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ABSTRAK 
 

Naskah drama “Syamsu al-Nahār” adalah karya Taufiq al-Hakim 
yang menceritakan tentang kisah cinta anak raja Nu’man yaitu Syamsu 
Nahar yang mencintai seorang lelaki biasa bernama Qamarzaman. 
Naskah drama Syamsu al-Nahar memiliki gaya bahasa yang bermacam-
macam dan membutuhkan pendekatan untuk mengkajinya lebih dalam. 
Penelitian ini membahas tentang kalam insya thalabi baik dari segi 
bahasa ataupun maknanya yang terdapat dalam dialog naskah drama 
“Syamsu al-Nahār”. Penelitian ini berjudul Al-Insya’ al-Talaƃi fii 
Masrahiyah Syamsu Nahār Li Taufiq al-Hakim (Dirasah Tahliliyah 
Balaghiyah). 

   Dalam penelitian ini metode yang di gunakan adalah metode 
kualitatif deskriptif. Karena data-data yang diperoleh berupa kata-kata. 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
stilistika (Ilmu Ma’ani) yaitu peneliti membaca naskah drama secara 
menyeluruh dan mengelompokkan diaologdialog yang termasuk dalam 
kalam insya’ thalabi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 
gaya bahasa yang terdapat di dalam naskah drama “Syamsu alNahār”. 
Dalam penelitian ini، peneliti memperoleh data kalam insya thalabi 
sebanyak 38 uslub Amr (32 bermakna hakiki dan 6 bermakna majazi)، 
13 uslub Nahi ( 3 bermakna hakiki dan 10 bermakna majazi)، 89 uslub 
Istifham ( 80 bermakna hakiki dan 9 bermakna majazi)، 3 uslub Tammani 
(tidak ditemukan tammani yang tidak mungkin  dan 3 tammani yang 
mungkin)، 80 uslub Nida (41 bermakna hakiki dan 39 bermakna majazi).  

Kata Kunci : kalam insya’ thalabi، naskah drama syamsu nahar، ilmu 
ma’ani.  

 



 
 

 ح

 جتريد
 

ة حب ث عن قصسرحية مشس النهار لتوفيق احلكيم الذي يبحمنص 
توي حيابن نعمان وهي مشس النهار اليت حتب رجًلا عادًيا وهو قمر الزمان. 

على جمموعة متنوعة من األساليب اللغوية ويتطلب هنجا  "مشس النهار"نص 
ث من حي ةالطلبي اتناقش هذا البحث اإلنشاءي. لدراسته بشكل عميق

ذ  هلاملشكلة   حمورسرحية مشس النهار. ميف   وب اللغوي أو الداللةاألسل
 مشساإلنشاء الطليب يف مسرحية  ة نوعان، األول هو ما هي أنواع الدراس
 . هلإلنشاء الطليب فيمث الثاين ما معاين تلك األنواع ، النهار

ألن البياانت اليت مت  الوصفية النوعيةستخدم الطريقة يهذا البحث 
هذا البحث هو احلصول عليها هي يف شكل كلمات. والنهج املستخدم يف 

 أر قت هي أن الباحثةاخلطوات الىت أتخذها األسلوب البًلغي )علم املعاين( و 
اإلنشاء الطليب. الغرض  مكًلعلى  م  احلوار املتممن جتبدقة و  ةسرحيامل نص

نشاء الطليب يف مسرحية عاين لإلمن هذا البحث هو معرفة أنواع األساليب وامل
مجلة  83نشاء الطليب يف هذا البحث : مشس النهار. وجدت الباحثة كًلم اإل

مبعىن حقيقي  3نهي )لمجلة ل 33 ،مبعىن جمازي( 6مبعىن حقيقي و  33لألمر )
مبعىن  8مبعىن حقيقي و  81مجلة لًلستفهام  ) 88 ،مبعىن جمازي( 31و 

 ،(التمين املمكنمبعىن  3و  غري املمكنمجلة للتمين ) ال توجد التمين  3 ،جمازي(
مبعىن جمازي(. 38مبعىن حقيقي و  13اء )مجلة للند 81  

  .وعلم املعاين مسرحية مشس النهار ،الكلمات الدالة : اإلنشاء الطليب
 



 
 

 ط

 شكر وتقديركلمة 
 

الصًلة والسًلم على النيب املصطفى وعلى آله و احلمد هلل وكفى 
 وأصحابه أهل الوفاء والتابعني ومن هبداهم اقتفي. أما بعد.

ساعدة بة هذا البحث العلمي بعون هللا وفمله ومبمتت الباحثة كتاأقد ف
كر شتقدم كلمة أن  هاطوال الكتابة. يسر  امجي  األطراف الذين يساعدوهن

 :علىتقدير عميق على وجه اخلصوص عظيم و وامتنان 
مية امعة سوانن كاليجاكا اإلسًلجلفميلة املكرم الدكتور املكني كمدير  .3

 احلكومية جوجاكرات. 
قافية كلية اآلدب والعلوم الثللدكتور دمحم ولدان كعميد فميلة املكرم ا .3

 جبامعة سوانن كاليجاكا اإلسًلمية احلكومية جوجاكرات. 
لغة العربية وأدهبا قسم اللفميلة املكرم الدكتورة إينينغ هرينييت كرئيسة  .3

بكلية اآلدب والعلوم الثقافية جبامعة سوانن كاليجاكا اإلسًلمية 
 احلكومية جوجاكرات. 

الذي  ذا البحثهلفميلة املكرم الدكتور سوجينغ سوجيونو كمشرف  .1
 هات منه. يقد مت هذا البحث على مساعد  وتوج

ن أحباين يوالدي الكرميني أمي سيت أليفة عنالية وأيب زودي فريينتو اللذ .5
وربياين وعلماين كل األشياء من قلبهما العميق منذ والديت إىل املستقبل 

 هللا عمرا ومتعهما بكمال الصحة والعافية.  ااهلالباهر إبذن هللا. أط
أخيت نفسة أملية و ريسى كوسوما رهديف و أخي الصغري رزقي فهري  .6

 شكرا لكم بًل هناية. ،وصربوا على ما فعلته ،يننالذين يرمحو 



 
 

 ي

ة مجي  أصدقائي يف قسم اللغة العربية وأدهبا بكلية اآلداب والعلوم الثقافي .7
 ،أجنكون فطري ،ايت : زلفى نور العنيخاصة إىل اخو  3137للعام 

 وحممودة أروم.  ،إيكا شريل
 ،ييت زليزات ،وازعلما فكري ف ،مجي  أصدقائي اللعب إيلما إيلى النساء .8

ن يرمحوين اللذي لراسيت ،فطري نور الفائزة ،أجيجوات أريسىت ،نورينا
 . شكرا لكم مجيعا.ويساعدوين يف كل الوقتويصربوا 

لكل ما تقدمه  ،ن ال ميكن ذكرهم واحدا فواحدامجي  األطراف الذي  .8
 من مساعدة عند إكمال كتابة هذا البحث العلمي.

كون م جزاء األوىف. وعسى أن يم بًل هناية. وأسأل هللا أن جيزيهشكرا هل
 هذا البحث انفعا لنا ولكم مجيعا. 
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 األول الباب
 مةقد  امل

 خلفية البحث .أ
وهي كلمة فرنسية أخذها ديدرو و بومارشايد  ،ادرامأو املسرحية 

 اصطًلحا هي وأما 3.املتوسطةلوصف مسرحيتهما عن حياة الطبقة 
تنتهي  اأهنمن ابلرغم  امعىن مهمّ مسرحية خطرية تعمل على مشكلة هلا ف

 .قعةاو ولكنها ال هتدف إىل متجيد الحزن بسعادة أو 
نص . الشعر والنثر يشبهواحد من األنواع األدبية  وه ةنص املسرحي

. اراتهو شكل من أشكال العمل األديب الذي هو يف شكل حو  ةاملسرحي
ميكن أن يكون الكتاب املسرحيون حمدودين كواحد من األعمال األدبية 
املكتوبة يف شكل حوار يقوم على الصراع الداخلي ولديه إمكانية أن يتم 

وينشأ عن صراع أو مشكلة، مث يتم ترتيب  ةنص املسرحيعرضه. يتطور 
ية كرسالة الالصراع ابستخدام املؤامرة واخللفية والشخصية، واالنزالق يف الو 

 ةسرحينص امل، فإن كلتريد أن تنقل من املؤلف إىل القارئ أو اجلمهور. لذ
 .ايدج اتنظيم ستطي  أن تلدت قويّةحيتوي على عناصر خمتلفة 

يم عظ أديب، وهو كتب توفيق احلكيم مسرحية "مشس النهار"
عريب، لالبارز للمسرحية املصرية احلديثة يف العامل األديب ا بدئمعروف أبنه امل

 رويت ,يف الماحية الرمل، إسكندرًي، مصر 3888ولد يف مصر، يف عام 
حب ابن امللك نعمان، مشس هنار الذي حيب رجًل عادًي يدعى  اجتهادعن 

                                                           
, Pengembangan Agung Cahya Karyadi dan Sulistyani Putri Ramadhani 3

Keterampilan Sendratasik Untuk Guru Sekolah Dasar, Jakarta: Universitas Trilogi, 
2020, Hal: 42. 
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 املعىن، كثري من التعبريات اليت تتطلب تفسري  ةنص املسرحيزمان. يف ال قمر
 غة م  نطاقبًللم العاين يف دراسة عاملوميكن رؤية تفسري املعىن م  هنج علم 

  طليب.اإلنشاء ال
النهار" هلا حوارات بني شخصيات حتتوي على  س"مش ةنص املسرحي

 ةمن اإلنشاء الطليب يف احلوار نص املسرحي ىمثال إحداإلنشاء الطليب. 
 مشس النهار:

 !ياي وزير السلطان: قلت دبرين 
 بعيد. ىمناد من نوع)دعوة(  ءنداالكلمة ًي هو شكل من أشكال 

، أو ي ءبعيد بلفظ  ىقريب مناد ىيف بعض األحيان ميكن اعتبار مناد
 .أو تواض  كرامته ىمناد درجات على هذ  إشارة

ر له أسلوب امن املشاكل املذكورة، فإن نص مسرحية مشس النه
ستخدم . بشكل عام، يعمقأب تحليلهلغوي متنوع للغاية ويتطلب هنجا ل

ن. للغة يف اآلًيت املقدسة من القرآهنج اإلنشاء الطليب لتحليل أسلوب ا
أيخذ هذا البحث نص املسرحية مشس النهار ككائن مادي ألنه يف حبث 

 طليب.النشاء اإل منجد حتليل نص مشس النهار و سابق مل ي
يستخدم هذا البحث نظرية اإلنشاء الطليب على أساس أن هناك 

وائدها، م  وف العديد من الطرق اليت ميكن استخدامها لتحليل أسلوب اللغة
الطليب  اءنشنظرية اإل .تماينال، و ستفهاماال، النداء ،النهي ،األمرفئات هي 

اسرتداد  ة، مما يسهل على الباحثةهلا شرح مفصل ووفقا الحتياجات الباحث
نه ع إن اإلنشاء الطليب هو املوضوع املناسب للدراسة البياانت وحتليلها.

كون املعىن ليب اللغوي وتفردها حبيث يوحبث املشكًلت املتعلقة أبنواع األسا
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لذي له املعىن ا ألن فيه األساليب األديبيف كل حوار متوافقا م  الغرض منه. 
 ود.احلقيقي واملعىن اجملازي وحيتاج إىل دراسته وبيانه كي يصل إىل املعىن املقص

نهار مشس ال مسرحيةاإلنشاء الطليب يف "موضوع هذا البحث ، فلذلك
 .("م )دراسة بالغيةلتوفيق احلكي

 

 حتديد البحثب. 
يها فملسألة اليت تريد أن تبحث امؤسسة على خلفية هذا البحث ف

 هي: ةحثالبا
 ؟كيمر لتوفيق احلامشس النه ةرحيسما هي أنواع اإلنشاء الطليب يف م .3
ر االنه مشس ةسرحيميف  اإلنشاء الطليبما معاين تلك األنواع للكًلم  .3

 ؟لتوفيق احلكيم
 

 بحثال غراضأ .ج
نص  وفوائدها يف طليبالنشاء اإل أنواعهذا البحث إىل معرفة  يرعى

كل شامل عن بشفيه مشس النهار حىت تتمكن من فهم والتعبري  سرحيةامل
 .س النهارمش نص املسرحيال اليت يلعبها هذا رسائلال قيم وال و تًيتو احمل

 
 البحث فوائد د.

هذا البحث  أييتأن أهداف البحث اليت يتعني حتقيقها، من املتوق  
 كما يلي :  هي ثا البحلقراء بشكل مباشر وغري مباشر. فوائد هذائد لو بف
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 األمهية النظرية .1
زًيدة الفهم شامل وتوفري املراج  للقراء، وخاصة للباحثني الذين 
يرغبون يف إجراء البحوث على علم املعاين بشكل عام واإلنشاء الطليب 

س النهار مش ةالبًلغية يف مسرحي على وجه اخلصوص و ملعرفة القيمة
 لتوفيق احلكيم.

 ألمهية التطبيقيةا .2
إعطاء فوائد يف تطوير العلوم وميكن أن يقدم للقراء أنه ميكن 
استخدام اإلنشاء الطليب كإحدى آلة النهج )نص املسرحي( يف فهم 
حمتوى ورسالة العمل األديب وإعطاء إعانة مراج  البحث خصوصا يف 

 يبحث عن البًلغة. علم اللغة الذي 
 
 لتحقيق املكتيباه. 

 مراجعات األدب من قبل الباحثني ملعرفة بعض اىل ةتاج الباحثحت
الدراسات السابقة اليت أجرت دراسات مماثلة. هناك العديد من الكتاابت 

  ابملوضوعاملتعلقة 
 وهي :

وضوع "الكًلم اإلنشاء الطليب يف نص املسرحي هاروت و مبالبحث  .3
نلدي سّنة ديو ريّمد حم هكتب"  أمحد ابكثري )دراسة بًلغية( ماروت لعلي

 اإلسًلمية سوانن غونونغ جايتالبحث جبامعة  . قّدمته  3131
 وهومني  قس ينقسم إىل  لألمرابندونغ. ذكر نتيجة البحث  احلكومية
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فعل أمر و فعل ممارع. للنهي صيغة واحدة هي فعل ممارع أبّول الم 
 صيغ. 3صيغ. للتمين  7ستفهام . لًلالناهية

ا لعلي ه يف املسرحية مسمار جحتائدف"اإلنشاء الطليب و  بعنوانالبحث  .3
. قّدمته البحث 3137سّنة  بزكيا عاملة احلسىن بهكت  أمحد ابكثري"

لبحث ذكر نتيجة اجبامعة سوانن أمفيل اإلسًلمية احلكومية سوراابًي. 
حقيقي.  معىن غري 33معىن حقيقي و  33بياانت منها  57لألمر 
معىن غري حقيقي.  33معىن حقيقي و  31بياانت منها  33للنهي 

غري حقيقي.  55 معىن حقيقي و  313بياانت منها  358ستفهام لًل
 66معىن تراج . للنداء  1معىن متاين و  33بياانت منها  37للتمين 

 معىن غري حقيقي. 58معىن حقيقي و  7بياانت منها 
اء يف سوريت املزّمل و املدثّر )دراسة وضوع "الكًلم اإلنشمبالبحث  .3

. قدّمته البحث جبامعة  3133سّنة  لّسعديّةاخبليفة  بهبًلغية(" كت
ألمر لسوانن أمفيل اإلسًلمية احلكومية سوراابًي. ذكر نتيجة البحث 

ستفهام بياانت. لًل 7يف سوريت املدثر  بياانت و 36يف سوريت املزمل 
 3نداء بياانت يف سوريت املدثر. لل 1بياانت يف سوريت املزمل و  3

يف بياانت  3بياانت كليهما. للنهي غري موجود يف سوريت املزمل و 
  ال يوجد متاين.سوريت املدثر. يف هذين سورتني

البحث حتت املوضوع "اإلنشاء الطليب يف الكتايب مولد المياء الًلمي  .1
سّنة  داّل فتماب بهحلبيب عمر بن حمّمد بن حفيظ )دراسة بًلغية(". كت

غ جايت اإلسًلمية ن. قّدمته  البحث جبامعة سوانن غونو 3138
معىن 8معىن حقيقي.  33احلكومية ابندونغ. ذكر نتيجة البحث لألمر 
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معين  3ستفهام بياانت. لًل 3معىن الدعاء. للنهي  38اإلرشاد. 
 معىن حقيقي. 31قيقي. للنداء ح

 سرحياد من نص املاألوىل والثانية ابستخدام مو  بقةالدراسة السا
 سرحيامل مواد من نصوص ةستخدم الباحثت. بينما ثريابكمن قبل علي أمحد 

ة احلديثة املصري سرحيلتوفيق احلكيم وهو كاتب عظيم يعرف أبساس امل
أعماله اليت صدمت مصر ألهنا من  والبارزة جدا يف عامل األدب العريب. 

س النهار سرحي مشاملص بينما نف. هبعنوان أهل الك احديث مسرحيةتعترب 
اليت ما يتم حملها واستخدامها كأشياء مادية  سرحيةمن النصوص امل إحدهو 

، س النهار هلا عدة خصائصمش نص املسرحي ليةخدايف دراسة. العناصر ال
توفيق مشس هنار كشخصية رئيسية لديها شخصية حازمة، خلق وهي 

دمة،   مؤامرة متقحكيمة يف التمثيل، وهلا موقف حازم، خلفية ملكية م
الصرب،  يف النص هي رسالةهو نقلها بشكل جيد. ال سرحيامل نصيف  رسالة

الثالثة  قةا الدراسة السابوأمّ قناة، املسؤولية، اإلميان ابهلل يف مواجهة احلياة. 
. يباإلنشاء الطلوالرابعة هلا معادالت كائن رمسية يف هذ  الدراسة، وهي 

حباث به بني العنوان الذي سيتم دراسته م  األأي أوجه تشا جتدمل  ةلباحثاف
س النهار مش مسرحيةيف  اإلنشاء الطليبالسابقة، وهي البحث الذي يناقش 

 لتوفيق احلكيم.
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 طار النظرياإلو. 
 علم املعاين. 1

 3عىن.م مقصود أو وهويف اللغة . املعاين مج  من معىنإن كلمة 
مى ليت يطابق مقتعلم يعرف به أحوال اللفظ العريّب ا واصطًلحا

غة أن علم املعاين يهدف إىل مساعدة املرء يعرف علماء البًل 3احلال.
على معرفة أشكال اجلمل يف تركيب العربّية عند التحدث ومن  عن 

علماء قال بعض الاألخطاء يف معرفة معىن متكلم إىل متكلم األخرى. 
بعيدة ال يعرف ة خفي ،املعاين املتصورة يف عقول الناس املتصلة خبواطرهم 

اإلنسان ضمري صاحبه و ال حاجة أخيه و ال مراد شريكه و ال معاون 
ار الوقوف على أسر  ،فائدته معرفة إعجاز القرآن الكرمي 1له على أمر .

و  ،و منظومه كي حتتدي حذو  البًلغة و الفصاحة يف كًلم العرب
ملعاين م ادراسة علو تفرق بني جّيد الكًلم ورديه.  ،تنسج على منواله

صل و تعلق و الفاملفعل الإليه و  سنداملهي حالة اجلمل وأجزائها هي 
 الوصل و اإلجياز و اإلطناب و املساواة.

 اإلنشاء الطليب. 2
اإلجياد او االخرتاع. اإلنشاء يف اللغة مصدر من "أنشأ" وهو 

إلنشاء واصطًلحا كًلم ال حيتمل الصدق و ال الكذب لذاته. و أما ا
فاإلنشاء  5ا يستدعي مطلواب غري حاصل وقت الطلب.الطليب هو م

                                                           

 33. ص 3133يز بن علي احلرب. البًلغة امليسرة. بريوت: دار ابن حزم. عبد العز 3 
 36. ص 3131. بريوت: دار الفكر. جواهر البًلغة يف املعاين و البيان و البدي سيد أمحد اهلامشي. 3 
 33. ص 3131جواهر البًلغةسيد أمحد اهلامشي. 1 
 68. ص جواهر البًلغةسيد أمحد اهلامشي. 5 



 
 

8 

تمين و الستفهام و النهي و اال الطليب يكون خبمسة أشياء ابألمر و
 6.النداء

 األمرأسلوب  .أ
طلب حصول الفعل من املخاطب على وجه االستًلء م  األمر هو 

  7.اإللزام
 و له أرب  صيغ :

 ﴾331البقرة  اُتواْ ٱلزََّكٰوَةَۚ :﴿َوأَِقيُمواْ ٱلصََّلٰوَة َوءَ . حنو: فعل األمر .3
:  َعِتهِ } لِيُ ْنِفُق ُذو َسَعٍة ِمْن سَ . حنو: املمارع املتصل بًلم األمر .3

 {7الطًلق 
 )صربا آل ًيسر(. حنو: اسم فعل األمر .3
 ()صه! ال تتكلم إال خبري. حنو: املصدر النائب عن فعل األمر .1

 ما خيرج من أساليب األمر عن داللتها األصلية:
وإمنا يدل على  ،صل يف األمر أن يدل على الوجوبواأل

أي من األعلى  ،ومن هنا ال بد أن يكون من اجلهة العلوي ،غري 
 ملن هو أدىن منه.

فر حنو: اللهم اغ ،فإن كان من األدىن إىل األعلى فهو الّدعاء
كقولك   ،االلتماسلنا ذنوبنا. وإن كان إىل من يساويك فهو 

 .8لصاحبك : "أعطين القلم"
                                                           

 13ص  3131. جواهر البًلغةامشي. سيد أمحد اهل6 
. 3885فمل حسن عّبس. البًلغة فنوهنا وأفناهنا )علم معاين(. اردون: دار الفرقان للنشر والتوزي . 7 

 3181ص
 381ص  فمل حسن عّبس. البًلغة فنوهنا وأفناهنا )علم معاين(.8 
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ىل معان أخرى إوقد خيرج صيغ األمر عن معناها األصلي 
 :وهي كما يليتستفاد من سياق الكًلم وقرائن األحوال 

 اإلرشاد .3
هو الطّلب الذي ال تكليف وال إلزام فيه وإمّنا هو األمر حبمل 

مُ حنو: معىن النصيحة و املوعظة و اإلرشاد. 
ۡ
ۡر ﴿ُخِذ ٱۡلَعۡفَو َوأ

 ﴾ 388: األعراف َعِن ٱجۡلَِٰهِلنيَ بِٱۡلُعۡرِف َوأَۡعِرۡض 
 االعتبار .3

﴿ُقۡل  و:حن هو استعمال الّصيغة ليس املراد جمرد األمر اب لّنظر. 
 ﴾ 31عنكبوت ل: اِسريُواْ يف ٱأۡلَۡرِض َفٱنظُُرواْ َكۡيَف َبَدأَ ٱخۡلَۡلَقَۚ 

 )إقرأ يف النحو كتب ابن هشام أو ابن مالك(: . حنويريخالت .3
 اإلابحة .1

مر فيكون األ ،املخاطب أن الفعل حمطور عليه هي أن يتوهم
إذان له ابلفعل وال خرج عليه يف الرتك.كقوله تعاىل يف شأن 

َ َلُكُم ٱخۡلَۡيُط ٱأۡلَ  :صائمني َيُض ِمَن ﴿ وَُكُلوْا َوٱۡشَربُوْا َحىتَّٰ يَ تَ بَ نيَّ ب ۡ
 ﴾387: البقرة ٱخۡلَۡيِط ٱأۡلَۡسَوِد ِمَن ٱۡلَفۡجرِِۖ  

رََٰط ٱۡلُمۡسَتِقيمَ ﴿ٱۡهدِ  . حنو:الدوام .5  ﴾ 7: الفاحتة  اَن ٱلصِّ
 )ًي غًلم! سم هللا كل بيمينك و كل مما يليك( . حنو:التأديب .6
 . حنو:التعجب .7

 ﴾18: اإلسراء ﴿ٱنظُۡر َكۡيَف َضَربُواْ َلَك ٱأۡلَۡمثَاَل 
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 التهديد .8
 و:حن هو إذا استعملها البليغ يف مقام عدم الّرضا ابملأروف

ُتۡم ِإنَُّهۥ مبَا تَ ۡعَمُلوَن َبِصرير ﴿ٱۡعَمُلواْ َما شِ   ﴾ 11صلت : ف ئ ۡ
 التمين .8

هو طلب األمر احملطوب الذي يرجى وقوعه إّما ملونه مستحيًل 
ل الطويل )أال أيها اللي حنو: وإّما لكونه ممكنا غري ممطوع يف نيله.

 أال اجنل # بصبح وما اإلصباح منك أبمثال(
 التسوية. .31

خاطب يتوهم رجعنا أخد األمرين أو هي إذا كان املتّلقى أو امل
َوآءر ﴿ٱۡصَلۡوَها َفٱۡصربُٓواْ َأۡو اَل َتۡصربُواْ سَ  حنو: األمور علر األخرة.

 ﴾ 36: الطور  َعَلۡيُكۡمِۖ 
 االمتنان .33

يف مقام اإلمتنان على املأمور به مبا منحه هو استعمال الّصيغة 
:  طَيِّباا  لًَٰلا ُكُم ٱَّللَُّ حَ ﴿َفُكُلوْا ممَّا َرَزقَ  حنو:من الّنعيم واآلالء. 

 ﴾ 331النحل 
 النهيأسلوب  .ب

. 8النهي هو طلب الكف عن الفعل على وجه االستًلء
اَل تَ ۡقَربُواْ ﴿وَ  مثل ،املمارع املقرون بًل الناهية  :يوه  تانله صيغ

وفعل النهي  .﴾33ٱلّزىَِنِٰۖٓ ِإنَُّهۥ َكاَن فَِٰحَشة َوَسآَء َسِبيًل : اإلسراء 
ُم  حّرم( حنو: ،من  ،)هنى َتُة َوٱلدَُّم َوحَلۡ ﴿ُحّرَِمۡت َعَلۡيُكُم ٱۡلَمي ۡ

                                                           

 351ص  فمل حسن عّبس. البًلغة فنوهنا وأفناهنا )علم معاين(.9 
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فإن مل يكن على جهة االستعًلء كان . ﴾3ٱخۡلِنزِيِر... : املائدة 
اَنٓ ﴿ َرب ََّنا اَل تُ َؤاِخذۡ :  حنو ،إن كان من األدىن إىل األعلى ،الدعاء

اَنَۚ : البقرة 
ۡ
إن كان من  ،اللتماس. أو ا﴾386ِإن نَِّسيَنٓا َأۡو َأۡخطَأ

  حنو : كقولك لصديقك "ال تسبقين". ،متماثلني
  ما خيرج من أساليب األمر عن داللتها األصلية:

عن معناها األصلي إىل معان أخرى تستفاد  نهيوقد خيرج صيغ ال
 من سياق الكًلم وقرائن األحوال وهي كما يلي:

:  ُسؤُۡكمۡ ن تُ ۡبَد َلُكۡم تَ ﴿ اَل َتۡسأَُلوا َعۡن َأۡشَيٓاَء إِ  . حنو:اإلرشاد .3
 ﴾ 313املائدة 

 تهديد. حنو: ) ال تذهب إىل جمالس البطالني (ال .3
 يراد من النهي "التوبيخ" هنى الناس عن الّسوء. التوبيخ.  .3

َي َُّها ٱلَِّذيَن َءاَمُنواْ اَل َيۡسَخۡر قَ ۡوم مِّن قَ ۡوٍم  حنو: احلجرات  :﴿أيَٰٓ
33﴾ 

نَ ۡيَك ِإىَلٰ َما َمت َّۡعَنا ِبهِ  ﴿اَل مَتُدَّنَّ  التحقري. حنو: .1 ُهمۡ  ۦٓ أَۡزوَٰجاا َعي ۡ ن ۡ  مِّ
 ﴾ 88: احلجرات 

 (ًي قليب ال حتزين بذهابه)التمين. حنو:  .5
 الكراهة. حنو: )ال تلتفت وأنت يف الصًلة(  .6

 االستفهامأسلوب  .ج
. بشيء مل تكن معلوما من قبل فهماالستفهام وهو طلب ال

  ،أتى ،أين ،أاين ،ىتم ،من ،ما ،هل ،" ءأدوات االستفهام هي 
 أي " ،كم  ،كيف
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 ينقسم حبسب الطلب إىل ثًلثة أقسام:
 .ما يطلب به التصور اترة والتصديق اترة أخرى. وهو: اهلمزة  .أ

 ما يطلب به التصديق فقط. وهو: هل.  .ب
 .31ما يطلب به التصور فقط وهو: بقّية ألفاظ االستفهام  .ج
 اهلمزة (1

د التصديق أي عن املفر التصور و  يطلب ابهلمزة أحد أمرين:
 وعن احلكم

 )أعلّي مسافر أم خليد؟(التصور هو إدراك املفرد. حنو:  .أ
 )أعلّي مسافر؟(. حنو: املسؤول عنه هباالتصديق هو  ب. 

 هل   (2
معرفة وقوع النسبة أو عدم يطلب هبا التصديق فقط ) هل

 . (وقوعها ال غري
ل ألن ه ،وجوابه هو نعم أو ال )هل جاء األستاذ؟(حنو: 

 فمعادل بعد أم متصلة مل يذكر. ،لتصديق فقط
 و من ما   (3

 ويطلب هبا:غري العقًلء. عن  ستفهاملًل موضوع "ما"
 .يف اجلواب إنه ذهب ؟(العسجد)ما  إيماح اإلسم. حنو: -
( فيجاب أبنه  ؟. حنو: )ما الشمسبيان حقيقة املسمى -

 كوكب هناري.
 .بيان الصفة. حنو: )ما خليل؟( وجوابه طويل أو قصري -
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ح )من فت . حنو:العقًلء أفراد موضوع لًلستفهام عن "من"
 (؟مصر

 و أاين  مىت  (4
مستقبًل كان أم  ،موضوع لًلستفهام عن الزمان :مىت -

 )مىت جئت؟( ماضيا. حنو:
 يطلب هبا تعيني الزمان املستقبل خاصة. حنو: أاين: -

َن يَ ۡوُم ٱۡلِقيََٰمِة ﴾  ﴿َيۡسأُل َأًيَّ
 (أين تذهب؟) ان. حنو:يطلب هبا تعيني املك أين: (5
1) :  أتيت املعىن كثرية: أّن 

تُ  حنو:اترة مبعىن كيف.  .أ ُتواْ َحۡرَثُكۡم َأىنَّٰ ِشئ ۡ
ۡ
 ۡمِۖ ﴾﴿ َفأ

َۡرمَيُ َأىنَّٰ َلِك هَٰ  اترة مبعىن أين و من. حنو: .ب َذاِۖ قَاَلۡت ﴿ قَاَل ميَٰ
﴾ ِِۖ  ُهَو ِمۡن ِعنِد ٱَّللَّ

 اترة مبعىن مىت. حنو: )أيّن حيمرك الطالبون؟( .ج
 )كيف حالك؟( يطلب هبا تعيني احلال. حنو: كيف: (0
 ؟()وكم ساعة انتظرت . حنو:شيءيطلب هبا تعيني عدد  كم: (8
أي ) يطلب هبا متييز أحد املتشاركني يف أمرين. حنو: :أي   (9

 األعمال خري؟(
وهذا  ،االستفهام سؤال مل يعرف جوابه سائل وحيتاج جوااب

ام. أما ي االستفهمعىن األصل االستفهام أي هذا معىن احلقيق
أدوات االستفهام دلت على معىن اآلخر غري سؤال ومعىن 
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الكًلم وقرائن األحوال يسمى  هذا يعرف بذوق وسياق
 االستفهام بًلغي أو االستفهام اجملازي. وهي كما يلي:

ِتُكۡم نَِذير ﴾ التقرير. حنو: .3
ۡ
 ﴿ أملَۡ أَي

َر ٱَّللَِّ َتۡدُعونَ  اإلنكار. حنو: .3  (11م )األنعا أََغي ۡ
 التعجب. .3

ُكُل ٱلطََّعاَم َومَيِۡشي يف  حنو:
ۡ
َذا ٱلرَُّسوِل أَي ﴿َوقَاُلوْا َماِل هَٰ

 ٱأۡلَۡسَواِق َلۡواَلٓ أُنزَِل إِلَۡيِه َمَلك فَ َيُكوَن َمَعُهۥ َنِذيراا ﴾
ِب ٱۡلفِ  الوعيد. حنو: .1 : يلِ ﴿أملَۡ تَ َر َكۡيَف فَ َعَل َربَُّك أبَِۡصحَٰ

 ﴾ 3الفيل 
 ﴾ 83: املائدة فَ َهۡل أَنُتم مُّنتَ ُهونَ ﴿ األمر. حنو: .5
َشۡوُ  ِإن النهي. حنو: .6 َشۡونَ ُهۡمَۚ َفٱَّللَُّ َأَحقُّ َأن ََتۡ ُكنُتم   ﴿ َأََتۡ

 ﴾ 33: التوبة مُّۡؤِمِننيَ 
 (3: احلاقة َوَمآ أَۡدَرٰىَك َما ٱحۡلَآقَّةُ ) : التهويل. حنو .7
َذا ٱلَِّذي َيۡذُكُر ءَاهِلََتكُ  التحقري. حنو: .8  َوُهم ِبذِۡكِر مۡ ﴿ أَهَٰ

ِفُروَن ﴾  ٱلرَّمۡحَِٰن ُهۡم كَٰ
 ﴾ 36: التكوير ﴿َفأَۡيَن َتۡذَهُبونَ   : التنبيه. حنو .8
 ﴿ فَ َهل لََّنا ِمن ُشَفَعٓاَء فَ َيۡشَفُعواْ ﴾ التمين. حنو: .31
: ِهۦَۚ ﴿ َمن َذا ٱلَِّذي َيۡشَفُ  ِعنَدُ ۥٓ ِإالَّ إبِِۡذنِ  التعظيم. حنو: .33

 ﴾355البقرة 
نُ  :النفي. حنو .33 ۡحسَٰ ِن ِإالَّ ٱإۡلِ ۡحسَٰ الرمحن  :﴿َهۡل َجزَآُء ٱإۡلِ
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ُهۡم اَل ﴿َوَسَوآءر َعَلۡيِهۡم َءأَنَذۡرتَ ُهۡم أَۡم ملَۡ تُنِذرۡ  التسوية. حنو: .33
 ﴾61: البقرة يُ ۡؤِمُنونَ 

 التمينأسلوب ه. 
قد و  ،وقد يكون ممكنا ،التمين هو طلب الشيء احملبوب

 .33يكون مستحيًل
مستحيًل كقوله: أال ليت شباب يعود يوما # إما لكونه  .أ

 فأخرب  مبا فعل املشيب
َنا ِمۡثَل َمآ ﴿ يََٰلۡيَت لَ حنو:  ،موع يف نيلهإما ملونه ممكنا غري مط .ب

 ﴾ 78أُويتَ قَُٰروُن: القصص 
. ويعرب اوإذا كان األمر احملبوب مما يرجى حصوله كان طلبه ترجي  

ِدثُ ﴿ لَ ولعل( كقوله تعاىل:  ،فيه )بعسى َ حُيۡ ِلَك أَۡمرا َعلَّ ٱَّللَّ ا  بَ ۡعَد ذَٰ
يتَ بِٱۡلَفۡتِح : املائدة  ،﴾3: الطًلق 

ۡ
 ﴾.53﴿ فَ َعَسى ٱَّللَُّ َأن أَي

أرب  أدوات  ولتمين ،وقد تستعمل يف الرّتجي )ليت( لغرض بًلغيّ 
َتيِن َقدَّۡمُت حلَِ مثل:  ،واحدة أصلية وهي )ليت( َيايت  : ﴿يَ ُقوُل يََٰلي ۡ

 وثًلث غري أصلية انئبة عنها ويتمىّن هبا لغرض بًلغيٍّ  ﴾31 الفجر
 وهي :

الشعراء  :فَ َلۡو َأنَّ لََنا َكرَّة فَ َنُكوَن ِمَن ٱۡلُمۡؤِمِننيَ ) : . حنو:لو .3
313) 

 ﴿ َهۡل ِإىَلٰ َمَرّد مِّن َسِبيل ﴾ . حنو:هل .3
 حنو:  .لعل .3
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إىل من قد هويت  ىأسرب القطار هل من يعري جناحه # لعل 
  33أطري

 النداء أسلوب و.
 حبرف املدعو على الداعي أبحد اإلقبالالنداء هو طلب 

آ  -هيا  -أاي  -أي  -اي  -اهلمزة . وأدواته مثان: 33انئب مناد
 وا. - يآ-

 حرف النداء نوعان:
 :نداء القريبأدوات  .1

 أسيد القوم إيّن لست متكًل اهلمزة. حنو: .أ
 أيّها السائل عنهم وعيّن  أي. حنو: .ب

أنه  فيناد ابهلمزة وأي. إشارة إىل البعيد منزلة القريبوقد ينزل 
لشدة استحمار  يف ذهن املتكلم صار كاحلاضر معه ال يغيب 
عن القلب وكأنه ماثل أمام العني. كقوله الشاعر: أسكان 

  رب  قليب سكان.يفنعمان األراك تيقنوا # أبنكم 
 نداء البعيد:أدوات  .2

ملن هذا )أًي  حنو: ته.إشارة إىل احنطاط منزلته ودرج أًي. .أ
 هو معك(

 )ًي موالي( حنو: إشارة إىل علو مرتبته. ًي. .ب
 هيا ربّنا هيا. حنو:ج. 
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فوا عجبا كم يدعى الفمل انقص# ووا أسفاكم  :وا. حنود. 
 بظهر النقص فاضل

 آفلسطني سًل ما واعتذرا آ. حنو:ه. 
 آي زيد أقبلآي. حنو: ز. 

 ىل معان أخرى:إي عن معناها األصل نداءوقد خيرج صيغ ال
َتيِن ُكنُت تُ رَٰابَۢ  . حنو:التحسر .3   ﴾﴿ َويَ ُقوُل ٱۡلَكاِفُر يََٰلي ۡ
ًي لك من قربٍة بعمر  # خًللك اجلّو  . حنو:التعجب .3

 فبيمي واصفري
 ،(إسم ضمري لبيانه)أما إسم الظاهر بعد  .31االختصاص .3

 حنو: حنن العلماء ورثة األنبياء.
ان أكرم الميف ) أ حنو: ،أما االختصاص للتفاخر -

 أيها الرجل(
ها حنو: )أان الفقري امليكني أي ،أما االختصاص للتواض  -

 35الرجل(
ا كم يدعي الفمل انقص # وواسفا بعج فوا . حنو:الندبة .1

 يظهر النقص فاضل
 36تكلم! ،ًي مظلوم . حنو:اإلغراء .5

                                                           

 81 ص جواهر البًلغة.سيد أمحد اهلامشي. 14 

 81ص  جواهر البًلغة.يد أمحد اهلامشي. س35 
Pokok Ilmu -PokokT. Fuad Wahab. -Wahab Mukhsin 36

Balaghah. Hlm. 115   
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)ًي قلب وحيك ما مسعت لناصٍح # ملّا ارمتيت  . حنو:الزجر .6
 وال اتقيت مًل ما(

 ًي هلل للمؤمنني . حنو:الستغاثةا .7
 

 منهج البحثز. 
ة عند كتابة البحث وذلك للحصول على حيتاج إىل طريقة مناسب

املعلومات اليت حتتاج إليها الباحثة ولتحقيق أهداف البحث وأغراضه يلزم 
 على الباحثة أن تسلك الطرق التالية: 

 حثنوع الب .1
حباث خدام أهذا النوع من البحوث هو حبث وصفي نوعي ابست

البياانت اليت تستخدم يف شكل كلمات من احلوار ألن  .كتبةامل
ويدعم هذا البحث من خًلل  شخصيات يف مسرحية مشس النهار.

أو غريها من املصادر الداعمة. موضوع  سرحيةإشارات إىل نصوص امل
 حلكيم.ر لتوفيق ااالنه مشسسرحية امل نص الدراسة يف هذ  الدراسة هو

 تمصدر البياان .2
 وتنقسم مصادر بياانت البحوث إىل قسمني، مها:

 يم.، نص املسرحية مشس النهار لتوفيق احلكباشرةمصدر البياانت امل .أ
ًلت، جمو كتب، و مصادر البياانت الثانوية، أي يف شكل أطروحة،  .ب

 .الذي يتعلق هبذا البحثومقاالت ومراج  
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 طريقة مجع البياانت .3
ئق واثئق. طريقة الواثطريقة مج  البياانت املستخدمة هي ال

تستخدمها ابعتبار طريقة جلم  البياانت إذا املعلومات اجملتمعة مأخوذة 
وطريقة مج  البياانت  .37من الكتب والبحوث والقواميس وغري ذلك

يف نص  طليبال شاءناإلوهي توثيق الكلمات اليت حتتوي على كًلم 
مشس النهار  ةسرحياملقراءة نص بمشس النهار لتوفيق احلكيم  ةاملسرحي

 مراجعة املطلوب يف البحث. وتكتب الباحثةبشكل شامل، 
 طريقة حتليل البياانت .4

حتليل البياانت املستخدمة، وهو وصفي من خًلل وصف وقائ  
الكائن البحثي مث حتليل احلقائق على الكائن الذي متت دراسته. 

 خطوات البياانت يف هذ  الدراسة:
 احلكيم ر لتوفيقاسرحية مشس النهاملنص  أن تقرأ الباحثة جمموعة .3

 .مرارا وتكرارا
تعطي الباحثة السطر يف الكلمات اليت حتتوي على عناصر اإلنشاء  .3

 الطليب 
 للعناصر املوجودة. وفقاا  رتّبت الباحثة .3
 اليت مت كتابتها. البحثتحديد حتليل البياانت وفقا ل .1
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 نظام البحثح. 
 ، وهي:نظام البحث يف هذا البحث

ديد حتو ، بحثخلفية ال من ة هذا البحث يتكون: مقدمولاأل بابال
 واإلطار ،التحقيق املكتيبالبحث، وفوائد البحث، و  غراض، وأالبحث

 .النظام البحث البحث، و جا منهو  ،لنظريا
وحملة م مشس النهار لتوفيق احلكي ةنص املسرحي حملة عن: الثاين بابال

 توفيق احلكيم
س النهار مش ةطليب يف نص املسرحياإلنشاء ال : حتليلالثالث بابال

  البًلغي املعىن وحتليل
 .اتقرتاحواال ًلصةاخل على حيتويختتام اال: الرابعباب ال
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 الرابع الباب
 االختتام

 
 االستنباط .أ

بعد أن حبثت الباحثة يف املوضوع "اإلنشاء الطليب يف 
 ي : لمسرحية مشس النهار لتوفيق احلكيم" أخذت االستنباط كما ي

يف مسرحية مشس النهار يتكون من مخسة أنواع  إلنشاء الطليبالكًلم ا .3
وهو : األمر الذي جيري على فعل األمر. والنهي وهو الفعل املمارع 

  ،َمنْ  ،امَ  ،املسبوق بًل الناهية. االستفهام الذي يتكون من أدواته أَ 
واته الرتجي: أد و أَْيَن. والتمين الذي يتكون من ،َكمْ   ،َمىَت  ،َهلْ  ،َكْيفَ 

 وأي.  ،لو ولعل. والنداء الذي يتكون من أدواته ًي
وتوجد معاين كًلم اإلنشاء الطليب يف مسرحية مشس النهار فيما يتكون  .3

 ،مجلة 33مر ألللمعىن احلقيقي : لمن املعىن احلقيقي وغري احلقيقي. 
وليس هناك  ،مجلة 13والنداء  ،مجلة 81واالستفهام  ،مجلة 3والنهي 

 31والنهي  ،مجلة 6مرلأل. وللمعىن غري احلقيقي : غري املمكنتمين ال
 مجلة.  38والنداء  ،مجلة 3 املمكن والتمين ،مجلة 8واالستفهام  ،مجلة

 
 االقرتاحات   .ب

احلمد هللا قد وصلت الباحثة إىل االمتام يف كتابة هذا البحث العلمية. 
ما يلي : تظهر ك   يتعلق هبذا البحثيتلالباحثة االقرتاحات ا تفتقدم

توي على  اليت حتنتائج هذا البحث يف مسرحية مشس النهار وجد احلوار 
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اآلخر  وترجو الباحثة إىل الباحث ،كًلم اإلنشاء الطليب أبشكال خمتلفة
ألعمال ليل احتأن تزداد البحث املستقبلي ابستخدام علم البًلغة يف 

 . ةخاصة يف نص املسرحي األدبية
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 ثبت املراجع

اجع العربيةاملر   
 

 بريوت: دار ابن حزم. البًلغة امليسرة.(. 3133احلريب عبد العزيز بن علي. )

 مصر: مكتبة مصر. الرابط املقّدس.احلكيم التوفيق. )جمهول السنة(. 

 ،والبيان ،اإليماح يف علوم الباغة املعاين(. 3131القزوين اخلطيب. )
 لعلمية.بريوت: دار الكتب ا والبدي .

ريوت: ب جواهر البًلغة يف املعاين والبيان والبدي .(. 3131اهلامشي أمحد. )
 دار الفكر.

 مكتبة مصر . مشس النهار.(. 3865توفيق احلكيم. )

سوراابًي: جامعة  مذكرة يف األدب املقارن.زيدون أمحد. )جمهول السنة(. 
 سونن أمبيل اإلسًلمية احلكومة.

. أسلوب النداء يف شعر البحرتي النداء. (3138شارف عبد القادر. )
 .35، ص 3جسور املعرفة، 

 القاهرة: دار املعرف. البًلغة بطورها واتريخ.(. 3865ضيف شوقي. )

ون: أرد البًلغة بطورها واتريخ )علم املعاين(.(. 3885عّباس فمل حسن. )
 دار الفرقان.
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