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 الباب األّول

 مقدّمة

 الفصل األّول : خلفية البحث

وءة بالحكمة الكالسيكى الممل كليلة ودمنة تراث من األدب

ميالدية.  033والقيم اإلنسانية الكاملة. ظهر فى الهند حول سنة 

ألفه بيدبا، فيلسوف فى ذلك العصر. قرنان بعده, ثم تحمله من 

الهند إلى بالد فرس فى عهد كسرى أنوشروان للتلخيص. 

ميالدية، وقد ترجم الطبعة الفرسية إلى  003وأخيرا، فى سنة 

فى عهد الدولة بن المقفع الذي ظهر  اللغة العربية عبد هللا

يعد من أول عمل من النثر الكالسيكي العربي. العباسية الذهبي و

وذلك ألن العرب فى بداية األمر أقل اهتماما بالنثر اهتمامهم 

بالقصائد والشعر. فهذه الطبعة العربية تنتشر ترجمتها إلى لغة 

ين باألدب مة لدى قلوب محبمختلفة فى العالم ولها مكانة عظي

ندونيسيا وأوربا وغيرها من العالم. كليلة ودمنة محاذية ومنها إ

انتاجات األدبى اليونانية الكالسكية وبهذه الحقيقة تثبت أن هذا 

اإلنتاج األدبى )كليلة ودمنة( كان له تأثير كبير وباقيا وجودها 

 (.9332لدى أجيال مختلفة العصور )بيدبا, 

ة تحتوى على أمثال الحياة كليلة ودمنة هى قصة أسطوري

اإلنسانية فى كل جانب من جوانب حياته, اجتماعية, أو دينيا, أو 

سياسية. التى انتثرت هذه أسطورة الهند إلي أن ترجمها كثيرة 

 ((http://aduweh.blogspot.comمن اللغات فى جميع أنحاء العالم. 

عن  )األديب( كما قال أمين الدين أن عبارة ابن المقفع

متناسقة مع مراعة المعانى البالغة كاره باستخدام لغة جميلة وأف

معنى يمكن أن يمس مشاعر القارئ وعاطفة الفكر )أمين الدين, 
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(. بقراءة كليلة ودمنة، سوف يشعر القارئ لهجة 09: 9332

)والحال( بعضا الذي ضمنه فى تلك أسطورة، خصوصا بسبب 

 (.982: 9339تأثير اختيار تعبير اللغة )نورجيانتورو, 

جمال األسلوب هو واحد من األشياء الموجودة فى اإلنتاج 

تالؤم تركيب كل جود األسلوب يؤثر اندماج الجمل واألدبى. بو

محتويات أسطورة كليلة ودمنة. لهذا السبب، استخدام ابن المقفع 

معنى آخر تكرارا لفهم غرض الكالم أو الكتابة من األعمال 

 ب اآلخرين.األدبية، كما يفعل الكتـا

 هذا بعض األمثلة قدّمتها الباحثة كما يلي :

صيغة األمر ليست لمعنى أمر فقط، ولكن لها معان  .1

 مختلفة منها بمعنى االمتنان, كما فى المثال التالى :

 حاجتك، فعلى ما يسرك اذكرقال أنو شروان : 

صيغة النهى ليست لمعنى نهى فقط، ولكن لها معان  .9

 نى االلتماس, كما فى المثال التالى :مختلفة منها بمع

 إلى صغرى وضعفى التنظرقال دمنة : 

أداة االستفهام ليست لمعنى استفهام فقط، ولكن لها معان  .0

 مختلفة منها بمعنى التقرير, كما فى المثال التالى :

 ه؟م فيتعلمون ما أريد أن أشاوركأ قال :

ان مختلفة منها أداة التمنى ليست لمعنى تمني، ولكن لها مع .2

 بمعنى الترجى, كما فى المثال التالى :

دنوت منه وعرفت أخالقه، لرفقت فى متابعته  لوقال دمنة : 

 وقلة الخالف له

أداة النداء ليست لمعنى نداء، ولكن لها معان مختلفة منها  .5

بمعنى االختصاص يدل على التحسر والتوجع كما فى 

 المثال التالى :

ك لم هشمت بيضي وقتلت فراخي، وأنا فى ها الملأيقالت : 

 جوارك؟
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من تلك المعانى المذكورة, توجد كثير لمعنى الجمل 

لها فى أسطورة كليلة ودمنة، كما فى صيغة األمر  ةالمضمون

صيغة النهى لها معان مختلفة منها معان مختلفة منها االمتنان و

فهام, مر, النهى, االستااللتماس وغير ذلك. ألنه كانت صيغة األ

األصلي, ويمكن أيعرف من  يستخدم لمعانى النداء الالتمنى, و

بنية الجمل, حتى كان القارئ صعوبا فى فهم المعانى المضمونة 

 فى كليلة ودمنة.

اعتمادا على ماسبق ذكره رغبت الباحثة فى هذا البحث 

على معرفة المعانى الواردة فى أسلوب اإلنشاء الطلبى فى 

دراسة بالغية فى علم المعانى وهى اإلنشاء أسطورة كليلة ودمنة 

 الطلبى. 

"اإلنشاء الطلبى فى ولهذا كان الموضوع فى هذا البحث 

 أسطورة كليلة ودمنة البن المقفع."

 

 الفصل الثانى : تحديد البحث

وبناء على خلفية البحث السابقة، لكون هذا البحث موجها 

 ومركزا فتحدد الباحثة مسألتها كما يلى:

فى أسطورة كليلة  اإلنشاء الطلبى هى صيغة كالم ما .1

 ودمنة؟
فى أسطورة كليلة  اإلنشاء الطلبى كالم نىامع ما هى .9

 ودمنة؟

 

 الفصل الثالث : أغراض البحث وفوائده

فأغراض البحث البد أن تتناسب بتحديد البحث السابق 

 ولذلك كانت أغراض هذا البحث كما يلى :

ء الطلبى فى أسطورة كليلة اإلنشا صيغة كالملمعرفة  .1

 ودمنة.
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اإلنشاء الطلبى فى أسطورة كليلة كالم نى المعرفة مع .9

 ودمنة. 

 فوائده كما يلي :

 فوائد النظرية : (أ

يراد هذا البحث أن يعطى السهولة على الباحث فى معرفة  .1

 أسطورة كليلة ودمنة.
يرجي أن يكون هذا البحث وسيلة لفهم علوم البالغة  .9

 سهولة, خاصة فى اإلنشاء الطلبىبال
 

 فوائد العملية : (ب

دة وهذا البحث الختتام الدراسة ولحصول على الشها .1

 وأدبها.ة بقسم اللغة العربية يالجامع
العطاء مزيدا من رغبة لدى المجتمع الجامعى فى معرفة  .2

 وتعمق فى علوم البالغة, خاصة فى اإلنشاء الطلبى.  

 

 دراسة السابقةالفصل الرابع : ال

مكتبة األدب والعلوم بعد المراجعة إلى الدراسة السابقة فى 

لذى يتعلق اإلنترنت، وجدت الباحثة عن الموضوع ااإلنسانية و

 موضوعات كما يلى :, بموضوع اإلنشاء الطلبى

ق العمم، طالب الجامعة اإلسالمية الحكومية سونان فيو

ستخدام الدراسة ، بحث با9332كليجاكا يوجياكارتا، فى عام 

النظر السياسي فى النظرية التلقي عند إزر تحت العنوان "

الثور من كليلة ودمنة البن المقفع دراسة تحليلية أسطورة األسد و

 نظرية التلقي عند إزر."

شمس هدايت، طالب جامعة اإلسالمية الحكومية سونان 

، بحث باستخدام الدراسة 9332كونونج جاتي بندونج، فى عام 
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عنوية تحت العنوان "اإلنشاء الطلبى فى قصة الفضيلة الم

 لمصطفى المنفلوطي."

إيماس روحياتي, طالبة جامعة اإلسالمية الحكومية سونان 

, بحثت باستخدام الدراسة 9330كونونج جاتي بندونج، فى عام 

المعنوية تحت العنوان "اإلنشاء الطلبى فى وصيّة اإلمام علي 

 لحسن رضي هللا عنهما." 

الطلبى فى مختلف  لى الرغم وجود الباحثين عن اإلنشاءع

كليلة ودمنة, فالموضوع الذى تبحث الباحثة فى انتاج األدبى و

ة البن هذا البحث هى اإلنشاء الطلبى فى أسطورة كليلة ودمن

أن هذا الموضوع جدير ومهم فى  ه.المقفع لم يكن أحد يبحث عن

مجال واسع عن هذا للباحثة لها دور مهم/ ولذلك  البحث عنه.

 البحث.

 

 

 

 

 الفصل الخامس : أساس التفكير

قال أحمد الهاشمى البالغة فى اللغة الوصول واالنتهاء, 

وتقع فى االصطالح وصفا للكالم والمتكلم فقط. فالبالغة هى 

 تأدية المعنى الجليل واضحا بعبارة صحيحة فصيحة. 

ألفاظه البالغة فى الكالم مطابقته حال الخطاب مع فصاحة 

"مفردها ومركبها" وبالغة المتكلم هى ملكة فى النفس يقتدر 

صاحبها بها على تأليف كالم بليغ مطابق لمقتضى الحال مع 

 فصاحته فى أى معنى قصده.

والبالغة علم له قواعده, وفن له أصوله وأدواته, كما لكل 

 علم فن, وهو ينقسم إلى ثالثة أركان أساسية :
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يحترز به عن الخطإ فى تأدية المعنى الذى علم المعانى : ما  -1

 يريده المتكلم إليصاله إلى ذهن السامع.
علم البيان : مايحترز به عن التعقيد المعنوي أي عن أن  -9

 يكون الكالم غير واضح الداللة على المعنى المراد.
 (01-5: 1223علم البديع : مايراد به تحسين الكالم ) -0

هو فى اللغة "المقصود". وفى جمع من المعنى و والمعانى

)الهاشمى, اإلصطالح هو التعبير باللفظ عما يتصوره الذهن 

(. وعند الخطيب القزوينى أن علم المعانى يعرف به 28: 1223

بحوث علم ي التى بها يطابق مقتضى الحال. وأحوال اللفظ العرب

 المعانى من المباحث التالية :
 أحوال اسناد الخبر. (1
 د إليه.أحوال مسن (9
 أحوال المسند. (0
 أحوال متعلقات الفعل. (2
 القصر. (5
 اإلنشاء.   (2
 الفصل والوصل  (0
اإلطناب والمساوات )زين الدين ونوربيان, اإليجاز و (8

9330 :02 ) 
إنشاء, فالخبر هو ، ينقسم الكالم إلى خبر والمعانىفى علم 

ما اليصح ما يصح أن يقال إنه صادق فيه أو كاذب, واإلنشاء هو 

( 102: 1251أن يقال إنه صادق فيه أو كاذب )الجارم وأمين, 

 وإنشاء غير طلبى. –وينقسم اإلنشاء إلى نوعين, إنشاء طلبى 

فاإلنشاء غير الطلبى : ماال يستدعي مطلوبا غير حاصل  .1

وقت الطلب ويكون بصيغ المدح والذم, وصيغ العقود, 
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ولعل, وكم والقسم, والتعجب والرجاء, ويكون برّب 

 الخبرية. 

وهو ما يستدعي مطلوبا غير حاصل فى  واإلنشاء الطلبى .9

ويكون بخمسة أشياء : األمر,  –اعتقاد المتكلم وقت الطلب 

: 1223والنهى, واإلستفهام, والتمني, والنداء )الهاشمى, 

05.) 

-يَأُْمرُ  -المبحث األّول فى األمر : األمر مصدر من )أََمرَ 

( وعند 10: 9333طلب أحداث الشيء )معلوف,  أَْمًرا(, بمعنى

( يبين أن األمر هو 102: 1251علي الجارم ومصطفى أمين )

طلب الفعل على وجه االستعالء. وله أربع صيغ: فعل األمر, 

والمضارع المجزوم بال األمر, واسم فعل األمر والمصدر, 

 والنائب عن فعل األمر. 

وهو "اإليجاب  وقد تخرج صيغ األمر عن معناها األصلى

واإللزام" إلى معان أخرى تستفاد من سياق الكالم وقرائن 

التعجيز, والتهديد, و, واإلرشاد, األحوال كالدعاء, وااللتماس

التسوية, واالهانة, والتحقير, والدوام, والتمنى, واالباحة, و

 التأديب, والتعجبو واالعتبار, واالذن, والتكوين, والتخيير,

 .(02-00: 1223)الهاشمى, 

 -يَْنَهى -المبحث الثانى فى النهى :  النهى مصدر من )نََهى

( وعند 822: 9333نَْهيًا(, بمعنى طلب الترك الفعل )معلوف, 

( النهى هو طلب 102: 1251علي الجارم ومصطفى أمين )

الكف عن الفعل على وجه االستعالء. وله صيغة واحدة. وهى 

 المضارع المقرون بال ناهية. 

رج صيغة النهى عن أصل معناها إلى معان أخرى, وقد تخ

وااللتماس, وتستفاد من سياق الكالم وقرائن األحوال: كالدعاء 
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التمنى, والتهديد, واإلرشاد, والدوام, وبيان والعاقبة, والتيئيس, و

 .(82-89والكراهة, والتوبيخ, واالئتناس, والتحقير. )الهاشمى: 

ستفهام مصدر من )اْستَْفَهَم االالمبحث الثالث فى االستفهام : 

اْستِْفَهاًما(, بمعنى طلب منه أن يفهمه إياه أو يخبره  –يَْستَْفِهُم  –

وعند علي الجارم ومصطفى أمين ( 528: 9333عنه )معلوف, 

( االستفهام هو طلب العلم بشئ لم يكن معلوما من 122: 1251)

, وهل, قبل. وذلك بأدواة من احدى أدواته اآلتية, وهى: الهمزة

 وما, متى, وأيـّان, وكيف, وأين, وأنـّى, وكم, وأّي. 

وقد تخرج ألفاظ االستفهام عن معناها األصلى )وهو طلب 

ومن أهم  –العلم بمجهول( ألغراض أخرى من سياق الكالم 

ذلك: كاألمر, والنهى, والتسوية, واإلنكار, والنفى, والتشويق, 

تبعاد, والتحقير, واالستئناس, والتقرير, والتهويل, واالس

والتعجب, والوعيد, واالستبطاء, والتنبيه على الخطأ, والتهكم, 

 (. 82-89: 1223والتمنى )الهاشمى, 
 –المبحث الرابع فى التمنى : التمنى مصدر من )تََمنَّى 

تََمنِّيًا(, بمعنى أراده وهو من المنى والقدر )معلوف,  –يَتََمنَّى 

( 122: 1251مصطفى أمين )( وعند علي الجارم و000: 9333

التمنى هو طلب أمر محبوب ال يرجى حصوله, إّما لكونه 

مستحيال, وإّما لكونه ممكنا غير مطموع فى نيله. واللفظ 

الموضوع للتمنى ليت, وقد يتمنى بهل, ولو, ولعّل, ولغرض 

 بالغي.

 –المبحث الخامس فى النداء : النداء لغة مصدر من )نَدَا 

(. وعند علي 022: 9333(, بمعنى الدعاء )معلوف, نِدَاءً  –يَْندُو 

( وأدواتها ثمان : "الهمزة, 931: 1251الجارم ومصطفى أمين )

 ويا, وأى, وأيا, وهيا, وآ, وأى, ووا". 
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وقد تخرج النداء عن معناها األصلى إلى معان أخرى 

: كاإلغراء, والزجر,  تستفاد من القرائن. وهذه المعانى ما يأتى

والتوجع, واالستغاثة, والندبة, والتحرم, والتأسف, والتحسر, 

 (.138 -89: 1223والتعجب, والتحسر )الهاشمى, 

أنواع اإلنشاء الطلبى أن ال يفهم من المعنى الحقيقي 

فحسب، لكن قد تخرج إلى معان أخرى تستفاد من سياق الكالم أو 

 كتابة األدب.

تخدم البحث عن صورة الجمل أسطورة كليلة ودمنة إال يس

دراسته اإلنشاء الطلبى يعنى من وجهة النظر اإلنشاء الطلبى، 

فهدف المؤلف أسطورة كليلة ودمنة من جانب األسلوب معروف 

 مطابقا لمعنى الكالم. توضيح من الرسم البياني التالي :

 

 

  

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 الفصل السادس : منهج البحث وخطواته 

 األمر النداء
 

 النهى
 

 التمنى االستفهام

اإلنشاء 

 الطلبى

 اإلنشاء الطلبىكالم  معانى

 دمنةفى أسطورة كليلة و

 علم المعانى

 علم البالغة

 اإلنشاء الطلبىصيغة كالم 

 دمنةفى أسطورة كليلة و



10 
 

 

 منهج البحث  .1
هو المنهج الوصفى  المنهج المستخدم فى هذا البحث

ى ( الوصفى التحليل50: 9332التحليلى. قال يومان كتا رتنا )

هو الذى قام به تصوير حقائق, وتقديم فهم وتفسير ثم تحليلها. 

تحليل البيانات اللغوية التى إن استخدام هذا المنهج ألجل 

 وجدت فى أسطورة كليلة ودمنة وتضمن اإلنشاء الطلبى. 
 خطوات البحث .9

 خطوات البحث فى هذا البحث: 

 در البياناتتعيين مص .أ
 كليلة ودمنةهو كتاب ث در البيانات فى هذا البحمص

لبيدبا ترجمه عبد هللا  ,مصّور مع الشرح الوافى للمفردات

 .1285بن المقفع, بيروت : مكتبة المعارف, 
 تعيين نوع البيانات .ب

نوع البيانات فى هذا البحث هو اإلنشاء الطلبى الموجود 

 فى أسطورة فى أسطورة كليلة ودمنة.

 طريقة جمع البيانات  .ج
ع البيانات فى هذا البحث هى الدراسة طريقة جم

المكتبية. ألن هذا البحث هو البحث النوعي فى بحث النص 

( تعيين 9( قراءة أسطورة كليلة ودمنة، 1بخطوات اآلتية : 

البيانات التى تشمل اإلنشاء الطلبى أسطورة كليلة ودمنة ، 

 ( جمع الكتب التى تتعلق بمسألة البحث.0

 تحليل البيانات .د
ت الباحثة هذا البحث اإلنشاء الطلبى من ناحية حلل

التمنى والنداء ومعانيها واعه كاألمر والنهى واإلستفهام وأن

 فى أسطورة كليلة ودمنة مؤسسا على قواعد علم المعانى.

 االستنتاج .ه
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بعد أن تحللته الباحثة ثم استنجت االستنتاج، وهو إجابة 

وثة كما يعرض عن األسئلة التي تتعلق بالمشكالت المبح

 فى تحديد البحث.

 

 الفصل السابع : تنظيم البحث
 تنظيم كتابة هذا البحث، ينقسم البحث إلى أربعة أبواب.

ة البحث، وتحديد البحث، : مقدمة، تشتمل فيها خلفي الباب األّول

وأغراض البحث وفوائده، والدراسة السابقة، وأساس التفكير، 

 البحث. ومنهج البحث وخطوات البحث، وتنظيم

, فى هذا الباب يبحث عن النظريات النظرى : اإلطار الباب الثانى

أنواع البالغة, وعلم المعانى, والتي تتعلق بالبحث من علم 

 اإلنشاء الطلبى ومعانيها.

حة عن كليلة ودمنة البن المقفع : التحليل عن لم الباب الثالث

 اإلنشاء الطلبى فى أسطورة كليلة ودمنة.وأنواع 

: الخاتمة، فيها تحتوي النتائج واإلقترحات أو  الرابع الباب

 الحاصل من عملية هذا البحث.

 


