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 الباب الخامس
 خاتمةـال

 
 اإلستنباطات . أ

ة    ث الباحث د أن بح ةوبع نعان  "حكاي يخ ص الش
دين   د ال ر لفري ق الطي ي منط دة  "ف ة الجي ي الفرص فف

 :ستأخذ الباحثة اإلستنباطات اآلتية
ان     و المك طالح األدب ه ى اص وع ف الموض
ة   وص األدبي ت النص ث وقع ور حي ان واألم والزم

ا، ة طريقته لة الرواي ى سلس ف  26عل ذا تختل ن ه وم
رى      وص األخ ة بالنص وص الخاص ورة النص ص

 .التى فيهما االختالف فى المكان والزمان
 :الموضع المكانى مثال 

اآلن وجب علينا : آخر االمر قال المتبخر في العلم لمريده •
منطق الطير .(بالد الروم  إلىالعمل، إذ يجب اإلسراع 

 )219: لفريد الدين عطار النيسابوري
 

منطق الطير لفريد الدين .(من الكعبة إلى أقصى بالد الروم  •
 )219: عطار النيسابوري

لم يخالف الشيخ أمر الحبيب، ألن من يعصى األوامر عادة،  •
فذهب شيخ الكعبة ومرشد الكبار، ال بعصى أمر أللحبيب، 
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منطق .(ليقضي الغام بكل اختيار  زيرإلى رعابة الخنا
 )232: الطير لفريد الدين عطار النيسابوري

جعل الشيخ محلة الحبيب خلوته، وأصبح شغلة الشاغل مع  •
منطق الطير .(على تراب طريقها آالب محلتها، واعتكف 

 )226-225: لفريد الدين عطار النيسابوري
قد  ، بأن شيخا لط يقهمما أن وصل الخبر إلى النصارى •

: منطق الطير لفريد الدين عطار النيسابوري.(اختار،
230( 

 :الموضع الزمني مثال
جعل الشيخ محلة الحبيب خلوته، وأصبح شغلة الشاغل مع  •

منطق الطير .(على تراب طريقها آالب محلتها، واعتكف 
 )226-225: لفريد الدين عطار النيسابوري

قهم قد ، بأن شيخا لط يما أن وصل الخبر إلى النصارى •
: منطق الطير لفريد الدين عطار النيسابوري.(اختار،

230( 



 

  تراحاتاإلق . ب
الباحثة آتابة الرسالة جامعية بعون اهللا  ةوبعد أن أتم

فريد ل "الشيخ صنعان في منطق الطير"حكايةتحت الموضوع 
قد اختصر فى  ةفالباحث )عاضوحليلية عن المدراسة ت( الدين

اهللا  الىوأخيرا ترجو الباحثة . احهذا البحث من البيان واإليض
   .تعالى أن يجعل هذه الكتابة عمال صالحا نافعا بارعا عارفا


