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رسل املنصة ِإلى بريد الباحث الذي سجل فيه -2
ُ
  رسالة بعد التسجيل ست

 
ل  همفادها أن سج 

، وسيجد كلمة املرور الخاصة به ليستعملها في الدخول ِإلى املجلة بكتابة البريد هافي

 ذي استعمله مع كلمة املرور التي وصلت ِإليه على الرابط اآلتي:اإللكتروني ال

 https://radab.mosuljournals.com/contacts?_action=login  . 

صفة ِإدخال ستمنح املنصة )املوقع( صفة الباحث ملن قام بالتسجيل؛ ليستطيع بهذه ال -3

الع عليها عند  ِ
 
ق به وببحثه ويمكنه االط

 
بحثه بمجموعة من الخطوات تبدأ بملء بيانات تتعل

 تحميل بحثه . 

 يجب صياغة البحث على وفق تعليمات الطباعة للنشر في املجلة، وعلى النحو اآلتي :   -4

  ملتن: بحرف / ا16تكون الطباعة القياسية على وفق املنظومة اآلتية: )العنوان: بحرف

( سطًرا، وحين 27(، ويكون عدد السطور  في الصفحة الواحدة: )11/ الهوامش: بحرف 14

خيرة عند النشر داخل املجلة على )
َ
( صفحة للبحوث 25تزيد عدد الصفحات في الطبعة األ

( 30الخالية من املصورات والخرائط والجداول وأعمال الترجمة، وتحقيق النصوص، و )

شياء املشار ِإليها يدفع الباحث أجور الصفحات الزائدة فوق صفحة للبحوث ا
َ
ملتضمنة لأل

ا . 
ً
كر آنف

ُ
 حد  ما ذ

  رقاًما لكل صفحة، وُيعر ف باملصدر واملرجع في مسرد الهوامش لدى وورد
َ
ب الهوامش أ

 
رت

ُ
ت

في ، ذكره أول مرة، ويلغى ثبت )املصادر واملراجع( اكتفاًء بالتعريف في موضع الذكر األول 

 . حالة تكرار اقتباس املصدر يذكر )مصدر سابق(

  حانه للنشر بعد تدقيق رصانته العلمية، وتأكيد سالمته من ِ
 

ُيحال البحث ِإلى خبيرين يرش

خير، وترجيح  –إن اختلف الخبيران  –النقل غير املشروع، وُيحال 
َ
م( للفحص األ ِ

 
إلى )ُمحك

 عن ِإحالة البح
ً

و الرفض، فضال
َ
ث ِإلى خبير االستالل العلمي ليحدد نسبة جهة القبول أ

ة وُيقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله   % . 20االستالل من املصادر اإِللكتروني 

ف( بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث، وهي : -5 ِ
 
ن يلتزم الباحث )املؤل

َ
 يجب أ

  
َ
ن ال يضم  البحث املرسل للتقييم ِإلى املجلة اسم الباحث، أ

َ
 ي: يرسل بدون اسم .يجب أ

  يجب تثبيت عنوان واضح وكامل للباحث )القسم/ الكلية او املعهد/ الجامعة( والبحث

باللغتين: العربية واإِلنكليزية على متن البحث مهما كانت لغة البحث املكتوب بها مع ِإعطاء 

برز ما في ال
َ
عنوان من عنوان مختصر للبحث باللغتين أيًضا: العربية واإِلنكليزية يضم  أ

 مرتكزات علمية . 

  يجب على الباحث صياغة مستخلصين علميين للبحث باللغتين: العربية واإِلنكليزية، ال

ن عن )
 

العربية  :ات مفتاحية باللغتين، وتثبيت كلم(350وال يزيدان عن ) كلمة (150يقال

 ي البحث.يغلب عليهن  التمايز ف (5)وال تزيد عن  ،( كلمات3)نكليزية التقل عن واإل 



ساس في  -6
َ
ن يراعي الشروط العلمية اآلتية في كتابة بحثه، فهي األ

َ
يجب على الباحث أ

ة فكما هو مبي ن  ا الشروط  العلمي  م 
َ
التقييم، وبخالف ذلك سُيرد  بحثه ؛ إلكمال الفوات، أ

 على النحو اآلتي : 

 :ن يكون هناك تحديد واضح ملشكلة البحث في فقرة خاصة عنوانها
َ
)مشكلة  يجب أ

ة البحث( . و )ِإشكالي 
َ
 البحث( أ

  ر عن مشكلة البحث ويعمل ِ
ات تعب  و فرضي 

َ
ة أ سئلة بحثي 

َ
ن يراعي الباحث صياغة أ

َ
يجب أ

ا في متن البحث . و دحضها علميًّ
َ
ها أ ِ

 
 على تحقيقها وحل

  د ِ
ن يحد 

َ
هدافه التي يسعى ِإلى تحقيقها، وأ

َ
همية بحثه وأ

َ
يعمل الباحث على تحديد أ

 لغرض من تطبيقها.ا

  ن يكون هناك تحديد واضح لحدود البحث ومجتمعه الذي يعمل على دراسته
َ
يجب أ

 الباحث في بحثه .

  ن يراعي الباحث اختيار املنهج الصحيح الذي يتناسب مع موضوع بحثه، كما
َ
يجب أ

بع فيه .
 
دوات جمع البيانات التي تتناسب مع بحثه ومع املنهج املت

َ
ن يراعي أ

َ
 يجب أ

  فكاره
َ
سلوب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي أل

ُ
يجب مراعاة تصميم البحث وأ

 وفقراته.

  ن يراعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها البحث، واختيار
َ
يجب على الباحث أ

ما يتناسب مع بحثه مراعًيا الحداثة فيها، والدقة في تسجيل االقتباسات والبيانات 

 خاصة بهذه املصادر .الببليوغرافية ال

  د من موضوعاتها
ُّ
ن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها ، والتأك

َ
يجب على الباحث أ

و الفرضيات التي وضعها الباحث له في متن بحثه .  
َ
سئلة البحثية أ

َ
 ونسبة ترابطها مع األ

َم على البحث سيكون على وفق استمارة  -7
ْ
ن  الُحك

َ
ن يدرك أ

َ
تحكيم يجب على الباحث أ

ا 
ً
وزان

َ
م البحث وُيعطى أ

 
ساسها ُيحك

َ
م وعلى أ ِ

 
حك

ُ
رسل ِإلى امل

ُ
ا، ثم ت

ً
تضم  التفاصيل الواردة آنف

و يرفض، فيجب على الباحث مراعاة 
َ
وزان ُيقبل البحث أ

َ
لفقراته وعلى وفق ما تقرره تلك األ

 ذلك في ِإعداد بحثه والعناية به .

 تنويه: 

ف            
َ
ر جميع األ ِ

كار واآلراء الواردة في متون البحوث املنشورة في مجلتنا عن آراء تعب 

ر بالضرورة عن آراء هيأة التحرير فاقتض ى  ِ
ة وال تعب  صحابها بشكل مباشر وتوجهاتهم الفكري 

َ
أ

                                                            التنويه

 رئيس هيئة التحرير                                                                            
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 ُأسلوب اأَلمر يف اللغتني العربيَّة والرتكيَّة

 )دراسة تقابليَّة(  
 بّشار باقر عكريش 

14/3/2021 تأريخ القبول:       25/1/2021 تأريخ التقديم:     
 المستخلص: 

تسعى هذه الدراسة التقابلية إلى تحديد أوجه التشابه واالختالف بين أنماط أساليب         
العربية والتركية باالعتماد على المنهجين الوصفي والتقابلي، بهدف  األمر في اللغتين

تراك في أثناء تعلمهم تذليل الصعوبات التي تعترض متعلمي اللغة العربية من الطالب األأ 
لقواعد األمر؛ الختالف لغتهم األم عن اللغة العربية، وانتهت بتقديم الحلول المقترحة التي 

 لصعوبات .تسهم في التغلب على تلك ا
ليها البحث هو وجود أوجه تشابه واختالف بين إ  برز النتائج التي توصل ومن أأ        

مر، فمن أوجه التشابه اشتراك اللغتين في بعض سلوب األأ اللغتين العربية والتركية في أ  
صيغ األمر كالصيغة القياسية وصيغة االستفهام ، وعدم جواز أمر المتكلم والمتكلمين في 

 تين بالصيغة القياسية .اللغ
وجه االختالف بين اللغتين فمنها انفراد اللغة العربية عن اللغة التركية بظاهرة ا أأ م  أأ       

ساس العدد : اإلعراب، وأن صيغ األمر في العربية فيها تفريق وتحديد للمخاطب على أأ
اللغة التركية ، بخالف على أساس الجنس: المذكر والمؤنثالمفرد والمثنى والجمع، أو 

 التي تخلو من الصيغ نفسها  .
 : )اختالف، فعل، صيغة( . الكلمات المفتاحية
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 المقدمة
لكل لغة تراكيبها وأساليبها في البيان والتعبير عن المقاصد، وقد تشترك       

بعض اللغات التي ال تنتمي إلى أصل لغوي واحد في بعض هذه األساليب، وقد 
ر منها، والمعلوم أن للغة العربية خصوصية في التعبير تختلف في البعض اآلخ

عن المعاني جعلها تختلف عن غيرها من اللغات كالتركية، نجم عنها صعوبة في 
ظهار بعض هذه تراك، فجاءت هذه الدراسة إل  تعلم هذه األساليب لدى الطالب األأ 

سلوب شائع في أ   الجوانب بإبراز أوجه التشابه واالختالف بينها وبين اللغة التركية
مر(، فكشفت الدراسة عن صيغ األمر في اللغتين وطريقة تأدية سلوب األأ وهو )أ  

 سلوب .المعنى المطلوب بهذا األ  
 :مشكلة البحث 

لغة بوصفها  مشاكل في تعلم قواعد اللغة العربية من يعاني الطالب األتراك      
اللغوي للغة العربية عن اللغة التركية منشودة، ومنها أسلوب األمر؛ نظرًا الختالف النظام 

 في المستويات النحوية والصرفية وغيرها، ومن هذه المشكالت :
 عراب في اللغة العربية دون اللغة التركية .وجود ظاهرة اإل   -1
ز بين المذكر والمؤنث في المفرد والمثنى والجمع، بينما تحرص اللغة مي  اللغة العربية ت   -2

 مييز بين المفرد والجمع من دون التذكير والتأنيث .التركية على الت
وهذا يولد صعوبة لدى دارسي اللغة العربية من األتراك؛ لذا يحاول البحث دراسة هذه    

 المشكلة بإجراء دراسة تقابلية بين اللغة العربية والتركية في أسلوب األمر .
 :أسئلة البحث 

 ة :يحاول البحث اإلجابة عن األسئلة اآلتي   
 مرية في اللغتين العربية والتركية ؟ما الصيغ األأ  -1
 ما أوجه التشابه واالختالف في أسلوب األمر بين اللغتين العربية التركية ؟ -2
 ما الصعوبات التي تواجه الطالب األتراك في أثناء تعلمهم ألسلوب األمر ؟ -3
 ما االقتراحات التي تسهم في تذليل تلك الصعوبات ؟ -4
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 :أهداف البحث 
 يهدف البحث إلى تحقيق األهداف اآلتية :      
 معرفة القواعد المتعلقة بأسلوب األمر في اللغتين العربية والتركية . -1
 تحديد أوجه التشابه واالختالف في أسلوب األمر بين اللغتين . -2
 التنبؤ بالمشكالت التي قد تواجه الطالب األتراك في أثناء تعلمهم ألسلوب األمر  .  -3
تقديم المقترحات التي تسهم في تذليل الصعوبات والتغلب على المشاكل التي تعترض  -4

 مر من الطالب األتراك . سلوب األأ متعلمي أ  

 :أهمية البحث
 تأتي أهمية الدراسة من األمور اآلتية :     

مساعدة الطالب األتراك في تعلم أساليب األمر في اللغة العربية ومعرفة األخطاء  -1
 تجري على ألسنتهم في الموضوع . التي
لغة بوصفها مر في اللغة العربية سلوب األأ مساعدة المعلمين األتراك في تعليم أ   -2

 .منشودة 
لغة بوصفها اإلسهام في وضع مناهج وكتب تعليمية للراغبين في تعلم اللغة العربية  -3

 ثانية من األتراك.

 :أسباب اختيار الموضوع 
التحليل التقابلي لموضوع أسلوب األمر وجود صعوبات لدى  من أسباب اختيار   

سلوب، مع كثرة عدد الراغبين منهم في تعلم اللغة العربية الطالب األتراك في أداء هذا األ  
وتعليمها؛ لذا تسعى هذه الدراسة إلى بيان اختالف قواعد األمر في اللغة العربية عن 

 جههم  .لغتهم األم ألجل تذليل المشكالت التي توا

 :منهج البحث 
اعتمد البحث على المنهجين الوصفي والتقابلي، ويقوم المنهج الوصفي على عرض     

ا المنهج التقابلي فيقوم على م  القواعد اللغوية ألسلوب األمر في اللغتين العربية والتركية، أأ
 وجه التشابه واالختالف بين اللغتين .تحديد أأ 
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 المبحث األول 
 في اللغة العربية  أسلوب األمر

مر أحد أساليب اإلنشاء الطلبي، وهي عند القزويني خمسة أقسام، هي : األأ  د  ي ع        
، وهذه األقسام موضع خالف بين الدارسين، فعّد األمر، النهى، التمني، النداء، االستفهام

  . 1بعضهم الترجي قسمًا سادسًا، وأخرج بعضهم التمني والنداء منها
نهي، ألن األمر طلب إليجاد ، وهو خالف المر في اللغة معروف واضحعنى األأ وم      
وٌف نأق يض  الن ْهي  أأمأرأه يقول ابن منظور و ، 2، والنهي طلب لترك الفعلالفعل )األأْمر  : مأْعر 

ْرف  يأْأم ر ه أأْمرًا وا    ْذف  اْلحأ ْن ك رأاٍع وأأمره إ ياه على حأ مارًا فْأتأمأرأ أأي قأب لأ ب ه  وأأمأرأه  األأخيرة عأ
أأْمرأه(

3 . 
ة ب الأ قيد االستعالء والعلووفي اصطالح النحويين هو )       اص  يغأة )اْفعأل( خأ ، 4(ص 

ويعرفه العلوي أيضًا بقوله  ،5(استعالءً  الفعل   لطلب  ويعرفه القزويني من البالغيين بأنه )

                                                 
عمر، أبو المعالي، جالل الدين ينظر : اإليضاح في علوم البالغة ، محمد بن عبد الرحمن بن  - 1

هـ( ، تحقيق : محمد عبد المنعم خفاجي ، دار 739القزويني الشافعي، المعروف بخطيب دمشق )ت : 
 وما بعدها  . 3/52:  3بيروت ، ط  –الجيل 

 هـ(395أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين )ت : ،  معجم مقاييس اللغةينظر :  - 2
المرتجل في شرح ، و  1/137م : 1979 -هـ 1399، دار الفكر ، : عبد السالم محمد هارونتحقيق 

هـ(، تحقيق : علي حيدر،  دمشق  567الجمل، ابو محمد عبد اهلل بن احمد بن احمد بن الخشاب )ت : 
 .  215م :  1972-هـ1392، 
منظور األنصاري الرويفعي لسان العرب ، محمد بن مكرم بن علي، أبو الفضل، جمال الدين ابن  - 3

 .  27 -4/26هـ  :  1414،  3بيروت، ط  –هـ(، دار صادر 711اإلفريقي )ت : 
الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي، أبو  - 4

بيروت :  –ة محمد المصري، مؤسسة الرسال -هـ(، تحقيق : عدنان درويش 1094البقاء الحنفي )ت : 
176  . 

 . 3/81اإليضاح في علوم البالغة :  - 5
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فعل من جهة الغير على جهة )هو صيغة تستدعى الفعل أو قول ينبئ عن استدعاء ال
 .  1االستعالء(

مر هو سلوب األولعل أهم مائز يختلف فيه البحث النحوي عن البحث البالغي أل      
تأكيد النحويين على الجانب اإلعرابي في دراستهم له، واهتمام البالغيين بالحديث عن 

 التعبير . معانيه والكشف عن دقائق دالالته في السياقات المختلفة ومزاياه في

، فقد أفرد له سيبويه بابًا بعنوان )باب وحظي هذا األسلوب بعناية النحويين األوائل      
األمر والنهي( تحدث فيه عن الكثير من دقائقه مؤيدًا له بشواهد من القرآن الكريم وكالم 

ن وال نجد في كتب النحويي ،3، كما خصص له المبرد بابًا بالعنوان نفسه2العرب الفصيح
نما تناولوه ضمن مباحث نحوية متفرقة، كموضوع  المتأخرين بابًا مستقاًل بأسلوب األمر، وا 

 المعرب والمبني وعوامل الجزم وأسماء األفعال وغيرها من الموضوعات .
 صيغ األمر في اللغة العربية

هناك طرائق عدة ي ؤدى بها معنى األمر في اللغة العربية، وهذا المعنى مطلوب      
قيقه في زمن المستقبل، وقد قسمها بعض الباحثين إلى طريقة رئيسة ي ؤدى بها وهي تح

مر( للمخاطب، والمضارع المسبوق بالم األمر لغير المخاطب، وطرائق أ خرى )الفعل األ
 ، والصيغ التي ي ؤدى بها األمر في اللغة العربية هي :4ترجع إلى الطريقة الرئيسة

 ْل( : ْفعَ األمر بصيغة )ا   -1    
ْفعأْل( فعل األمر، وعالمته التي تدل عليه وجود األمور يسمي النحويون صيغة )ا         

 اآلتية مجتمعة :
                                                 

الطراز ألسرار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز، يحيى بن حمزة العلوّي الطالبي الملقب بالمؤيد بالل ه  - 1
 .  3/155:   هـ 1423، 1بيروت، ط  -هـ(، المكتبة العنصرية 745)ت : 

 –(، تحقيق عبد السالم محمد هارون، مكتبة الخانجي هـ 180ينظر : الكتاب، سيبويه )ت :  - 2
 . 1/137م :  1988 -هـ  1408،  3القاهرة، ط 

هـ(، تحقيق : محمد عبد الخالق عضيمة، 285ينظر : المقتضب، محمد بن يزيد المبرد، )ت :  - 3
 .  2/129م : 1994 -هـ 1415القاهرة، 

،  1لبنان، ط  –لسامرائي، دار ابن حزم، بيروت ينظر : الجملة العربية والمعنى، فاضل صالح ا - 4
 .  100م :  2000 -هـ  1421
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 يدل على الطلب . أنْ  -1 
 سأ  .رْ ي الدأ ب  ت  كْ يقبل ياء المخاطبة، مثل : ا   أنْ  -2

 نأ يْ ب  ت  كْ تأ  فلو قبلت الكلمة ياء المخاطبة ولم تدل على الطلب فليست بفعل أمر مثل :      
، مثل : )نأزال  يا 1أو دلت على الطلب ولم تقبل ياء المخاطبة فليست بفعل أمر سأ رْ الدأ 

( بمعنى )ا    . ي(ل  زأ نْ زينب 
ا ضميرًا مستترًا وجوبًا أو ضميرًا م  ْل( الدالة على األمر إ  عأ فْ ويأتي فاعل صيغة )ا       

مخاطب الواحد للمذكر، مثل : بارزًا بحسب نوع المخاطب، فهو ضمير مستتر مع ال
 ( .فالفاعل ضمير مستتر فيه وجوبًا ، تقديره )أنتأ ، بْ ت  كْ ا  

 تي :يأ امويكون الفاعل ضميرًا بارزًا متصاًل في غير الحالة المذكورة، ك     
 ي  ب  ت  كْ أن يكون الخطاب للواحدة، مثل : ا   -1
 فياء المخاطبة ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل . 
 ا  بأ ت  كْ ن يكون الخطاب للمثنى، مثل : ا  أ -2

 فألف التثنية ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل .
 نأ  .بْ ت  كْ وا، ا  ب  ت  كْ أن يكون الخطاب لجمع الذكور أو اإلناث، مثل : ا    -3
 . 2 فواو الجمع أو نون النسوة ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل 

                                                 
شرح الكافية الشافية، محمد بن عبد اهلل، ابن مالك الطائي الجياني، أبو عبد اهلل، جمال الدين ينظر :  - 1

حياء الت672)ت :  راث هـ(، تحقيق: عبد المنعم أحمد هريدي، جامعة أم القرى مركز البحث العلمي وا 
شرح شذور الذهب في ، و  1/171: 1اإلسالمي كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية مكة المكرمة، ط : 

معرفة كالم العرب، عبد اهلل بن يوسف بن أحمد بن عبد اهلل ابن يوسف، أبو محمد، جمال الدين، ابن 
لبنان،  –بيروت هـ(، تحقيق : محمد فضل ابو عاشور ، دار احياء التراث العربي، 761هشام )ت : 

شرح التصريح على التوضيح أو التصريح بمضمون التوضيح في ، و  16م :  2001 -هـ  1422، 1ط
النحو، خالد بن عبد اهلل بن أبي بكر بن محمد الجرجاوّي األزهري، زين الدين المصري، وكان يعرف 

 . 1/35م : 2000 -هـ1421، 1، "ط : لبنان-بيروت-هـ(،  دار الكتب العلمية 905بالوقاد )ت : 
ينظر : شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، ابن عقيل، عبد اهلل بن عبد الرحمن العقيلي الهمداني  - 2

القاهرة، دار مصر  –هـ(، تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد، دار التراث 769المصري )ت : 
، والنحو الوافي ، 94 – 93/ 1م :  1980 -هـ  1400، 20للطباعة، سعيد جودة السحار وشركاه، ط :

 . 233،  1/229:  3عباس حسن ، دار المعارف ، ط 
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ْل( الدالة على أمر المخاطب الواحد عأ فْ صيغة )ا  وثمة بعض التغييرات التي تطال       
بحسب ما يطرأ عليها من اعتالل أو زيادة الحروف ونقصانها، فإذا كان الفعل الثالثي 

عأ( سْ معتاًل فإن وزن الفعل الدال على الطلب يتغير وفقًا لقواعد الصرف، فمثاًل الفعل )ا  
ْر( على وزن نْ عل الخماسي )ا  عأ(، والففْ ح ذف منه الم الفعل فأصبح على وزن )ا   تأظ 

ْل(، وهكذا بقية الكلمات المماثلة لها .)ا    ْفتأع 
ع ( مأ سْ وي ؤخذ األمر من المضارع بحذف حرف المضارعة من أول الفعل، مثل )يأ     

 ْع( .   مأ األمر منه )ا سْ 
 ، مثل1فإن كان أول الفعل بعد حذف حرف المضارعة ساكنًا ز يدأ في أوله همزة     

  ْغف ْر( .  تأ ر( نقول : )ا سْ ف  غْ ْستأ )يأ 
والفعل األمر مبني كالفعل الماضي، في بنى على ما ي جزم به مضارعه، فلو تصورنا      

ْب، فالفعل هنا أصبح مجزومًا هأ ذْ فعاًل مضارعا معينًا، وأدخلنا عليه أداة جزم مثل : لم يأ 
ْب، وهكذا بقية الحاالت، وتفصيل هأ ذْ ، فيكون بناء األمر منه هو السكون مثل : ا  نبالسكو 

 : 2حاالت بنائه كاآلتي
 أواًل : بناء الفعل األمر على السكون 

 ي بنى الفعل األمر على السكون في الحاالت اآلتية :     
                                                 

دار ، هـ(392المنصف، شرح كتاب التصريف، أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي )ت : ينظر :  - 1
شذا العرف في ، و  56:  م1954أغسطس سنة  -هـ 1373ذي الحجة سنة  ،1، ط :إحياء التراث القديم
هـ(، قدم له وعلق عليه : د. محمد بن عبد  1315مد بن محمد بن احمد الحمالوي )ت : فن الصرف، اح

 .  86المعطي، خرج شاهده ووضع فهارسه : أبو األشبال أحمد بن سالم المصري، دار الكيان  : 
 ينظر : أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، عبد اهلل بن يوسف بن أحمد بن عبد اهلل ابن يوسف، أبو - 2

هـ(، تحقيق : يوسف الشيخ محمد البقاعي، دار الفكر للطباعة 761محمد، جمال الدين، ابن هشام )ت : 
، وتوضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك، أبو محمد بدر الدين حسن  1/61والنشر والتوزيع : 

قيق : عبد الرحمن علي هـ(، شرح وتح749بن قاسم بن عبد اهلل بن علّي المرادي المصري المالكي )ت : 
،  1/304م : 2008 -هـ 1428، 1سليمان ، أستاذ اللغويات في جامعة األزهر، دار الفكر العربي، ط :

ومغني اللبيب عن كتب األعاريب، عبد اهلل بن يوسف بن أحمد بن عبد اهلل ابن يوسف، أبو محمد، جمال 
دمشق ،  –، محمد علي حمد اهلل، دار الفكر هـ(، تحقيق :  د. مازن المبارك761الدين، ابن هشام )ت : 

 . 81-1/80،  والنحو الوافي : 874:  1985،  6ط : 
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 ْر   .ظ  نْ إذا كان صحيح اآلخر، ولم يتصل به شيء، مثل : ا   -1
 ْبنأ  .ت  كْ إذا اتصلت نون النسوة به، مثل :ا   -2
 نيًا : بناء الفعل األمر على حذف حرف العلةثا

 عأ  .الفعل األمر ي بنى على حذف حرف العلة، إذا كان معتل اآلخر، مثل : ا سْ    
 ثالثًا : بناء الفعل األمر على الفتح

 ي بنى الفعل األمر على الفتح إذا اتصلت به نون التوكيد الخفيفة أو الثقيلة، مثل :     
 ن   .بأ ت  كْ ْن وا  بأ ت  كْ ا  

 رابعًا : بناء الفعل األمر على حذف النون 
 ي بنى الفعل األمر على حذف النون، إذا اتصل به :   
   ا .بأ هأ ذْ ألف االثنين، مثل : ا   -1
 وا  .ب  هأ ذْ واو الجماعة، مثل : ا   -2
 ي  .ا ْذهأب   ياء المخاطبة، مثل : -3

لة على أمر المفرد والمثنى والجمع ْل( للدالعأ فْ وتلحق ضمائر الرفع بصيغة األمر)ا      
 :تيةفيرد بالصيغ اآل، 1بنوعيه

 (  .ْذهأٍبيي : ألمر المفرد المؤنث، مثل )ا  ل  عأ فْ ا  
 (  .ْذهأبأاال :  ألمر المثنى المذكر والمؤنث، مثل )ا  عأ فْ ا  
 وا( .ْذهأب  وا :  ألمر الجمع المذكر، مثل )ا  ل  عأ فْ ا  
(  .ْذهأبْ ، مثل )ا  ْلنأ :  ألمر الجمع المؤنثعأ فْ ا    نأ

 وتعرب هذه الضمائر في محل رفع فاعل .     
    

 األمر بصيغة )المضارع المقرون بالم األمر(  -2
ويمكن أداء معنى األمر بإدخال الم األمر على الفعل المضارع، وتستخدم هذه       

ابن السراج  ويجوز عند ،1ْل( للمخاطبعأ فْ الصيغة ألمر الغائب مثلما استخدمت صيغة )ا  
 . 2ن تأمر المخاطب بهذه الصيغة كما تأمر الغائبأأ 

                                                 
 .  106ينظر : شذا العرف :  - 1
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والنحويون ي جمعون على أن دخول )الم األمر( يطرد في فعل الغائب )ل يأق ْم(،        
 . 3ودخولها على فعل المتكلم قليل )ل نأق ْم(، واألقل منه دخولها على فعل المخاطب )ل تأق ْم(

ز تسكينها ويجو وهي مكسورة ت الجازمة للفعل عند النحويين، وهذه الالم من األدوا       
 :  5، ويجوز حذفها في ضرورة الشعر كقول الشاعر4وا(ل  عأ فْ ْليأ )وأ بعد الفاء والواو نحو 

  6باالتَ  ر  أمْ  نْ م   تَ فْ إذا ما خ       س  فْ نَ  ل  ك   كَ فسَ نَ  د  فْ ت   د  مَّ حَ م             
 :األمر بصيغة )المصدر(  -3  

رًا بْ صأ  ْر ب  صْ اًل( أي )ا  يْ م  رًا جأ بْ مر، مثل )صأ ي ستعمل المصدر منصوبًا للداللة على األأ       
اًل( ، وهو بدل من الفعل وليس توكيدًا له، فيقوم المصدر مقام الفعل ويؤدي دوره في يْ م  جأ 

                                                                                                                         
(، تحقيق : مازن مبارك، 337ينظر : الالمات، ابو القاسم عبد الرحمن بن اسحاق الزجاجي )ت :  - 1

وحاشية الصبان على شرح األشمونى  ،  92م : 1985 -هـ  1405، 2دمشق، ط  –دار الفكر، سورية 
دار الكتب العلمية ، هـ(1206أبو العرفان محمد بن علي الصبان الشافعي )ت : ، أللفية ابن مالك

 . 1/67:  م1997-هـ  1417، 1، ط :لبنان-بيروت
هـ(، تحقيق : د. عبدالحسين الفتلي ، 316األصول في النحو، محمد بن السراج ) ت :  ينظر : - 2
                                               . 2/157هـ : 1417، 3بيروت، ط –سسة الرسالة مؤ 
، وأساليب  3/454، وحاشية الصبان على شرح األشموني : 93-92ينظر : الالمات للزجاجي :  - 3

 .146 : 1988بغداد،  –الطلب عند النحويين والبالغيين، قيس اسماعيل االوسي، مطبعة بيت الحكمة 
شرح شافية ابن الحاجب، حسن بن محمد بن شرف شاه الحسيني ، و  93ينظر : الالمات للزجاجي :  - 4

هـ(، تحقيق: د. عبد المقصود محمد عبد المقصود )رسالة الدكتوراه(، 715األستراباذي، ركن الدين )ت : 
المسمى تمهيد القواعد وشرح التسهيل .  1/520م : 2004 -هـ 1425، 1مكتبة الثقافة الدينية، ط : 

بشرح تسهيل الفوائد ، محب الدين محمد بن يوسف التميمي الشافعي المعروف بـ"ـناظر الجيش" )ت : 
 . 5/602هـ( ، تحقيق : محمد العزازي، دار الكتب العلمية :  778

)ت  ينظر : المفصل في صنعة اإلعراب، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار اهلل - 5
 .  451:  1993،  1بيروت، ط  –هـ(، تحقيق : د . علي بو ملحم، مكتبة الهالل 538: 
ينسب هذا البيت إلى عدد من الشعراء منهم : أبو طالب واالعشى وحسان بن ثابت ، ينظر : هامش  - 6

( ، تحقيق هـ577أسرار العربية، كمال الدين أبو البركات عبد الرحمن محمد بن أبي سعيد األنباري )ت : 
لبنان،  –وتعليق : بركات يوسف هبود، شركة دار األرقم بن أبي األرقم للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت 

 .  9/12م :  1999 -هـ  1420، 1ط 
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ذلك أداء معنى األمر، وقد يأتي المصدر نكرة، أو معرفًا بـ )أل(، أو معرفًا باإلضافة، كل 
 . 1مطرد فيه

 :األمر بصيغة )اسم الفعل(  -4
أسماء الـأفعال هي ألفاظ تقوم مقام األفعال من جهة المعنى والعمل، وتنقسم من        

 حيث الداللة على الزمن إلى :
 ( .قأ رأ تأ فْ ( بمعنى )ا  انأ تّ اسم الفعل الماضي، مثل )شأ  -1
 ( .ب  جأ ( بمعنى )أعْ يْ اسم الفعل المضارع، مثل )وأ  -2
( بمعنى (، و)حأ بْ ج  تأ سْ ن( بمعنى )ا  يْ اسم الفعل األمر، وهو الكثير فيها، مثل )آم   -3 ي 
 ْل(، وهي قسمان :عأ فْ وهي مبنية ألنها في معنى )ا  ، لْ ب  أقْ 
(، بشرط أن يكون له قياسية : ويطرد فيما كان من اسم الفعل األمر على وزن )فأعأ  -1 ال 

( بمعنى )ا  )حأ  : فعل ثالثي، تام، متصرف، مثل  ْر( .ذأ حْ ذار 
 .  2عن الموضوع المعين الذي تتكلم فيه تْ ك  سْ ( بمعنى ا  هْ سماعية، مثل )صأ  -2
 :األمر بصيغة )الخبر(  -5

ت  وأٱلويستخدم العرب صيغة الخبر للداللة على معنى األمر، كقوله تعالى )     ل دأَٰ  وأَٰ
عنأ   ولأين   أأولأَٰدأه ن   ي رض  لأين   حأ  وهو قسمان :، 3(كأام 

( .ر  دْ تأ  أنْ  ب  ج  ما يكون بلفظ دال على الوجوب واإللزام، مثل )يأ  -1  سأ

                                                 
شرح شذور الذهب في معرفة ، و  1/219، وشرح الكافية الشافية :  3/216ينظر : المقتضب :  - 1

وجأري القاهري الشافعي )ت : كالم العرب، شمس الدين محمد بن عب هـ(، 889د المنعم بن محمد الجأ
تحقيق: نواف بن جزاء الحارثي، عمادة البحث العلمي بالجامعة اإلسالمية، المدينة المنورة، المملكة 

 . 1/270م : 2004هـ/1423، 1العربية السعودية )رسالة ماجستير للمحقق(، ط :
، وشرح األشموني على  307-3/302رح ابن عقيل : ، وش 84-4/78أوضح المسالك: ينظر :  - 2

هـ(، دار 900ألفية ابن مالك، علي بن محمد بن عيسى، أبو الحسن، نور الدين األ ْشم وني الشافعي )ت : 
 . 1/40مـ : 1998 -هـ1419، 1لبنان، ط :  -الكتب العلمية بيروت

 
 .  233البقرة :  - 3
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ْب هأ ذْ ذا( أي )ا  ذا كأ كأ  ه  لأ  ول  ق  تأ وأ  النٍ ب  إلى ف  هأ ذْ تقول البنك )تأ  ما يكون بغير ذلك، كأنْ  -2
 . 1ذا(ذا وكأ كأ  ه  ْل لأ وق   النٍ إلى ف  

  :األمر بصيغة )االستفهام( -6
ْده ، وهذا الم     ( أي : ساع  ْيكأ ْن م ساعأدة  أخ  عنى يفهم من سياق الجملة، مثل )أينأ أنتأ م 

نتأه ونأ  أأنت مفأهأل ومنه قوله تعالى )  . 3، أي : انتهوا2(م 
 وقد تخرج صيغ األمر عن حقيقتها إلى أغراض بالغية، منها :    
 : 4اإلباحة، كقول كثير عزة -1

 ت  لَّ قَ تَ  إنْ  ة  ي  ل  نا وال مقْ يْ دَ لَ      ة  مَ و  ل  ي ال مَ ن  نا أو أحس  أسيئي ب  
ئت م  مأا  مأل واْ )ٱع :التهديد، كقوله تعالى -2  . 5(ش 
ثل ه    م ن ب س ورأة  فأأت وْا ) :التعجيز، كقوله تعالى -3  . 6(م 
دأًة  ك ون وْا التسخير، كقوله تعالى ) -4 ـ  ينأ  ق رأ س   . 7(خأَٰ
 .  1(ٱلكأر يم    ٱلعأز يز    أأنتأ   إ ن كأ  ذ ق اإلهانة، كقوله تعالى ) -5

                                                 
، 2/268، وشرح التصريح على التوضيح لألزهري : 90 شرح شذور الذهب البن هشام :ينظر :  - 1

هـ(، 911وهمع الهوامع في شرح جمع الجوامع، عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين السيوطي )ت : 
الجملة ، و 3/275، وحاشية الصبان : 1/35مصر :  –تحقيق: عبد الحميد هنداوي، المكتبة التوفيقية 

 .  102 -101العربية والمعنى : 
 . 91المائدة :  - 2
اإلنصاف في مسائل الخالف بين النحويين: البصريين والكوفيين، عبد الرحمن بن محمد بن ينظر :  - 3

، 1هـ(، المكتبة العصرية، ط : 577عبيد اهلل األنصاري، أبو البركات، كمال الدين األنباري )ت : 
محمد بدر الدين حسن بن قاسم ، والجنى الداني في حروف المعاني، أبو 2/578م : 2003 -هـ1424

األستاذ -هـ(، تحقيق : د فخر الدين قباوة 749بن عبد اهلل بن علّي المرادي المصري المالكي )ت : 
مغني ، و 346م :  1992 -هـ  1413، 1لبنان، ط:  –محمد نديم فاضل، دار الكتب العلمية، بيروت 

 .  101الجملة العربية والمعنى : ، و 3/151، وحاشية الصبان : 2/582: ، وهمع الهوامع629اللبيب : 
 .  13/115البيت لكثير عزة ، ينظر : لسان العرب :  - 4
 .  40فصلت :  - 5
 . 23البقرة :  - 6
 .  65البقرة :  - 7
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ٓواْ فأٱصالتسوية، كقوله تعالى ) -6 واْ  الأ   أأو  ب ر   . 2(تأصب ر 
 . 3ومعاٍن أخرى يدل عليها سياق الكالم

ويجب حذف فعل األمر في أسلوب اإلغراء والتحذير، وي نصب االسم في اإلغراء      
 ، مثل : 4ْر(ذأ حْ وفي التحذير يكون تقديره )ا   (،مْ زأ لْ بفعل محذوف وجوبًا تقديره : )ا  

 مأ( .رأ قأ والكأ دْ م الص  زأ لْ مأ(، والتقدير )ا  رأ قأ والكأ دْ )الص  
(، والتقدير )ا   ( ر ذأ حْ )الكذبأ ، الكذبأ  .الكذبأ

 المبحث الثاني
 سلوب األمر في اللغة التركيةأ  

  :مر بإضافة اللواحقاألَ  -1
التركية أصل المشتقات، فعند تجريد الكلمة سواء أفعاًل  صيغة )األمر( في اللغة        

) ، 5كانت أم اسمًا أم مصدرًا من اللواحق تبقى الكلمة بصيغة الفعل األمر للضمير )أنتأ
ليكم هذه األمثلة التوضيحية :  وا 

 صيغة األمر المصدر االسم
okunan Okumak oku 

 gelen gelmek gel 
yazar yazmak yaz 

                                                                                                                         
 . 49الدخان :  - 1
 . 16الطور :  - 2
ف حسن عمر ينظر : شرح الرضي على الكافية، رضي الدين األستراباذي )، تصحيح وتعليق: يوس - 3

االستاذ بكلية اللغة العربية والدراسات االسالمية كلية اللغة العربية والدراسات اإلسالمية، جامعة قاريونس، 
 . 295، ومغني اللبيب : 87-3/82، واإليضاح : 4/123م :  1978 -ه  1398

، وشرح 77-4/70، وأوضح المسالك : 70، والالمات للزجاجي : 277-1/273ينظر : الكتاب :  - 4
 . 301-3/299ابن عقيل : 

ينظر : النقد النحوي وصناعة نحو اللغات )نحو اللغة التركية(، د. مليكة ناعيم ، دار الكتب العلمية،  - 5
 .   70لبنان :  –بيروت 

ınlarırk Dil Kurmu Yayü, Zeynep Korkmaz, TüğüzlöGramer Terimleri S ,و
Ankara, 1992 : 54  



 
 هـ1443م( /16/6/2022) حزيران                         (                 89العدد )                          

 257 

فعل األمر في التركية للمخاطب والغائب فقط، وال يأتي مع المتكلم، بمعنى ويصاغ     
 أن األمر في اللغة التركية ينقسم إلى قسمين :

 فقط sen – siz، ويكون مع الضميرين :  مخاطبأمر ال -1
 فقط o - onlarأمر الغائب ، ويكون مع الضميرين :  -2

 . 1مرمعهما صيغة األفال ي ستخدم   ben – bizأما الضميران       
 : 2وتضاف لواحق التصريف في فعل األمر كاآلتي   
  senالضمير   -1

 ويصاغ األمر له دون إضافة الحقة للجذر، مثل :     
 الجذر  مراأل

gel gel 
otur otur 
dur dur 

 sizالضمير   -2
جذر  إلى ınız,iniz,unuz,ünüz)( أو)(ın,in,un,ünويتم بإضافة الالحقة       

 الكلمة، مثل:
األمر بإضافة الالحقة 

((ınız,iniz,unuz,ünüz 
وحسب قاعدة التوافق 

 الصوتي

األمر بإضافة الالحقة 
ın,in,un,ün))  وحسب

 قاعدة التوافق الصوتي

 جذر الفعل

zınıça nıça ça 
                                                 

Engin Yayıneviehmet HENGIRMEN, e Temel Dilbilgisi, MTürkç ,ينظر :  - 1
Ankara, 2006 : 225  

ينظر : قواعد اللغة التركية لغير الناطقين بها، محمد هنكيرمن، ترجمة وتعريب : محمد حقي  - 2
 ، 186م :  2015، 2صوتشن، دار أنكين للنشر، ط 

  m : 148  .ıtım TanıYay mıayrak Basrgin, Brk Dil Bilgisi, Muharrem EüTو   
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bakınız bakın bak 
geliniz gelin gel 

 oالضمير   -3
 ، مثل :(sın,sin,sun,sünير بإضافة الالحقة )ويتم صياغة األمر مع الضم      

 الجذر األمر منه
bilsin bil 

nısşıalç şıalç 
duysun duy 

 onlarالضمير   -4
حسب و  (sınlar,sinler,sunlar,sünlerويصاغ األمر معه بإضافة الالحقة )        

 قاعدة التوافق الصوتي، مثل :
 الجذر األمر منه
girsinler gir 
baksınlar bak 
izlesinler izle 

ذاو ، 1وتتغير لواحق فعل األمر حسب قاعدة التوافق الصوتي        كانت الكلمة تنتهي ا 
( بين y) الحرف المساعد( يضاف sizعند صياغة فعل األمر للضمير )بحرف صوتي 
 ، مثل :2الفعل والالحقة

 الجذر األمر منه
isteyin iste 

nıayşya aşya 

                                                 
، 1، مسعد بن سويلم الشامان، مطبعة جامعة الملك سعود، الرياض ، طقواعد اللغة التركيةينظر :  - 1

 .  98م : 1996
 .  55حلب :  –مبادئ اللغة التركية ، عزة حسن ، دار الشروق العربي ينظر :   - 2
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deyinö deö 

  )الفعل + الحقة شخصية + صيغة االستفهام( األمر بصيغة -2 
 مثل : ،1للتعبير عن معنى األمرأيضًا صيغة هذه الستخدم ت     

دكأ أنتأ أْيضًا ؟   (?Sana da yardım etsin mi) هْل ي ساع 
ؤونأ هأذا الك تابأ أأْيضًا ؟    ((?Bu kitabı da okusunlar mı هْل يأْقرأ

 ،2في اللغة التركية من معناه الحقيقي إلى معاٍن مجازية تفهم من السياقوقد يخرج األمر 
    :  مثل

üğömeyin (çSigara i                                       (tوا )اإلرشاد(ن  خّ دأ ال ت   
    
ok Ç( (dilek)التمني(                                                 كأ ر  مْ ع   طالأ 

aşya 
 بحث الثالث الم

 التحليل التقابلي بين العربية والتركية في أسلوب األمر 
 أوال  : أوجه التشابه 

 األمر في اللغتين ما يدل على طلب وقوع الفعل . -1
 معنى األمر في اللغتين ي طلب وقوعه في الزمن المستقبل . -2
وتتمثل هذه  تشترك العربية والتركية بوجود صيغ مشتركة في أداء معنى األمر،  -3

 الصيغ في:

                                                 
  Türkçe Dilbilgisi, BILGEGIL, K. M., 3. Baskı, Istanbul : Dergahينظر :  - 1

Yayınları, 1984: 64 .                                                                           
                                    

 Türkçe Temel Dilbilgisiينظر :                                                              - 2
: 351 
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( في العربية، وصيغة جذر الفعل في التركية لْ عأ فْ الصيغة القياسية ، وتشمل صيغة )ا   -أ
 للمخاطب ، ويتم تصريف الصيغة في اللغتين حسب نوع الضمير .

 االستفهام المتضمن معنى األمر . -ب 
 ة والتركية .ال يجوز أمر المتكلم والمتكلمين بالصيغة القياسية في العربي -4 
 داللة االستفهام على معنى األمر يفهم من قرينة السياق في اللغتين . -5
 يأتي الضمير مستترًا أو بارزًا متصاًل مع صيغة األمر في اللغتين العربية والتركية . -6
قد يخرج األمر في اللغتين عن معناه الحقيقي إلى معاٍن مجازية ت فهم من سياق  -7

 الكالم .
 : أوجه االختالف  ثانيا  
الصيغ التي ي ؤدى بها معنى األمر في العربية أكثر منها في التركية، وهذه الصيغ  -1

 في العربية هي : 
 ( .لْ عأ فْ األمر بصيغة )ا   -أ

 األمر بصيغة )المضارع المقرون بالم األمر( . -ب
 األمر بصيغة )المصدر( . -ج
 األمر بصيغة )اسم الفعل( . -د

 يغة )الخبر( .األمر بص -هـ 
 األمر بصيغة )االستفهام(  . -و

 وفي اللغة التركية توجد صيغتان لألمر هما :    
 األمر بأضافة اللواحق  . -أ

 . )الفعل + الحقة شخصية + صيغة االستفهام(األمر بصيغة  -ب
أما  ( ألمر المخاطب،لْ عأ فْ في اللغة العربية ت ستخدم الصيغة القياسية لألمر بصيغة )ا   -2

)المضارع المقرون بالم األمر( مثل )ل يأق ْم(، وفي اللغة  أمر الغائب فت ستخدم له صيغة
 التركية ت ستخدم الصيغة القياسية لألمر بأضافة اللواحق ألمر المخاطب والغائب .

( ألمر يْ ل  عأ فْ ْل( في العربية ألمر المخاطب المذكر، وصيغة )ا  عأ فْ ت ستخدم صيغة )ا   -3
وا( ألمر ل  عأ فْ ( ألمر المثنى المذكر والمؤنث، وصيغة )ا  الأ عأ فْ لمؤنث، وصيغة )ا  المخاطب ا
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( ألمر الجمع المؤنث، أما في اللغة التركية في ؤدى األمر عأ فْ الجمع المذكر، وصيغة )ا   ْلنأ
 للمفرد بصيغة واحدة للمذكر والمؤنث، مثل :

 yazْب  تً كْ ا  
 yaz  يْ ب  تً كْ ا  

ثنى والجمع بنوعيه بصيغة واحدة وهي صيغة الجمع؛ فكل شيء وي ؤدى األمر للم      
 يزيد عن الواحد في اللغة التركية ي عامل معاملة الجمع ، مثل :

yazın     ا )للمذكر والمؤنث( .بأ ت  كْ ا   –ْبنأ ت  كْ ا   –وا ب  ت  كْ ا 
تختص باللغة العربية بظاهرتي البناء واإلعراب، بخالف اللغة التركية التي تخلو  -4
 .نهام
ْل( للمخاطب المذكر، ويكون الضمير متصاًل مع عأ فْ يرد الضمير مستترًا مع صيغة )ا   -5

ي( للمخاطب المؤنث في اللغة العربية، بخالف اللغة التركية فيأتي فيها ل  عأ فْ صيغة )ا  
 الضمير مستترًا مع المخاطب المذكر والمؤنث، مثل : 

(   ظ  نْ ا     bak  (sen)  ْر )انتأ
( يْ ر  ظ  نْ ا      bak  (sen)      )أنت 
و زيادة أْل( حسب ما يطرأ عليه من اعتالل عأ فْ قد يتغير وزن الفعل مع صيغة )ا   -6

عأ(، بخالف اللغة التركية فيبقى جذر فْ عأ( على وزن )ا  سْ الحروف ونقصانها، مثل : )ا  
 الكلمة على حالها وتضاف إليها لواحق األمر حسب نوع الضمير، مثل : 

 ضميرال األمر
Otur  sen 

Outr+un siz 
Otur+sun o 

Otur+sunlar onlar 
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صيغة األمر في اللغة التركية هي أصل المشتقات، أما في اللغة العربية فهناك  -7
خالف في أصل المشتقات، في عتبر الفعل هو األصل عند الكوفيين، فيما يعتبر البصريون 

 المصدر هو األصل  .
 تواجه الطالب األتراك في دراسة أسلوب األمر ثالثا  : الصعوبات التي

ثمة صعوبات ي حتمل أن يواجهها الطالب األتراك في أثناء دراستهم ألسوب األمر         
 في اللغة العربية، وتتمثل هذه الصعوبات فيما يأتي :

كثرة الصيغ التي ي عبر بها عن األمر في اللغة العربية، يجعل الطالب التركي أمام  -1
 اليب لم يعتْد عليها في لغته األم .أس
كثرة القواعد والتفرعات حول أسلوب األمر في اللغة العربية تشكل صعوبة لدى  -2

 الدارسين من الطالب األتراك نظرًا لخلو قواعد لغتهم منها .
يشكل وجود ظاهرة اإلعراب في اللغة العربية وتعدد حاالت بناء الفعل األمر صعوبة  -3

طالب األتراك، وتبرز الصعوبة بوضوح في بعض الحاالت التي ي حذف فيها أخرى لدى ال
 أحرف العلة أو النون .

التذكير والتأنيث في العربية واختالف الصيغ الدالة عليهما في اللغة العربية من  -4
مظاهر صعوبتها عند الدراسين للعربية من األتراك، فالمخاطب المذكر ي ستعمل معه 

ْي(، وتأتي صيغة األمر في اللغة التركية بصيغة ل  عأ فْ ، والمخاطب المؤنث )ا  ْل(عأ فْ صيغة )ا  
 واحدة للمخاطب المذكر والمؤنث، مثل :

   gitْب(             هأ ذْ )ا             
   gitي(             ب  هأ ذْ )ا              

ن معنى ومما يشكل صعوبة لدى الطالب التركي وجود صيغ غير مباشرة للتعبير ع -5
لم يألفه  األمر في اللغة العربية، كاألمر بصيغة المصدر واسم الفعل والخبر وغيرها مما

 في لغته وتخلو منه أساليبه الكالمية، ويتوقف فهم بعضها على القرائن كقرينة السياق .

 رابعا  : الحلول المقترحة لتذليل الصعوبات 
 حلول اآلتية :ولتذليل الصعوبات التي عرضنا لها نقترح ال    
 حفظ واستظهار القواعد المرتبطة بأسلوب األمر . -1
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زيادة الحصيلة اللغوية واالطالع على األساليب العربية في الكالم، لتحصيل الملكة  -2
التي تعين الطالب التركي على فهم صيغ األمر وعلى وجه الخصوص الصيغ غير 

 المباشرة التي يعتمد فهمها على قرائن السياق .
 إجراء التمرينات والتطبيقات على الجمل المشتملة على صيغ األمر . -3
 القيام بالترجمة من اللغة العربية إلى التركية . -4
الرجوع إلى المتخصصين في مجال اللغة العربية لبيان وتوضيح ما يصعب فهمه  -5

 على الطالب التركي من تلك الصيغ .
 لخاتمةا

 ا يأتي :يمكن إجمال أهم نتائج البحث فيم  
تتعدد صيغ األمر في اللغة العربية والتركية، وهناك تشابه واختالف بين هذه الصيغ الختالف  -1

النظام اللغوي للغتين، فاللغة العربية تنتمي إلى أسرة اللغات المتصرفة  االشتقاقية، أما اللغة 
لي على التركية فتنتمي إلى اللغات الالصقة التي تعتمد في الزيادة على المعنى األص

 السوابق واللواحق .
من أهم أسباب ارتكاب الطالب األتراك لألخطاء في أثناء تعلمهم ألسلوب األمر في اللغة  -2

 العربية هو نقل خبراتهم اللغوية من اللغة التركية إلى اللغة العربية .
ًا تفرق اللغة العربية  بين المذكر والمؤنث في المفرد والمثنى والجمع، فتستخدم لذلك صيغ -3

 .والجمع من دون التذكير والتأنيث متنوعة للتمييز بينها، أما اللغة التركية فتميز بين المفرد
 من أوجه التشابه في أسلوب األمر بين اللغتين : -4
مر بالصيغة القياسية، تشترك اللغة العربية والتركية ببعض صيغ األمر مثل صيغة األ -أ

 وصيغة االستفهام .
 متكلم والمتكلمين بالصيغة القياسية في اللغتين العربية والتركية .عدم جواز أمر ال -ب
 يكون الضمير مع صيغة األمر في اللغتين متصاًل أو مستترًا . -جـ
 بين اللغتين :في أسلوب األمر من أوجه االختالف   -5
 كثرة الصيغ التي ي ؤدى بها األمر في اللغة العربية قياسا بالتركية . -أ

خاصة لكل من المخاطب والغائب في العربية، وفي التركية ي ؤديان بصيغة هناك صيغ  -ب
 واحدة مع اختالف اللواحق فقط .
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 ينفرد أسلوب األمر في العربية بظاهرتي اإلعراب والبناء بخالف التركية . -جـ
ْل( باختالف المذكر والمؤنث في العربية، بخالف التركية في ؤدى فيها عأ فْ تختلف صيغة )ا   -د
 ألمر بصيغة واحدة لهما .ا
صيغة األمر في اللغة التركية هي أصل المشتقات، وفي العربية ذهب بعضهم إلى أن  -هـ

 أصل المشتقات هو الفعل وقال بعضهم إنه 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  .  

    Key Words : (difference, verb, mood) . 
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