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االطالع عليها عند
بحثه بمجموعة من الخطوات تبدأ بملء بيانات تتعلق به وببحثه ويمكنه ِ
تحميل بحثه .
 -4يجب صياغة البحث على وفق تعليمات الطباعة للنشر في املجلة ،وعلى النحو اآلتي :
 تكون الطباعة القياسية على وفق املنظومة اآلتية( :العنوان :بحرف  /16املتن :بحرف
ً
سطرا ،وحين
 /14الهوامش :بحرف  ،)11ويكون عدد السطور في الصفحة الواحدة)27( :
َ
تزيد عدد الصفحات في الطبعة األخيرة عند النشر داخل املجلة على ( )25صفحة للبحوث
الخالية من املصورات والخرائط والجداول وأعمال الترجمة ،وتحقيق النصوص ،و ()30
َ
صفحة للبحوث املتضمنة لألشياء املشار ِإليها يدفع الباحث أجور الصفحات الزائدة فوق
ُ
ً
حد ما ذكر آنفا .
ُ ترتب الهوامش َأ ً
رقاما لكل صفحةُ ،ويعرف باملصدر واملرجع في مسرد الهوامش لدى وورد
ً
اكتفاء بالتعريف في موضع الذكر األول  ،في
ذكره أول مرة ،ويلغى ثبت (املصادر واملراجع)
حالة تكرار اقتباس املصدر يذكر (مصدر سابق).
ُ
يرشحانه للنشر بعد تدقيق رصانته العلمية ،وتأكيد سالمته من
 يحال البحث ِإلى خبيرين ِ
َ
ُ
ُ
حكم) للفحص األخير ،وترجيح
النقل غير املشروع ،ويحال – إن اختلف الخبيران – إلى (م ِ
َ
ً
جهة القبول أو الرفض ،فضال عن ِإحالة البحث ِإلى خبير االستالل العلمي ليحدد نسبة
اإللكترونية ُويقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله . %20
االستالل َمن املصادر ِ
(املؤلف) بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث ،وهي :
 -5يجب أن يلتزم الباحث
ِ
َ
َ
 يجب أن ال يضم البحث املرسل للتقييم ِإلى املجلة اسم الباحث ،أي :يرسل بدون اسم .
 يجب تثبيت عنوان واضح وكامل للباحث (القسم /الكلية او املعهد /الجامعة) والبحث
واإلنكليزية على متن البحث مهما كانت لغة البحث املكتوب بها مع ِإعطاء
باللغتين :العربية ِ
َ
ً
واإلنكليزية يضم أبرز ما في العنوان من
عنوان مختصر للبحث باللغتين أيضا :العربية ِ
مرتكزات علمية .

واإلنكليزية ،ال
 يجب على الباحث صياغة مستخلصين علميين للبحث باللغتين :العربية ِ
يقالن عن ( )150كلمة وال يزيدان عن ( ،)350وتثبيت كلمات مفتاحية باللغتين :العربية
واإلنكليزية التقل عن ( )3كلمات ،وال تزيد عن ( )5يغلب عليهن التمايز في البحث.

َ
َ
 -6يجب على الباحث أن يراعي الشروط العلمية اآلتية في كتابة بحثه ،فهي األساس في
َ
التقييم ،وبخالف ذلك ُ
سيرد بحثه ؛ إلكمال الفوات ،أما الشروط العلمية فكما هو مبين
على النحو اآلتي :
َ
 يجب أن يكون هناك تحديد واضح ملشكلة البحث في فقرة خاصة عنوانها( :مشكلة
َ
البحث) أو ِ(إشكالية البحث) .
َ
َ
َ
تعبر عن مشكلة البحث ويعمل
ات
فرضي
و
أ
ة
بحثي
سئلة
أ
صياغة
الباحث
يراعي
ن
أ
 يجب
ِ
َ
ًّ
وحلها أو دحضها علميا في متن البحث .
على تحقيقها ِ
َ
َ
َ
يحدد
 يعمل الباحث على تحديد أهمية بحثه وأهدافه التي يسعى ِإلى تحقيقها ،وأن ِ
الغرض من تطبيقها.
َ
 يجب أن يكون هناك تحديد واضح لحدود البحث ومجتمعه الذي يعمل على دراسته
الباحث في بحثه .
َ
 يجب أن يراعي الباحث اختيار املنهج الصحيح الذي يتناسب مع موضوع بحثه ،كما
َ
َ
يجب أن يراعي أدوات جمع البيانات التي تتناسب مع بحثه ومع املنهج املتبع فيه .
ُ
َ
 يجب مراعاة تصميم البحث وأسلوب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي ألفكاره
وفقراته.
َ
 يجب على الباحث أن يراعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها البحث ،واختيار
ً
مراعيا الحداثة فيها ،والدقة في تسجيل االقتباسات والبيانات
ما يتناسب مع بحثه
الببليوغرافية الخاصة بهذه املصادر .
َ
ُّ
 يجب على الباحث أن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها  ،والتأكد من موضوعاتها
َ
َ
ونسبة ترابطها مع األسئلة البحثية أو الفرضيات التي وضعها الباحث له في متن بحثه .
َ
َ
ُ ْ
الحك َم على البحث سيكون على وفق استمارة تحكيم
 -7يجب على الباحث أن يدرك أن
َ
ُ
ُ
َ ً
ً
حكم وعلى أساسها ُيحكم البحث ُويعطى أوزانا
تضم التفاصيل الواردة آنفا ،ثم ترسل ِإلى امل ِ
َ
َ
لفقراته وعلى وفق ما تقرره تلك األوزان ُيقبل البحث أو يرفض ،فيجب على الباحث مراعاة
ذلك في ِإعداد بحثه والعناية به .

تنويه:

َ
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ِ
َ
تعبر بالضرورة عن آراء هيأة التحرير فاقتض ى
أصحابها بشكل مباشر وتوجهاتهم الفكرية وال ِ
التنويه
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أُسلوب األَمر يف اللغتني العربيَّة والرتكيَّة
(دراسة تقابليَّة)
بشّار باقر عكريش
تأريخ التقديم5251/1/52 :



تأريخ القبول5251/3/11 :

المستخمص:

تسعى ىذه الدراسة التقابمية إلى تحديد أكجو التشابو كاالختالؼ بيف أنماط أساليب

األمر في المغتيف العربية كالتركية باالعتماد عمى المنيجيف الكصفي كالتقابمي ،بيدؼ
تذليؿ الصعكبات التي تعترض متعممي المغة العربية مف الطالب األىتراؾ في أثناء تعمميـ
لقكاعد األمر؛ الختالؼ لغتيـ األـ عف المغة العربية ،كانتيت بتقديـ الحمكؿ المقترحة التي

تسيـ في التغمب عمى تمؾ الصعكبات .

كمف أىبرز النتائج التي تكصؿ إًلييا البحث ىك كجكد أكجو تشابو كاختالؼ بيف

المغتيف العربية كالتركية في أيسمكب األىمر ،فمف أكجو التشابو اشتراؾ المغتيف في بعض

صيغ األمر كالصيغة القياسية كصيغة االستفياـ  ،كعدـ جكاز أمر المتكمـ كالمتكمميف في

المغتيف بالصيغة القياسية .

أىما أىكجو االختالؼ بيف المغتيف فمنيا انفراد المغة العربية عف المغة التركية بظاىرة
اإلعراب ،كأف صيغ األمر في العربية فييا تفريؽ كتحديد لممخاطب عمى أىساس العدد :
المفرد كالمثنى كالجمع ،أك عمى أساس الجنس :المذكر كالمؤنث ،بخالؼ المغة التركية

التي تخمك مف الصيغ نفسيا .

الكممات المفتاحية ( :اختالؼ ،فعؿ ،صيغة) .

 مدرس/قسم المغة العربيَّة/كمية التربية األَساسيَّة/جامعة تمعفر.
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أُسلوب األَمر يف اللغتني العربيَّة والرتكيَّة (دراسة تقابليَّة)

بشّار باقر عكريش

المقدمة

لكؿ لغة تراكيبيا كأساليبيا في البياف كالتعبير عف المقاصد ،كقد تشترؾ

بعض المغات التي ال تنتمي إلى أصؿ لغكم كاحد في بعض ىذه األساليب ،كقد
تختمؼ في البعض اآلخر منيا ،كالمعمكـ أف لمغة العربية خصكصية في التعبير
عف المعاني جعميا تختمؼ عف غيرىا مف المغات كالتركية ،نجـ عنيا صعكبة في

تعمـ ىذه األساليب لدل الطالب األىتراؾ ،فجاءت ىذه الدراسة ًإلظيار بعض ىذه

الجكانب بإبراز أكجو التشابو كاالختالؼ بينيا كبيف المغة التركية في أيسمكب شائع

كىك (أيسمكب األىمر) ،فكشفت الدراسة عف صيغ األمر في المغتيف كطريقة تأدية

المعنى المطمكب بيذا األيسمكب .
مشكمة البحث :

يعاني الطالب األتراؾ مف مشاكؿ في تعمـ قكاعد المغة العربية

بكصفيا لغة

منشكدة ،كمنيا أسمكب األمر؛ نظ انر الختالؼ النظاـ المغكم لمغة العربية عف المغة التركية
في المستكيات النحكية كالصرفية كغيرىا ،كمف ىذه المشكالت :

ُ -كجكد ظاىرة ً
اإلعراب في المغة العربية دكف المغة التركية .

ِ -المغة العربية تيميز بيف المذكر كالمؤنث في المفرد كالمثنى كالجمع ،بينما تحرص المغة
التركية عمى التمييز بيف المفرد كالجمع مف دكف التذكير كالتأنيث .
كىذا يكلد صعكبة لدل دارسي المغة العربية مف األتراؾ؛ لذا يحاكؿ البحث دراسة ىذه
المشكمة بإجراء دراسة تقابمية بيف المغة العربية كالتركية في أسمكب األمر .
أسئمة البحث :

يحاكؿ البحث اإلجابة عف األسئمة اآلتية :

ُ -ما الصيغ األىمرية في المغتيف العربية كالتركية ؟

ِ -ما أكجو التشابو كاالختالؼ في أسمكب األمر بيف المغتيف العربية التركية ؟
ّ -ما الصعكبات التي تكاجو الطالب األتراؾ في أثناء تعمميـ ألسمكب األمر ؟
ْ -ما االقتراحات التي تسيـ في تذليؿ تمؾ الصعكبات ؟

546

حزيران (2022/1/11م) 1443/هـ

العدد ()98
أهداف البحث :

ييدؼ البحث إلى تحقيؽ األىداؼ اآلتية :

ُ -معرفة القكاعد المتعمقة بأسمكب األمر في المغتيف العربية كالتركية .
ِ -تحديد أكجو التشابو كاالختالؼ في أسمكب األمر بيف المغتيف .

ّ -التنبؤ بالمشكالت التي قد تكاجو الطالب األتراؾ في أثناء تعمميـ ألسمكب األمر .
ْ -تقديـ المقترحات التي تسيـ في تذليؿ الصعكبات كالتغمب عمى المشاكؿ التي تعترض
متعممي أيسمكب األىمر مف الطالب األتراؾ .

أهمية البحث:

تأتي أىمية الدراسة مف األمكر اآلتية :

ُ -مساعدة الطالب األتراؾ في تعمـ أساليب األمر في المغة العربية كمعرفة األخطاء
التي تجرم عمى ألسنتيـ في المكضكع .
ِ -مساعدة المعمميف األتراؾ في تعميـ أيسمكب األىمر في المغة العربية بكصفيا لغة
منشكدة .

ّ -اإلسياـ في كضع مناىج ككتب تعميمية لمراغبيف في تعمـ المغة العربية بكصفيا لغة
ثانية مف األتراؾ.

أسباب اختيار الموضوع :

مف أسباب اختيار التحميؿ التقابمي لمكضكع أسمكب األمر كجكد صعكبات لدل

الطالب األتراؾ في أداء ىذا األيسمكب ،مع كثرة عدد الراغبيف منيـ في تعمـ المغة العربية
كتعميميا؛ لذا تسعى ىذه الدراسة إلى بياف اختالؼ قكاعد األمر في المغة العربية عف

لغتيـ األـ ألجؿ تذليؿ المشكالت التي تكاجييـ .
منهج البحث :

اعتمد البحث عمى المنيجيف الكصفي كالتقابمي ،كيقكـ المنيج الكصفي عمى عرض

القكاعد المغكية ألسمكب األمر في المغتيف العربية كالتركية ،أىما المنيج التقابمي فيقكـ عمى
تحديد أىكجو التشابو كاالختالؼ بيف المغتيف .
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المبحث األول
أسموب األمر في المغة العربية

ييعد األىمر أحد أساليب اإلنشاء الطمبي ،كىي عند القزكيني خمسة أقساـ ،ىي :
فعد
األمر ،النيى ،التمني ،النداء ،االستفياـ ،كىذه األقساـ مكضع خالؼ بيف الدارسيفٌ ،

بعضيـ الترجي قسمان سادسان ،كأخرج بعضيـ التمني كالنداء منياُ .

كمعنى األىمر في المغة معركؼ كاضح ،كىك خالؼ النيي ،ألف األمر طمب إليجاد
الفعؿ ،كالنيي طمب لترؾ الفعؿِ ،كيقكؿ ابف منظكر (األىمر  :معر ه ً
ىم ىره
كؼ ىنق ي
ٍ ي ى ٍي
يض الن ٍي ًي أ ى
ً
ً
ًً
ً
ٍم يره أ ٍىم انر كًاما انر فأٍتى ىم ىر أىم قىبً ىؿ
ىم ىرهي األىخيرة ىع ٍف يك ىر و
اع كأىمره إياه عمى ىح ٍذؼ اٍل ىح ٍرؼ ىيأ ي
بو كأ ى

أ ٍىم ىره)ّ .
كفي اصطالح النحكييف ىك ( ً
يغة (ا ٍف ىعؿ) ىخاصة بً ىال قيد االستعالء كالعمك)ْ،
ص ى
ً
كيعرفو القزكيني مف البالغييف بأنو ( ً
استعالء)ٓ ،كيعرفو العمكم أيضان بقكلو
الفعؿ
لطمب
ن

ُ

 -ينظر  :اإليضاح في عمكـ البالغة  ،محمد بف عبد الرحمف بف عمر ،أبك المعالي ،جالؿ الديف

القزكيني الشافعي ،المعركؼ بخطيب دمشؽ (ت ّٕٗ :ىػ)  ،تحقيؽ  :محمد عبد المنعـ خفاجي  ،دار

الجيؿ – بيركت  ،ط ّ  ِٓ/ّ :كما بعدىا .
ِ

 -ينظر  :معجـ مقاييس المغة  ،أحمد بف فارس بف زكرياء القزكيني الرازم ،أبك الحسيف (ت ّٗٓ :ىػ)

تحقيؽ  :عبد السالـ محمد ىاركف ،دار الفكرُّٗٗ ،ىػ ُٕٗٗ -ـ  ، ُّٕ/ُ :كالمرتجؿ في شرح
الجمؿ ،ابك محمد عبد اهلل بف احمد بف احمد بف الخشاب (ت  ٕٓٔ :ىػ) ،تحقيؽ  :عمي حيدر ،دمشؽ

ُِّٗ ،ىػ ُِٕٗ-ـ . ُِٓ :
ّ

 -لساف العرب  ،محمد بف مكرـ بف عمي ،أبك الفضؿ ،جماؿ الديف ابف منظكر األنصارم الركيفعي

ْ

 -الكميات معجـ في المصطمحات كالفركؽ المغكية ،أيكب بف مكسى الحسيني القريمي الكفكم ،أبك

اإلفريقي (ت ُُٕ :ىػ) ،دار صادر – بيركت ،ط ّ  ُُْْ ،ىػ . ِٕ -ِٔ/ْ :

البقاء الحنفي (ت َُْٗ :ىػ) ،تحقيؽ  :عدناف دركيش  -محمد المصرم ،مؤسسة الرسالة – بيركت :

ُٕٔ .
ٓ

 -اإليضاح في عمكـ البالغة . ُٖ/ّ :
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(ىك صيغة تستدعى الفعؿ أك قكؿ ينبئ عف استدعاء الفعؿ مف جية الغير عمى جية

االستعالء)ُ .

كلعؿ أىـ مائز يختمؼ فيو البحث النحكم عف البحث البالغي أليسمكب األمر ىك

تأكيد النحكييف عمى الجانب اإلعرابي في دراستيـ لو ،كاىتماـ البالغييف بالحديث عف

معانيو كالكشؼ عف دقائؽ دالالتو في السياقات المختمفة كمزاياه في التعبير .

كحظي ىذا األسمكب بعناية النحكييف األكائؿ ،فقد أفرد لو سيبكيو بابان بعنكاف (باب

األمر كالنيي) تحدث فيو عف الكثير مف دقائقو مؤيدان لو بشكاىد مف القرآف الكريـ ككالـ

العرب الفصيحِ ،كما خصص لو المبرد بابان بالعنكاف نفسوّ ،كال نجد في كتب النحكييف

المتأخريف بابان مستقالن بأسمكب األمر ،كانما تناكلكه ضمف مباحث نحكية متفرقة ،كمكضكع
المعرب كالمبني كعكامؿ الجزـ كأسماء األفعاؿ كغيرىا مف المكضكعات .
صيغ األمر في المغة العربية

ىناؾ طرائؽ عدة ييؤدل بيا معنى األمر في المغة العربية ،كىذا المعنى مطمكب
تحقيقو في زمف المستقبؿ ،كقد قسميا بعض الباحثيف إلى طريقة رئيسة ييؤدل بيا كىي

(الفعؿ األ مر) لممخاطب ،كالمضارع المسبكؽ بالـ األمر لغير المخاطب ،كطرائؽ أيخرل
ترجع إلى الطريقة الرئيسةْ ،كالصيغ التي ييؤدل بيا األمر في المغة العربية ىي :
 -1األمر بصيغة (اف َْع ْل) :
يسمي النحكيكف صيغة ً(ا ٍف ىع ٍؿ) فعؿ األمر ،كعالمتو التي تدؿ عميو كجكد األمكر
اآلتية مجتمعة :

العمكم الطالبي الممقب بالمؤيد بالمو
ُ  -الطراز ألسرار البالغة كعمكـ حقائؽ اإلعجاز ،يحيى بف حمزة
ٌ
(ت ْٕٓ :ىػ) ،المكتبة العنصرية  -بيركت ،ط ُ ُِّْ ،ىػ . ُٓٓ/ّ :
ِ

 -ينظر  :الكتاب ،سيبكيو (ت  َُٖ :ىػ) ،تحقيؽ عبد السالـ محمد ىاركف ،مكتبة الخانجي –

ّ

 -ينظر  :المقتضب ،محمد بف يزيد المبرد( ،ت ِٖٓ :ىػ) ،تحقيؽ  :محمد عبد الخالؽ عضيمة،

ْ

 -ينظر  :الجممة العربية كالمعنى ،فاضؿ صالح السامرائي ،دار ابف حزـ ،بيركت – لبناف ،ط ُ ،

القاىرة ،ط ّ  َُْٖ ،ىػ  ُٖٖٗ -ـ . ُّٕ/ُ :
القاىرةُُْٓ ،ىػ ُْٗٗ -ـ . ُِٗ/ِ :
ُُِْ ىػ  َََِ -ـ . ََُ :
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أف يدؿ عمى الطمب .
ٍُ -
الد ٍر ىس .
أف يقبؿ ياء المخاطبة ،مثؿ  :اي ٍكتيبًي ى
ٍِ -
فمك قبمت الكممة ياء المخاطبة كلـ تدؿ عمى الطمب فميست بفعؿ أمر مثؿ  :تى ٍكتيبًٍي ىف
ُ
(نز ً
اؿ يا
ى
الد ٍر ىس أك دلت عمى الطمب كلـ تقبؿ ياء المخاطبة فميست بفعؿ أمر  ،مثؿ  :ى
ينب) بمعنى ً(ا ٍن ىزلًي) .
ز ي
كيأتي فاعؿ صيغة ً(ا ٍف ىع ٍؿ) الدالة عمى األمر إًما ضمي انر مستت انر كجكبان أك ضمي انر
بار انز بحسب نكع المخاطب ،فيك ضمير مستتر مع المخاطب الكاحد لممذكر ،مثؿ :

(أنت) .
اي ٍكتي ٍ
ب ،فالفاعؿ ضمير مستتر فيو كجكبان  ،تقديره ى
كيككف الفاعؿ ضمي انر بار انز متصالن في غير الحالة المذككرة ،كما يأتي :
ُ -أف يككف الخطاب لمكاحدة ،مثؿ  :اي ٍكتيبًي

فياء المخاطبة ضمير متصؿ مبني في محؿ رفع فاعؿ .

ِ -أف يككف الخطاب لممثنى ،مثؿ  :اي ٍكتيىبا

فألؼ التثنية ضمير متصؿ مبني في محؿ رفع فاعؿ .

ّ -أف يككف الخطاب لجمع الذككر أك اإلناث ،مثؿ  :اي ٍكتييبكا ،اي ٍكتيٍب ىف .
فكاك الجمع أك نكف النسكة ضمير متصؿ مبني في محؿ رفع فاعؿ ِ.
ُ

 -ينظر  :شرح الكافية الشافية ،محمد بف عبد اهلل ،ابف مالؾ الطائي الجياني ،أبك عبد اهلل ،جماؿ الديف

(ت ِٕٔ :ىػ) ،تحقيؽ :عبد المنعـ أحمد ىريدم ،جامعة أـ القرل مركز البحث العممي كاحياء التراث
اإلسالمي كمية الشريعة كالدراسات اإلسالمية مكة المكرمة ،ط  ، ُُٕ/ُ: ُ :كشرح شذكر الذىب في

معرفة كالـ العرب ،عبد اهلل بف يكسؼ بف أحمد بف عبد اهلل ابف يكسؼ ،أبك محمد ،جماؿ الديف ،ابف

ىشاـ (ت ُٕٔ :ىػ) ،تحقيؽ  :محمد فضؿ ابك عاشكر  ،دار احياء التراث العربي ،بيركت – لبناف،
طُ ُِِْ ،ىػ  ََُِ -ـ  ، ُٔ :كشرح التصريح عمى التكضيح أك التصريح بمضمكف التكضيح في

الجرجاكم األزىرم ،زيف الديف المصرم ،ككاف يعرؼ
النحك ،خالد بف عبد اهلل بف أبي بكر بف محمد
ٌ
بالكقاد (ت َٗٓ :ىػ) ،دار الكتب العممية -بيركت-لبناف" ،ط ُُِْ ،ُ :ىػَََِ -ـ . ّٓ/ُ :
ِ

 -ينظر  :شرح ابف عقيؿ عمى ألفية ابف مالؾ ،ابف عقيؿ ،عبد اهلل بف عبد الرحمف العقيمي اليمداني

المصرم (ت ٕٔٗ :ىػ) ،تحقيؽ  :محمد محيي الديف عبد الحميد ،دار التراث – القاىرة ،دار مصر
لمطباعة ،سعيد جكدة السحار كشركاه ،ط  ََُْ ،َِ:ىػ  َُٖٗ -ـ  ،ْٗ – ّٗ /ُ :كالنحك الكافي ،

عباس حسف  ،دار المعارؼ  ،ط ّ . ِّّ ، ِِٗ/ُ :
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كثمة بعض التغييرات التي تطاؿ صيغة ً(ا ٍف ىع ٍؿ) الدالة عمى أمر المخاطب الكاحد
بحسب ما يط أر عمييا مف اعتالؿ أك زيادة الحركؼ كنقصانيا ،فإذا كاف الفعؿ الثالثي
معتالن فإف كزف الفعؿ الداؿ عمى الطمب يتغير كفقان لقكاعد الصرؼ ،فمثالن الفعؿ ً(ا ٍس ىع)
يحذؼ منو الـ الفعؿ فأصبح عمى كزف ً(ا ٍف ىع) ،كالفعؿ الخماسي ً(اٍنتى ًظ ٍر) عمى كزف
ً(ا ٍفتى ًع ٍؿ) ،كىكذا بقية الكممات المماثمة ليا .
(ي ٍس ىمعي)
كيؤخذ األمر مف المضارع بحذؼ حرؼ المضارعة مف أكؿ الفعؿ ،مثؿ ى
ي
األمر منو ً(ا ٍس ىم ٍع) .

يد في أكلو ىمزةُ ،مثؿ
فإف كاف أكؿ الفعؿ بعد حذؼ حرؼ المضارعة ساكنان ًز ى
(ي ٍستى ٍغ ًفر) نقكؿ (ً :ا ٍستى ٍغ ًف ٍر) .
ى

كالفعؿ األمر مبني كالفعؿ الماضي ،يفيبنى عمى ما ييجزـ بو مضارعو ،فمك تصكرنا
ب ،فالفعؿ ىنا أصبح مجزكمان
فعالن مضارعا معينان ،كأدخمنا عميو أداة جزـ مثؿ  :لـ ىي ٍذ ىى ٍ
ً
ب ،كىكذا بقية الحاالت ،كتفصيؿ
بالسككف ،فيككف بناء األمر منو ىك السككف مثؿ  :ا ٍذ ىى ٍ
حاالت بنائو كاآلتيِ :

أكالن  :بناء الفعؿ األمر عمى السككف

ييبنى الفعؿ األمر عمى السككف في الحاالت اآلتية :

ُ

 -ينظر  :المنصؼ ،شرح كتاب التصريؼ ،أبك الفتح عثماف بف جني المكصمي (ت ِّٗ :ىػ) ،دار

إحياء التراث القديـ ،ط  ،ُ:ذم الحجة سنة ُّّٕىػ  -أغسطس سنة ُْٓٗـ  ، ٓٔ :كشذا العرؼ في

فف الصرؼ ،احمد بف محمد بف احمد الحمالكم (ت  ُُّٓ :ىػ) ،قدـ لو كعمؽ عميو  :د .محمد بف عبد
المعطي ،خرج شاىده ككضع فيارسو  :أبك األشباؿ أحمد بف سالـ المصرم ،دار الكياف . ٖٔ :

ِ

 -ينظر  :أكضح المسالؾ إلى ألفية ابف مالؾ ،عبد اهلل بف يكسؼ بف أحمد بف عبد اهلل ابف يكسؼ ،أبك

محمد ،جماؿ الديف ،ابف ىشاـ (ت ُٕٔ :ىػ) ،تحقيؽ  :يكسؼ الشيخ محمد البقاعي ،دار الفكر لمطباعة

كالنشر كالتكزيع  ، ُٔ/ُ :كتكضيح المقاصد كالمسالؾ بشرح ألفية ابف مالؾ ،أبك محمد بدر الديف حسف

عمي المرادم المصرم المالكي (ت ْٕٗ :ىػ) ،شرح كتحقيؽ  :عبد الرحمف عمي
بف قاسـ بف عبد اهلل بف ٌ
سميماف  ،أستاذ المغكيات في جامعة األزىر ،دار الفكر العربي ،ط ُِْٖ ،ُ:ىػ ََِٖ -ـ ، َّْ/ُ :
كمغني المبيب عف كتب األعاريب ،عبد اهلل بف يكسؼ بف أحمد بف عبد اهلل ابف يكسؼ ،أبك محمد ،جماؿ

الديف ،ابف ىشاـ (ت ُٕٔ :ىػ) ،تحقيؽ  :د .مازف المبارؾ ،محمد عمي حمد اهلل ،دار الفكر – دمشؽ ،

ط  ،ْٖٕ : ُٖٗٓ ، ٔ :كالنحك الكافي . ُٖ-َٖ/ُ :

552

أُسلوب األَمر يف اللغتني العربيَّة والرتكيَّة (دراسة تقابليَّة)

بشّار باقر عكريش

ظ ٍر .
ُ -إذا كاف صحيح اآلخر ،كلـ يتصؿ بو شيء ،مثؿ  :ايٍن ي
ِ -إذا اتصمت نكف النسكة بو ،مثؿ :اي ٍكتيٍب ىف .

ثانيان  :بناء الفعؿ األمر عمى حذؼ حرؼ العمة

الفعؿ األمر ييبنى عمى حذؼ حرؼ العمة ،إذا كاف معتؿ اآلخر ،مثؿ ً :ا ٍس ىع .
ثالثان  :بناء الفعؿ األمر عمى الفتح

ييبنى الفعؿ األمر عمى الفتح إذا اتصمت بو نكف التككيد الخفيفة أك الثقيمة ،مثؿ :
اي ٍكتيىب ٍف كاي ٍكتيىبف .
رابعان  :بناء الفعؿ األمر عمى حذؼ النكف

ييبنى الفعؿ األمر عمى حذؼ النكف ،إذا اتصؿ بو :
ُ -ألؼ االثنيف ،مثؿ ً :ا ٍذ ىىىبا .
ِ -كاك الجماعة ،مثؿ ً :ا ٍذ ىىيبكا .
ّ -ياء المخاطبة ،مثؿ ً :ا ٍذ ىىبًي .
ً
األمر(ا ٍف ىع ٍؿ) لمداللة عمى أمر المفرد كالمثنى كالجمع
كتمحؽ ضمائر الرفع بصيغة

بنكعيوُ ،فيرد بالصيغ اآلتية:
ًا ٍف ىعمًي  :ألمر المفرد المؤنث ،مثؿ ً(ا ٍذ ىىبوي) .
ًا ٍف ىعال  :ألمر المثنى المذكر كالمؤنث ،مثؿ ً(ا ٍذ ىىىبا) .
ًا ٍف ىعميكا  :ألمر الجمع المذكر ،مثؿ ً(ا ٍذ ىىيبكا) .
ًا ٍف ىعٍم ىف  :ألمر الجمع المؤنث ،مثؿ ً(ا ٍذ ىىٍب ىف) .
كتعرب ىذه الضمائر في محؿ رفع فاعؿ .

 -5األمر بصيغة (المضارع المقرون بالم األمر)

كيمكف أداء معنى األمر بإدخاؿ الـ األمر عمى الفعؿ المضارع ،كتستخدـ ىذه
الصيغة ألمر الغائب مثمما استخدمت صيغة ً(ا ٍف ىع ٍؿ) لممخاطبُ ،كيجكز عند ابف السراج
أىف تأمر المخاطب بيذه الصيغة كما تأمر الغائبِ .
ُ

 -ينظر  :شذا العرؼ . َُٔ :
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كالنحكيكف ييجمعكف عمى أف دخكؿ (الـ األمر) يطرد في فعؿ الغائب (لًىيقي ٍـ)،
كدخكليا عمى فعؿ المتكمـ قميؿ ً
(لىنقي ٍـ) ،كاألقؿ منو دخكليا عمى فعؿ المخاطب (لًتىقي ٍـ)ّ .
كىذه الالـ مف األدكات الجازمة لمفعؿ عند النحكييف ،كىي مكسكرة كيجكز تسكينيا

(كٍلىي ٍف ىعميكا)ْ ،كيجكز حذفيا في ضركرة الشعر كقكؿ الشاعرٓ :
بعد الفاء كالكاك نحك ى
فس َك كل َن ْفس
م َح َّمد ت ْفد َن َ
 -3األمر بصيغة (المصدر) :

أمر تَباال
إذا ما خ ْف َ
ت م ْن ْ

3

ً
ً
صٍب انر
(صٍب انر ىجمٍيالن) أم (ا ٍ
صبً ٍر ى
ييستعمؿ المصدر منصكبان لمداللة عمى األىمر ،مثؿ ى
ىج ًمٍيالن)  ،كىك بدؿ مف الفعؿ كليس تككيدان لو ،فيقكـ المصدر مقاـ الفعؿ كيؤدم دكره في

ُ

 -ينظر  :الالمات ،ابك القاسـ عبد الرحمف بف اسحاؽ الزجاجي (ت  ،)ّّٕ :تحقيؽ  :مازف مبارؾ،

دار الفكر ،سكرية – دمشؽ ،ط ِ َُْٓ ،ىػ ُٖٗٓ -ـ  ، ِٗ :كحاشية الصباف عمى شرح األشمكنى

أللفية ابف مالؾ ،أبك العرفاف محمد بف عمي الصباف الشافعي (ت َُِٔ :ىػ) ،دار الكتب العممية

بيركت-لبناف ،ط  ُُْٕ ،ُ:ىػ ُٕٗٗ-ـ . ٕٔ/ُ :
ِ

 -ينظر  :األصكؿ في النحك ،محمد بف السراج ( ت ُّٔ :ىػ) ،تحقيؽ  :د .عبدالحسيف الفتمي ،

ّ

 -ينظر  :الالمات لمزجاجي  ،ّٗ-ِٗ :كحاشية الصباف عمى شرح األشمكني  ، ْْٓ/ّ :كأساليب

ْ

 -ينظر  :الالمات لمزجاجي  ، ّٗ :كشرح شافية ابف الحاجب ،حسف بف محمد بف شرؼ شاه الحسيني

مؤسسة الرسالة – بيركت ،طُُّْٕ ،ىػ . ُٕٓ/ِ :

الطمب عند النحكييف كالبالغييف ،قيس اسماعيؿ االكسي ،مطبعة بيت الحكمة – بغداد.ُْٔ : ُٖٖٗ ،

األستراباذم ،ركف الديف (ت ُٕٓ :ىػ) ،تحقيؽ :د .عبد المقصكد محمد عبد المقصكد (رسالة الدكتكراه)،

مكتبة الثقافة الدينية ،ط  ُِْٓ ،ُ :ىػََِْ -ـ  . َِٓ/ُ :كشرح التسييؿ المسمى تمييد القكاعد

بشرح تسييؿ الفكائد  ،محب الديف محمد بف يكسؼ التميمي الشافعي المعركؼ بػ"ػناظر الجيش" (ت :

ٖٕٕ ىػ)  ،تحقيؽ  :محمد العزازم ،دار الكتب العممية . َِٔ/ٓ :
ٓ

 -ينظر  :المفصؿ في صنعة اإلعراب ،أبك القاسـ محمكد بف عمرك بف أحمد ،الزمخشرم جار اهلل (ت

ٔ

 -ينسب ىذا البيت إلى عدد مف الشعراء منيـ  :أبك طالب كاالعشى كحساف بف ثابت  ،ينظر  :ىامش

ّٖٓ :ىػ) ،تحقيؽ  :د  .عمي بك ممحـ ،مكتبة اليالؿ – بيركت ،ط ُ . ُْٓ : ُّٗٗ ،

أسرار العربية ،كماؿ الديف أبك البركات عبد الرحمف محمد بف أبي سعيد األنبارم (ت ٕٕٓ :ىػ)  ،تحقيؽ

كتعميؽ  :بركات يكسؼ ىبكد ،شركة دار األرقـ بف أبي األرقـ لمطباعة كالنشر كالتكزيع  ،بيركت – لبناف،

ط ُ َُِْ ،ىػ  ُٗٗٗ -ـ . ُِ/ٗ :
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أداء معنى األمر ،كقد يأتي المصدر نكرة ،أك معرفان بػ (أؿ) ،أك معرفان باإلضافة ،كؿ ذلؾ
مطرد فيوُ .

 -1األمر بصيغة (اسم الفعل) :

أسماء الػأفعاؿ ىي ألفاظ تقكـ مقاـ األفعاؿ مف جية المعنى كالعمؿ ،كتنقسـ مف

حيث الداللة عمى الزمف إلى :

ؽ) .
اف) بمعنى ً(ا ٍفتىىر ى
ُ -اسـ الفعؿ الماضي ،مثؿ ( ىشتٌ ى
ب) .
م) بمعنى ٍ
(أع ىج ي
(ك ٍ
ِ -اسـ الفعؿ المضارع ،مثؿ ى
ً
ّ -اسـ الفعؿ األمر ،كىك الكثير فييا ،مثؿ ً
ك(حي) بمعنى
(آمٍيف) بمعنى (ا ٍستى ًج ٍ
ب) ،ى
أ ٍقبً ٍؿ ،كىي مبنية ألنيا في معنى ً(ا ٍف ىع ٍؿ) ،كىي قسماف :
ُ -قياسية  :كيطرد فيما كاف مف اسـ الفعؿ األمر عمى كزف (فىع ً
اؿ) ،بشرط أف يككف لو
ى
(ح ً
ذار) بمعنى ً(ا ٍح ىذ ٍر) .
 :فعؿ ثالثي ،تاـ ،متصرؼ ،مثؿ ى
ت عف المكضكع المعيف الذم تتكمـ فيوِ .
(ص ٍو) بمعنى اي ٍس يك ٍ
ِ -سماعية ،مثؿ ى
 -2األمر بصيغة (الخبر) :

ت
كيستخدـ العرب صيغة الخبر لمداللة عمى معنى األمر ،كقكلو تعالى ( ىكٱل َٰىكلً َٰىد ي
يف ىك ً
ً
اممى ً
عف أىكَٰلى ىد يىف ىحكلى ً
يف)ّ ،كىك قسماف :
ييرض ى
أف تى ٍد ير ىس) .
ب ٍ
(ي ًج ي
ُ -ما يككف بمفظ داؿ عمى الكجكب كاإللزاـ ،مثؿ ى

ُ

 -ينظر  :المقتضب  ، ُِٔ/ّ :كشرح الكافية الشافية  ، ُِٗ/ُ :كشرح شذكر الذىب في معرفة

كجرم القاىرم الشافعي (ت ٖٖٗ :ىػ)،
الج ى
كالـ العرب ،شمس الديف محمد بف عبد المنعـ بف محمد ى
تحقيؽ :نكاؼ بف جزاء الحارثي ،عمادة البحث العممي بالجامعة اإلسالمية ،المدينة المنكرة ،المممكة
العربية السعكدية (رسالة ماجستير لممحقؽ) ،ط ُِّْ ،ُ:ىػََِْ/ـ . َِٕ/ُ :

ِ

 -ينظر  :أكضح المسالؾ ، ْٖ-ٕٖ/ْ :كشرح ابف عقيؿ  ، َّٕ-َِّ/ّ :كشرح األشمكني عمى

ّ

 -البقرة . ِّّ :

ألفية ابف مالؾ ،عمي بف محمد بف عيسى ،أبك الحسف ،نكر الديف األي ٍش يمكني الشافعي (ت ََٗ :ىػ) ،دار
الكتب العممية بيركت -لبناف ،ط ُُْٗ ،ُ :ىػُٖٗٗ -مػ . َْ/ُ :
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ً
ب إلى في و
ب
الف ىكتىقي ي
كؿ لىوي ىكذا ىكذا) أم (ا ٍذ ىى ٍ
ِ -ما يككف بغير ذلؾٍ ،
كأف تقكؿ البنؾ (تى ٍذ ىى ي
إلى في و
الف كيق ٍؿ لىوي ىكذا ك ىكذا)ُ .
 -3األمر بصيغة (االستفهام):

أخٍي ىؾ) أم ً :
دة ً
كىذا المعنى يفيـ مف سياؽ الجممة ،مثؿ (أيف أنت ًمف مساع ً
ساع ٍدهي،
ى ى ٍ ي ى
كف)ِ ،أم  :انتيكاّ .
كمنو قكلو تعالى (فىيىؿ أىنتيـ منتىيي ى
كقد تخرج صيغ األمر عف حقيقتيا إلى أغراض بالغية ،منيا :

ُ -اإلباحة ،كقكؿ كثير عزةْ :

إن تَ َقمَّت
لَ َد ْينا وال م ْقمية ْ

أسيئي بنا أو أحسني ال َممو َمة
ِ -التيديد ،كقكلو تعالى( :ٱع ىمميكٍا ىما ًشئتيـ)ٓ .
كرة مف مثمً ًو)ٔ .
ّ -التعجيز ،كقكلو تعالى( :فىأتيكٍا بً يس ى
َٰ ً ً
ْ -التسخير ،كقكلو تعالى ( يك ي ً
يف)ٕ .
كنكٍا ق ىرىدةن ىخسػ ى

يـ)ُ .
ٓ -اإلىانة ،كقكلو تعالى ( يذؽ إًن ىؾ أ ى
ىنت ى
ٱلع ًز ييز ٱل ىك ًر ي
ُ

 -ينظر  :شرح شذكر الذىب البف ىشاـ  ،َٗ :كشرح التصريح عمى التكضيح لألزىرم ،ِٖٔ/ِ :

كىمع اليكامع في شرح جمع الجكامع ،عبد الرحمف بف أبي بكر ،جالؿ الديف السيكطي (ت ُُٗ :ىػ)،

تحقيؽ :عبد الحميد ىنداكم ،المكتبة التكفيقية – مصر  ،ّٓ/ُ :كحاشية الصباف  ،ِٕٓ/ّ :كالجممة

العربية كالمعنى . َُِ -َُُ :
ِ
ّ

 -المائدة . ُٗ :

 -ينظر  :اإلنصاؼ في مسائؿ الخالؼ بيف النحكييف :البصرييف كالككفييف ،عبد الرحمف بف محمد بف

عبيد اهلل األنصارم ،أبك البركات ،كماؿ الديف األنبارم (ت ٕٕٓ :ىػ) ،المكتبة العصرية ،ط ،ُ :

ُِْْىػََِّ -ـ  ،ٕٖٓ/ِ :كالجنى الداني في حركؼ المعاني ،أبك محمد بدر الديف حسف بف قاسـ

عمي المرادم المصرم المالكي (ت ْٕٗ :ىػ) ،تحقيؽ  :د فخر الديف قباكة -األستاذ
بف عبد اهلل بف ٌ
محمد نديـ فاضؿ ،دار الكتب العممية ،بيركت – لبناف ،ط ُُّْ ،ُ :ىػ  ُِٗٗ -ـ  ،ّْٔ :كمغني

المبيب  ،ِٔٗ :كىمع اليكامع ،ِٖٓ/ِ :كحاشية الصباف  ،ُُٓ/ّ :كالجممة العربية كالمعنى . َُُ :
ْ

 -البيت لكثير عزة  ،ينظر  :لساف العرب . ُُٓ/ُّ :

ٔ

 -البقرة . ِّ :

ٓ

 -فصمت . َْ :

ٕ

 -البقرة . ٔٓ :
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ٔ -التسكية ،كقكلو تعالى (فىٱصبً يرٓكٍا أىك ىال تىصبً يركٍا)ِ .
و
كمعاف أخرل يدؿ عمييا سياؽ الكالـّ .

كينصب االسـ في اإلغراء
كيجب حذؼ فعؿ األمر في أسمكب اإلغراء كالتحذير ،ي
بفعؿ محذكؼ كجكبان تقديره (ً :اٍل ىزٍـ) ،كفي التحذير يككف تقديره ً(ا ٍح ىذ ٍر)ْ  ،مثؿ :
ؽ كال ىك ىرىـ) .
ؽ كال ىك ىرىـ) ،كالتقدير ً(اٍل ىزـ الص ٍد ى
(الص ٍد ى
الكذب) .
الكذب) ،كالتقدير ً(ا ٍح ىذر
(الكذب ،
ى
ى
ى
المبحث الثاني

أسموب األمر في المغة التركية
 -1األَمر بإضافة المواحق:

صيغة (األمر) في المغة التركية أصؿ المشتقات ،فعند تجريد الكممة سكاء أفعالن

(أنت)ٓ،
كانت أـ اسمان أـ مصد انر مف المكاحؽ تبقى الكممة بصيغة الفعؿ األمر لمضمير
ى

كاليكـ ىذه األمثمة التكضيحية :
االسـ

المصدر

صيغة األمر

okunan

Okumak

oku

gelen

gelmek

gel

yazar

yazmak

yaz

ُ

 -الدخاف . ْٗ :

ّ

 -ينظر  :شرح الرضي عمى الكافية ،رضي الديف األستراباذم ( ،تصحيح كتعميؽ :يكسؼ حسف عمر

ِ

 -الطكر . ُٔ :

االستاذ بكمية المغة العربية كالدراسات االسالمية كمية المغة العربية كالدراسات اإلسالمية ،جامعة قاريكنس،

ُّٖٗ ق  ُٕٖٗ -ـ  ،ُِّ/ْ :كاإليضاح  ،ٖٕ-ِٖ/ّ :كمغني المبيب . ِٗٓ :
ْ

 -ينظر  :الكتاب  ،ِٕٕ-ِّٕ/ُ :كالالمات لمزجاجي  ،َٕ :كأكضح المسالؾ  ،ٕٕ-َٕ/ْ :كشرح

ٓ

 -ينظر  :النقد النحكم كصناعة نحك المغات (نحك المغة التركية) ،د .مميكة ناعيـ  ،دار الكتب العممية،

ابف عقيؿ . َُّ-ِٗٗ/ّ :
بيركت – لبناف . َٕ :

ك Gramer Terimleri Sözlüğü, Zeynep Korkmaz, Türk Dil Kurmu Yayınları,
:

Ankara,
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كيصاغ فعؿ األمر في التركية لممخاطب كالغائب فقط ،كال يأتي مع المتكمـ ،بمعنى
أف األمر في المغة التركية ينقسـ إلى قسميف :

ُ -أمر المخاطب  ،كيككف مع الضميريف  sen – siz :فقط
ِ -أمر الغائب  ،كيككف مع الضميريف  o - onlar :فقط

أما الضميراف  ben – bizفال ييستخدـ معيما صيغة األمرُ .
كتضاؼ لكاحؽ التصريؼ في فعؿ األمر كاآلتيِ :

ُ -الضمير sen

كيصاغ األمر لو دكف إضافة الحقة لمجذر ،مثؿ :
األمر

الجذر

gel

gel

otur

otur

dur

dur

ِ -الضمير siz

كيتـ بإضافة الالحقة ) )ın,in,un,ünأك( (ınız,iniz,unuz,ünüzإلى جذر

الكممة ،مثؿ:
األمر بإضافة الالحقة

األمر بإضافة الالحقة

((ınız,iniz,unuz,ünüz

) )ın,in,un,ünكحسب

كحسب قاعدة التكافؽ

قاعدة التكافؽ الصكتي

açınız

açın

الصكتي

جذر الفعؿ

aç

ُ

 -ينظر :

ِ

 -ينظر  :قكاعد المغة التركية لغير الناطقيف بيا ،محمد ىنكيرمف ،ترجمة كتعريب  :محمد حقي

:

Türkçe Temel Dilbilgisi, Mehmet HENGIRMEN, Engin Yayınevi,

Ankara,

صكتشف ،دار أنكيف لمنشر ،ط ِ َُِٓ ،ـ ،ُٖٔ :

ك .

Türk Dil Bilgisi, Muharrem Ergin, Bayrak Basım Yayım Tanıtım :
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bakınız

bakın

bak

geliniz

gelin

gel

ّ -الضمير o
كيتـ صياغة األمر مع الضمير بإضافة الالحقة ( ،)sın,sin,sun,sünمثؿ :
األمر منو

الجذر

bilsin

bil

çalışsın

çalış

duysun

duy

ْ -الضمير onlar
كيصاغ األمر معو بإضافة الالحقة ( )sınlar,sinler,sunlar,sünlerكحسب

قاعدة التكافؽ الصكتي ،مثؿ :

األمر منو

الجذر

girsinler

gir

baksınlar

bak

izlesinler

izle

كتتغير لكاحؽ فعؿ األمر حسب قاعدة التكافؽ الصكتيُ ،كاذا كانت الكممة تنتيي
بحرؼ صكتي عند صياغة فعؿ األمر لمضمير ( )sizيضاؼ الحرؼ المساعد ( )yبيف
الفعؿ كالالحقةِ ،مثؿ :

األمر منو

الجذر

isteyin

iste

yaşayın

yaşa

ُ

 -ينظر  :قكاعد المغة التركية ،مسعد بف سكيمـ الشاماف ،مطبعة جامعة الممؾ سعكد ،الرياض  ،طُ،

ِ

 -ينظر  :مبادئ المغة التركية  ،عزة حسف  ،دار الشركؽ العربي – حمب . ٓٓ :

ُٔٗٗـ . ٖٗ :
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 -5األمر بصيغة (الفعل  +الحقة شخصية  +صيغة االستفهام)

تستخدـ ىذه الصيغة أيضان لمتعبير عف معنى األمرُ ،مثؿ :
ىؿ ي ً
(?)Sana da yardım etsin mi
أنت ٍأيضان ؟
ساع ى
دؾ ى
ٍ ي
ً
)?)Bu kitabı da okusunlar mı
تاب أٍىيض نا ؟
ٍ
ؤكف ىىذا الك ى
ىؿ ىي ٍق ىر ى

كقد يخرج األمر في المغة التركية مف معناه الحقيقي إلى و
معاف مجازية تفيـ مف السياؽِ،

مثؿ :

)Sigara içmeyin (öğüt

ال تي ىد ٌخينكا (اإلرشاد)

)Çok )dilek

طاؿ يع ٍم ير ىؾ (التمني)
ى
yaşa
المبحث الثالث

التحميل التقابمي بين العربية والتركية في أسموب األمر
أوال  :أوجه التشابه

ُ -األمر في المغتيف ما يدؿ عمى طمب كقكع الفعؿ .
ِ -معنى األمر في المغتيف ييطمب كقكعو في الزمف المستقبؿ .
ّ -تشترؾ العربية كالتركية بكجكد صيغ مشتركة في أداء معنى األمر ،كتتمثؿ ىذه

الصيغ في:

ُ

 -ينظر :

ِ

 -ينظر :

.

. Baskı, Istanbul : Dergah

Türkçe Dilbilgisi, BILGEGIL, K. M.,
:

Yayınları,

Türkçe Temel Dilbilgisi

:
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أ -الصيغة القياسية  ،كتشمؿ صيغة ً(ا ٍف ىع ٍؿ) في العربية ،كصيغة جذر الفعؿ في التركية
لممخاطب  ،كيتـ تصريؼ الصيغة في المغتيف حسب نكع الضمير .
ب -االستفياـ المتضمف معنى األمر .

ْ -ال يجكز أمر المتكمـ كالمتكمميف بالصيغة القياسية في العربية كالتركية .

ٓ -داللة االستفياـ عمى معنى األمر يفيـ مف قرينة السياؽ في المغتيف .

ٔ -يأتي الضمير مستت نار أك بار انز متصالن مع صيغة األمر في المغتيف العربية كالتركية .
و
معاف مجازية تيفيـ مف سياؽ
ٕ -قد يخرج األمر في المغتيف عف معناه الحقيقي إلى

الكالـ .

ثانيا  :أوجه االختالف

ُ -الصيغ التي ييؤدل بيا معنى األمر في العربية أكثر منيا في التركية ،كىذه الصيغ
في العربية ىي :
أ -األمر بصيغة ً(ا ٍف ىع ٍؿ) .
ب -األمر بصيغة (المضارع المقركف بالـ األمر) .
ج -األمر بصيغة (المصدر) .

د -األمر بصيغة (اسـ الفعؿ) .

ىػ  -األمر بصيغة (الخبر) .

ك -األمر بصيغة (االستفياـ) .
كفي المغة التركية تكجد صيغتاف لألمر ىما :

أ -األمر بأضافة المكاحؽ .

ب -األمر بصيغة (الفعؿ  +الحقة شخصية  +صيغة االستفياـ) .
ِ -في المغة العربية تيستخدـ الصيغة القياسية لألمر بصيغة ً(ا ٍف ىع ٍؿ) ألمر المخاطب ،أما
أمر الغائب فتيستخدـ لو صيغة (المضارع المقركف بالـ األمر) مثؿ (لًىيقي ٍـ) ،كفي المغة

التركية تيستخدـ الصيغة القياسية لألمر بأضافة المكاحؽ ألمر المخاطب كالغائب .
ّ -تيستخدـ صيغة ً(ا ٍف ىع ٍؿ) في العربية ألمر المخاطب المذكر ،كصيغة ً(ا ٍف ىعًم ٍي) ألمر
المخاطب المؤنث ،كصيغة ً(ا ٍف ىع ىال) ألمر المثنى المذكر كالمؤنث ،كصيغة ً(ا ٍف ىعميكا) ألمر
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الجمع المذكر ،كصيغة ً(ا ٍف ىعٍم ىف) ألمر الجمع المؤنث ،أما في المغة التركية يفيؤدل األمر
لممفرد بصيغة كاحدة لممذكر كالمؤنث ،مثؿ :

ب yaz
اي ٍكتن ٍ
اي ٍكتنبً ٍي yaz
كيؤدل األمر لممثنى كالجمع بنكعيو بصيغة كاحدة كىي صيغة الجمع؛ فكؿ شيء
ي
يزيد عف الكاحد في المغة التركية ييعامؿ معاممة الجمع  ،مثؿ :
 yazınاي ٍكتييبكا – اي ٍكتيٍب ىف – اي ٍكتيىبا (لممذكر كالمؤنث) .
ْ -تختص بالمغة العربية بظاىرتي البناء كاإلعراب ،بخالؼ المغة التركية التي تخمك
منيا.

ٓ -يرد الضمير مستت انر مع صيغة ً(ا ٍف ىع ٍؿ) لممخاطب المذكر ،كيككف الضمير متصالن مع
صيغة ً(ا ٍف ىعمً ي) لممخاطب المؤنث في المغة العربية ،بخالؼ المغة التركية فيأتي فييا
الضمير مستت انر مع المخاطب المذكر كالمؤنث ،مثؿ :
)bak (sen

(انت)
ايٍنظي ٍر ى
ايٍنظي ًرم ً
)bak (sen
(أنت)
ٍ
ً
ٔ -قد يتغير كزف الفعؿ مع صيغة (ا ٍف ىع ٍؿ) حسب ما يط أر عميو مف اعتالؿ أك زيادة
الحركؼ كنقصانيا ،مثؿ (ً :ا ٍس ىع) عمى كزف ً(ا ٍف ىع) ،بخالؼ المغة التركية فيبقى جذر
الكممة عمى حاليا كتضاؼ إلييا لكاحؽ األمر حسب نكع الضمير ،مثؿ :
األمر

الضمير

Otur

sen

Outr+un

siz

Otur+sun

o

Otur+sunlar

onlar
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ٕ -صيغة األمر في المغة التركية ىي أصؿ المشتقات ،أما في المغة العربية فيناؾ
خالؼ في أصؿ المشتقات ،يفيعتبر الفعؿ ىك األصؿ عند الككفييف ،فيما يعتبر البصريكف
المصدر ىك األصؿ .
ثالثا  :الصعوبات التي تواجه الطالب األتراك في دراسة أسموب األمر

ثمة صعكبات ييحتمؿ أف يكاجييا الطالب األتراؾ في أثناء دراستيـ ألسكب األمر
في المغة العربية ،كتتمثؿ ىذه الصعكبات فيما يأتي :

ُ -كثرة الصيغ التي ييعبر بيا عف األمر في المغة العربية ،يجعؿ الطالب التركي أماـ
يعتد عمييا في لغتو األـ .
أساليب لـ ٍ

ِ -كثرة القكاعد كالتفرعات حكؿ أسمكب األمر في المغة العربية تشكؿ صعكبة لدل

الدارسيف مف الطالب األتراؾ نظ انر لخمك قكاعد لغتيـ منيا .

ّ -يشكؿ كجكد ظاىرة اإلعراب في المغة العربية كتعدد حاالت بناء الفعؿ األمر صعكبة

أخرل لدل الطالب األتراؾ ،كتبرز الصعكبة بكضكح في بعض الحاالت التي ييحذؼ فييا
أحرؼ العمة أك النكف .

ْ -التذكير كالتأنيث في العربية كاختالؼ الصيغ الدالة عمييما في المغة العربية مف

مظاىر صعكبتيا عند الدراسيف لمعربية مف األتراؾ ،فالمخاطب المذكر ييستعمؿ معو
صيغة ً(ا ٍف ىع ٍؿ) ،كالمخاطب المؤنث ً(ا ٍف ىعمً ٍي) ،كتأتي صيغة األمر في المغة التركية بصيغة
كاحدة لممخاطب المذكر كالمؤنث ،مثؿ :
ً
git
ب)
(ا ٍذ ىى ٍ
git
ً(ا ٍذ ىىبًي)

ٓ -كمما يشكؿ صعكبة لدل الطالب التركي كجكد صيغ غير مباشرة لمتعبير عف معنى
األمر في المغة العربية ،كاألمر بصيغة المصدر كاسـ الفعؿ كالخبر كغيرىا مما لـ يألفو

في لغتو كتخمك منو أساليبو الكالمية ،كيتكقؼ فيـ بعضيا عمى القرائف كقرينة السياؽ .
رابعا  :الحمول المقترحة لتذليل الصعوبات
كلتذليؿ الصعكبات التي عرضنا ليا نقترح الحمكؿ اآلتية :

ُ -حفظ كاستظيار القكاعد المرتبطة بأسمكب األمر .
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ِ -زيادة الحصيمة المغكية كاالطالع عمى األساليب العربية في الكالـ ،لتحصيؿ الممكة
التي تعيف الطالب التركي عمى فيـ صيغ األمر كعمى كجو الخصكص الصيغ غير

المباشرة التي يعتمد فيميا عمى قرائف السياؽ .

ّ -إجراء التمرينات كالتطبيقات عمى الجمؿ المشتممة عمى صيغ األمر .
ْ -القياـ بالترجمة مف المغة العربية إلى التركية .

ٓ -الرجكع إلى المتخصصيف في مجاؿ المغة العربية لبياف كتكضيح ما يصعب فيمو
عمى الطالب التركي مف تمؾ الصيغ .
الخاتمة

يمكف إجماؿ أىـ نتائج البحث فيما يأتي :

ُ -تتعدد صيغ األمر في المغة العربية كالتركية ،كىناؾ تشابو كاختالؼ بيف ىذه الصيغ الختالؼ
النظاـ المغكم لمغتيف ،فالمغة العربية تنتمي إلى أسرة المغات المتصرفة االشتقاقية ،أما المغة

التركية فتنتمي إلى المغات الالصقة التي تعتمد في الزيادة عمى المعنى األصمي عمى
السكابؽ كالمكاحؽ .
ِ -مف أىـ أسباب ارتكاب الطالب األتراؾ لألخطاء في أثناء تعمميـ ألسمكب األمر في المغة
العربية ىك نقؿ خبراتيـ المغكية مف المغة التركية إلى المغة العربية .

ّ -تفرؽ المغة العربية بيف المذكر كالمؤنث في المفرد كالمثنى كالجمع ،فتستخدـ لذلؾ صيغان
متنكعة لمتمييز بينيا ،أما المغة التركية فتميز بيف المفرد كالجمع مف دكف التذكير كالتأنيث.

ْ -مف أكجو التشابو في أسمكب األمر بيف المغتيف :

أ -تشترؾ المغة العربية كالتركية ببعض صيغ األمر مثؿ صيغة األمر بالصيغة القياسية،
كصيغة االستفياـ .

ب -عدـ جكاز أمر المتكمـ كالمتكمميف بالصيغة القياسية في المغتيف العربية كالتركية .
جػ -يككف الضمير مع صيغة األمر في المغتيف متصالن أك مستت انر .
ٓ -مف أكجو االختالؼ في أسمكب األمر بيف المغتيف :

أ -كثرة الصيغ التي ييؤدل بيا األمر في المغة العربية قياسا بالتركية .
ب -ىناؾ صيغ خاصة لكؿ مف المخاطب كالغائب في العربية ،كفي التركية ييؤدياف بصيغة
كاحدة مع اختالؼ المكاحؽ فقط .
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.  ينفرد أسمكب األمر في العربية بظاىرتي اإلعراب كالبناء بخالؼ التركية-جػ
ً  تختمؼ صيغة-د
 بخالؼ التركية فييؤدل فييا،(ا ٍف ىع ٍؿ) باختالؼ المذكر كالمؤنث في العربية
. األمر بصيغة كاحدة ليما
 كفي العربية ذىب بعضيـ إلى أف، صيغة األمر في المغة التركية ىي أصؿ المشتقات-ىػ
. أصؿ المشتقات ىك الفعؿ كقاؿ بعضيـ إنو المصدر

Imperative in Arabic and Turkish Languages: A Comparative
Study

Bashar Baqer Akresh
Abstract

This contrastive study seeks to identify similarities and
differences between the methods of styles of imperative in the
Arabic and Turkish languages, by relying on the descriptive and
contrasting approaches, with the aim of overcoming the difficulties
encountered by Turkish students of Arabic language learners while
they learn the rules of the command. Due to the difference in their
mother tongue from the Arabic language, and ended up providing
suggested solutions that contribute to overcoming these difficulties.
Among the most prominent findings of the research is the
presence of similarities and differences between the Arabic and
Turkish languages in the imperative manner. Among the similarities
is the participation of the two languages in some imperative
formulas such as the standard and interrogative form, and the
impermissibility of the command of the speaker and speakers in the
two languages in the standard form.
As for the differences between the two languages, one of them is
that the Arabic language is unique from the Turkish language in the
phenomenon of parsing, and that the imperative forms in Arabic
contain differentiation and identification of the addressee on the
basis of number: singular, dual, and plural, or on the basis of
gender: the masculine and feminine, unlike the Turkish language,
which lacks the same formulas.
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