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 االول الباب
 المقدمة

 
 وبينات للناس ىهد القران نزل أ يذال العالمين رب الحمدهللا

وجعله سراجا منيرا وأنزله بلسان عربى  والفرقانى الهد من
 .مبين

 و اله ىوعل محمد دناـسي ىعل وبارك وسلم صل اللهم
 وسلك ،بهدیة المبارك ىدتاه من آل ىعل و والتابعين صحبه
 المستقيم صراطه
حكایة "وان نع الكاتبة تحت ضعتها و الجامعية الرسالة هذفه

 دراسة(لفرید الدین عطار  "الشيخ صنعان فى منطق الطير 
 لنيل إنهاء الدراسة شروط بعض ستفاءال )المواضع  عن تحليلية

يل بأم سونان بجامعة بكليةاالداب العربي دبى األف )S-1(الشهادة 
 .سورابایا االسالميةالحكومية

 جدیرللباحثةأن تبين الموضوع اذه صلب في بحثال وقبل
 : یلي آما الفهم ىلإ مایؤدي

 البحث خلفية .1
بيت  4500منطق الطير عبارة عن منظومة رمزیة تبلغ 

موضوعها هو بحث ) هـ 627(نظمها فرید الدین العطار 
الطيور عن الطائر الوهمي المعروف بسيمرغ والطيور هنا 

فية، وأما السيمرغ فترمز إلى ترمز إلى السالكين من أهل الصو
تبدأ المنظومة آما هو العادة بجملة من المدائح في حمد اهللا . اهللا

والجزء المتعلق . ومدح الرسول والخلفاء الراشدین األربعة



 

من المنظومة نفسها وهو  500بالحكایة نفسها یبدأ بالبيت 
یشتمل على خمسة وأربعين مقاال تنتهي بخاتمة، وتبدأ القصة 

ینعقد بهم جيه الخطاب والترحيب بثالثة عشر طائر بتو
المجلس، فيقررون أنه البد لهم من أن یخضعوا أنفسهم لواحد 
منهم یجعلونه مرشدا لهم أثناء بحثهم عن العنقاء حتى ینفقوا 

ثم یختارون الهدهد ویأخذ الهدهد فى . إلى العثور عليها
 .مخاطبتهم بحدیث طویل

هذه الروایة الخيالية، ابتداع، ترید الباحثة أن تبحث ألن 
الواقعى، وحّرّیة التفكير تفسير باللغة الوسائل ویقرأ بمقسود 

  .حكایةليستطيع ویفهم فى ال للتحليل یبّتر آثيرة النظریة
دا العناصر فى ألدیب هو واحد من وحدات تشيعمل ا

الروایة آمثل الموضع، الموضوع، الشحصيات، الحبكة 
 . واألمانة

رین فى هذه الروایة، وهما العناصر الداخلية آان العنص
وأما العناصر الداخلية التى وجدت فى . والعناصر الخارجية

وأما . یة فهي الموضوع والشخصيات والمواضعهذه الروا
العناصر الخارجية فهي العناصر تتعلق بخارج هذا العمل 

استعملت  األدبي، ومنها خلفية المؤلف وسرته وماأشبه ذلك
 المواضعالعناصر الداخلية فى هذا البحث التى بّينت  الباحثة

 . الحكایةفى هذه  توجدالتى 
 

 االساسية يةضق .2



 

 معية اـسالة الج الر هذه في اسيةـس اال یا اـالقض واما
  : هي تحللها أن الباحثة ىعل بد ال التي
الشيخ صنعان فى منطق "حكایة  في هذه المواضع هي ما ) أ

 ؟ لفرید الدین عطار" الطير 
الشيخ صنعان فى منطق الطير " حكایة في المواضع آيف  ) ب

 ؟لفرید الدین عطار " 
 

 فروض البحث .3
 السابقة االساسية القضية ىف ذآر ما ىعل ااعتماد
  : یلي آما الرسالة هذه في ىالعلم فاالفتراض

واتجاه الحياة  وعقيدة عادة من ةبالحيا یتعلق ما وه الموضع - أ
 .الى ذلكوطریقة التفكير والعمل وما 

الشيخ صنعان فى منطق "حكایة  في عضموال اأنواع - ب
 واوضاع لمكان اوضاعا هو لفرید الدین عطار" الطير 
 الوقت

 



 

 دیدهتحو عضوالمو توضيح .4
 من لبّد للباحثة فهمال في خطاء واإل وهام اإل تنابجال
 : یلي ما فهي اوال البحث اذبه المتعلقة حات المصطال شرح

هو احدى الحكایات في منطق  : حكایة الشيخ صنعان
 .الطير

 4500عبارة عن منظومة رمزیة تبلغ  : منطق الطير  
 1.بيت نظمها فرید الدین عطار

أبو حامد محمد بن أبى بكر هو فرید الدین  : فرید الدین عطار 
. ابراهيم بن أبي یعقوب اسحق العطار

وهو أدبي وصو في من مدینة النيسابوري 
 2.في إیران

" درسا – یدرس – درس"آلمة  من ةغل :  دراسة
 الكتاب دراسة بمعني

 إلى المرآبة جسامإلا بعض أرجاع هو : التحليل
 آرّد ئيبا الكهر التيار بواسطة عناصرها

 3.وهيدروجين اوآسيجين لىا الماء
 المجاوزةعلى  الجریدل حرف :  عن
واّتجاد وعقيدة عادة من لحياةاب یتعلق ما :  ضعاالمو

ة التفكير و العمل وما إلى الحياة وطریق
 .ذلك
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 المواضع عن التحليل الموضوعذه ه من حثة البا ترید 
 .حكایة سيغ صنعان فى منطق الطير لفرید الدین في

 
 رالموضوع اختيا سبب .5

 جا رسالة كلى شعل رایتقر البحث اذه یصدر أن یرجي
لفرید " الشيخ صنعان فى منطق الطير "حكایة ب یتعلق معية

 للقراء دةيمف الدراسة هذه جئنتا تكون ان ویرجي الدین عطار
 دبية اال عمالألا تقدیر ىف رفاوالمع المفاهم بتوسيع المهتمين

 .التالية الباحثة اءزجإل أساسا یكون أن أیضا جي ویر
 

 اهداف البحث .6
 العام لهدفأ . أ

البحث أن یكون سهال للتمتع  هذا فى العموم یهدف
" فى منطق الطير  الشيخ صنعان"حكایة فى  على مضمون
  لفرید الدین



 

 دف الخاصهال . ب
فى هذه الدراسة فهو تحليل  ما الغرض الخاصأو

الشيخ صنعان فى منطق "حكایة الواردة فى  عضاومال
 لفرید الدین" الطير 
 

 دراسة السابقةال .7
وجدت ان  لفرید الدین عطاربعد ان قرأت الباحثة العمل 

رجل تحت الهناك من بحث فى بعض روایاته مثل روایة 
قد )عن المواضعدراسة تحليلية ( الصفر لمصطفي محمود

آلية االدب قسم اللغة العربية  2011سنة  ممفاتحةبحث قدمها 
شخصية اليخ وایضا ان تبحث تحت الموضوع  ،وأدبها

صنعان بحكایة الشيخ صنعان في منطق الطير لفرید الدین 
 2011سنة 

 عطار ید الدینلفرال ـأعم ىاحثة أن تبحث إحدـترید الب
" الشيخ صنعان فى منطق الطير "حكایة  تحت الموضوع

ع النه فى هذه الرسالة ضاومية عن اللحليـدراسة ت  لفرید الدین
ع فى ضاومتبحث من قبلها یبحث مسألة ال مـة ليجامعـال

 .الروایة
 

 منهج البحث .8
الشيخ "حكایة خيالية ـقبل ایجاد تحليل وضع القصة ال

ها ـالباحثة تشعر بأن لفرید الدین" طير صنعان فى منطق ال
تحتاج إلى حل طریقة العمل فى منهج البحث فى اول مرة آما 

 :یلى



 

 منهج جمع الحقائق -أ 
البحث باستخدام التقریب فى الوصف التحليل  ذاـیقام ه

لها حتى يحلـحقائق التى قد نالتها ثم تـوتعبر فيه الباحثة ال
ا فى الروایة الصة عن تعریف الوضع وأنواعهـتكون خ

 .رجل تحت الصفر ألفها مصطفى محمود
وینقسم منهج جمع الحقائق فى بحث رسالة جامعية إلى 

 :قسمين وهما
 المنهج الفورى .1

أن المراد به ان تجمع الباحثة الحقائق من المراجع بدون 
 .التعليق وتعبير النص

 المنهج غير مباشرة .2
كار حقائق بأخذ االفـالمراد هو ان تجمع الباحثة ال

ظة النص االساس بشرط ان ال یتجاوز عن ـبدون مالح
منهج االستماع و الصناعة  ة بانتفاعـاالفكار الرئسي

 :ة آمایلىياالساس
 قرائة القصة الخيالية  -
 البحث عن الكتاب الالئقة بالوضع -
 جمع الكتاب الالئقة بموضوع الحقائق -



 

 تحليل الحقائق -ب 
طيع وهو المرحلة الثانية فى منهج البحث وتست

 الباحثة األوضاع الحقائق بالمنهج التصوري والمراد به
أن یجعلها صورة أو رسما تابعا لناظام خاصا وواقعيا 

 .4ومظبوط ما یتعلق بالحقائـق التعلق والظواهر المحققه
الحقائق المطابقة بقضایا البحث وأغراض هذا 

 :التحقيق مفصال على خطوات منظمة وهى
 عبير الوضعتصویر طریقة الكتابة فى ت -1
 االسماء من االمكان -2
 المحاورة بين الرجال إما یتعلق بالمدینة او المنزل -3

 تقدیم نتائج الحقائق  -ج 
وبعد تخفيض الحقائق فيستمر العمل بتعبيرها حال 
مختصرا ویقام تحليل هذه الحقائق غير رسمى وهو 

 .5القضایا باستخدام الكلمات نفسها وال العالمة أوالرمز
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 طریقة البحث .9
عطاء التصویر المجامل من هذا البحث آتبت الباحثة  إل

 :نظام البحث آما یلى
ساسية األالباب االول هو المقدمة وفيها خلفية البحث وقضية  -

ع يسابقة وتوضالوفروض البحث وأهدف البحث ودراسة 
البحث واخره  تالموضوع وتحدیده وأهمية البحث ومنه

 .البحث طریقة
 مصطفى محمود حياة ن الروایةالموجز مالباب الثانى هو  -
 العناصر الداخلية وأهميتهاهو الباب الثالث  -
 من الروایة مواضعتحليل الالباب الرابع هو  -
 قترحاواال ختتام وفيه االسنباطتاالهو  لخامسالباب ا -


