
 

 

 ملخص البحث
نورى نور اللطيفة : اإلنشاء الطلبى فى أسطورة كليلة ودمنة 

 ن المقفعالب

كمة واليي  كليلة ودمنة تراث من األدب الكالسيكى اململوءة ابحل
يعد من أول عمل من النثر الكالسيكي العريب. يضمن قصة اإلنسانية الكاملة و 

مجال األسلوب هو واحد من األشياء  على لسان احليوان اإلطار املتسلسل.
ركيب كل تالؤم تب يؤثر اندماج اجلمل و و املوجودة يف كليلة ودمنة. بوجود األسل

حمتوايت أسطورة كليلة ودمنة. لكل مجل هلا معاىن خمتلفة. كصيغة األمر ليست 
ملعىن أمر فيط، ولكن هلا معاىن خمتلفة منها مبعىن التهديد أو التحيري. اعتمادا 
على ماسبق ذكره, رغبت الباحثة ىف هذا البحث على معرفة املعاىن الواردة ىف  

ل  املعاىن ىف عدراسة بالغية ىف عل  املعاىن. و  كالم من أسطورة كليلة ودمنة  كل
قسمني, يعىن اخلرب واإلنشاء. وىف هذا البحث تبحث عن  ينيس  الكالم إىل
 اإلنشاء الطلىب. 

ما هى صيغة كالم اإلنشاء ( 1 : أما حتديد البحث ىف هذا البحثو  
معاىن كالم اإلنشاء الطلىب ىف أسطورة   ( ما هى2الطلىب ىف أسطورة كليلة ودمنة؟؛ 

 كليلة ودمنة؟.
( ملعرفة صيغة كالم اإلنشاء الطلىب ىف 1وأما األغراض ىف هذا البحث :  

( ملعرفة معاىن كالم اإلنشاء الطلىب ىف أسطورة كليلة 2أسطورة كليلة ودمنة؛ 
 ودمنة. 

و هوأما املنهج ىف هذا البحث فهو املنهج املستخدم ىف هذا البحث 
 املنهج الوصفى التحليلى مبدخل الدراسة البالغية. خصوصا عل  املعاىن.

 :وأما النتائج ىف هذا البحث وهى 



 

 

وهو يكون ىف احدى ومخسني  األمر( 1, وهى اإلنشاء الطلىبكالم   صيغ .أ
ويكون بصيغتني هي فعل األمر مخس وستني صيغ  ,مجلة و ست وستني صيغ
ىف ست عشرة مجلة بصيغته  النهى( 2صيغة واحدة؛  واملضارع اجملزوم بالم األمر

 االستفهام (3الواحدة أي املضارع امليرون بال الناهية ىف مثاىن عشرة صيغة؛ 
النداء ىف ( 5؛ صيغةىف ست وعشرين التمىن ( 4؛ صيغةومثانني  يكون ىف اثنتا
 .صيغةاحدى ومثانني 

خترج إىل معان : مر األ( كانت صيغة 1اإلنشاء الطلىب, هى معاىن كالم  .ب
الدعاء, وااللتماس, اإلرشاد, واإلهانة, والتوبيخ, والتخيري, واإلكرام, واالعتبار, 

( كانت صيغة النهى خترج إىل معان 2والتأديب, واالابحة, واالئتناس, والتشويق؛ 
ألفاظ ( 3؛ االلتماس, و التأديب, و االئتناسو  ,التوبيخ, و واإلرشاد ,: الدعاء

ج إىل معان : النهى, واالنكار, والتشويق, والتيرير, والتعظي , االستفهام ختر 
والتحيري, والتعجب, والتهك , واالستبطاء, والتنبيه على الباطل, والتحسر 
والتوجع, والتنبيه على الباطل, والتنبيه على اخلطإ, واالستئناس, والتعجيز, 

التمىن ألفاظ ( 4؛ ديدوالتوبيخ, والتخيري, والتمىن, والتيئيس, واالعتبار, والته
النداء خترج إىل معان : التذكر, واإلغراء, ألفاظ ( 5؛ خترج إىل معىن الرتجى

واالختصاص لإلغراء, واالختصاص للتواضع, والندبة, واالختصاص للندبة, 
والتحري, واالختصاص للزجر, واالختصاص للحيييى, والتحسر والتوجع, 

 والتعجب. 
 


