و النهي  و " البحث الموسوم ب اإلشكال الذي يحاول أن يدرسه هذا و

في اإلجابة عن " الشابي"فاعلية السياق في تحديد المعنى في ديوان أغاني الحياة لـ
      : األسئلة التالية 

األمر و  من أسلوبي ما هي األغراض و المعاني البالغية التي يخرج إليها كل 
  في تحديد داللتهما؟ ياقو ما دور الس نهي بحسب ما يقتضيه سياق الحديث؟ال

    قسمنا البحث إلى مقدمة و فصلين و خاتمةو لإلجابة على هذه اإلشكاليات 
    ، "ياق في تحديد معناهاألمر ودور الس"يندرج الفصل األول تحت عنوان   
، فضال عن ذلك تضمن هذا الفصل صيغ األمر لغةً و اصطالحاًمفهوم األمر  متناوالً



	:            مقدمة
 

 ب 
 

و إخضاعها للتحليل .ياق في تحديد معناهضافة إلى دور السوأغراضه البالغية، باإل
  .عتماد على نماذج شعرية من الديوان البا

حيث تناولنا "النهي ودور السياق في تحديد معناه "أما الفصل الثاني الموسوم بـ ف
ي فيه تعريف النهي لغة واصطالحا، وصيغته، وكذلك تناولنا األغراض البالغية التّ

ثم جاءت   .و تطبيقها في الديوان ياق في تحديد معناه،ب النهي مع دور السيفيدها أسلو
  .ي تضمنت جملة من النتائج المتوصل إليهاخاتمة هذه الدراسة التّ

ي الذي يقوم التحليل الوصفيالمنهج  ولطبيعة الدراسة كان المنهج الغالب هو   
  :در ومراجع نذكر منهالى مصاعمدنا تعاوقد ،  بوصف الظاهرة اللغوية و تحليلها
رؤى في البالغة العربية دراسة  و كتاب ،)الشابي(ديوان أغاني الحياة لـ 

البالغة  ، و كتاب) أحمد محمود المصري(تطبيقية لمباحث علم المعاني لـ 
علم المعاني  و أفنانها البالغة فنونها و كتاب ،)عبده عبد العزيز قلقيلة(االصطالحية 

هادي (علم الداللة التطبيقي في التراث العربي لـ كتاب  ، و)  فضل حسن عباس(
  .)نهر

صعوبة تحليل قصائد الديوان لغرض تكمن في  ناي واجهتومن الصعوبات التّ
  .دراستها

اهللا عز وجل على توفيقه لنا و وفي ختام هذه المقدمة ال يسعنا سوى أن نشكر 
يد المساعدة  من قريب أو من كما نشكر كل من قدم لنا  ،تسديد خطانا  و تسهيل بحثنا

التي أفادتنا بمالحظتها " نعيمة بن ترابو"األستاذة المشرفة بعيد و نخص بالذكر 
مة إلنجاز هذا البحثوتوجيهاتها القي.  
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  :الفصل األول

نى األمرياق في تحديد معدور الس.  
  

  تعريف األمر: أوال

  صيغ األمر: ثانيا 

  ألمراألغراض البالغية لصيغة ا: ثالثا

  ى األمرياق في تحديد معندور الس: رابعا
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لقد نظر البالغيون إلى الكالم فوجدوه ينقسم إلى قسمين ال ثالث لهما وهما الخبر 
اإلنشاء هو الكالم الذي  فإن"واإلنشاء، فإذا كان الخبر ما يحتمل الصدق والكذب، 

إذا  يتحقق إالّ يحصل والمضمون الكالم ال  اليحتمل الصدق أو الكذب لذاته، ألن
، واإلنشاء ينقسم إلى ضربين طلبي )1("ن مدلوله متوقف على النطق بهإ: تلفظت به أي
وينحصر  )2(يستدعي مطلوبا غير حاصل وقت الطلب، اهو م فأما الطلبي"وغير طلبي، 

 فأنت تأمر أو تنتهي أو «األمر، النهي، التمني، االستفهام، النداء،:في خمسة أنواع وهي
أو االستفهام، ، أو النهي  ،تسأل ولذلك سميت إنشائية، ألنها تطالبك أن تنشأ شيئا باألمر

وأنت مطالب معه أن تفعل شيئا، من أجل ذلك سموا هذا  فليس واحد من ذلك إالّ
، وبالنسبة لإلنشاء الذي هو موضع اهتمام البالغيين )3( »األسلوب أسلوب اإلنشاء

  .اإلنشاء الطلبي ووه البالغية عدد من الدالالتبالختصاصه 

خص بالذكر األمر نالتحليل أساليب اإلنشاء الطلبي وو ،وسوف نفصل بالدراسة
قد تخرج عن داللتها األصلية إلى دالالت أخرى  التّيوالنهي، وهذه األساليب اإلنشائية 

في ه يسهم ياق له صلة وطيدة بمظاهر علم المعاني كما أنّتفهم من سياق الكالم، فالس
م بالثبات تغيير معنى الجمل، ويساعد في تحديد داللتها، وإذا كان األسلوب الخبري يتس

فإن األسلوب اإلنشائي يتسويتهام بحركة الداللة وحي.  

  :تعريف األمر-أوال

ْأمره َأمرا األمر نقيض النهي، َأمره بِه وَأمره ي« ورد في لسان العرب أن: لغة-أ
ك أن تفعل ولتَفْعل ويَأن تَفْعل فمن قَبَِل َأمره، تقول العرب َأمرتُ : أي رمتَْأو ِإمارا فَ

                                                 
  .105، ص2006ط، .ار غريب، القاهرة، مصر، دفن البالغة، د: عبد القادر حسين )1( 
 ابن خلدون للنشر والتوزيع، ، )دروس ودراسات(بحوث منهجية في علوم البالغة : ابن عبد اهللا شعيب أحمد )2(
  243، ص2004ط، .،د

، 2004، 1في فلسفة البالغة العربية، علم المعاني، دار الوفاء ، االسكندرية، مصر، ط :حلمي مرزوق ) 3( 
  .179ص
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أمررتُك بأن تفعل والمعنى وقع األمر بهذا الفعل، واألمر واحد األمور يقال أمر : قال
  .)1( »رالحادثة والجمع أمو :فالنٍ مستقيم وأموره مستقيمة، واألمر

أمرتُ فُالنًا َأمره أي َأمرته بما ينبغي له من الخير، « كما ورد في أساس البالغة
ال :أتمر رشد أي ي فالن ال: مستبد، يقال: امتثَلْتُ وفالن مْؤتَمر: وَأتمرتُ ما َأمرتني به

 .)2(»يأتي برشد من ذات نفسه ولك علي أمرة مطاعة أي تَْأمرني مرة واحدة فأطيعك
األمر معناه طلب فعل ما واالستقامة واالمتثال  ويين يتضح أنمن خالل التعريفين اللغ

  .والطاعة

الخطيب (فه األمر هو النوع األول من أساليب اإلنشاء الطلبي ويعر: اصطالحا-ب
صيغته من  ومن أنواع اإلنشاء األمر، واألظهر أن«: بقوله) ه739ت ) (القزويني
أكرم عمرا ورويد بكرا موضوعة : وليحضر زيد، وغيرها نح: الم نحوالبـ  ةالمقترن

لطلب الفعل استعالء، لتبادر الذهن عند سماعها إلى ذلك وتوقف ما سواه على 
  )3(.»القرينة

األمر من أنواع األساليب اإلنشائية،  لألمر نالحظ أن "القزويني"من خالل تعريف 
هة وله صيغ منها المقترنة بالم األمر واسم فعل األمر، وهو طلب فعل على ج

  .االستعالء

 "كاكيالس"على جهة االستعالء كما قال : ال أقول): "قليقلة(األمر عند  أماف
ومحدثين بل أقتصر على قولي إن األمر هو ، وسائر البالغيين قدماء  ،" القزويني"و

                                                 
  .125ص. ت.، د1دار صادر، بيروت، لبنان، ط ، 1، مج)ر.م.أ(لسان العرب، مادة : ابن منظور ) 1(
، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 1ج ،)ر.م.أ(محمد باسل عيون السود، مادة : أساس البالغة، تح: الزمخشري) 2(
  .33، ص1998، 1ط
دار الفكر العربي،  ،رحال عكاوي : المعاني والبيان والبديع، تحااليضاح في علوم البالغة : الخطيب القزويني ) 3(

  .241، ص2000، 1بيروت، لبنان، ط
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واألمر البالغي أكثر من ، من وجهة نظر البالغة طلب حصول الفعل ذلك أننا ندرسه
ني لن أقصر في حق األمر على سبيل االستعالء فقط، رى، ثم إنّاألمر الحقيقي كما سن

األمر الحقيقي لن يكون على سبيل االستعالء فقط، بل على سبيل  نألبل سنبدأ به 
ا، أما إذا اختلفا كالهما االستعالء واإللزام فإذا تحقق هذان الشرطان كان األمر حقيقي   

األمر حينئذ يخرج عن معن أو أحدهما فإناه الحقيقي ويكون أمر1( "اا بالغي(.  

األمر على حد قوله هو طلب حصول الفعل على  من خالل التعريف يتضح أن
  .جهة االستعالء واإللزام، وأن هناك أمر حقيقي وأمر بالغي

طلب فعل على وجه االستعالء والتكليف واإللزام بمعنى «واألمر بصفة عامة هو 
ممن يخاطب أو يأمره سواء أكان ذلك في الواقع أم  أن األمر يرى نفسه أعلى منزلة

  .)2( » ال، وهذا التكليف ال يكون حاصال وقت الطلب وهو إنشاء طلبي

و هو أن يكون األمر أعلى مرتبة من العلّ و واالستعالء، أنفالفرق بين العلّ«
ا االستعالء أن يعداألمر نفسه عاليا، سواء أكان عال المأمور منه حقيقة، أما في الواقع ي

  .)3( »أم ال، والذي مشى أكثر البالغيين اشتراط االستعالء في األمر

  

                                                 
 م،1992_هـ3،1412البالغة االصطالحية، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، ط :عبده عبد العزيزقليقلة) 1(

  .151-150ص
البديع المعاني، دار الكتاب الجامعي، العين، -لبيانالبلسم الشافي في علوم البالغة ا: فواز فتح اهللا الراميني ) 2(

  .186، ص2009، 1اإلمارات العربية المتحدة، ط
، 1،2010، كتاب ناشرون، بيروت، لبنان، ط)المعاني والبيان والبديع(التسهيل لعلوم البالغة : زكريا توناتي ) 3(

  .45ص
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األخرى في طلب أي فعل  منابولألمر أربع صيغ تنوب كل منها : صيغ األمر -ثانيا
  )1( :من األفعال على وجه االستعالء واإللزام وهذه الصيغ هي

عل األمر في مجموعة من ورد ف" أغاني الحياة"من خالل ديوان : مراألفعل - 1
  :القصائد الشعرية، ومن بين هذه القصائد نذكر األسطر التالية

أبو القاسم (قول  "أيتها الحالمة بين العواصف"  ورد فعل األمر في قصيدة
  )2( ):ابيشال

   يدشر ري، غَ جودي الوف دسفْم            لقٌخَ اسا النَّمنَّ،ِإ..اسي النَّمهِفْافَ

و ديهِعم يحيون لْي ظُفممِثْاِإل ة             و عيشي طُي فرِهحالم كودم   

ل كل بينها و بين الطبيعة فتحو ، عندما يوحداألسطر يأتي تقديس الشاعر للمرأةفي هذه 
وعندئذ تصبح  ،لطهارتها وجها زهرة جميلة إلى امرأة و تصير كل نغمة رقراقة مثاالً

اءت أفعال األمر متمثلة فج .ة المتحررة التي يجدها في المرأةلطبيعة المثالية الخالصا
    .فاألمر حقيقي من حيث هذه الصيغة)عيشي  ،دعيهم ،افهمي(في

  .)3( "الصباح الجديد"في قصيدة كما يتجلى قوله 

  راح                         ـيا جِـاسكُني  

 ونا شُجي يكُتاس و  

النّم دهاتَ ع                         احـو  

                                                 
- هـ1430، 1النهضة العربية، بيروت، لبنان ط في البالغة العربية علم المعاني، دار: عبد العزيز عتيق )1(

  .75ص م، 2009
  .164ص ،2011 ط،.د تونس، صفاقس، صامد، دار الحياة، أغاني ديوان: الشابي القاسم أبو ) 2(
  .170ص :المصدر نفسه )3(
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  نُونو زمان الجـ

  ــباح                          الصوَأطَلَّ 

  رونمن وراء القُـ 

مجتمع مثالي يجد فيه ذاته ر من تبعات الماضي و جراحه للسعي نحو الشاعر تحر  
ي يوحي بالشدة الذّ) اسكني ،اسكتي(عل األمروقد جسد ذلك في ف. بصبر و حزم ،حلمهو

و الحزم ،فقد مات عهد النّواح و أطّل الصباح من وراء القرون فيطمئن نفسه، 
وأساريره بهذا الحلم الجميل الذي يراوده لذلك نرى حتمية هذا السكون و السكوت فقد 

  . ل ة و األمدفن األلم ،و أذاب األسى ساعيا نحو الصباح الجديد الذي يعطيه الحيا

  )1("مأتم الحب "وقوله أيضا في قصيدة 

  يبالمذ نِزالح نم يكا فمبِ لبا قَي كابفَ 

  فَاذْرِفي يا مقْلَةَ اللَيِل ،الدرارِي عبراتْ 

  وادفنيه بِجالَل ، في ضفَاف الشَفَق

طفولته وهما في سن اعر بحب عذري خالص بعد موت حبيبته وهي رفيقة يتغنى الشّ
المراهقة ، ماتت و تركته يندب الحب و يرثيها ، إذ بقيت في نفسه حاضرة ، وكان 
يسيطر على هذا الشعر لون من الحزن، و الكآبة، و الحنين ،فوردت أفعال األمر لطلب 

وهذا ) ابك ،اذرفي ،ادفنيه(حصول الفعل وكانت صادرة من األعلى إلى األدنى وهي 
  .ألمر الحقيقي ما يسمى با

  

                                                 
  .32ص: الديوان) 1(
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  )1( :وقوله أيضا 

 رّرِغْالتَّ ْلتيد شرِعيا على سعِم ـُالز   ورهـ

اتْ ورة تَالرنَ كفُهو حَأ َلوورـَ اد   ديرـالغ

البلبل شاعر أحالم الربيع إلى الغناء ليبصر أمالً جديدا، بدالً من " ابيالشّ"يدعو 
 ل ،رتّ(ه ، فنلحظ أن صيغة فعل األمر ممثلة في األحزان، و المتاعب المرهقة لقلب

  .و هذا أمر حقيقي أيضا  )اترك

  : )2(" عازف أعمى"وقوله في قصيدة  

  جوم ـصر النُّـبتُ ِإن كُنْتَ الَ*** ي نَّـعى قَلْبِك المهون علَ

  ابذَحانك العـفيها بَِألواقْنَع  ***ياة ، ـَه الحـلَِإ مدـاحـفَ

  .ربابـي والـة النَّاـمن آه*** ياِليا شَاءت اللَّموعشْ، كَ 

  اعر في هذين البيتين يطلب من عازف الموسيقى وهو أعمى ال يبصر، فالشّ
الطبيعة قد  ، المعذب و كأن يطلب منه أن يحمد اهللا رغم معاناته من فقدانه للبصر

ف من صدمة األعمى ألن المبصر ليس أسعد حاصرته لتقضي عليه ،و يحاول أن يخفّ
ا من األعمى لما يراه في هذا الوجود ، وتمثلت أفعال األمر في حظ)ن ،احمد ،اقنع،هو 
     ) .األعمى العازف(إلى األدنى ) الشاعر(وكانت صادرة من األعلى ) عش

  )3(":؟تحت الغصون "كما يتجلى قوله في قصيدة 

  "ونِزالح ى ورالذُّ لىي عشمي           مِالَحة اَأللَّح وهفَ َليي اللَّرِظُانْ" 

واسمي الغَعفَ اب،هو ثَيقالكَ ةُارى غنَّتَ        نِوا المنَبونِـــــمـي  
                                                 

  .217ص: الديوان ) 1(
  .83ص: المصدر نفسه)2(
  .180ص: المصدر نفسه)3(
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 اعر في هذه األسطرفالشّ) انظري، اسمعي (األمر و هي  فهنا وردت أفعال
النزوع العاطفي ، و جاءت وصفًا لمغامرة يصف خلوة كانت في منتهى الصراحة ، و 
و يستحضر  ، كما يستعيد فيها ذكرى حالمة واقعية تعبر عن رغبة مكبوتة عند الشاعر

   ، كذلك لحظة عزيزة عليه ، وهي التقاؤه بتلك الفتاة التّي بثّها أشجانه و أحزانه
و الهدوء  ،التوترالشيء الذي تتميز به هذه القصيدة أنّها رحلة نفسية رصدت حاالت و

                  .التّي صاحبته مع رفيقته 

  )1( :وأيضا نجد صيغة فعل األمر في قوله

نَحاموينّوي السالر حالفرو الَم ***ي يح رِيفَج ءواا ضلمنْشُود.  

محوارينتَه ي، فَقدد تُ في كَوأسِ*** مالي نالظَ نٍ موشالَمِ ميد.  

اَألس ني مذينأنْق َأم تَ*** ى، فَلقَدتُ الَ أسيسيطجودَل ومح يع.  

  .ودوشُدي من عزمي المجه*** خي في مشاعري مرح الدنْيا وانْفُ

ثعوابةَي فارري الحملّي ي دع ، ***يددج ننَى مالم عَأتَغَنَّى م.  

اعر يطلب من حبيبته أن تمنح له السعادة هذه األبيات الشعرية الشّنجد في إذ  
، فقد والفرح، وأن تنقذه من الحزن واألسى الذي عاشه لعّل تبعث له الحياة من جديد

 ، بعينهن ا و أحب نساءا ماديا صريحالشّاعر حب ا و أحبالشّاعر نضج باكر ذلك أن
تحة بعيدة كل البعد عن الرقابة ، و مليئة بالمغريات منفيئة انتقل في بيئة مغلقة إلى بو

و جاءت صيغة األمر مجسدة في  فساهم ذلك في إذكاء الجانب الغريزي في نفسه،
  ) .أنقذيني ،انفخي ، ابعثيامنحيني ،ارحميني ،"األفعال 

    
                                                 

  .134ص: الديوان)1(
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  )1( :كما يتجلى فعل األمر قوله أيضا 

 يانِ، َأوي الوِدف ْئتا شي محرامقَ التِّالْلوفَو.  

  .ي ظلِّها الوارف ِإن خفْت الكالَْلف بِضيوار

غضشَوامي اَألعاباألفْكَ، وف ارالظِّلَي ص تاْلم.  

تُغَنّي، ف يحي الرعمواساْلي شَمارِيخِ الجِب.  

اربضي  امرحي،(من خالل هذه األبيات نالحظ صيغة فعل األمر ممثلة في 
، وجاء الطلب فيها حصول شيء لم يكن حاصال وقت الطلب )واسمعيوامضغي، 

فالشاعر حّل  وكان الطلب فيها صادرا من األعلى إلى األدنى، وهذا هو األمر حقيقي
مستشفيا و هناك فوق الطبيعة العذراء الساحرة " من الشمال التونسي"صيفًا بعين دراهم 

المجللة بالسنديان قضى عهدا شعريا ، خالصا  و الغابات الملتفة الهائلة ، و الجبال الشم
حر و األحالم ،و في األسطر الشعرية صورة صغيرة من صور الحياة للشعر ، و الس

  .  بين تلك الجبال ،و األودية و الغابات

  )2( :وقوله أيضا

و رودي ِللْوثالباء الظِِّل،وواَألض يِل ،النَبِيِل***  ومالج، رِيكي عف.  

  تَاجا ،من الضياء الجميلك لَ***  وِيـالشَّمس و السماء تُسَدعي  و     

رهزي معدونِـُصالغُ و غَييـش  *** َأبِ ـكوراق ورده وِلطلُالم  

                                                 
  .162ص :الديوان)1(
  .168ص: المصدر نفسه )2(
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قد جاءت على وجه اإللزام ، و التكليف ) البثي ،دعي ( نجد صيغة فعر األمر 
يكن حاصال وقت الطلب ،وهذا أمر حقيقي من حيث هذه حيث طلب حصول شيء ، لم 

يدعو الشّاعر في هذه األبيات الحبيبة إلى المكث في الطبيعة مع أشيائها علّها الصيغة 
بقائها جميلة ، و يتخطّرها أمام عينيه جزءا من المكان الساحر المحيط فتعوض 

  .خسارته خالل فراقهما المتهيء

  )1( :كما قال أيضا

  يمحالج اتنََّأ  احِا صي يننِّغَ    

           و اسقي الآلالَنم             

اذكرى ،دعيني، اسمعي، (أفعال األمر وهي  من خالل هذه األبيات يتضح لنا أن
  ، حيث كان الطلب فيها صادرا من األعلى الى األدنى )أسرعي، احذري، ذكري، اسألي

اعر في هذه األسطر أن يحاول الشّ ، هذه الصيغة من خالل وهذا أمر حقيقي كذلك
،و أنّه كره االبتسام في حين أنّه لم يذق  ينسى ما يعانيه من الآلالم و لكن دون جدوى

  .      طعمه الحقيقي 

  )2( :كما يتجلى قوله أيضا

سالَحيـح ـَبأس اَأل فَاطْوِ*** اها ـاةسى فدي صكوع.  

  كـوعـي هجـا فـره***  جْـفَيالي فَواحلُم بِفَجرِ اللَّ

اعر ، حيث الشّ)فاطو، احلم(نجد في البيتين الشعريين وردا فعالن لألمر وهما 
فهو يعرض أمثلة للحزن و األلم و يطلب من قلبه  يعاني من آالم الحياة ومأساتها،

                                                 
  .48ص: الديوان)1(
  .73ص: المصدر نفسه)2(
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ين ، وهو مهموم البكاء ألن الدهر لن يسمع هذا البكاء فكيف يستمع الدهر البكاء اآلخر
وهذه الصيغة من صيغ األمر  منشغل بنفسه ليس لديه القدرة على سماع اآلخرين ،

  .الحقيقي

  )1(:"السعادة"في قصيدةوقوله أيضا 

وقُارص على الورد شْاَأل وواك ِئتَمدفِّي كَا       فا الغَهَأ ارو فِّي كَفها العدم  

واعكَ ْلمْأا تَممر نْالدالَا بِي مضٍض       و شُ الجمعورك فنَّا ،ِإيههنَا صم   

 ،)ارقص ،اعمل ، ارجم (نجد في هذه األسطر وردت صيغة أفعال األمر وهي   
عادة هذا أمر مستحيل في هذه الدنيا بسبب معاناته و األبيات يطلب الس فالشاعر في هذه

  .آالمه 

  )2( :قوله" احرةالس"أما في قصيدة 

شِ فاما ووبابِ طَرالشَّب ةضوي ر ***فَحـْاليورو وكُك ـدر هوم  

ّبعِ الحدنْش والشّـِي ـ ـِدلَّي رع ***سي الظَّالَِل فَكم رك يمنـرهم...  

انْسو فالح يقي رمفر ـاة، فالع ***ذَو إن ،بعرمجفّ نَى وعهيم.  

ل هذه و تشكّ قاء الذي جرى بينه وبين امرأة،اعر اللّفي هذه القصيدة يصف الشّ
وقد وردت  ة متكاملة لما تحتوي عليه من السرد ، و الوصف ، و الحوار،القصيدة قص

امشِ، دعِ، انسِ(دة في في األبيات الشعرية أفعال األمر مجس.(  

  

                                                 
  .      160 ص :الديوان )1(
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  )1( :كما يتجلى قوله

  يدرِ، فَ يعد، ب يقٌق، د مظاَن***  اةيالح امظَن نِإفَ.. ْلمَأتَ

 ، )تأمل(  في الفعل ممثلةمن خالل البيتين الشعريين نجد صيغة فعل األمر   
فكانت بين القبور روح فيلسوف قديم مجهول ، فجاءت تزور جسمها الذي أصبح  رمة 

آالمه الروحية ، و حيرته بالية في أحشاء التراب ، فأشفقت على الشّاعر المسكين من 
  .  مه الحكمة ، و تسكب في قلبه برد اليقين الظامئة ، فأرادت أن تعلّ

  )2( :كما قال أيضا

  .ماءرة الصّالصخْمثَْل  ونسيكُ***  هِإنَّعتَ، فَفَاهرِم فَُؤادي ما استَطَ

  واك، والخَصباءشْاَأل عِابِوزو*** ف و الدجى ي بِالمخَاوِيقوامْأل طَرِ

و ،بعالر هلَيع انْشُرر فَنْثُاوه قُو ***مجر دالرى، وقَصاعو اءْأسالب  

فاهرم، امأل، "من خالل األبيات نالحظ في كل مثال صيغة من صيغ األمر وهي 
وقت  ،، يطلب بها على وجه اإللزام والتكليف حصول شيء لم يكن حاصال"انشر، انثر

، هو بهذا العزم يصارع القدر و يغالب المصاب ، و هي  الطلب، وهذا أمر حقيقي
من شقاء، و ما ) الشّابي(مصارعة مألى بالمرارة تبرما على الحياة و هي نقمة ماالقاه 
  .تجرعته نفسه ، و هي دائبة في طريق المخاوف و األشواك

   )3( :و في موقع آخر قال  

  احهونُ احه ودوا صاتُمـــف، َأ     سـْـالعي بِهِلَاِإل هتَووا صدمخَْأ

                                                 
  .148ص :الديوان)1(
  .187ص :المصدر نفسه )2(
  18ص:المصدر نفسه)3(
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  هاحـمج يرد كاِئشَ كاتاد      فَهطاض يصمقَ هوحوا رسبِلَْأ

نالحظ في هذه األسطر تتحدث عن الشأن الوطني القومي بعثا لروح النضال ضد 
لدمار، و الموت، و الخيبة طاغوت األقوياء و المستعمرين ، شعر الشّاعر بأحاسيس ا

من جهة، و روح البناء و التأمل ،و الحياة من جهة ثانية في تمرد على االحتالل 
الفاجع مني به اإلنسان ، و األوطان فجاءت أفعال األمر بصيغة الجمع مجسدة في 

  .و هي من صيغ األمر الحقيقي ) أخمدوا ، ألبسوا(

›θèùθã#) ﴿:وجل له عزنحو قو: المضارع المقرون بالم األمر- 2 ø9 uρ öΝ èδu‘ρä‹çΡ 

(#θèù§θ©Ü u‹ ø9 uρ ÏM øŠ t7 ø9 $$Î/ È,Š ÏFyèø9 $# ∩⊄®∪   ﴾.)1(  

ورد المضارع المقرون بالم األمر في أبيات  )أغاني الحياة(من خالل ديوان 
  :شعرية، ومن بينها نذكر األسطر التالية

  )2(":أنسيم يهب"في قصيدة ) ابيأبو القاسم الشّ(قال 

  .رِاَألدها يد ىسِ قَوِي النُه***  فـْـمغْتَبِطَ النَعشْ في الحياة ولْتَ

كانت مسبوقة بالم األمر، وجاء الطلب فيها على وجه ) ولْتَعش(نجد صيغة 
 اإللزام واالستعالء حصول شيء لم يكن حاصال وقت الطلب، وهذا األمر الحقيقي

ة في هذا البيت الشعري على تهنئة شعري رد اعرفالشّ وجاء الفعل مقرونا بالم األمر،
  .عادة يتمنّى له الس من أحد أبناء عمومته "زفافه"اها بمناسبة تلقّ

  

                                                 
  .29اآلية : الحج )1(
  .224ص: الديوان )2(
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  )1( :ويتجلى قوله أيضا

اِإل اتَمي***  ْـفَلْتَه)! محمد النخلي(ام مفَانا َأجمجاجِ الدْل بِثط.  

رع مسبوق بالم األمر، وهذا وهو فعل مضا) فَلْتَهطل(في هذا البيت وردت لقطة 
الزعيم النقابي " محمد علي"، فالشّاعر في هذا البيت يتألم لموت اإلمام  أمر حقيقي أيضا

  .   من عينيه دماًو تهاطلت دموعه عند بكائه  لتونس ، فهو يتحسر لخسارته

  )2( :وقوله أيضا

 دلْتَشْهاونيالد التتَي غَنَّيلْم الشَّبابِ*** ا هحو،روعةَ اإلعابِج.  

وهذه من صيغ  وردت في هذا البيت مسبوقة بالم األمر" ولتشهد"نجد صيغة 
ث فالشّاعر يستخدم الثعبان فلسفة القوة المثقفة في كل مكان ، و تحد ، األمر الحقيقية

الثعبان إلى الشحرور بلغة الفلسفة المتصوفة حينما حاول أن يزين له الهالك  الذي 
فسماه تضحية ، و جعله السبيل الوحيد للخلود المقدس ، و هذا ما تقوم به  أوقعه فيه

سياسة الغرب تجاه الشعوب الضعيفة فتحاول قتل خصائصها القومية ، لم المتفرق من 
فيض الحنان و روعة اإلعجاب ، و حلم الشباب وكلّها معان يتوق إليها الشّاعر 

  .الشحرور

   

  

  

                                                 
  .226ص :الديوان ) 1(
  .203ص :مصدر نفسهال)2(



             معنى األمرالسياق في تحديد  دور                                    : فصل األولال
 

- 18 - 
 

  )1( :قال الشاعر اوكم

ي ونُكُِإنقَض وا قَدحروا، فَلْيكُ*** وا مي ونَُأوتَعوا اسوا لَذَبنكُون حالس.  

ـنَـفَلْيوا بِامـهدز ،وءتنَ *** اــنمـياغُون مـع الحلْمِ الجْلــيم.  

ـَُأو يهب***  وامـرحن يم لَهـإنَّ! وا امـفَلينَ   .ورصهوا هبةَ الليث الـ

، جاءت في هذه األبيات أفعال مضارعة )فليرحموا، فليناموا(يغة كل من فص
فالشّاعر كان يطلب من  ميه البالغيون باألمر الحقيقيمقرونة بالم األمر وهذا ما يس ،

  .الشعب التونسي النوم بسالم ،  و شبه هذا الشعب بالهصور الذي ينتصر على فريسه 

يما يخص صيغة األمر وصيغة المضارع خالل قراءتنا لألمثلة السابقة ف من
في جّل  ها وردت بنسب قليلة مقارنة بصيغ فعل األمرالمقرون بالم األمر، يتضح لنا أنّ

  .عند علماء البالغة مى باألمر الحقيقيوهذا ما يس قصائد الديوان،

واسم فعل  «)البالغة فنونها و أفنانها(و قد ورد في كتاب : اسم فعل األمر- 3
ما هو سماعي مثل صه بمعنى اسكت، ومه بمعنى اكفف، وآمين بمعن  األمر منه

من الفعل الثالثي مثل ) فعال(استجب، ومنها ماهو قياسي وهو ما كان على صيغة 

pκ$ ﴿:ىنحو قوله تعال. )2(»بمعنى أنزل) انزل(دراك بمعنى أدرك، و š‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ 

öΝ ä3 ø‹ n=tæ öΝ ä3 |¡àΡr& ( Ÿω Ν ä. • ÛØtƒ ⎯ ¨Β ¨≅ |Ê # sŒ Î) óΟ çF÷ƒ y‰tF÷δ$# 4 ’ n<Î) «!$# öΝä3 ãèÅ_ó tΒ $YèŠ ÏΗ sd Νä3 ã∞ Îm; uΖ ãŠ sù $yϑÎ/ 

öΝ çGΖ ä. tβθè=yϑ÷ès? ∩⊇⊃∈∪ ﴾)3(.  فعليكم في اآلية الكريمة اسم فعل أمر بمعنى الزموا.  

                                                 
  .241ص  :الديوان )1(
، 2009، 2، دار النفائس، عمان، األردن، ط1البالغة فنونها وأفنانها علم المعاني، ج: فضل حسن عباس )2(

  .153ص
  .105اآلية  :المائدة )3(
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، ورد اسم فعل أمر في قصائد شعرية ومن بينها "أغاني الحياة"ومن خالل ديوان 
  :التالية نذكر األسطر

  )1( :قال الشاعر

  .احبذُر الشَّوك يجنِ الجِري نمو*** يب اد اللَهِتَ الرمفَتَح! ارِحذَ

بمعنى ابتعد،  "احذر"اسم فعل أمر تقديره ) حذار(نجد في هذا البيت صيغة 
 ، يلتفت ر الشعب التونسي المظلوم من المستعمر الظالم، فاألمر حقيقييحذّ "فالشابي"

و غرهم  ، الشّاعر إلى الطغاة الجبابرة ، و إلى هؤالء الذين استغلوا و امتصوا دماءه
ي ه ينذر الطغاة بالثورة التّإنّ ، الجبروت فابتعدوا عن شرف اإلنسانية و مثلها العليا

تحطّم كّل شيء و تطغى مندفعة جارفة ، كما أنّه ينذر المستبدين بالنار الكامنة تحت 
سيفرقع كل شظية من حصون الظلم،            يبشّر باالنفجار المهول الذيالرماد ، و 
  . و االستبداد

  )2( :كما يتجلى قوله

ى يجوالدعسوا ى راحِ*** يدداء، ردغَي يعس.  

  )3( :وقوله

  مدهيي وبني ِإن الدهر! رويدك***  ر خَدهصغا َأيها الظُلم الميفَ

و يصف الظّالم  ،اة ويمعن في اإلنذار بيوم الثأرفالشّاعر يزداد شموخا أمام الطغ  
  .     بمعنى تمهل" رويدك"وجاءت صيغة  ،الذي يميل خده تكبراً بالمتكبر

                                                 
  .192ص: لديوانا )1(
  .24ص  :المصدر نفسه)2(
  .206ص :المصدر نفسه )3(
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  )1( :وقوله أيضا

يورخْ! كدال يدعنك بِالر الفَ*** يع وحصوّالص ءوضو اءضاحب.  

رويدا، (صيغة اسم فعل األمر وهي  الل هذه األبيات الشعرية نالحظ أنمن خ
فرويدا اسم فعل أمر بمعنى َأمهِْل، ورويدك بمعنى تمهل وهذا األمر حقيقي ) وريدك
  . ، فالشّاعر يسخر من المستعمر الذي يستهزئ بالشعب الضعيفأيضا

  )2( :وقوله أيضا

راعِ الصيوبشمي ا احديوي ر ***فالظَالمِ، كاألفعوان تَابِي ك .  

مى نجد في هذا البيت صيغة اسم فعل األمر رويدا بمعنى مهالً، وهذا ما يس
  .،فالصباح يمشي بتمهل في الظالم و شبهه باألفعوانباألمر الحقيقي

  )3( :وقوله أيضا

نْـ فَكَثْل الدمتح َأن كلَيع ا***يرقْرِهي بِوشتَما وي  هال تَريم  

بمعنى الزم وهذا "عليك "من خالل هذا البيت نجد صيغة اسم فعل األمر تتمثل في 
مى باألمر الحقيقيما يس.  

  )4( :وقوله أيضا

كي إليخَذْن !ف خَّرتَب ي فَفَقد اءمضري الهمع..  

                                                 
  .192ص  :الديوان) 1(
  .233ص: نفسه المصدر)2(
  .154ص : المصدر نفسه )3(
  .101ص :المصدر نفسه )4(
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كي إليئتُ ِل! خَذْنظَم كَفَقدكْأسرر، اَألمالكَد ،  

، فالشاعر يعبر عن عمق المأساة لفقده "إليك"ممثلة في  ة  اسم فعل األمرنجد صيغ
والده و حجم المسؤولية التّي تركها له ، فتحمل أعباء حياتية جديدة ،و يرى الموت فيه 
المخلص من هذه الحياة  و، آالمها و، همومها و، مسؤولياتها ، ليبعث من جديد فيعيش 

وبالتّالي يتخلص من عبثية الحياة و جهل أبناءها و يعيش فجرا جديدا و حياة أفضل ، 
  .في عالم مثالي تسوده المحبة و اإلخاء 

وردت صيغة " أغاني الحياة"خالل ديوان  من :المصدر النائب عن فعل األمر- 4
  :المصدر النائب عن فعل األمر في أبيات شعرية، من بينها نذكر األسطر التالية

  )1( ):أبو القاسم الشابي(قال 

  .بيالنَّح نِأالَ تَكُفُّ ع! َؤاديا فُ صبرا:كَم قُلْتُ

ابي والتقدير اصبر صبرا، فالشّ) اصبر(نجد صيغة المصدر النائب عن فعله 
  . وهذا أمر حقيقي  صابه من ألم،ألبه أن يصبر على ما قيطلب إلى 

  )2( :وقوله أيضا

  .ي تاجبِح ودسى رغْمِ الحفََأحظَى علَ* **سماحةً  بالوِصاِلي ودج! بَأزينَ

  .في كُلِّ ساعة! وسحقًا ِلعهد البعد*** قَا ما َألَذَها رعى اُهللا ساعاتَ اللّ

ا، شديد ابعد : أي" اسحقً"في هذا البيت نجد صيغة مصدر نائب عن فعل األمر 
عن فعل األمر، وهذا أمر حقيقي  وهو مصدر سحقَ بمعنى بعد أشد البعد، وقد ناب

                                                 
  .40ص :الديوان )1(
  .225ص: المصدر نفسه)2(
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من فقدان حبيبته لفقدانه لها ، و شدة تعلّقه بها وأن أجمل يعاني  اعرفالشّ، أيضا
 . اللّحظات عنده اللقاء ، و أصعبها البعد الشديد رغم الحاسدين فهو ليزال متعلّق بها 

ى صيغة من هذه الصيغ تشتمل عل نالحظ كال"من خالل قراءتنا لألمثلة السابقة  
يطلب بها على وجه التكليف، أو اإللزام حصول شيء لم يكن حاصال وقت الطلب، 

مى وأن الطالب أعلى منزلة ممن يخاطب سواء أكان ذلك في الواقع أم ال، وهذا ما يس
  )1( ."باألمر الحقيقي

وهذه الصيغ األربع فعل األمر، والمضارع المجزوم بالم األمر، واسم فعل األمر 
في  األمرأفعال  وقد وردت. الصيغ الحقيقية لألمر النائب عن فعل األمر هيوالمصدر 

  .الديوان بكثرة مقارنة بالصيغ األخرى

  :األغراض البالغية لصيغة األمر: ثالثا

فاستخدام صيغة األمر  المعنى الذي أوردناه لألمر هو المعنى الحقيقي لصيغته،"    
المألوف الذي تعارف عليه الناس في للطلب من األعلى لألدنى، هو االستخدام 

مخاطبتهم، وتبادل منافعهم، وفي مؤلفاتهم العلمية التي غايتها مجرد نقل المعارف، 
  )2(."وإفهامها لآلخرين

ف على وتر المألوف، فغايتها زغة الفنية في األدب لغة متفردة ال تعولكن اللّ"
تعبير عن ذات الشاعر، ليست مجرد التقرير أو اإلفهام، بل هي بالدرجة األولى 

وتجسيد لما يمور في وجدانه من أحاسيس، ومن ثم فإنّها غالبا ما تتجاوز في استخدامها 
استخدامات  لأللفاظ، والصيغ ذلك االستخدام المألوف البعيد عن الجدة، والطرافة إلى

                                                 
  .68ص،  2009األردن  عمان ،المفيد في البالغة العربية، دار البداية، : أبو مغلي سميح) 1(
،  2004،  2ن، المنصورة، طعلم المعاني في الموروث البالغي تأصيل وتقييم، مكتبة اإليما: حسن طبل) 2(

  .63ص
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ا في وجدان ا عن تجربة األديب، وأعمق تأثيرتعبير أخرى فنية، تكون أصدق
  .)1("المتلقي

فنية الخصبة إذ يتّخذها تلك االستخدامات ال ما يوجه عنايته إلىوالبالغي إنّ"
تأمل النصوص، ومنطلقه إلى تذوقها، واستشفاف ما توحي به من معانٍ،  فيركيزته 

  .)2("وما تشعه من دالالت

وعناية البالغيين ببنية األمر ال تقتصر على كونها بنية إنشائية طلبية، بل تتجاوز "
ى كونها بنية توليدية ال تعرف االلتزام بأصل المعنى، بل تحاول أن تنتج ما لم تتعود إل

اللغة إنتاجه، هذا المنتج الصياغي يعتمد على تحويل موضعي يخرج البنية عن أصل 
المعنى ويتيح لها منتجا صياغي3("ياقا يفهم من مجرى الس(.  

األولى حقيقية، والثانية غير  صورتان، أو داللتان األمر له أن سبق يتضحمما 
، أو بالغية تفهم من سياق الكالم، ومن المعاني التي يخرج إليها األمر )مجازية(حقيقية 

نذكر ما يلي ياق وقرائن األحوال المصاحبة له،يرشد إليها الس:  

وهو الطلب على سبيل االستغاثة، والعون، والتضرع، والعفو، ": الدعاء- 1
، وهو يكون بكل صيغة لألمر "المسألة) "ابن فارس(ك، ويسميه والرحمة، وما أشبه ذل

  )4(."يخاطب بها االدنى من هو أعلى منه منزلة، وشأنا

    ورد غرض الدعاء في أبيات شعرية" أغاني الحياة"من خالل ديوان 

  
                                                 

  .63ص :علم المعاني في الموروث البالغي تأصيل وتقييم: حسن طبل)1(
  .63ص: المرجع نفسه ) 2(
الوجه البالغي وأثره في السياق الشعري االندلسي، دار غيداء للنشر والتوزيع، : محمد عبيد صالح السبهاني )3(

  .96م،ص 2013/ هــ 1434، 1عمان، األردن، ط
  .77في البالغة العربية علم المعاني، ص: عتيقعبد العزيز) 4(
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  )1(":في فجاج اآلالم"في قصيدة  "الشابي"وخير شاهد على ذلك قول 

  فَظٌّ شَديد*** لزمان حماك ِإن ار !رباه

فالملحوظ في هذا البيت ال يكون األمر جاريا على حقيقته، إذ إن الطلب فيها ليس 
على جهة االستعالء واإللزام، بل على جهة الذلة، واالسترحام، فهو يطلب في هذا 

  .،و التضرع إليه الرحمة مع الخضوع له) عز وجل( البيت من اهللا

  )2(":إلى اللّه"آخر في قصيدة  وقال الشاعر في موضع

  !، فَاغْتفر يا إلَهِي...قَد َأنْطَقَ الهم قَلْبِي بالذَّي كَان!يا إلَهي

الشاعر نظم هذه القصيدة، وذلك تحت تأثير حالته  من خالل هذا البيت يتضح أن
     اهللا  النفسية التي عاشها يعصف فيها األلم، والقنوط بكل حقائق الحياة فهو يطلب من

)وجل عز (على سبيل التوسل، والتضرع، وهذا واضح في هذا البيت الشعري أن 
وإنّما هو دعاء ورجاء إلى  ،في البيتين السابقين ال يمكن أن يفهم بمعناه المباشراألمر 

، فقد انتبه الشّاعر إلى ما قاله  اهللا سبحانه و تعالى مع الخضوع له و التضرع إليه
ه يستدرك معتذرا ، و السبب في ذلك يعود إلى ما يختلج داخل نفسه من سابقا فإذا ب

  . مشاعر متناقضة تتراوح بين الشك ، و اليقين 

  )3(:ونجد كذلك في قوله

تملصي باتَنذَّبع قَد اكمحر      مالدـوــعِ اَلهتُون.  

  !َأن يكُون كُنْتَ تَرجو    لُّ ماقَد  ـيب، وكُـماتَ الحبِ

                                                 
  .75ص: الديوان)1(
  .105ص: المصدر نفسه )2(
  .64ص :المصدر نفسه)3(
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  .وما تَصرِفُه الشُُؤون   انِ  ـَصبِر على سخْط الزمفَا

لتحمل معنى الدعاء، وهذا ما يفصح عنه ) رحماك(فجاءت صيغة األمر مثال 
السياق من خالل تداعي األلفاظ فيما بينها فهي التي أنتجت لنا سياقا تضمن كل معاني 

ر في األبيات الشعرية ليست سوى دعاء وتضرع، ومناجاة الدعاء للمتلقي، فأساليب األم
 ا برحمتهولياذً ، اعتصاما بقوته) شأنه جّل( يتوسل بها المخلوق الضعيف على الخالق 

يذكر في هذه األبيات قصة حبه الذّي كان الموت لها بالمرصاد إذ استهدفت  فالشّاعر
الموت ألنّه يعد السعادة على هذه  ىيتمنّف حبيبته من بين يديه و تركته وحيدا معذّبا ،

األرض مستحيلة ، و كأن الروح اإلنسانية تستقر بالضيق ، و تحاول التخلص من 
  .قفص الجسد 

وذلك عندما تستعمل صيغة األمر، ويقصد بها تخيير المخاطب بين  :التخيير- 2
  .)1("األمور شيئين، أو أكثر، مع عدم السماح له بالجمع بين هذين األمرين، أو بين هذه

ورد غرض التخيير في أبيات شعرية، من بينها " أغاني الحياة"خالل ديوان من 
  )2(:نذكر األسطر التالية حيث قال

ها َأيوتالم! هىَأيماَألع را القَد!  

  .قفُوا حيثُ َأنْتُم َأو فَسيروا                              

لم يكن المقصود في السياق األمر، وإنّما التخيير، نالحظ من خالل هذا البيت، ف
ر بين أمرين هما إميقف الشّاعر وقفة  ،ا الوقوف أو السيروخير دليل أن المخاطب خي

                                                 
اإلسكندرية ،  ،لمعاني، دار الوفاءرؤى في البالغة العربية دراسة تطبيقية لمباحث علم ا: أحمد محمود المصري) 1(

  .76، ص2008،  1مصر  ط
  .173ص: نالديوا )2(
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شجاعة أمام الموت الذّي يهدده ، و يأبى إالّ أن يستقبل الموت بكّل ما في نفسه من أمل 
  .و  شباب ، و فرح 

  :)1(:مط، ما وجدته في الديوان إذ قالهذا النَّي جاءت على ومن المعاني التّ 

  ِإنَّهم لَن يرحموا  !فَلْينَاموا

  .َأو يهِبوا هبةَ اللَيث الهصور                      

فليس المراد باألمر في البيت الشعري اإللزام وطلب الفعل وإنّما أريد به التخيير، 
  .ا أن يناموا أو يهبوابين أمرين هما إم وقد جاء بصيغة األمر، فهو يخير

  )2(:وقوله أيضا

  ِإن يكُونُوا قَد قَضوا، فَلْيرحموا 

                           كُونالس نوا لَحذَبتَعكُونُوا اسي َأو  

ما   لتحمل معنى التخيير، وهذا) كونوافليرحموا أو ي(فَجاءت صيغة األمر مثال 
  .لسياقأفصح عنه ا

األمر، ويقصد بها التسوية بين أمرين  تستعمل صيغة ما وذلك عند": التسوية- 3
  )3(."أحدهما أرجح من اآلخرتلقي أن قد يتوهم الم

  )4(:األخرى التي يخرج إليها األمر هو التسوية ونجد ذلك في قوله ومن الدالالت

  رِفَهات الكَْأس، َأشْربها بِصبِإن كُنتَ تُطْلُبِني 
                                                 

  .241ص: الديوان)1(
  .241ص: المصدر نفسه)2(
  .77ص  رؤى في البالغة العربية دراسة تطبيقية لمباحث علم المعاني، : أحمد محمود المصري)3(
  .101ص: الديوان)4(



             معنى األمرالسياق في تحديد  دور                                    : فصل األولال
 

- 27 - 
 

  .َأو كُنْتَ تَرقُبني فَهات السّهم، َأرشُقُه بِنَحرِي

الشّ فالملحوظ أنتلت نكبته بوفاة والده رحمه ام األسى التي اعر قال القصيدة في أي
،و هي صرخة من صرخات النفس المملوءة باألحزان ،و الذكريات ، وشظية من اهللا

ياة ،فجاءت صيغة األمر لتحمل معنى م على صخور الحشظايا هذا القلب المحطّ
هم ألنالنتيجة في الحالتين  التسوية ،حيث قد سوى بين أمرين ،فالكأس يتساوى مع الس

  .واحدة 

، طلب األمر المحبوب الذي يرجى حصوله إما لكونه مستحيالً وهو": التمني- 4
  )1(.ا غير مطموع في نيلهوإما   لكونه ممكنً

األخرى التي يفيدها أسلوب األمر هي التمني وقد ورد في من المعاني البالغية  و
  )2(:الديوان قوله

  .في سبِيِل الحياة، فَمن نَام لَم تَنْتَظره الحياةْ؟انْهض، وسر الََأ

من خالل هذا البيت يتضح َأن األمر لم يكن على سبيل اإللزام والتكلف، وإنّما 
خاطب  أن يستمر في الحياة والنهوض إلى المستقبلعلى سبيل التمني، فهو يتمنى 

الشّاعر من خاللها الشاب شقيقه وليد التربة التونسية العربية اإلسالمية ، و أهاب به أن 
يفك عنه األغالل فيتحرر من ضروب االستعباد و األوهام ، و دعا شعبه إلى تحطّيم 

  .ل و األرواحوالقيود المكبلة لألجساد و العق

  )3(:ي قوله أيضاوجاء ف

                                                 
عمان،  سراء،اإلوالبالغة والعروض، دار الموسوعة المختارة في النحو والصرف: يوسف عطا الطريفي )1(

  .274ص ،2009 ،2األردن،ط
  .93ص: الديوان) 2(
  .240ص :مصدر نفسهال) 3(



             معنى األمرالسياق في تحديد  دور                                    : فصل األولال
 

- 28 - 
 

  . بِنَحيبِ، ونَواحِ، وَأنين*** َألَا فَابك معي !َأيّها اللَّيُل

فتوجيه األمر بالبكاء إلى اللّيل ليس أمرا بمعناه الحقيقي، ألن اللّيل أمر معنوي ال 
ا بعيد المنال، أو يستحيل تحقيقه، وهذا يعقل حتّى يطلب منه أو يجيب، فهو يتمنى أمر

  .ل على نفسية الشاعر الحزينةدي

ويتحقق هذا المعنى إذا كان األمر من أعلى إلى أدنى، ال ": النصح واإلرشاد- 5
  )1(."على سبيل اإللزام أو كان من كالم الحكماء بقصد النصيحة الخالصة

ويخرج األمر إلى أغراض يفصح عنها السياق أال وهو النصح واإلرشاد كما في 
  )2(:قوله

لِّ يصّفَِإن اَ قَلْبِي ِإلَى اللَّه تَ آتوالم.  

الَةّالص رغَي قَى لَهالَ تَب لِّ فَالنَاَزِعص.  

واإلرشاد فهو ينصح  صحاألمر أريد به الن أن البيتين فالملحوظ من خالل هذين
ل ه مفتاح لكالة، ومناجاة اهللا سبحانه وتعالى، واللجوء إليه ألنّمخاطبه ويرشده إلى الص

، فيطلق الشّاعر صرخة ايمان مدوية ألنّه يعتبر أن الصالة هي السالح  أبواب الخير
  . الوحيد أمام الموت 

  )3(:كما يتجلى قوله أيضا

  النَّومِ ولَّى شَبابه َأفيقُوا فَلَيُل

                          الَِئماحِ عبالص تْ ِلَألالَءالَحو.  

                                                 
  .74رؤى في البالغة العربية دراسة تطبيقية لمباحث علم المعاني، ص :أحمد محمود المصري) 1(
  .97ص: الديوان )2(
  .118 ص: لمصدر نفسها)3(
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  )1(:وقوله أيضا

  َأفيقُوا وهبوا هبةً ضيغَميةً

                        ماثنِ جبي الجتُ فووا فَالممجالَ تَحو.  

من المعاني التي جاءت على هذا النمط أيضا النصح واإلرشاد، وقد جاءت 
بصيغة األمر فهو ينصح المخاطب ويرشده، وقد عبر بصيغة األمر لبيان رغبته 

اعر يدعو رجال فالشّ ،ه على أن يمتثل المخاطب ويستجيب لنصحه وإرشادهوحرص
ي آل بالحالة السيئة التّ داو يقف مند ،الدين إلى اليقضة و االبتعاد عن العادات البالية

عن مظاهر اإللحاد، و الكفر التّي انتشرت في شعبه داعيا  إليها رجال الدين و سكوتهم
  .فاع عن الدين في الد إلى تحمل المسؤولية الكاملة

  )2(:كما جاء في قوله

     هخـرابِ ، و هبِلْقَ تي صمف كبِ ***  هـيبِـ، شَ تٌـْيب وهفَ..رـبالقَ مِزالْفَ 

 و اعاَأل" بدمس"كُاذْ ، ور صور المفَ***  ياضنْديا العوزِج ـكْذـى شَرابِبه      

ـَي بوِغْي ياةَ ــِإن الح***   يسدالق اسكا النَّهيَأ! رحالس رذاحفَ    اــاههـ

فليس المراد باألمر في هذه األسطر الشعرية اإللزام والتكليف، وإنَّما أريد به 
النصح واإلرشاد، وقد جاءت بصيغة األمر رغبة في االستجابة واالمتثال، فهو ينصح 

اعر، ويظهر عاطفته القوية الشّ ه، إذ يبرز حبمخاطبه، ويرشده، وأن يستجيب لنصح
  . في النصح واإلرشاد عند ما يأمر المخاطب بأن يوجه إليه النصح واإلرشاد

                 )3(:كما يتجلى قوله

                                                 
  .119ص: الديوان)1(
  .183ص: لمصدر نفسها)2(
  .119ص: المصدر نفسها)3(
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اةُ ظَالَميفَالح ،انفُخِ النَّايامِ     وِل حواله نم هتَادرا ِلمم.  

  ..وسبِيُل الحياة جم الظَّالَمِ      هار بعيدواغْذُذ السيْر، فَالنَّ

فقد تمثل معنى النصح واإلرشاد في هذين البيتين، فهو ينصح مخاطبه ويرشده 
، كما أنّه يطلب من  إلى االبتعاد عن األسى واآلالم وهذا ما أفصح عنه سياق الكالم

  .عيمها ألن جحيمها ال بد آتالمرء أن يتقبل بفرح و غبطة ما تقدمه له الحياة من ن

        تكون حيث يتوهم المخاطب أن الفعل محظور عليه، فيتنبه بأنّه  : "اإلباحة/6
  .)1("مباح له

ي يفصح عنها السياق ويخرج أسلوب األمر إلى وجه آخر من األوجه المجازية التّ
  )2(:كما في قوله) اإلباحة(أال وهو

  رهزـال ِّـوِ الثّمارِ و غَضـْبِحل ***الحقُول ، فَوقَ_كَما شْئت_فَميدي   

 ي النَّاجِنَ وسي الغُجِناَ يم ، ووم  ي***  النُّ نَاجِي وجوم ي القَـاجِنَ ، ومر   

 اجِـنَ واةَـَيي الح شَْأ ووا ، ـَهاق***  و تنَـفـا الذَة هورـود األغـج.  

و مدينة  ، افردوسي ل إلى األرض بالنضال شكالًييح اعر في األسطرفالشّ  
  ر هو الكائنات ، و روحها المستتر ، وفيها دعوة إلى التحرم الواعظ فاضلة و المتكلّ

و يقصد " ي كما شئتفميد"ضال ، لذلك أباح كّل ذلك كما جاء في حديثه بقوله النّو
ي ن خالل السياق الذّ، فقد جاء األمر بغرض اإلباحة م اضطربي تحركي أو :ميدي أي

  .ت  فيه ورد

                                                 
  .109ص البالغة، فن: حسين القادر عبد) 1(
  .اإلباحة يجوز فيها الجمع بين الشيئين وأن التحذير ال يجوز فيه الجمع بين شيئين أن: بين اإلباحة والتخيير الفرق *
  .176ص: الديوان)2(



             معنى األمرالسياق في تحديد  دور                                    : فصل األولال
 

- 31 - 
 

  )1(:كما يتجلى قوله أيضا 

  .واَمرحي ما شْئت في الوِديانِ، َأو فَوقَ التِّالَْل

  .الكَالَْل رِف ِإن خفْتاي ظلِّها الوف و اربِضي

  .وامضغي اَألعشَاب، واَألفْكَار في صمت الظِّالَْل

  .الجِبال غَنِّي، في شَمارِيخِواسمعي الريح تُ

في  اعرالشّ فالملحوظ في هذه األسطر الشعرية، ففي هذه القصيدة التي نظمها
من صور الحياة بين تلك الجبال، واألودية  ة جبلية جميلة، وهي صورةطقة ريفيمن

أن  اعر من خاللهوصفه للطبيعة لم يكن مقصودا لذاته، بل أراد الشّ أن والغابات، إالّ
يربط بينه وبين أحواله النفسية، وقد أباح لذلك وخير دليل على ذلك ما جاء في هذه 

  .األسطر

وهو استعمال صيغة األمر من جانب المتكلم في مقام عدم الرضا ": التهديد/7
  .)2(" ا لها، وتحذيرمنه، بقيام المخاطب بفعل ما أمر به تخويفً

لديوان نذكر منها على سبيل المثال ويتجلى هذا الغرض في مواقع متعددة من ا
  )3(:قوله

  .سـع رِجـبِيثَ منْبـِإن الخَ **** الهيكَِل نِع فَابعدوا الكَافر الخَبِيثَ

  .فَهو روح شَرِيرةٌ، ذَاتُ نَحسِ**** ه ـيخُوا ِإليـردوه، والَ تَصـاطْ

                                                 
  .162ص :الديوان)1(
  .90، ص2006ط،.البالغة العربية المفهوم والتطبيق، دار المناهج، عمان، األردن، د: حميد آدم ثويني) 2(
  .108ص :الديوان)3(
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لتكليف وإنّما أريد به التهديد المراد باألمر في هذين البيتين اإللزام وافليس 
و بصفة ر منه و يصفه بالروح الشريرة ويحذّ ،اعر يطلب االبتعاد عن الكافرفالشّ

  .الخبث وهذه صفات الشياطين

  )1(:يتجلى قوله كما

يمضِ القَدوِللْر ْئتش بِي ِإناذْهو.  

 .الوجوم؟واسمعي، لَن تَسمعي غَير

  .الهشيم؟ نْظُرِي غَيروانْظرِي، لَن تَ

صيغة األمر هنا لتحمل معنى التهديد، وهذا ما يفصح عنه السياق من وجاءت 
خالل تداعي األلفاظ فيما بينها، فهي الّتي أنتجت لنا سياقا تضمن كل معاني التهديد 

  .للمتلقي

م في المنزلة، ولذلك فهو ويكون عند خطاب من يساوي المتكلّ": االلتماس/8
ي يكون في خطاب األعلى لألدنى، كما يتخلص من التضرع ص من االستعالء الذّيتخل

  .)2("الذي يكون في خطاب األدنى لألعلى

يكون لمن هو بمستوى القائل في الشأن نفسه، أو هو "أو بعبارة أخرى االلتماس 
  .)3("طلب الفعل الصادر عن األنداد، والنظراء المساويين في المنزلة، والقدر

                                                 
  .251ص :الديوان)1(  
  .81رؤى في البالغة العربية دراسة تطبيقية لمباحث علم المعاني، ص: أحمد محمود المصري) 2(
  .90البالغة العربية المفهوم والتطبيق،ص: حميد آدم ثويبني) 3(
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وذلك إذا توجه األمر إلى من ال قدرة له على تنفيذه، وال طاقة له " :جيزالتع/9
ماثلة في إظهار عجزه، وإلزامه عن هذا _ حينئذ_على اإلتيان به، وتكون بالغة األمر

  .)1("الطريق بالحجة التي يأتي األمر في سياقها

ظهار وذلك إذا استعملت الصيغة في مقام إ"أو بصيغة أخرى المقصود بالتعجيز، 
  .)2("عجز من يرى أن في وسعه وطاقته أن يفعل أمرا، وليس في مقدوره أن يفعله

  .)3("وهو توجيه الطلب إلى أمر مستغرب" :التعجب/10

  )4( :وقد ورد هذا الغرض في قول الشاعر

  !َأقْسى الجِراح  فما !خَبِّروا قَلْبِي

يدمشِ الحيةُ العتْ نَشْوفَ طَاركَي  

في كل لحظات حياته عبر عالم الطبيعة اعر الحلم الجميل الذي الزال يراوده شّد الجس
الذي اتخذّه محرابا له يجد فيه نشوته ، و ذاته لكثرة أسرارها و جمالها كما يرى فيها 
األنيس، و الرفيق الذي يحس به و بآالمه و همومه، و إن البسمة على شفاهه تحولت 

  . يتعجب من هذه الحياة و معاناتها و يخبر قلبه بذلك إلى غصة في قلبه ، فالشاعر 

                                                 
  .66علم المعاني في الموروث البالغي تأصيل وتقييم،ص: حسن طبل) 1(
،   1صور األمر في العربية بين التنظير واالستعمال، دار غريب، القاهرة، مصر،ط: سعود بن غازي أبو تاكي )2(

  55م ،ص  2005 /هـ  1426
  .94،ص البالغة العربية المفهوم والتطبيق، : حميد آدم ثويني) 3(
    .94ص : الديوان) 4(
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وذلك إذا كان في مطلوب األمر إهانة للمخاطب، وكان " :التهكم والسخرية/11
يمكنه الفكاك من أسره، كما تقول لظالم نالت منه يد  في الوقت نفسه واقعا به فعال ال

  )1("لتحن ثمرة ظلمك، ولتحصد نتاج عرسك: العدالة

ويتحقق هذا المعنى عند استعمال صيغة األمر في مقام " :ة والتحقيراإلهان-12 
عدم االعتداد بشأن المأمور، وبدون قصد من األمر إلى فعل ما أمر به، والمأمور به 

  .)2(."في اإلهانة يكون خسيسا أوال، وغير مقدور عليه ثانيا في كثير من األحوال

اإلهانة لم نعثر عليها في و خرية، و الس، و التهكم و بالنسبة ألغراض االلتماس،
  .الديوان فاكتفينا بتعريفها

تلك أهم المعاني التي يتحملها لفظ األمر، ويخرج عن معناه األصلي لداللة عليها، "
 بعض معان أخرى يتحملها لفظ األمر) الصاحبي(قد ذكر في كتابه ) ابن فارس(ولكن 

          حسير، الندب، التسليم، الوجوب، التلهيف أو الت: وإن كانت قليلة االستعمال منها
  .)3(" الخبر

وهكذا استطاعت بنية األمر أن تؤدي دالالت متعددة مرتبطة بالسياق، فهي التقف 
فقط عند معناه الحقيقي بل تجاوزته إلى المعنى المجازي، وهي كثيرة يرشد إليها 

  .السياق، وقرائن األحوال المصاحبة له

  

  

  
                                                 

    .66،ص  قييم، علم المعاني في الموروث البالغي تأصيل وت: حسن طبل) 1(
  .82رؤى في البالغة العربية دراسة تطبيقية لمباحث علم المعاني، ص: أحمد محمود المصري  )2(
  .60صور األمر في العربية بين التنظير واالستعمال، ص: سعود بن غازي أبو تاكي) 3(
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  :في تحديد معنى األمر دور السياق: رابعا

ياق في تحديد داللة األمر، وجب علينا بداية أن أن نتطرق إلى فاعلية السوقبل 
ياقنتعرف على مفهوم مصطلح الس:  

تتابع الكالم وأسلوبه الذي يجري عليه،  أنّه« صطالحاالياق من حيث السيعرف 
ظ، أي ما يسبقها، وما الصق الركني للجمل في الملفوويقصد به حوار الكلمات في الت

ما يصاحب اللفظ مما يساعد على توضيح «كما يقصد به  .)1(»مفرداتيلحقها من 
ستعمال، وقد يكون ما يصاحب االالمعنى، وقد يكون التوضيح بما يرد فيه اللفظ من 

كالم آخر أو اللفظ من غير الكالم مفسر الكالم، وقد تكون العالقة بين هذا الكالم وبين 
استعمال اللفظ بالطريقة التي يستعمل بها في اللغة وهو بذلك  م مراعاة إلىغير كال

  .)2(»جسم حي أو مجموعة من المواقف واإلمكانات المتفاعلة وفيه تقاطعات مستمرة

يسبق أو يلحق الوحدة اللغوية من وحدات  هو ما«فالسياق في مفهومه العام 
ال اللسانيات يمتد ليشمل كل الظروف أخرى تتحكم في وظيفتها ومعناها، ولكنه في مج

  .)3(»التي تحيط النص مما يتصل بالمرسل، والمستقبل والمقام ككل

نجد أنفسنا فيما قدمه علماؤنا القدامى وبخاصة البالغيين، والمفسرين أمام درس 
ستدعاها أولئك العلماء من النصوص امستفيض ألنماط الطلب، وما يخرج إلى دالالت 

حاول إجالء داللتها بأدق صورها وسطوعها على الرغم مما تحمله بعض  القرآنية التي
  .)4( تلك النصوص من كثافة الداللة أحيانًا

                                                 
ين، اإلمارات العربية المتحدة، من تراث العرب في المعجم والداللة، دار الكتاب الجامعي، الع: عبد القادر سالمي)1(
  .214، ص 2014، 1ط
  .214ص : المرجع نفسه)2(
  .41، ص 2012، 1السياق والداللة، بيت الحكمة للنشر والتوزيع، العلمة، الجزائر، ط: مسعود بودوخة )3(
، 1األردن، طهادي نهر، علم الداللة التطبيقي في التراث العربي، دار األمل للنشر والتوزيع، إربد، : ينظر )4(

  .405، ص 2007 /ـه 1427
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لب هذا التوزيع أن يقوموا بتوزيع داللة الط« للبالغيين و المفسرين ولم يتهيأ
على  لإلى   عشرات األقسام التي يفيد كّل منها داللة خاصة إال بالتعوي الدقيق، والممتّد

  .)1(»المعينالسياق الذي يجري فيه النص 

فأما الطلب فقد قسموه إلى أنواع يتشعب كل بدوره منها إلى أقسام ال تتحدد 
األعلى (ياق، فيخرج الطلب إلى معنى األمر، حين يكون من داللتها إال بمالحظة الس

 سفلمن األ يخرج بفعل ما وإذا كان األمر –، وهنا نكون مع سياق مقامي )إلى األدنى
  :)3()أبي القاسم الشابي(كقول الشاعر  )2( يكون بداللة الدعاءإلى األعلى 

تُونعِ الهمالدو تمي بِالصتَنذَّبع قَد اكمحر  

  :)4(وقوله في موضع آخر

ــاهبر!       ــانمالز ِإن ـاكمحر     يــدفَــظٌّ شَــد  

  :)5(وقوله

  !ر يــا إلَهِـيـِتَفـقَد َأنْطَقَ الهم قَلْبِي بِالَّذي كَان         فَـاغْ !ييا ِإلَهِ

  :)6(ويخرج األمر إلى معان كثيرة كالتخيير في قوله

  وام َأو فَسيرـُيثُ َأنْتـوا حـُقف         !َأيها القَدر األعمى !َأيها الموتُ

  

                                                 
  .    205ص  علم الداللة التطبيقي في التراث العربي، :هادي نهر)1(
  .409ص  :المرجع نفسه :ينظر )2(
  64ص : الديوان)3(
  .75: المصدر نفسه)4(
  .105ص : المصدر نفسه)5(
  .173ص : المصدر نفسه)6(
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  :)1(كما يتجلى قوله

ي إننكوالس نوا لَحذَبتَعكُونُوا اسي وا          َأومحروا، فَلْيقَض كُونُوا قَد  

  :)2(والتسوية في قوله

ا بِصهَأشْرب ،الكَْأس اتي فَهنكُنْتَ تَطْلُب رِـِإنب.  

  .َأو كُنْتَ تَرقبني فَهـات السهم، َأرشُقُـه بِنَحرِي

  :)3ح واإلرشاد يتضح في قولهأما غرض النصو

  .صلِّ يا قَلْبِي إلى اِهللا، فَِإن الموتَ آتْ

  :)4(المقامالنسبة لغرض التهديد قوله في هذا وأما ب

  ِإن الخَبٍيــثَ منْبـــع  رجس      فَابعدوا الكَافر الخَبِيثَ عنِ الهيكَِل    

  .سِحـَن ريرةٌ، ذَاتُـه         فَهو روح شـوا ِإليـاطْــردوه، والَ تَصيخُ

  :)5(أما غرض اإلباحة فيتجلى في قولهف

  شْئت في الوِديانِ، َأو فَوقَ التِّالل وامرحي ما

غير ذلك من األغراض والمعاني البالغية التي يفيدها أسلوب األمر مثل إلى 
مما «تنان، فهي كثيرة يطول حصرها، ماالاإلهانة، والتعجيز، والتكذيب، والتكوين، و

                                                 
  .241ص : الديوان)1(
  .101ص : المصدر نفسها)2(
  .97ص : المصدر نفسه)3(
  .108ص : المصدر نفسه)4(
  .162ص  :المصدر نفسه)5(



             معنى األمرالسياق في تحديد  دور                                    : فصل األولال
 

- 38 - 
 

ستناد بااليدل على دقائق الداللة التي يفيدها األمر، والّتي ال يمكن تحديد كل منها إال 
  .)1(»إلى السياق

من مستتبعات الكالم بمعنى أن السياق، وقرائن األحوال هي «أن داللة األمر كما 
هية بين لخوض في التماس عالقات واال داعي ل ي تحدد تلك المعاني المرادة، وأنالتّ

ه على الرغم من وهن هذه العالقات فإنّه ال فائدة ، ألنّتلك المعاني وبين أساليب األمر
للدرس البالغي وراءها، فاألولى أن تصرف الهمم، وأن توجه األذهان إلى معرفة 

لى هذه المزايا، واألسرار الكامنة وراء استعمال األساليب اإلنشائية في الداللة ع
  .)2(»المعاني، والوقوف عليها من خالل سياقات الكالم و معرفة قرائن أحواله

ي يحدد المعنى الذي يفيده أسلوب األمر، ولم يفد ما ويتضح لنا أن السياق هو الذّ
  .بمعونة السياق أفاده إالَّ

داللة أساليب اإلنشاء على معانيها البالغية من مستتبعات  «باإلضافة إلى أن
رس أن يجد في تذوق تلك المستتبعات التي هي سياق اتراكيب، وأن الواجب على الدال

الكالم وقرائن أحواله، وأن يقف على أسرارها، و دقائقها، ومن خالل ذلك يصل إلى 
  .)3(»األساليبلمعاني البالغية التّي تفيدها تلك ا

ي يساهم لذّظواهر علم المعاني ذات صلة وطيدة بالسياق، فهو ا «ونخلص إلى أن
  .)4(»في تغيير الجمل، واألساليب، ويساعد في تحديد داللتها

ياق له دور فعال في تحديد داللة األمر، فهو الذي يساعد كثيرا على تحديد إذن الس
المعاني، وتقريب الدالالت على مستوى المفردات أو التراكيب فيستحيل أن تعطي 

                                                 
  .410علم الداللة التطبيقي في التراث العربي، ص : هادي نهر )1(
  .  101،ص ة بالغية و نقدية لمسائل المعانيعلم المعاني دراس: بسيوني عبد الفتاح فيود  )2(
  .101ص :المرجع نفسه )3(
  .113اق و الداللة، ص السي: مسعود بودوخة )4(
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ياق الذي ترد فيه، نى للكلمة خارج السمعنى كلمة بدون وضعها في سياق، وأن ال مع
ياقوال يتحدد معناها إال بالس.  

ي وخالصة القول لهذه الدراسة أن أسلوب األمر يعد أحد األساليب البالغية التّ
ستدعاء الفعل من جهة من هو خارج الذات على اتستدعي الفعل، او قول ينبئ عن 

عالء فحسب، بل على سبيل االستعالء جهة االستعالء، ولم يكن األمر على سبيل االست
فعل األمر، والمضارع المسبوق بالم األمر، : (واإللزام، ويؤدى األمر بأربع صيغ هي

هذا األصل في أسلوب األمر، وقد ) واسم فعل األمر، والمصدر النائب عن فعل األمر
ياق، وقرائن األحوال يخرج عن هذا األصل فيفيد معاني كثيرة يرشد إليها الس

فعاال اياق دورالمصاحبة له كالدعاء واإلباحة، والتخيير، واإلرشاد، وغيرها، وكان للس 
ياق لما يتحدد معناه، في تحديد داللة هذا األسلوب فقد ساعد على تحديد الداللة فلوال الس

  .كما أنّه ساهم في تغيير معنى الجمل
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  :الفصل الثاني

  ى النهيدور السياق في تحديد معن

 
  تعريف النهي: أوال

  .صيغته: ثانيا  

  .األغراض البالغية لصيغة النهي: ثالثا

  .ى النهيدور السياق في تحديد معن: رابعا
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الشعر تعبير عن وجدانية الشاعر نفسه وإبراز وجدانية الغير، ومعناه أن الشعر « 
قيقية ال ينحصر في ذات المبدع فقط بل هو مشاركة بينه وبين المتلقي فالقيمة الح

للشاعر تكمن في تلك الخصائص التي يلتزم بها، كيفما كانت سواء كانت نابعة من 
أو ذات اآلخر، أو المحيط بصفة عامة، وبذلك فالشعر كشف ) ذات الشاعر(الذات 

  .)1(»للمشاعر، والمعاناة، وامتزاج بالبيئة وقضايا العصر وذات المتلقي والواقع

هتمام الخبر، وأما اإلنشاء الذي هو موضع عرفنا مما سبق أن اإلنشاء قسيم ا
كثير من الدالالت البالغية فهو اإلنشاء الطلبي، وأهم أنواعه  الختصاصهالبالغيين 

وللنهي صيغة واحدة « ، نذكر أسلوب النهي والذي نخص لدراسته بشيء من التفصيل
خرج عن قد ي«النهي  ، كما أن)2(»الناهية الجازمة" ال"وهي المضارع المقرون بـ 

معناه الحقيقي للداللة على معان أخرى تستفاد من السياق وقرائن األحوال، كما كان 
الشأن بالنسبة إلى األمر، ومن المعاني التي تحملها صيغة النهي الدعاء، والتوبيخ 

، ويلعب )3(»...لتماس، والتمني، واإلرشاد، والتحقير، والتيئيس، والتهديد وغير ذلكالوا
ستناد إلى الفال يمكن تحديدها إالّ با«كبيرا في تحديد داللة أسلوب النهي السياق دورا 

ياق، وبذلك ال يمكن التثبت من حقيقتها إالّ بتأمل السياق المقامي، والحالي اللذان الس
  .)4(»يكتنفان النص اللغوي المعين

  :تعريف النهي: أوال

اه فانْتهى وتَنَاهوا عن المنكر نَه"لقد ورد في أساس البالغة أن النهي معناه : لغة-أ
بلغ النهاية وتَناهى البعير سمنًا وجمٌل نهي وناقة نَهِيةٌ، وهو بعيد : وانْتَهى الشيء

                                                 
، 1السياق والنص الشعري من البنية إلى القراءة، دار الثقافة، الدار البيضاء، ط: علي آيت أوشان)1(

  .135م، ص 2000/ـه1421
  .83في البالغة العربية علم المعاني، ص : عبد العزيز عتيق)2(
  .84ص : المرجع نفسه)3(
  .410اث العربي، ص علم الداللة التطبيقي في التر: هادي نهر)4(
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المنتهى وال ينْتهي حتى ينْتَهي عنه وأنهي إليه الخبر وهو من أولى النُهى، وإنه لذو 
نهاء، وهي الغدران وما تَنْهاه عنَّا نُهية ورجُل نَه وقوم نهون، ودرع كالنّهي ودروع كال

  )1(".ناهية أي ما تكلفه كافةً، وما ينظر في أوامر اهللا ونواهيه

قال النهي خالف األمر، نَهاه : نَهاه ينْهاه نَهيا ضد َأمره: "وجاء في تاج العروس
   ل أنهيتُ إليه الخبرينْهاه نَهيا فانتهى وتناهى كَفَّ وأنهى الشيء أبلغه وأوصله، يقا

والكتاب والرسالة والسهم، كل ذلك اوصلته إليه، والنُهيةُ بالضم العقل سميت بذلك ألنه 
ينهى عن القبيح ينتهي به عن القبائح ويدخل في المحاسن، وقال بعضهم ذو النهية الذي 

  )2(".ينتهِي إلى ربه وعقْله، والنُهى هي العقول والقلوب

النهي ضد األمر ومعناه طلب الكف عن  عريفين اللغويين يتضح أنمن خالل الت
  .الشيء وبلوغ النهاية وأيضا معناه العقول والقلوب

  :اصطالحا-ب

النوع الثاني من أساليب اإلنشاء الطلبي هو النهي، وهو من جملة المعاني 
ب اإلقالع هو طل"اإلنشائية التي بحثها علماء البالغة، والنهي في التعريف االصطالحي 

عن الفعل طلبا جازما ملزما على جهة االستعالء وتدل على الفور واالستمرار، ويكون 
  )3(".من جهة عليا ناهية إلى جهة دنيا

طلب الكف عن الفعل على جهة االستعالء «ه نّأف النهي بأو بعبارة أخرى يعر
  .)4(»األدنىوااللزام، وال يتحقق ذلك إال إذا كان النهي صادرا من األعلى إلى 

                                                 
  .314، ص2، ج)ن هـ ي(أساس البالغة، مادة : الزمخشري) 1(
- هـ 1422، 1ضاحي عبد الباقي، مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، الكويت، ط: تاج العروس، تح: الزبيدي) 2(

  . 152م، ص 2001
  .83ني، صرؤى في البالغة العربية دراسة تطبيقية لمباحث علم المعا: أحمد محمود المصري) 3(
  .70علم المعاني في الموروث البالغي تأصيل وتجديد، ص: حسن طبل) 4(
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كان من األعلى إلى األدنى على سبيل  حقيقي وهو ما نهي « :هياننوالنهي 
  .)1( »االستعالء واإللزام، ونهي بالغي وهو إلي يفتقد إلى شرطي اإلعالء واإللزام

النهي في أبسط تعاريفه هو طلب الكف عن فعل ما  من خالل ما سبق يتضح أن
بمنزلة أرفع وهو أسلوب إنشائي طلبي، فهو ليس ه على وجه االستعالء، حين يرى أنّ

  .ما طلب الكف عنهطلب القيام بالفعل، وإنّ

ة النهي يستدعي حضور حالة شعورية أن التعامل مع بني«ويالحظ البالغيون 
وذهنية تبدأ فعاليتها من منطقة اإلثبات، ألن الكف فعل يحصل بشغل النفس بضد 
المنهي عنه وهو ما يستدعي تقدم الشعور بالمكفوف عنه ألننا ال نطالب أحدا بعدم 

إذ الفعل أي تركه إال وعنده عزم على هذا الفعل، أو على األقل واعي بإمكانية وقوعه، 
  .)2(»ما، وال يعتزم فعله ثم أمره بتركه ال يعقل أن يكون هناك إنسان يعي شيئا عن فعل

  :صيغته -ثانيا

صادرة على وجه االستعالء مطلوب بها الكف عن  «هي هي مثل األمرنصيغة ال

Ÿω ﴿:مثال ذلك قوله عز وجل )3(.»إتيان فعل ما في الخارج uρ (# þθè=çFø) s? Ν à2y‰≈ s9 ÷ρr& ï∅ ÏiΒ 

9,≈ n=øΒÎ) ( ß⎯ ós¯Ρ öΝ à6 è% ã—ö tΡ öΝ èδ$−ƒ Î) uρ ( Ÿωuρ (#θç/ t ø) s? |·Ïm≡ uθx ø9 $# $tΒ t yγ sß $yγ ÷Ψ ÏΒ $tΒuρ š∅sÜ t/ ( Ÿωuρ (#θè=çGø) s? 

š[ ø ¨Ζ9 $# © ÉL ©9 $# tΠ § ym ª!$# ωÎ) Èd, ysø9 $$Î/ 4 ﴾)4( . فتلك الوصايا الواردة في هذه اآلية الكريمة قد

                                                 
البديع، دار المسيرة، عمان، األردن، -البيان-مدخل إلى البالغة العربية علم المعاني: يوسف أبو العدوس) 1(
  .70، ص1،2007ط
  .157البالغة اإلصطالحية، ص: عبده عبد العزيز قليقلة  ) 2(
 1994ط، .البالغة العربية تأصيل وتجديد، منشأة المعارف، االسكندرية، مصر، د: وي الجوينيمصطفى الصا )3(

  .23ص
  .151اآلية  :األنعام)4(
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ها موجهة من األعلى إلى ها، ألنّبمعناه األصلي وردت بأسلوب النهي الذي جرى على 
  .األدنى، ومن الخالق إلى المخلوق

هي صيغة واحدة وهي الفعل المضارع نونالحظ من خالل هذا المثال أن لل 
ا سوى هذه مجازي أوا كان الناهية، وليس للنهي حقيقي" ال" ـالمقترن أو المسبوق ب

    .)1( الصيغة

وردت صيغة النهي الحقيقي في قصائد شعرية " لحياةأغاني ا"من خالل ديوان 
  :نذكر األسطر التالية

  )2( :قولهأيضا يتجلى   كما

  .يشِ جاثمي الجتُ فووالَ تَحجموا فالم*** يغَميةً ـبةَ ضـوا هـقُوا وهبـَأفي

وقد  جازمةجاء مسبوقا بال الناهية ال) ال تحجموا(الفعل  نالحظ في هذا البيت أن
فالظروف التّي جاءت فيها القصيدة كانت  ، ورد بصيغة الجمع، وهذا نهي حقيقي

الذكرى لميالد الكاردينال دي ال فيجيري منطلقا إلحتفاالت عظمى ، و تمجيد من لقب 
بنّصر البالد ، نصبت فرنسا في مدخل المدينة تمثاالً له ، و قد رأى التونسيون في هذا 

صارخًا ، وكان يدعو الشّاعر رجال الدين إلى اليقظة ، و تحمل الفعل استفزازا 
  .المسؤولية ، و الدفاع عن دينهم 

  )3( :وقوله أيضا

ِل حقَو ناِل مَأِلالَ تُب ق رِي، ِإ*** يمتَ شَعلَياِل نتَقُْل الَ ُأب يلَم .  

                                                 
  .70علم المعاني في الموروث البالغي تأصيل وتقييم، ص: حسن طبل :ينظر )1(
  .119ص: الديوان) 2(
  .229نفسه،صالمصدر)3(
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باالة وقد جاء اعر نجده في هذا البيت ينهى ويطلب عدم االهتمام وعدم المفالشّ
  . الفعل مسبوق ب ال الناهية، وهذا نهي حقيقي أيضا

  )1( :وقوله أيضا

  .اينَها الداء الدفبِ ظْوقتُ فَالَ*** اد دهرا قَد هجعتْ بِها اَألحلَقَ

الناهية متمثال في " ال"من خالل هذا البيت جاء الفعل المضارع المسبوق بـ 
  ).ال توقظ(الفعل 

  )2( :يضاوقوله أ

  عير؟ـي ِللْسـِب عنـذْهـتَ الَ***  مِل يرالخَط َأيهاَ الحزن: ثُم صاحتْ

، وكانت مسبوقة ب "ال تذهب"من خالل البيت وردت صيغة النهي مجسدة في 
      .ميه البالغيون بالنهي الحقيقيالناهية الجازمة، وهذا ما يس" ال"

  )3( :كما وردت صيغة النهي في قوله

توالَ! ِإلَى الم ماقَتَخْشَ َأعفَ هفيها ضياء مالساء الويعد.  

اعر ينهى عن جاء فعال مضارعا مسبوقا ب ال الناهية، فالشّ) ال تخش(نجد صيغة 
 ه صدر من األعلى إلى األدنى، وهو نهي حقيقي أيضاشيء، وليس بطلب القيام به، وأنّ

ص الوحيد من ضنك العيش، و بؤسه ، فليس هناك بديل ناجح يعد الشّاعر الموت الخال
يخلصه من عبث الحياة إلى الموت، و لذلك يحببه إلى المتلقي،به إلى نفسه كما يحب         

  . و يطلب عدم الخوف من أعماقه ، فالموت قوة فاعلة و ثابتة

                                                 
  .232ص :الديوان )1(
  .239ص :المصدر نفسه )2(
  .82ص :المصدر نفسه)3(
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  )1( :وقوله أيضا

  ...!اَألوتَار َأنَّةَ 

  احالصب رِيداي َأغَيننّالَ تُغَ

  احاَألفر بلبَل

ال يقوم على الطلب للقيام ) ال تغنيني(الل هذه األسطر نالحظ أن الفعل فمن خ
بالفعل، وإنما يطلب النهي واالمتناع، فالنهي وقع في صيغة الفعل المضارع المسبوق 

سى ما يعانيه اعر في هذه القصيدة يحاول أن ين، فالشّ ى النهي الحقيقيبال الناهية، ويسم
من اآلالم  ،ولكن دون جدوى، و يطلب من العصفور الغريد أن يتعلّم أناشيد الحزن 

  .انسجاما مع نفسية الشّاعر

  :)2(الشاعر قال" أيها الليل"من خالل قصيدة 

  يبِبِلَ رخُب اةَقَد خَيرتُ الحي*** ي نْكر الشَّجو، ِإنِّتُحاوِْل َأن تُالَ 

اعر يخاطب طلب للكف عن اإلنكار، فالشّ) ال يحاول(جاء الفعل  في هذا البيت
الحياة اختبرها  و أن شيء مته وهو يدري كّلالليل وينهيه عن اإلنكار ألن الحياة علّ

  .وكان الفعل مسبوقا بال الناهية وهو أمر حقيقي راتها،ابحلوها و مر

  )3( :قوله" النادية"كما يتجلى ذلك في قصيدة 

زعا َأالَ تَجتُونَ هَلوا يس !بِواصوا ر ***ـفَالمتُو انَـُتغَاي ـبين اإلنْسان.  

                                                 
  .48ص :الديوان )1(
  .53ص: المصدر نفسه )2(
  .227ص:المصدر نفسه)3(
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ال يقوم على الطلب للقيام ) جزعواتال (فمن خالل هذا البيت نالحظ أن الفعل 
فالنهي وقع في صيغة الفعل  كها تنهى عن ذلبالفعل، وإنما يطلب الكف عنا، فتقول إنّ

مى دنى منه، ويسأوأنه صدر من أعلى إلى من هو ) هيةال النا(المضارع المسبوق بـ 
 الموت قضاء وقدر اعر يطلب من الشعب التونسي الصبر، وأنالنهي الحقيقي، فالشّ

  . وعدم اليأس و االستسالم رغم المعاناة

  )1(":فتاة الحي"وقوله أيضا في قصيدة 

  .اَـينـمبِاء ـالم تُـأير*** ي ب، إنّحا ابن السهج بِزِمتَ والَ

  .اينَنا حهلَ نحت َأركَا ذَإذَ*** يـِّإن)! ياة الحـَفت( ذكرـتَ الَو

سبقا ) ال تذكر(و ) ال تمزج(من الفعل  فمن خالل البيتين الشعريين نجد أن كالً
و يطلب  ،، فالشّاعر هنا يتحدث عن فتاةبـ ال الناهية وقد جزمت الفعالن المضارعان

  .ما تذكرها فإنّه يحن إليه و هو يعاني من الحزن نتيجة الفراقعدم ذكرها ألنّه كلّ

  )2( :وقوله أيضا

  يدفَما فَاز ِإالَّ الَصبور الجل*** تَجلَّد، و الَ تَستَكن للَّياِلي 

 لمعاناة واألسى،بر وعدم اليأس رغم ااعر يطلب الصفهنا نجد في هذا البيت الشّ
مسبوقا بـ ال الناهية الجازمة، وكان ) ال تستكن(جاء الفعل  وقد فلم يفز إال الصبور

  .، وهذا ما نسميه بالنهي الحقيقي)تجلّد(أيضا بفعل أمر وهو  امسبوق

  

  
                                                 

  .232ص: الديوان)1(
  .69ص :المصدر نفسه)2(
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  )1( :كما تتجلى صيغة النهي قول الشاعر

ا الجها َأييّبار !ردالَ تَز.  

  .اَألنَاه يُلفَالحقُ جبار، طَوِ

هذا الفعل  الناهية الجازمة، وأن" ال"مسبوقة بـ " ال تزدر"نجد أن صيغة النهي 
كان الطلب فيه عدم القيام بالفعل، وإنما النهي عنه، وهذا ما يسميه البالغيون بالنهي 

ن المظلوم يسكت فال ال تحتقر، و أن يصبر أل :أي" ال تزدر"و يقصد بقوله ، الحقيقي
  .مجراهما آجالً أم عاجالًفإن العدالة و الحقّ سيأخذان  ،يطالب بحقه

  )2( :وقوله أيضا

  .يدفَخَلْفَ الدياجِيرِ فَجر جد*** الدهورِ  توالَ تَْأس من حدثَا

كانت            ،حزنلى عدم اليأس والإاعر يدعو من خالل هذا البيت نجد الشّ
ؤلمة التي نما في حالته ممعنة في التشاؤم بسبب األوضاع االجتماعية القاسية الم

وسطها و سبب الفوضى التي تحيط بأهل الزمان ، رأوا من البؤس ما يثير حفيظة 
الشّاعر انشقاق عليهم من حالة الذّل الذي يرى الموت هي منقذ لهم من العيش في ظل 

من هو أدنى منه، وكان الفعل المضارع  علىوجاء الطلب صادرا من األ االستعمار ،
  .حقيقي أيضا أمروهذا ) ال تأس(د في لناهية مجسا" ال"المسبوق بـ 

  )3( :كما وردت صيغة النهي في قوله

  .اة، فَمن نَام لَم تَنْتَظره الحياةْ؟الحي يِلي سبِوسر ف هض،َأالَ ان

                                                 
  .66ص: الديوان)1(
  69ص :المصدر نفسه)2(
   .93ص :المصدر نفسه)3(
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  ... ي صباهى فحفَما ثم ِإالَ الض... عِ والَ تَخْشَ مما وراء التالَ

الناهية، وهذه الصيغة يطلب بها الكف أو " ال"قد سبقتها ) ال تخش(غة نجد صي
، فالشّاعر يخاطب الشاب شقيقه وليد  حقيقي االمتناع على وجه االستعالء، وهذا النهي 

التربة التونسية العربية اإلسالمية، و أهاب به  أن يفك عنه األغالل فيتحرر من 
العقول، ، تحطّيم القيود المكبلة لألجساد عبه إلىضروب االستعباد و األوهام ، و دعا ش

    .   كما أنّه ينهاه من عدم الخوف و االستسالم  ،و األرواح

ال الناهية"للنهي صيغة واحدة وهي  من خالل قراءتنا لألمثلة السابقة يتضح أن "
ء، وكان الطلب بها الكف عن الفعل والني عنه، وليس طلب القيام به على وجه االستعال

مى بالنهي الحقيقي، وليس للنهي ها صدرت من األعلى إلى األدنى، وهذا النهي يسوأنّ
  .امجازي ما أا حقيقيكان نهيأ صيغة واحدة سواء إالّ

أخرى  وقد يخرج النهي عن معناه الحقيقي وهو طلب الكف عن الفعل إلى معانٍ
ولكن قد غلبت صيغ األمر . ل عليها القرينة وسياق الكالم كما هو الشأن في األمرتد

  .في الديوان على صيغ النهي

وتتفق ببنية األمر مع بنية النهي في بعض األوجه كما تختلف معها في بعض 
  )1( :األوجه، أما أوجه االتفاق فهي

  .ن كل منها البد من اعتبار االستعالءإ/ 1

  .ناهيا لها هما يتعلقان بالغير، فال يمكن أن يكون اإلنسان آمرا لنفسه أونّإ/2

  .هما البد من اعتبار فاعلهما في كونه مريدا لهمانّإ/3

  
                                                 

  .84المعاني، ص رؤى في البالغة العربية دراسة تطبيقية لمباحث علم: أحمد محمود المصري )1(



	النهي ىدور السياق في تحديد معن                     :              الفصل الثاني
 

- 51 - 
 

  )1(: أما أوجه االختالف فهي

  .ن كل واحد منهما مختص بصيغة تخالف اآلخرإ/1

  .ن األمر دال على الطلب والنهي دال على المنعإ/2

  .ن النهي البد فيه من كراهية منهيةإن األمر البد فيه من إرادة مأمورة، وإ/3

األمر  أن األمر طلب فعل أما النهي فطلب ترك ويمكن القول بأن« خالصة ذلكو
  .)2( »إيجاب والنهي سلب

  :األغراض البالغية لصيغة النهي: ثالثا

أسلوب النهي هو الذي تعنى به الدراسات البالغية، ليس هو طلب الكف، عن "
ء ذلك عن معان بالغية ا ورامالفعل، وهو المعنى األصلي لتلك الصيغة، وإنَّما تهتم ب

يفيدها أسلوب النهي، عندما يخرج عن معناه الحقيقي إلى معناه المجازي الذي يستنبط 
3(."ياقمن سياقات النصوص، وعبر بوابة   القرائن المصاحبة للس(  

ن هذه المعاني ال تنبثق عن صيغة النهي في ذاتها، بل تنبثق عنها واقعة في إأي "
  )4(."ق خاصنظم خاص، ومقترنة بسيا

والنهي كاألمر يخرج عن غرضه األصلي إلى أغراض بالغية كثيرة، وذلك إذا "
كانت رتبة الناهي أقل من رتبة المنهي أو تساوت الرتبتان، أو كان النهي موجها لغير 

                                                 
  .84ص رؤى في البالغة العربية دراسة تطبيقية لمباحث علم المعاني،:أحمد محمود المصري )1(
  .84ص: المرجع نفسه) 2(
  .99الوجه البالغي وأثره في السياق الشعري األندلسي، ص: محمد عبيد صالح الشبهاني) 3(
  .71ييم، صعلم المعاني في الموروث البالغي تأصيل وتق: حسن طبل) 4(
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العاقل، إلى غير ذلك، أي أنّه في مثل هذه األحوال لم يوجه على سبيل االستعالء، 
  )1(."واإللزام

رج النهي حاله حال كل أساليب اإلنشاء الطلبي عن معناه الحقيقي ليفيد قد يخ
معاني تفهم من سياق الحديث، وتدل عليها قرائن األحوال، ومن أبرز المعاني التي 

  :يفيدها أسلوب النهي نذكر

وتكون صيغة النهي صادرة من أدنى إلى أعلى، يسيطر عليها ":الدعاء-1

Ÿ $oΨ ﴿:قوله عز وجلكما في . )2("التضرع والتذلل −/ u‘ Ÿω !$tΡõ‹Ï{# xσ è? βÎ) !$uΖŠ Å¡®Σ ÷ρr& $tΡù'sÜ ÷zr& 4 $oΨ −/ u‘ 

Ÿωuρ ö≅Ïϑós s? !$uΖ øŠ n=tã # \ ô¹ Î) $yϑx. … çµ tFù=yϑym ’ n? tã š⎥⎪ Ï% ©! $# ⎯ ÏΒ $uΖ Î=ö6 s% 4 $uΖ −/ u‘ Ÿωuρ $oΨ ù=Ïdϑysè? $tΒ Ÿω sπ s%$sÛ 

$oΨ s9 ⎯ Ïµ Î/ (  ﴾)3(. تضرع، و مناجاة وليس سوى دعاء،  في اآلية الكريمةفأسلوب النهي

 و ِلياذًا برحمته، اعتصاما بقوته،) شأنه  جّل(يتوسل بها المخلوق الضعيف إلى الخالق 
بل على وجه الذلة و االسترحام الطلب فيها ليس على جهة االستعالء و االلزام، إذ إن  .  

الحصول فيكون النهي عيد أمرا متعذرا، أو بوذلك إذا كان المطلوب بالنهي " :التمني- 2
ليس سوى تنفيس عن رغبة حبيسة لدى الشاعر، ال تجد طريقها إلى عالم -حينئذ -

   )4( ."الواقع

  

  

                                                 
  . 50، ص2002، 1دروس في البالغة العربية، دار شموع الثقافة، الزاوية، ليبيا، ط: العربي سالم الشريف) 1(
  .84رؤى في البالغة العربية دراسة تطبيقية لمباحث علم المعاني، ص: أحمد محمود المصري) 2(
  .286اآلية : البقرة)3(
  .72غي تأصيل وتقييم، صعلم المعاني في الموروث البال: حسن طبل)4(
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يحدث إذا كان النهي موجها إلى غير العاقل لطلب شيء "وبصيغة أخرى التمني 
  )1("يا ليلة األنس ال تنقضي: "محبب إلى النفس نحو

سلوب النهي هي التمني، فمن خالل ديوان أالمعاني البالغية التي يفيدها ومن 
  )2(:ورد هذا المعنى في قوله)  أغاني الحياة(

كالس ـِإن وحينَةَ ر ***امتْ تُضسِل لَيي الَّيف.  

 لَةُ نُورشَع وحظَ*** والركُِل ن قفَو نـمام.  

  .امـاق َأو بِالحسـإره**ـالَ تَنْطَفي بِرِياحِ ال

ملحوظ من خالل هذه األبيات الشعرية فليس المراد بالنهي اإللزام، وطلب فال
الكف وإنما أريد به التمني، وقد جاء بصيغة النهي، فهو يتمنى أن ال ينطفي النور، 

  .اعر حدوثهوهذا أمر صعب المنال ولهذا يتمنى الشّ

  .)3(" ويكون النهي بين شخصين متساويين قدرا ومنزلة": االلتماس- 3

tΑ$s% ¨Π ﴿:أمثلته قوله سبحانه وتعالى ومن àσ uΖ ö6 tƒ Ÿω õ‹è{ ù' s? © ÉL u‹ ósÎ=Î/ Ÿωuρ û© Å› ù& t Î/ ( ’ ÎoΤ Î) 

àMŠ Ï±yz βr& tΑθà) s? |M ø% § sù t⎦ ÷⎫ t/ û© Í_ t/ Ÿ≅ƒ Ï™ℜ t ó™ Î) öΝ s9 uρ ó= è% ö s? ’ Í<öθs% ∩®⊆∪﴾)4( فالخطاب هنا موجه  ؛

هي بين متساويين في هارون عليه السالم إلى أخيه موسى عليه السالم، فالن من 
  ".أيها األخ ال تستعجل في الحكم على المسيء لعلّه يعتذر"المنزلة، فال 

                                                 
  .88رؤى في البالغة العربية دراسة تطبيقية لمباحث علم المعاني، ص: أحمد محمود المصري) 1(
  .26ص: الديوان) 2(
  .276الموسوعة المختارة في النحو والصدف والبالغة والعروض، ص: يوسف عطا الطريفي) 3(
  .94اآلية : طه)4(
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  )1(:قوله)ديوان الشابي(اءت على هذا النمط ما وجدته في ومن المعاني التي ج

  .والَ َأدعك تُنَادي*** وحيدا  قفْ الَ تَدعني

ال تدعني وال "ما االلتماس، ولفظة فلم يكن المقصود في هذا السياق النهي وإنّ
خير دليل على ذلك، فالنهي يبين متساويين في المنزلة، والقدر فال خضوع، " أدعك 

ي يدعو أوالده ، يريد الشّاعر القول أن الشّعر هو الذّوال استعالء، وإنّما التماس، وطلب
ل في نهاية المطاف األبرار إليه، كما يكشف البيت عن نفس الشّاعر التّي تنتظرها اآلما
فؤاده الذّي و   حب،حيث ينعم آنذاك بالهدوء، و الراحة ، و اإلطمئنان في عالمه الر

  .نسجته الحياة برؤاها ، و خيالها

ومن المعاني التي تخرج إليها أسلوب النهي النصح،  :النصح واإلرشاد- 4
نفع، ويعود بالفائدة واإلرشاد وذلك إذا ما كان االمتثال للمطلوب بأسلوب النهي يحقق ال

pκ$ ﴿):عز وجل(كما في قوله  )2("على المخاطب، š‰ r'̄≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ Ÿω (#θè=t↔ ó¡n@ ô⎯ tã u™!$ u‹ ô© r& 

βÎ) y‰ö6 è? öΝ ä3 s9 öΝ ä. ÷σ Ý¡n@ ﴾)3( فاللّه  ؛)على سبيل اإلرشاد و النصح_يطلب منا  ) وجل عز _

ا ،فالنهي هنا هدفه النصح ،و التوجيه الكف عن السؤال عن أمور قد يسؤونا العلم به
  . قبل أن يكون هدفه اإللزام ،و المنع 

ومن المعاني البالغية األخرى التي يفيدها أسلوب النهي هي النصح، واإلرشاد، 
  )4(:ومن المعاني التي جاءت على هذا النمط ما وجدته في الديوان قوله

  .رعتْه الحب في كْأسِ السكُونج***  يالتِّالَ تَخَافي، فَالدجى يرجو 

                                                 
  .20ص: الديوان) 1(
  .72المعاني في الموروث البالغي تأصيل وتقييم، ص علم: حسن طبل) 2(
  .101اآلية : المائدة)3(
  .209ص: الديوان) 4(
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اعر ينصح حبيبته بعدم الخوف، إذ يبرز حبِّالشّ فالملحوظ في هذا البيت أن 
مر المخاطب بأن يوجه ، و اٍلارشاد عندما يأر و يظهر عاطفته القوية في النصحاعالشّ

  .واإلرشاد، لشدة تعلّقه بهاإليه النصح 

  )1(:كما يتجلى قوله أيضا   

 امِيلَى اَأليخَطْ عالَ تَس ا قَلْبيعدالب رهفَالز ،.  

ا قَلْبي! هورنِ الزيب نْأسِ مالي كبِشَو الَ تَقْنَع.  

ورسل الجة اَألمذُوباة عياعِ الحجَأو راءفَو.  

صح، فليس المراد بالنهي في هذه األسطر اإللزام وطلب الكف، وإنّما أريد به الن
واإلرشاد، وقد جاء بصيغة النهي رغبة في االستجابة واالمتثال، فهو ينصح مخاطبه 
ويرشده إلى االبتعاد عن اليأس، وقد عبر بصيغة النهي لبيان رغبته وحرصه على أن 

ا اعر في هذه األسطر صورم الشّيقد ، يمتثل المخاطب ويستجيب لنصحه وإرشاده
ور فيها محمتعددة للحياة و يصته القاسية إزاء حركة الحياة و تقلباتها مخاطبا القلب ب

و األمل و لكن سخطه  ، و التجدد في عودة اإلشراق ، حيث ينهض ليهتف باإلرادة
ر ومضات األمل و هذا يفس ، منها يصنع صداه بعد أن الحت في األفق عالمات الربيع

 ، بيعهر الرا استوحاه من الزو أمله هذ ، بت إلى قلبه بعد أن يئس من الحياةي تسرالتّ
األمل ال يموت و ال ينتهي و أن ، ال تقنع"لفظة ل بالنسبة اأم "و طموحه ، د إرادتهتجس    

بالحياة و إيمانه القوي .    

         

                                                 
  .40ص :الديوان)1(
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ا ا، ومحركًويحدث هذا المعنى عندما يكون النهي دافع: الحثّ على الفعل-5
  )1(."إلحداث فعل معين

  )2(:فقد ورد هذا الغرض في قوله" أغاني الحياة"ن من خالل ديوا

الَـتَج و تَ لَّدـتَسِللَّي ناِليـك ***يدلالج وربِإالَّ الص ا فَازفَم.  

 ورهالد ثَاتادح نم الَ تَْأسو ***يددج راجِيرِ فَجيفَخَلْفَ الد.  

تجلّد "إنّما الحث على الفعل، ولفظة   فلم يكن المقصود في هذا السياق النهي، و
خير دليل على ذلك، فالنهي صيغة جاءت على سبيل الحثّ على " والتأس"، "وال تستكن

القيام بالفعل، وليس طلب الكف عن الفعل، وهكذا يكون النهي قد خرج من معناه 
  .الحقيقي إلى المجازي من خالل السياق

تستعمل صيغة النهي في سياق عدم  حين"ويقصد بمعنى التهديد  :التهديد-6
  )3("إذا لم تستح فاصنع ما شئت: الرضا بالمنهى عنه، ومن أمثلته قولك

، حين يقصد المتكلم تخويف من هو دونه قدراً"أو بصيغة أخرى التهديد معناه 
  .)4(" يرضى عنه المتكلّم كقولك لخادمك ال تطع أمري ومنزلة بعاقبة القيام بفعل ال

النهي إلى وجه آخر من األوجه المجازية التي يفصح عنها السياق ويخرج أسلوب 
  )5(:كما في قوله) التهديد(أال وهو 

ا قَلْبي! مفَتَنْد اءبِالفَض كوعمد كُبالَ تَس.  
                                                 

  87رؤى البالغة العربية دراسة تطبيقية لمباحث علم المعاني، ص: أحمد محمود المصري) 1(
  .69ص:  الديوان )2(
  . 90صمرجع سابق ،  :المصري أحمد محمود) 3(
اإلحاطة في علوم البالغة، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر، : للطيف شريفي وزبير دراقيعبد ا) 4(
  .32، ص2004ط، .د
  .41ص: الديوان) 5(
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  .فَعلَى   ابتسامات الفَضاء قَساوةُ المتَهكمِ

النهي ليس هدفه اإللزام،  فالملحوظ من خالل هذا السطر الشعري أن أسلوب
شعره  فلم يبقى له إالّ ، فالشّاعر دموعه هي دواء ألوجاعه ،والمنع، وإنّما هدفه التهديد

    . ، و أن شعره تعبير عن مأساته في هذا الكون الغريبعج نفسهلوا  هيبثّ

ويكون ذلك حين يتوجه النهي إلى فعل يفعله المخاطب، غير أنّه ال : "التيئيس- 7
  .)1(" ال تعتذروا اليوم، فقد فات األوان: منه نحو جدوى

ومن األغراض التي يخرج اليها أسلوب النهي هو  :التحقير واالستهزاء- 8
 )2("وذلك عندما تحمل صيغة النهي تقليال من شأن المتلقي، وحطا من منزلته"التحقير، 

↔tΑ$s% (#θä ﴿:ومن أمثلته قوله سبحانه وتعالى |¡÷z$# $pκ Ïù Ÿωuρ ÈβθßϑÏk=s3 è? ∩⊇⊃∇∪   ﴾)3(.    

حين "ومن المعاني البالغية الّتي يفيدها النهي غرض التوبيخ وهو  :التوبيخ- 9
  . )4(" يكون المنهي عنه أمرا ال يشرف اإلنسان، وال يليق أن يصدر عنه

لم نجد ما ) التيئيس، التحقير واإلستهزاء،التوبيخ( و بالنسبة لهذه األغراض الثالثة
  .ن أمثلة في الديوانيقابلها م

 وجلومن أمثلته قوله عز:﴿ Ÿω uρ (#θÝ¡Î6 ù=s?  Y ysø9 $# È≅ ÏÜ≈ t7 ø9 $$Î/ (#θãΚçGõ3 s?uρ ¨, ysø9 $# öΝ çFΡr& uρ 

tβθçΗ s>÷ès? ∩⊆⊄∪   ﴾)5(إنّما  ، و المنع و ،اآلية الكريمة ليس هدفه اإللزام فأسلوب النهي في ؛

   .هدفه التوبيخ

                                                 
  .73علم المعاني في الموروث البالغي تأصيل وتقييم، ص: حسن طبل) 1(
  .88حث علم المعاني، صرؤى في البالغة العربية دراسة تطبيقية لمبا: أحمد محمود المصري) 2(
  .108اآلية : المؤمنون)3(
  ..32اإلحاطة في علوم البالغة، ص: عبد اللطيف شريفي وزبير دراقي ) 4(
  .42اآلية : بقرةال)5(
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ها أسلوب النهي، هناك أغراض أخرى نذكر إضافة إلى هذه األغراض التي أفاد
  .الكراهة نحو قولك للمصلي ال تلتفت وأنت في الصالة: على سبيل الحصر

 معنا، ونجد ذلك فيقول ال تحزن إن اهللا: نحو قولك لصديق تناساالئو 
  )1():الشابي(

  .رِ الهصورـلُّبِ الدهـَيا قَلْب الَ تَجزع َأمام تَص

  .صرخْتَ   تَوجعا هزَِئتْ بِصرخَتك الدهورفَِإذَا  

فالملحوظ في هذا البيت الشعري أن أسلوب النهي ليس هدفه اإللزام، وطلب 
خير دليل على ذلك، ) ال تجزع(الكف، وإنّما هدفه االئتناس أو ما يسمى بالصبر، فلفظة 

بر أمام الدهر ، و أن ينتصر على وينادي قلبه بالص بر رغم المعاناةاعر يطلب الصفالشّ

 وأيضا غرض بيان العاقبة مثل قوله تعالى العدو:﴿ Ÿωuρ ¨⎦ t⎤ |¡øt rB t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θè=ÏFè% ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «!$# 

$O?≡ uθøΒr& 4 ö≅ t/ í™!$uŠ ômr& y‰Ψ Ïã óΟ Îγ În/ u‘ tβθè% y—ö ãƒ ∩⊇∉®∪ ﴾ )2(.  

معاني المجازية وفقا وبهذا يكون النهي قد خرج إلى هذه األوجه البالغية، وال"
وبذلك  ،)3("لسياقات محددة، تم تبيانها من خالل تالؤمها مع بنية النص الذي نظمت فيه

تسهم صيغ النهي مثل غيرها من الصيغ في تلوين األساليب العربية، والتي تثير انتباه 
  .القارئ، وتجعله أكثر دراية بمدلوالت األلفاظ والتراكيب

  

  

                                                 
  .40ص: الديوان) 1(
  .169اآلية : آل عمران)2(
  .102الوجه البالغي وأثره في السياق الشعري األندلسي، ص: محمد عبيد صالح السبهاني) 3(
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  :ي تحديد داللة النهيدور السياق ف: رابعا

ن المعنى هو مجموعة من المالمح المفهومية، والتي بفضل أ«يتجلى دور السياق 
بنيتها الخاصة يتشكل معنى العالمة، والعديد من الملفوظات ال يمكن تحديد معناها بدقة 
إال بمعرفة سياقها الذي وردت فيه، فعادة ما يسأل شخص عن معنى كلمة فيضطر إلى 

إن الغموض "ن سياقها الذي وردت فيه، وفي هذا الصدد يقول بيير غيرو التساؤل ع
فمن خالل هذا .)1(»"الذي يلف العالمة المتعددة الدالالت يزول حين توضع في سياقها

التعريف يتضح أن نجد بعض معاني الكلمات يعتريها الغموض الشديد فال بد أن يكون 
ض وجب وضع الكلمة في سياقها الذي ترد لها معنى أو عدة معان، وإلزالة هذا الغمو

  .فيه

قد خرج إلى هذه األوجه البالغية، والمعاني المجازية وفقا «وبهذا يكون النهي 
لسياقات محددة، تم تبيانها من خالل تالؤمها مع بنية النص الذي نظمت فيه، ولكي 

ضمن السياق ازية متعددة يتحقق هذا االئتالف واالنسجام، وينتج أساليب ذات داللة مج
البد أن يجمع الشاعر ويزاوج بين هذه األوجه البالغية، وبين سياقتها ليجعل الواحد، 

النص هالة من المثيرات األسلوبية التي تثير انتباه القارئ، ويجعله أكثر دراية 
  .)2(»بمدلوالت األلفاظ بشكل خاص، والتراكيب بشكل عام

ولكنّه قد يخرج عن المعنى الذي إن الكالم يفيد بأصل وضعه معنى أصليا، «
وضع له أصال ليؤدي معنى جديدا يفهم من السياق، وترشد إليه الحال التي قيل فيها، 

في كثير من  –أيضا  –وأما األساليب اإلنشائية فإنها قد تخرج عن أصل وضعها 
  .)3(»لفظها ظاهر التي ترد فيها لتدل على غيرالسياقات 

                                                 
  .39 ص القراءة، إلى البنية من الشعري والنص السياق :أوشان آيت علي )1(
  .103 ص األندلسي، الشعري السياق في واثره البالغي الوجه: السبهاني صالح عبيد محمد )2(
  .11 ص والداللة، السياق: بودوخة مسعود )3(
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ه يستعمل كف عن الفعل على وجه االستعالء، ولكنّفالنهي هو باألصل طلب ال«
لمعان أخرى تفهم بالقرائن من سياق الحديث تجوزا واتساعا في االستعمال كالدعاء، 

  .)1(»والتمني، و اإلرشاد، وغير ذلك

والذي نراه أن داللة النهي على تلك المعاني من مستتبعات الكالم بمعنى أن 
تحدد تلك المعاني المرادة، فاألولى أن توجه األذهان السياق وقرائن األحوال هي التي 

إلى معرفة المزايا واألسرار الكامنة وراء استعمال األساليب اإلنشائية في الداللة على 
هذه المعاني، والوقوف عليها من خالل سياقات الكالم، ومعرفة قرائن أحواله، وبأن 

تبعات التراكيب التي هي سياق داللة أساليب اإلنشاء على معانيها البالغية من مست
الكالم وقرائن أحواله وأن يقف الدارس على أسرارها، ودقائقها، ومن خالل ذلك يصل 

  .)2( إلى المعاني البالغية التي تفيدها تلك األساليب

فالكلمة ال معنى لها في ذاتها ألنها قد تحتمل تغيرات داللية كثيرة حسب السياق «
  .)3(»الذي ترد فيه

قد قسموه إلى أنواع ينشعب كّل بدوره منها إلى أقسام ال تتحدد داللتها إال  فالطلب
4( ياق، فيخرج الطلب إلى معنى النهي الذي ينقسم بدوره إلى أقسام دالليةبمالحظة الس(. 
  :)5(لتماس ومثال ذلك قول أبي القاسم الشابيالكالدعاء، وا

الَ َأدا          ويدحنْي وفْ، الَ تَدعيقتُنَاد كع.  

  

                                                 
  .113 ص والداللة، السياق: بودوخة مسعود)1(
  .101 ص المعاني، لمسائل ونقدية بالغية دراسة المعاني علم: فيود لفتاحا عبد بسيوني: ينظر )2(
  .45 ص القراءة، إلى البنية من الشعري والنص السياق: أوشان آيت علي )3(
  .409 ص العربي، التراث في التطبيقي الداللة علم: نهر هادي: ينظر )4(
  .20 ص: الديوان )5(
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1(مني يتجلى في قولها غرض التّأم(:  

  .ِل لَيستْ تُضامـْكينَـــة روح          في اللّيـَســِإن ال

  .لِّ نظَــامـمن فَوق كُـ      والـــروح شُعلَــةُ نُـورِ 

  .الحسامــِإرهاق أو بِـ          ـالَ تَنْطَفــي بِرِيـاحِ الـ

كما يخرج النهي إلى وجه آخر من األوجه المجازية التي يفصح عنها السياق أال 
  :)2(وهو االئتناس ويسمى أيضا الصبر كما في قوله

ورهرِ الدهلُّبِ الدتَص امَأم عزالَ تَج ا قَلْبي.  

  :)3(وقال الشاعر في موضع آخر

َل تُونُسا َأهوا يعزاواصبِرو !الَ تَج  

  .فَالموتُ غَايتُنَا، بني اإلنْسان                                  

ومن هذه المعاني األخرى التي يخرج إليها أسلوب النهي النصح واإلرشاد ونجد 
  :)4(ذلك في قوله

يعدالب رهامِ، فَالزخُطْ على اًأليالَ تَس ا قَلْبي.  

  .شَوك اليـْأسِ مـن بينِ الـزهوريــا قَــلْب الَ تَقْنَع بِ

رسوــِل الجـةُ األمذُوبع ــاةيـــاعِ الحَأوج اءرفَو.  

                                                 
  .26 ص :الديوان)1(
  .40 ص :المصدر نفسه)2(
  .227 ص: نفسه لمصدرا)3(
  .40 ص :نفسه لمصدرا)4(
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  :)1(كما يتجلى قوله أيضا

  .الَ تَخَافي، فَالدجى يرجو التي       جرعتُه الحب فيِ كَْأسِ السكُون

  :)2(ونجد قوله كما يخرج النهي إلى غرض الحثّ على الفعل

  .ا فاز ِإالَّ الصبور الجليدـَي          فَمـياِلـتَجلَدْ، والَ تَستَكن ِللَّ

ومن المعاني البالغية األخرى التي يفيدها أسلوب النهي هي التهديد، ومن بين 
  :)3(هذه المعاني التي جاءت على هذا النمط قوله

ا قَلْبي! كوعدم كُبمِ الَ تَسفَتَنْد اءبِالفَض.  

  :)4(إضافة إلى غرض التيئيس مثلما جاء في قوله

احبالص ي َأغَارِيدنالَ تُغَنِّي.  

            احَل اَألفْرلْبب!  

احالجِر ورغمم وهي  وفَفَُؤاد.  

  .بِتَبــارِيحِ الحيــاة البـاكيـةْ

  .سرورلَيس تَستَهوِيه َألْحان ال

              ي النُّورَأغَانو.  

                                                 
  .209 ص: الديوان)1(
  .69 ص: نفسه المصدر )2(
  .41 ص :نفسه المصدر )3(
  .48 ص: نفسه المصدر)4(
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 ستهزاء، والتوبيخ ،الومن المعاني األخرى التي يخرج إليها النهي التحقير وا
إلى غير ذلك من المعاني التي يفيدها صيغ النهي بمعونة «.والكراهة، وبيان العاقبة

عاني، وتجليتها، السياق، وقرائن األحوال، وقد اهتم البالغيون بالحديث عن هذه الم
  .)1(»والكشف عن دقائقها، ومزاياها في التعبير

د المعنى الذي يفيده أسلوب النهي ،ولم ي يحديتضح مما سبق أن السياق هو الذّ
يفد ما أفاده إال بمعونة السياق، فاأللفاظ المفردة أو األشكال التركيبية مثال ال يكون لها 

يضعها فيه صاحب النص، وأن ال معنى للكلمة أهمية إال حيث ترتبط بالسياق الذي 
 ياق الذي ترد فيه فنجد بعض معاني الكلمات يعتريها الغموض واإلبهام، فالبدخارج الس
أن يكون لها معنى أو عدة معان، فلوال السياق ال يتحدد معناها الذي توضع فيه الكلمة، 

  .لنهيومن ذلك نصل إلى المعاني البالغية التي يفيدها أسلوب ا

ياق في أحيان كثيرة بتحديد الداللة المقصودة من الكلمة في جملتها، وقد يقوم الس
، وتَطَلُبه مقاال مخصوصا يتالئم معه، وقالوا أشار العلماء إلى أهمية السياق أو المقام

  .)2("لكل مقام مقال:" عبارتهم الدالة

رد فيه ، ويقوم السياق بوضع كما أن الكلمة ال معنى لها خارج السياق الذي ت"
الكلمة في موقعها داخل التركيب اللغوي بتحديد داللة الكلمة تحديدا دقيقا مهما تعددت 

، أو غموض في الداللة بسبب هذه أو إبهام ،معانيها ويصرف ما يدعى من التباس
  .)3("الظواهر

                                                 
  .85 ص المعاني، لمسائل ونقدية بالغية دراسة المعاني علم: فيود الفتاح عبد بسيوني )1(
، القاهرة ، مصر ،ط )ي الدالل النحوي المعنى لدراسة مدخل(  الداللة و النحو :محمد حماسة عبد اللطيف: ينظر )2(
     .  98م، ص  1983-ـه 1403، 1
  .36 ، 33 ص: المرجع نفسه )3(
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"ويضاف إلى ما تقدم أن ما جاءت فرب ياق يساعد على تعيين داللة الصيغة،الس
، والذي يحدد لف في داللتها على المعنى المرادبعض األبنية متحدة الوزن ولكنَّها تخت

  .)1("هذه الداللة إنَّما هو سياق الكالم

هم الداللي من خالل السياق، و ايضاح الففي  من األساليب التي لها أثر واضح
لى أغراض بالغية مقاصد النص، النهي إما أن يكون حقيقيا أو مجازيا، ليتعدى إ

تحاكي دالالت النص فتستنطقها من خالل السياق،أغلب النهي هو مجازي أريد به 
مفاهيم داللية ال تخفى عن ذهن السامع، و من ينظر إلى الكالم نظرة تأملية يجد أن 
 ياق، كما أنجماليات النص و صلتها بالمقام تكمن وراءها دالالت ظاهرة يكشفها الس

  .)2(اللية فيجد لها مفاهيم مختلفةيخرج إليها النهي يوثق الوحدات الداألساليب التي 

و النهي عندما يخرج إلى أغراض تتضح فيه الدالالت التي يشترك فيها أسلوب 
الخطاب الذي تواكبه الحالة النفسية للمتكلم و طريقة اآلداء، و هناك أغراض كثيرة 

ى تلك المفاهيم، و اخراجها إلى أغراض يبينها السياق، و ما اعتماد علماء البالغة عل
إال هو فهم داللي لسياقات النص، و أغراض النهي يمكن أن يلتمسها القارئ أو السامع 

   . )3(من خالل المعنى، فيتوصل إلى داللة المعنى

من خالل ذلك يتضح لنا أن السياق يلعب دورا كبيرا في تحديد داللة النهي، وال 
اق الذي توضع فيه، وأن دراسة معنى أي كلمة من الكلمات يتحدد معناها ال بالسي

يتطلب سياقات التي ترد فيها، وهكذا فالسياق مسألة ضرورية وحاسمة في مجال اللغة 
  .يما في األساليب اإلنشائيةس الوهذا يظهر جليا في علم المعاني و

                                                 
،  7ع ، بأسيوط العربية اللغة كلية مجلة ، العربية األساليب في أثرها و السياق داللة: السعود أبو محمد دردير )1(

    .507م ، ص 1987- ه 1407أسيوط ، مصر ،
 العربية اللغة في الماجستير، شهادة لنيل مقدمة مذكرة القرآني، النص في السياق داللة: خضير حميد علي: ينظر )2(
  .95ص م،2004/ـه1435 الدنمارك، في األكاديمية التربية و اآلداب كلية العربية، اللغة قسم ا،هآداب و
  .97ص المرجع نفسه، :ينظر )3(
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لب ن النهي هو الذي تعنى به الدراسات البالغية ليس هو طإوخالصة القول 
فعل مضارع، + الكف عن الفعل، وهو المعنى األصلي لتلك الصيغة وهي ال الناهية 

 ، و عبرية التي تستنبط من سياقات النصوصوإنّما تهتم بما وراء تلك من معانٍ بالغ
وغيرها، االلتماسياق كالدعاء، والتوبيخ، و النصح واإلرشاد، القرائن المصاحبة للس ،
في تحديد داللة هذا األسلوب فلواله ال يمكن تحديد معناها  الفعا اكما أن للسياق دور
كما أنّه يساعد كثيرا على تحديد المعاني على مستوى التراكيب،  الذي توضع فيه ،

  .ويساعد في تغيير معنى الجمل
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  :خاتمـــةال
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  :ي، يمكن إجمالها فيما يلمن النتائجة توصلنا إلى جملة دراسهذه المن خالل 

مظاهر اللغة التي تعرب األساليب اإلنشائية، بوصفها أبرز اهتمت الدراسة ب -1
 .عن حيويتها، ولها إسهام عظيم الشأن في إبداع العمل الفني

فألنّه مؤسس على علم المعاني، لبالغيين بدراسة اإلنشاء الطلبي وأما اهتمام ا -2
تصاصه بكثير من والفائدة الجليلة، ونظرا الخ ةولما فيه من الدقائق اللطيف

 .الدالالت البالغية، الذي يجعله من األساليب الفنية الغنية بالعطاء والتأثير

، واسم فعل مر، والمضارع المقرون بالم األمرفعل األ: لألمر أربع صيغ -3
األمر، والمصدر النائب عن فعل األمر، فتنوعت صيغه إال أن فعل األمر 

 ).غاني الحياةأ(غلب في وروده الصيغ األخرى في ديوان 

من سياق تفاد قد تخرج صيغ األمر عن معناها األصلي إلى معان أخرى  -4
، والتخيير، والتسوية، اد، والدعاء، وااللتماس، والتمنيالكالم كاإلرش

والتعجيز، والتهديد، واإلباحة، وللمبدع في ذلك تصرفات كشفت عن حيوية 
مع اللغة من ناحية اللغة الشعرية من ناحية، وبراعة الشاعر في تعامله 

إال أن الوارد بكثرة في هذه المدونة الشعرية من أغراض األمر .أخرى
 .الدعاء، و اإلرشاد مقارنة باألغراض األخرى

5- ا فعاالً في تحديد داللة األمر، فهو الذي يساعد في تحديد لقد لعب السياق دور
ا لتعدد السياقات فإن معنى الكلمة يتحدد تبع التي توضع فيه و بالتاليداللتها 

 .التي تقع فيها 

للنهي صيغة واحدة هي المضارع مع ال الناهية، تكون صادرة على وجه  -6
فعل ما في الخارج سواءا أكان النهي  إتياناالستعالء مطلوبا بها الكف عن 

 .حقيقيا أم مجازيا
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لى معانٍ أخرى تستفاد من قد تخرج صيغة النهي عن معناها الحقيقي إ -7
ائن األحوال المصاحبة له كالدعاء، وااللتماس، والتمني ، وقرالسياق

واإلرشاد، والتوبيخ، والتيئيس، والتهديد، والتحقير، إلى غير ذلك من 
فمن خالل دراستنا  .األغراض والمعاني البالغية التي يفيدها أسلوب النهي

ئتناس أكثر ورودا بخالف بقية للديوان اتضح أن غرض اإلرشاد و اال
 . األغراض

كما يتضح لنا أن السياق هو الذي يحدد المعنى الذي يفيده أسلوب النهي ولم   -8
ضرورية وحاسمة في السياق، وهكذا فالسياق مسألة  يفد ما أفاده إال بمعونة

مجال اللغة حيث يسمح لنا بالحديث عن األشياء بدقة ووضح، وال يمكن 
 .االستغناء عنه

ب اإلنشائية ومن خاللها األساليعلى الدارس أن يقف على أسرار ودقائق  -9
 .البالغية التي تفيدها تلك األساليبيصل إلى المعاني 

ونخلص إلى أن ظواهر علم المعاني ذات صلة وطيدة بالسياق فهو الذي  - 10
، كما أنه يسهم في ساليب ويساعد في تحديد داللتهايساهم في تغيير معنى األ
 .يصاله إلى المتلقيإالكشف عن المعنى المراد 

تتفق بنية األمر مع بنية النهي في بعض األوجه، كما تختلف في بعض  - 11
األوجه، فأما نقاط االتفاق فتتمثل في أن في كليهما البد من اعتبار االستعالء، 
و يتعلقان بالغير، بينما يختلفان أن كل واحد منهما يختص بصيغة تخالف 

 . نعاآلخر، و أن األمر دال على الطلب ، و النهي دال على الم
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   .عن نافع ورش روايةب ،القرآن الكريم* 

  :الكتب:أوال

 : أحمد محمود المصري*

 رؤى في البالغة العربية دراسة تطبيقية لمباحث علم المعاني ،دار الوفاء ،) 1   
       .          م  2008ط ،.اإلسكندرية ،مصر ،د

 : ودبسيوني عبد الفتاح في*
 ،مكتبة وهبة،القاهرة ، 2علم المعاني دراسة بالغية و نقدية لمسائل علم المعاني ،ج) 2

         .    ت .ط ،د.مصر ،د
 : حسن طبل*

،     2 علم المعاني في الموروث البالغي تأصيل وتقييم، مكتبة اإليمان، المنصورة، ط) 3
 .م 2004

  :حلمي مرزوق*
 مصر، ،االسكندرية، 1،ط الوفاء ،دار المعاني علم ةالعربي البالغة الفلسفة في )4

  .م 2004
 : حميد آدم الثويني*

   .م  2006ط ،.دار المناهج ،عمان ، األردن ،دالبالغة العربية المفهوم و التطبيق ،) 5
جالل الدين محمد بن عبد الرحمان بن عمر بن أحمد بن محمد (الخطيب القزويني *

 ):   ه 739المتوفى سنة 

رحال عكاوي ،دار  :اليضاح في علوم البالغة المعاني و البيان و البديع ،تحقيقا) 6
  .م  2000، 1الفكر العربي ،بيروت ،لبنان ،ط
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  :  )محمد مرتضى الحسيني الزبيدي(الزبيدي  *        
 ، 1ضاحي عبد الباقي ،مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ،ط:تاج العروس ،تحقيق  )7 

 .م  2001 - ه 1422الكويت ،
   :زآريا توناتي  *        

 ، 1،كتاب ناشرون ،ط) المعاني و البيان و البديع(التسهيل لعلوم البالغة )  8 
 .  م  2010بيروت ،لبنان ،

القاسم جار اهللا محمود بن عمر بن أحمد الزمخشري المتوفى  أبو(الزمخشري *       
  ) :ه 538سنة 
 1،دار الكتب العلمية ،ط 1عيون السود ،جمحمد باسل :أساس البالغة ،تحقيق ) 9 

 .م  1998،بيروت ،لبنان ،
    : سعود بن غازي توناكي *       

القاهرة   ، 1ط دار غريب، صور األمر في العربية بين التنظير و االستعمال،) 10 
 .م  2005-ـه1426مصر ،

                      :   سميح أبو مغلي  *         
  .م  2009ط ،.لبالغة العربية ،دار البداية ،عمان ،األردن ،دالمفيد في ا) 11
 : عتيق العزيز عبد *    

 بيروت، ، 1،ط العربية النهضة دار المعاني، علم العربية البالغة في) 12    
 .م 2009-ـه 1430لبنان،
  :عبد القادر حسين *        
  .م 2006 مصر، القاهرة ، ط ،.د دار غريب، فن البالغة،) 13    
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 : سالمي القادر عبد*       
 ، العين ، 1،ط الجامعي الكتاب ،دار الداللة و المعجم في العرب تراث من) 14     

  .م 2014، المتحدة العربية اإلمارات
 : عبد اللطيف شريفي و زبير دراقي *     

 اإلحاطة في علوم البالغة ،ديوان المطبوعات الجامعية ، بن عكنون ،) 15     
  .م  2004ط،.لجزائر ،دا

 : أحمد شعيب اهللا عبد ابن *  
 و للنشر خلدون ،ابن) دراسات و دروس( البالغة علوم في منهجية بحوث) 16   

                                                                      .م 2004ط،.،د التوزيع
 : قلقيلة العزيز عبد عبده*

- ه1412، ،مصر ،القاهرة 3،ط العربي الفكر ،دار اإلصطالحية البالغة )17     
  .م 1992
 :العربي سالم الشريف * 

          . م2002ليبيا، الزاوية، ،1ط دار شموع الثقافة، دروس في البالغة العربية،) 18        
 : أوشان آيت علي* 

 ،الدار 1،ط الثقافة ،دار راءةالق إلى البنية من الشعري النص و السياق) 19   
                                                      . م 2000- ـه 1421، المغرب ، البيضاء

 : فضل حسن عباس *     

 ، ،عمان 2،ط النفائس ،دار 1،ج المعاني علم أفنانها و فنونها البالغة) 20  
                                                                                         .م  2009، األردن

 :   فواز فتح اهللا الراميني*                
 ، الجامعي الكتاب ،دار المعاني-البديع– البيان البالغة علوم في الشافي البلسم) 21   

  . م 2008، 1،ط المتحدة العربية ،اإلمارات العين
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 : القاسم الشابي أبو*

           . م 2011، ط.،د تونس ، صفاقس صامد، دار ، الحياة أغاني ديوان) 22  

  :محمد حماسة عبد اللطيف*   
 مصر، القاهرة، د،.د ،)الداللي النحوي المعنى لدراسة مدخل(الداللة و النحو) 23  
  .م1983 ه،1403 ،1ط

  : محمد عبيد السبهاني *   
ق الشعري األندلسي ،دار غيداء للنشر و التوزيع الوجه البالغي و أثره في السيا)24   
 .م  2013- ه 1434،عمان ، األردن ، 1،ط
  :مسعود بودوخة *   

 ،العلمة ، الجزائر ، 1السياق و الداللة ، بيت الحكمة للنشر و التوزيع ،ط) 25 
  .م  2012

  :مصطفى الصاوي الجويني  *
 مصر ، ،االسكندرية ط.،د المعارف ة،منشأ تجديد و تأصيل العربية البالغة) 26      

  .م 1994 ،
  : )ه711ت الفضل جمال الدين محمد  بن منظور اإلفريقي المصري أبو(ابن منظور

  .ت .،بيروت ، لبنان ،د 1،دار صادر ،ط 1مج ،لسان العرب) 27        
  :هادي نهر*  

نشر و التوزيع، علم الداللة التطبيقي في التراث العربي، دار األمل لل) 28         
 .م2007_ه1427، 1اربد، األردن، ط

  :يوسف أبو العدوس*  

، 1البديع، دار المسيرة، ط_ البيان_ مدخل إلى البالغة العربية علم المعاني) 29  
  .م2007عمان، األردن، 
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  :يوسف عطا الطريفي*

الموسوعة المختارة في النحو و الصرف و البالغة و العروض، دار اإلسراء، ) 30
  .م2009، 2مان، األردن، طع

  :المجالت و الدوريات: ثانيا

   :دردير محمد أبو السعود*

، 7داللة السياق و أثرها في األساليب العربية، مجلة كلية اللغة العربية بأسيوط، ع) 31
  .م1987_ه1407أسيوط، مصر، 

  :الرسائل الجامعية: ثالثا

  :علي حميد خضير*

ني،  مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في اللغة داللة السياق في النص القرآ) 32
العربية وآدابها، قسم اللغة العربية، كلية اآلداب و التربية األكاديمية في 

  . م2004 /ـه1435الدنمارك،
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  :ملخص

يد المعنى في األمر والنهي وفاعلية السياق في تحد"تناول هذا البحث موضوع 
وقد تمت الدراسة في فصلين ومقدمة وخاتمة، ففي "لشابيا"ـل "أغاني الحياة"ديوان 

لصيغ الحقيقية، إلى ا الفصل األول تم التطرق ألسلوب األمر من مفهوم باإلضافة
كما تم الحديث عن دور .سياق الكالم كما يخرج األمر إلى معان أخرى تستفاد من

السياق في تحديد معناه، أما الفصل الثاني فخصص ألسلوب النهي وذالك من خالل 
الحديث عن مفهوم النهي وأن له صيغة واحدة وقد تخرج عن معناه الحقيقي إلى 

األمر تفهم من سياق الحديث، كما تناول الفصل معان أخرى حالة حال أسلوب 
دور السياق في تحديد معناه، وختمنا البحث بخاتمة ألهم النتائج التي توصلت إليها 

  .اجتهاداتنا
Abstract: 
This research deals with the theme of "the imperative and and 

prohibitions and  their effectiveness within a context in determining the 

meaning.In the book of "Songs of Life " for Chebbi "The study was 

conducted in two chapters and an introduction and a conclusion, in the 

first chapterwe dealt with the imperativetaking into consideration the 

concept  of command as well as the true structure, as it goes out to the 

other meanings learned from the context of the speech.We  also dealtwith  

the role of context in determining the its  meaning. The second chapter 

dedicated to prohibition by talking about the its concept and that it has 

Onestructure .it can express other meaning depending on the context 

.Also in this the chapter we dealt on the role of context in determining 

meaning, and concluded by Findingout the most important results . 
  

 


