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 الباُب األّولُ 

 مة  مقدّ 

 خلفيُة البحث  : الفصُل األّولُ 

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

التفاعل ىف بيئة اجملتمع ال حيصل إال هبا. ىكذا، فإّن وظيفَة اللغة ىي كأداة التفاعل 

 والتواصل بُت الناس. 

ادلعلومات. و ادلعلومات اليت نطقها ادلتكلم قد تكون فيها اللغة ىي أداُة تبادل 

لديها غرض خفي. لذلك، البُّد لإلنسان أن يفهم غرَض الكالم ادلنطوق. ما كان الفهُم 

ىنا فهًما على الكالم ادلنطوق فقط، ولكن كان فهًما على السياق. اللغُة جسٌر يف 

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

 اليومية شفهيا فقط، ولكن كان حتريراي.

فهُم مضمون النص بدقة اإلدراك صعبٌة يواجهها القراُء، وخاصة أعمال اخليال 

ابللغة العربية. ألّن القصة القصَتة نثرية سردية خيالية. إذا أراد القارُئ أن يفهم صورًة أو 

القصة فالبُّد لو أن يكون ماىرًا ىف القراءة. دلعرفة وفهم ادلبحوث يف رسالًة موصولًة يف 

 النص بوضوح، فالبُّد لو أن يفهم نصَّ القراءِة فهًما صحيحا.
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( ٜٚٛٔ:ٚىذا موافقة بتعريف اللغة عند علماء اللغة، كما قال الشيخ الغلييٍت )

 عن اللغة: 

 "اللغة ىي الفاظ يعربهبا كل قوم عن مقاصدىم" 

 ( ٜٔٛٔ:ٔد وىاب )وعن

" اللغة ىي نظام اعتباطى لرموز صوتية تستخدم لتبادل األفكار وادلشاعر بُت 

 أعضاء اجملتمع لقوية متجانسة"

اللغة نظام رمزّي صويت  تعسفّي ،يستعمل ( إّن ٕٛ: ۰ٕٔٔو عند أمُت الدين )

(، ٔ: ۰ٔ۰ٕهبا أعضاء اجملتمع للتعاون والتواصل على أنفسهم. ذكر خاير وأغوستينا )

 أبن اللغة أداة تواصلية وأداة تفاعيلة ديلكها اإلنسان. 

تعريفات اللغة السابقة، ديكن القول أّن اللغَة ىي نظاٌم منهجي ونظامي.  من

وليست نظاًما واحًدا. وابإلضافة إىل ذلك، اللغة ىي مبعٌت إّن اللغة ىي مرّكٌب من صيغ 

 ادلخلوقات األخرى.إحدى دمَتات الرئيسي لإلنسان من مجيع 

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

و علم  واألسلوبيةالعربية قواعد خمتلفة مثل القواعد الصوتية والصرفية والنحوية والداللية 

  .البالغة
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 ( علم البالغة علٌم يعتمد على صفاء االستعدادٕٚٓٓ:ٚعند زين الدين )

 . الفطري ودقة إدراك اجلمال

( البالغة ىي مطبقة الكالم دلقتضى احلال ٔٚ: ۰۰ٖٕعند اخلطيب القزويٌت )

 مع فصاحتو.

( البالغة ىي: البالغة ىف اللغة : الوصول واالنتهاء ، ٜٕ: ۰ٕٔٔعند اذلامشي )

لغة : البالغة ىف ال  يقال : بلغ فالن مراده ، إذا وصل إليو . ومبلغ الشىء : منتهاه .

 وتقع االصطالح : وصف للكالم وادلتكلم فقط دون الكلمة ، لعدم السماع . 

علٌم يُبحث فيو عن فصاحة الكالم، فالبالغة ثالثة  البالغة عند صالح الدين:

 علم البيان:.تعريف عند بالغي و علم البيان و علم البديعمباحث : و علم ادلعاين، و 

علم أصوٌل وقواعد، يعرف هبا إيراُد ادلعٌت الواحد، بطرق خيتلف بعُضها عن بعض. 

علم علٌم تعرف بو كيفيات ىف تزيُت الكالم أو حتسينو إما لفظية وإما معنوية.  البديع:

أصوٌل وقَواِعٌد يُعرف هبا أحوال الكالم العريب اليت يكون هبا ُمطابقًا ِلمقتضى  ادلعاين:

 احلال. 

( أصوٌل وقَواِعٌد يُعرف هبا أحوال الكالم ٕٚٓٓ:ٖٚادلعاين عند زين الدين )علُم 

ينقسم الكالم إىل ، من مباحث علم ادلعاينالعريب اليت يكون هبا ُمطابقًا ِلمقتضى احلال. 
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الكالم اخلربي ىو ما حيتمل . فاإلنشائي الكالمو  الكالم اخلربيقسمُت: و ينقسم 

 م اإلنشائي ىو ما ال حيتمل الصدق والكذب لذاتو.الصدق والكذب لذاتو. و الكال

( ٕو –انشاء طليب ( ٔإىل قسمُت:  اإلنشائيعلى وجو العموم ينقسم الكالم 

انشاء غَت طليب. فاالنشاء غَت الطليب ىو ما ال يستدعي مطلواب غَت حاصل وقت 

 )زين الدين،فاالنشاء الطليب ىو ما يستدعي مطلواب حاصل وقت الطلب، . الطلب

ٕ۰۰ٚ :ٔ۰ٖ .) 

ىو ما يستدعي مطلواب ( ٖٕٛ: ۰ٕٔٗعند علي اجلارم )االنشاء الطليب 

ما دل على  (ٕٗٓٓ:ٖٔعند صالح الدين ) حاصل وقت الطلب. االنشاء الطليب

طلب ويكون ابألمر ، والنهي ، واالستفهام ، والتمٍت ، والنداء. وسًتكز الباحثُة عنها 

 . على األمر والنهي

( ىو طلب حصول الفعل من ادلخاطب ۰ٗٔ: ۰۰ٕٚاذلامشي )و األمر عند 

على وجو االستعالء. ولو أربع صيغ، وىي: أ( فعل األمر، ب( فعل ادلضارع اجملزوم بالم 

 األمر، ج( إسم لفعل األمر، د( ادلصدر النائب عن فعل األمر.

قد خترج صيغ األمر عن معناىا األصلي إىل معان أخرى تستفاد من سياق 

. فادلعاين ادلقصودة ىي اإلرشاد، والدعاء وااللتماس والتخيَت والتسوية والتعجيز الكالم

 (. مثالو:۰ٖٕٓ:ٕٔ٘علي ومصطفى ، واإلابحة والتهديد )



 

5 
 

 اتركوه ، اتركوه !فاسكتهم ىف احلال بقوىل : 

"اتركوه"، ىذا اللفظ كان من صيغ األمر ومعناه دّل على  السابقة لفظُ يف اجلملة 

اإلرشاد أو التوجيو ، يعٌت أيكل احلماُر الذرَة ديلكها ادلزارعون ويوصي هبم توفيُق كي 

 يًتكوه ىف األكل.

( ىو طلب الكف من ادلخاطب على وجو ۰ٗٔ: ۰۰ٕٚالنهي عند اذلامشي )

 االستعالء.

ع ادلسبق بالم الناىية عن معناىا األصلي إىل قد خترج صيغ النهي والفعل ادلضار 

. فادلعاين ادلقصودة ىي كالدعاء وقرائن األحوال معان أخرى تستفاد من سياق الكالم

: ۰۰ٖٕ)علي ومصطفى  وااللتماس واإلرشاد والتوبيخ والتأييس والتهديد والتحقَت

ٕٖٙ .) 

 عن فصيلىت لقد كان لنا رأى السفينة والطوفان  ال تتكلممثالو: 

ال تتكلم"، ىذا اللفظ كان من صيغ النهي ومعناه دّل  " السابقة لفظُ يف اجلملة 

 على التحقَت أو اإلىانة.

العمل األديب اجليد ىو ما وصي األثر العميق للناس وللقارئ. يذوب القارئ حرا 

مع ذلك العمل ويقتنع بو. حيت يستطيع أن يستنبط أنو وسيلة من وسائل الدعوة. لكونو 

وسيلة من وسائل الدعوة، العمل األديب ىو عنصر مهم لتأسيس خلق اإلنسان. العمل 



 

6 
 

لقيم الروحانية واإلنسانية واالجتماعية والثقافية. للعمل األديب بلغة تشجع القارئ لينعش ا

األديب الذي يستخدم لوسيلة الدعوة أنواع متعددة، منها الشعر والتمثيل والرواايت 

والرومانسية وغَتىا، كل ذلك من أنواع األدب. كما قال أرسطو ىف تيو األعمال األدبية 

يَت من حيث مظاىرىا، مثل النص ديكن تصنيفها إىل عدة معايَت. وىناك ثالثة معا

 ( ۰ٜٔ: ٜٛٛٔالقصصي وىو القصة وىو الرواايت والرومانسية واألقصوصة.) 

األقصوصة اختصار من القصة القصَتة، وىي القصة من وقيعة نسبية اليت كان 

وقتها أقل من ساعة واحدة، ودمن ينظر عنها من انحية عدد الكلمات القصَتة، وتعريف 

(. ومنهم من يعرف القصَت ۰ٖ:ٜٜٔٔحدىا.)سومارجو وسيٍت، )القصَتة ال يتضح 

مبا يقرؤ ابجللوس بوقت يقل من ساعة واحدة, ومنهم من ينظر من عدد الكلمة 

(. الكتابة لتعريف القصَت ٜٜٙ:ٜٜٔٔو جسُت  ٗٚ: ٜٗٛٔفيو.)نوتوسوسانتو، 

أمر مجايل و الذي دييل إىل الصحيح ىو ىف أولو. كل أدب دين، وىف كل العمل األديب 

ديٍت. وسيلة الدعوة اليت بشكل الكتابة إذا أدخل عليها القيمة اجلمايل فيقال ذلا 

األدب. األدب حمتمل أبن يستخدم لوسيلة الدعوة، القرآن يتضمن اجلمال العظيم، 

فالناس يهتم ابلقرآن ال يقتصر من انحية صدق ما فيو فقط بل إمنا من انحية مجال 

 (.ٜٕ: ۰ٔ۰ٕ اجلوىري، لغتو. )معون وجااي ىف
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إّن فهَم مضمون العمل األدب ايخليايل بدقة اإلدراك صعبٌة يواجهها القراء، 

وخاصة أعمال اخليال ابللغة العربية. ومن األعمال األدبية ىي قصة "محاري قال يل" 

تتحدث ىذه الرواية عن حمادثة بُت توفيق احلكيم محار دييل إىل نصائح  .لتوفيق احلكيم

احلياة والقيم الدينية. كانت يف نصيحٍة واحدة مجلٌة دّلْت على طلٍب. ذلك  ومواعظ

الشكل وادلعٌت لن يُفهما إال بكثَت القراءة. لذلك، حاجة إىل مراجعة ابستعمال أحد 

 ادلناىج أو األساليب اللغوية. 

قد ثبت الوصُف السابق وجوده ىف ىذه أقصوصة "محاري قال يل" لتوفيق 

تريد الباحثُة أن تبحث عن ىذه الرسالة ضيغ لذلك، صيغ األمر والنهي. احلكيم. كثَتة 

األمر والنهي ىف االمر والنهي أقصوصة "محاري قال يل" لتوفيق احلكيم حتت موضوع: "

   أقصوصة "محاري قال يل" لتوفيق احلكيم ".

 الفصل الثاين: حتديُد البحث  

أقصوصة "محاري قال يل"  كزت الباحثة فلى ىذا البحث على األمر والنهي ىف

كي يكون ىذا البحث أكثر تركيزا   .لتوفيق احلكيم. ويستعمل مدخل علم ادلعاين

 وتوجيها، فحوددت الباحثة على مايلى:
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 ما ىي صيغ األمر والنهي ىف أقصوصة "محاري قال يل" لتوفيق احلكيم ؟ . ٔ

 يق احلكيم ؟ ما ىي معاين األمر والنهي ىف أقصوصة "محاري قال يل" لتوف. ٕ 

 أهداُف البحث  الفصل الثالث: 

 ىي: استنادا إىل حتديد البحث ادلذكور اغراض ىذا البحثِ 

 . دلعرفة صيغ األمر والنهي ىف أقصوصة "محاري قال يل" لتوفيق احلكيم.ٔ

 . دلعرفة معاين األمر والنهي ىف أقصوصة "محاري قال يل" لتوفيق احلكيم.ٕ

 الفصل الرابع: فوائد البحث

 عسى أن تفيد نتائج ىذا البحث فائد كثَتة أما نظرية و اما عملية : 

 . الفوائد النظرية ٔ

أ. أن يزيد ىذا البحث معارف والعلومات واذلولو الدرسةعلى البالغة، وخاصة ىف 

 علم ادلعاين .

ب. أن يعطي ىذا البحث معرفو واسعة يف البحث و الروية البالغة، وخاصة ىف 

 االنشاء الطليب.
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 .الفوائد الِعملية: ٕ

لأل كدمّيُت جبامعة اإلسالمّية احلكومّية سوانن كونونج جاتى ابندونج حاصل  .أ

البحث مرجّو إلعطاء الفكرة عن انتشاء علوم األدب خاّصة لعلم ادلعاىن ىف اإلنشاء 

 الطّلىب  .

لألكدمّيُت األدب حاصل البحث سيكون إعطاء الفكرة واإلعالم عن فهم علم ب. 

 ادلعاىن . 

 الفصل اخلامس: الدراسات السابقة

استنادا إىل نتائج ادلالحظة ادلكتبية للدراسات السابقة، وجدِت الباحثُة بعض 

أو علم ادلعاين  الكتاابت اليت تتعلق بدراسات حتليلية تبحث عن أنواع اإلنشاء الطليب

 للعمل األديب، منها: 

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

 عنوان حبثها " ،۰ٖٕٔاإلسالمية احلكومية سوانن جونونج جايت ابندونج عام 

أّن ىف قصة احليوان كليلة  اإلنشاء الطليب ىف قصة احليوان كليلة ودمنة البن ادلقفع".

أما  .ودمنة البن ادلقفع أنواع اإلنشاء الطليب ، استعمل ىذا البحث دراسَة بالغة

حتديد ىذا البحث: ما أنواع اإلنشاء الطليب ومعانيو ىف قصة احليوان كليلة ودمنة 

 . ۰ٖٕٔالبن ادلقفع 
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العلوم اإلنسانية ، اجلامعة . واوان رضوان هللا. طالب بقسم اللغة العربية، كلية اآلداب و ٕ

االستفهام ىف سورة  عنوان حبثو " اإلسالمية احلكومية سوانن جونونج جايت ابندونج،

. استعمل ىذا البحث منهجا حتليليا حمتواي، ركز ۰۰ٕٚمعانية( عام  دراسةاالنعام )

 الباحث حبثو على االستفهام وحده، واستعماالت االستفهام يف اآلايت لديها معاين. 

، طالب بقسم اللغة العربية، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ، فاطر الرمحن. محدان ٖ

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

. والغرض من ىذا ۰۰ٕٛ. ۰۰ٕٚمعانية( عام  دراسةوالنهي ىف سورة االعراف )

البحث: دلعرفة أنواع األمر والنهي ومعانيهما ىف سورة االعراف بوصف البياانت اليت 

 تتعلق هبما. 

. أّم صافية، طالبة بقسم اللغة العربية، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ، اجلامعة ٗ

ر ىف سورة االم اإلسالمية احلكومية سوانن كليجاغا يوجياكرات، عنوان حبثها " أنواع

االمر ىف سورة االعراف. وأما عيوب  االعراف".فأما مزااي ىذا البحث: معرفة أنواع

  ىذا البحث ىي البياانت اليت ىي أقل توازان.

استنادا إىل الدراسات السابقة، مل جتد الباحثُة حبثًا يبحث فيو عن االنشاء الطليب 

ن موضوع ىذه الرسالة مهم ىف أقصوصة "محاري قال يل" لتوفيق احلكيم. ولذالك ا

 وجديد ابلبحث عنو.
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  اطار الفكريالفصل السادس: اإل

( البالغة ىي مطبقة الكالم دلقتضى احلال ٔٚ: ۰۰ٖٕعند اخلطيب القزويٌت )

البالغُة أتديُة ادلعٌت اجلليل واضحًا بعبارة صحيحة فصيحة ذلا يف النفس  مع فصاحتو.

أثر خالب، مع مالءمة كل كالم للمتكلم الذي يقال فيو، واالشخاص الذين خياطبون. 

 علم البيان وعلم البديع.للبالغة ثال ثة مباحث : علم ادلعاين، و 

هبا أحوال الكالم العريب اليت  علم ادلعاين عند اذلامشي ىو: أصوٌل وقَواِعٌد يُعرف

نشائي والكالم يكون هبا ُمطابقاً ِلمقتضى احلال. وادلعاين مباحث كثَتة أمهها: الكالم اال

 اخلربي.

وأّكد ادليداين أّن ادلراد بصدق اخلرب ىو ُمطابقتو للواقع ونفس األمر،  وادلراد 

فع العلم أمٌر حاصل يف بكذبو عدم مطابقتو لو ابلواقع، حنو : "العلم انفٌع". ألن ن

احلقيقة والواقع. بينما مجلة "اجلهل انفع" كذٌب ألهنا ليست مطابقة وموافقة يف احلقيقة 

 (ٕٚٔ: ٖٜٜٔوالواقع )ادليداين، 

(، الكالم اإلنشائي ىو ما ال حيتمل الصدق ٕٗٓٓ:ٖٔعند صالح الدين )

اإلنشائي ىو كالم ال انشاء طليب  و انشاء غَت طليب. اإلنشاء نوعان: والكذب لذاتو. 

يستدعي مطلواب غَت حاصل وقت والطليب ىو ما  حيتمل الصدق والكذب لذاتو.

 .الطلب
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االنشاء الطليب ىو كالٌم يستدعي مطلواب ، عند مامات زين الدين وايين نوربيان 

 ويكون ابألمر، والنهي ، واالستفهام ، والتمٍت ، والنداء. غَت حاصل وقت الطلب

 االنشاء الطليب ومعانيها:صيغ 

 األمر .أ

( ىو طلب حصول الفعل من ادلخاطب على وجو ۰ٜٙٔاألمر عند اذلامشي )

 (.ٗٔاالستعالء، كقولو تعاىل:" : اتركوه ! اتركوه " )محاري قال يل : 

فعل ادلضارع اجملزوم بالم األمر، ج( ولو أربع صيغ، وىي: أ( فعل األمر، ب(  

إسم لفعل األمر، د( ادلصدر النائب عن فعل األمر. من الصيغ األربع، إن األمر ىف 

األصر ىو طلب الفعل على وجو االستعالء. وقد خترج صيغ األمر عن معناىا األصلي 

عاء إىل معان أخرى تستفاد من سياق الكالم. فادلعاين ادلقصودة ىي اإلرشاد، والد

 وااللتماس والتخيَت والتسوية والتعجيز والتهديد واإلابحة.

                  النهي .ب

 النهي عند اذلامشي ىو طلب الكف من ادلخاطب على وجو االستعالء.

قد خترج صيغ النهي والفعل ادلضارع ادلسبق بالم الناىية عن معناىا األصلي إىل 

ئن األحوال. فادلعاين ادلقصودة ىي كالدعاء معان أخرى تستفاد من سياق الكالم وقرا
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: ۰۰ٕٚوااللتماس واإلرشاد والتوبيخ والتأييس والتهديد والتحقَت )زين الدين و نوربيان، 

ٔ۰ٙ .) 

 ج. االستفهام

استفهاما(،  -يستفهم -)استفهم مصدٌر من كلمة "استفهم" -اإلستفهام لغًة 

العلم ابلشيء مل يكن معلومًا من قبل. طلب  -مبعٌت طلب الفهم. اإلستفهام إصطالًحا 

 (.۰ٙٔ: ۰۰ٕٚ)زين الدين و نوربيان، 

 د. التمٍّت 

( التمٍت ىو طلب الشيء احملبوب الذي اليُرجى ٕٗٓٓ:ٕ٘صالح الدين )

 حصولو. إّما لكونو مستحيال وإّما لكونو دمكناً غَت مطموٍع يف نيلو.

 النداء  ه.

طلُب ادلتَكّلم إقبال ادلخاطب عليو ( النِّداء  ىو ٕٗٓٓ:ٕٚصالح الدين )

 حبرف انئب مناب أاندى ادلنقول من اخلرب.

يف أقصوصة "محاري قال يل" لتوفيق احلكيم كثَت مّد ادلبارث واجلملة اليت حتتوي  

االنشاء على األمر والنهي. مع انواعهما وسوف حبث الباحثة ابلتوصيل ىف ىذه الرسال. 

 و النهي ".. وإمّنَا  ديتثل األمر" غَت حاصل وقت الطلبالطليب ىو كالٌم يستدعي مطلواب
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 اعتمارا إىل خلفية البحث السابقة، حنصل الباحثة اإلطار الفكري التايل: 

 اإلاطار الفكري

 

   

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 أقصوصة"حماريقاللي"لتوفيقالحكيم علمالمعاني

 انشاءطلبي

 أمر  نهي

 صيغة

 

 األمر فعل.1

 بالم المجزوم المضارع.2

 األمر

 االمر فعل اسم.3

 لفعل النائب المصدر.4

 االمر

 

 معنى

 

 الدعاء.1

 االلتماس.2

 االرشاد.3

 التمني.4

 التخيير.5

 التسوية.6

 التعجيز.7

 اإلباحة.8

 التهديد.9

 

 صيغة

 المضارع فعل.5

 بالم المقرون

 ناهية

 

 معنى 

 الدعاء.1

 االلتماس.2

 االرشاد.3

 التمني.4

 التحقير.5

 التهديد.6

  التوبيخ.7

 التأييس.8
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 الفصل السابع: منهج البحث وخطواته

  منهج البحث. ١

.  منهُج البحث الذي تستعملو الباحثُة ىف ىذا البحث ىو منهج وصفي حتليلى

ىو منهج البحث الذي حاول ادلشكلة نظاميا ودقيقيا عن حقائق وخصائص لكائنة. 

وتصويرىا ابعتبار وجهة النظر او إطار الغرض من ىذا ادلنهج ىو لشرح احلقائق ووصفها 

 (. ۰ٖٔالفكر )سورايان & برايتنا: 

  خطوات البحث. ٕ

 تعيني مصدر البياانت  .أ

مصدر البياانت يف ىذا البحث ىو أقصوصة "محاري قال يل" لتوفيق احلكيم 

 . ۰۰ٕٙعام 

 تعيني نوع البياانت  .ب

ليس من الكمية  البياانت يف ىذا البحث ىو البياانت من اللغة ادلكتوبة و

 وتسّمى بياانت النوعّية.

تتكون  نوع البياانت يف ىذا البحث ىو اجلملة اليت حتتوي على االمر والنهي الىت

صفحة ىف كتاب نصوصة أقصوصة "محاري قال يل" لتوفيق  ٜٗٔفصال و  ٜٔمن 
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 احلكيم. من صيغ األمر، ىي: أ. فعل األمر، ب. فعل ادلضارع اجملزوم بالم األمر، ج.

 إسم لفعل األمر، د. ادلصدر النائب عن فعل األمر ومعٌت النهي.

 ج. تقنيات مجع البياانت 

أما البياانت فتجمعها الباحثة البياانت يرعى بطريق التحليل البياانت النوعّي. 

 ابخلطوات اآلتية:

 إعطاء العالمة اجلملة من اإلنشاء الطليب. ٔ

 الطليب. اإلدخال اىل كشف األنواع اإلنشاء ٕ

 . التفصيل لصيغ اإلنشاء الطليب ابلكشفٖ

 . التفصيل ألجناس األمر والنهي والتمٍّت واإلستفهام والنداء ابلكشفٗ

 . التفصيل دلعان اإلنشاء الطليب ابلكشف٘

 . البحث عن احلاصالتٙ

 . اإلستنتاجاتٚ

 د. حتليل البياانت 

دلعرفة الصيغ واألدوات وادلعاين حتليل بياانهتا ابلنظرية علم ادلعاين يف البالغة وىي 

  .أقصوصة محاري قال يللإلنشاء الطليب يف 
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 االستنتاج  .ه

بعد التحليل، مث تثبت الباحثُة استنتاًجا كادلرحلة األخَتة من أنشطة البحث 

 إلجابة ادلسائل الواردة يف حتديد البحث. 

 الفصل الثامن: نظاميات الكتابة 

 اإلستنتاج ىو هناية اخلطوة من البحث بعد حتليل البياانت إلجابة حتديد البحث.  

 الباب األّول: مقّدمة  

يشمل ىذا الباب على خلفية البحث، حتديد البحث، أىداف البحث وفوائد  

البحث، الدراسات السابقة، اإلطار الفكري، منهج البحث وخطواتو، ونظاميات 

 الكتابة. 

 إلاطار النظريالباب الثاين: ا

يشمل ىذا الباب على الدراسات النظرية عن تعريف البالغة، علم ادلعاين، 

 الكالم اخلربي واإلنشائي، اإلنشاء الطليب وأنواعو.

 الباب الثالث: التحليل

حتليل صيغ االنشاء الطليب ( ٕ( سَتة ادلؤلف ٔيشمل ىذا الباب على أمرين :

ابستعمال الدراسات البالغية  لتوفيق احلكيمومعانيو ىف أقصوصة "محاري قال يل" 

 ادلعانية.
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 الباب الرابع: اخلامتة

 يشمل ىذا الباب على النتائج واالقًتاحات
 


