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 األول بابال

 مقدمة
 

بسم اهللا الرحمن الرحيم الحمد هللا الذى أنزل القرآن عربيا 
والصالة والسالم على سيدنا محمد أفصح . وجعله سراجا منيرا

 . العرب لسانا وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدین
اهللا وعنایته یستطيع الباحث أن یقّدم هذه الرسالة  فبهدایةوبعد، 

امعية لكلية اآلداب قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة سونن أمبيل الج
شخصية الشيخ "اإلسالمية الحكومية سورابایا تحت العنوان  

 ".في منطق الطير لفرید الدین عطار بحكایة الشيخ صنعان صنعان
 
 خلفيات البحث . أ

بيت  4500رمزیة تبلغ  منطق الطير عبارة عن منظومة
وضوعها هو بحث م). هـ 627( فرید الدین العطارنظمها 

 )Simurgh( بسيمرغالطيور عن الطائر الوهمي المعروف 
، وأما الصوفيةالسالكين من أهل  ىوالطيور هنا ترمز إل

عادة بجملة من تبدأ المنظومة آما هو ال. اهللا ىالسيمرغ فترمز إل
. حمد اهللا ومدح الرسول والخلفاء الراشدین األربعة المدائح في

من المنظومة  500والجزء المتعلق بالحكایة نفسها یبدأ بالبيت 
. خمسة وأربعين مقاًال تنتهي بخاتمة ىنفسها وهو یشتمل عل

وتبدأ القصة بتوجيه الخطاب والترحيب بثالثة عشر طائرًا 
فيقررون أنه البد لهم من أن یخضعوا ینعقد بهم المجلس، 

أنفسهم لواحد منهم یجعلونه مرشدًا لهم أثناء بحثهم عن العنقاء 
 )Hudhud( ثم یختارون الهدهد. العثور عليها ىیوفقوا إل ىحت

 .ویأخذ الهدهد في مخاطبتهم بحدیث طویل
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الشيخ  حكایةهو  في منطق الطير طویلة حكایة آان
آانت عان في منطق الطير،الشيخ صن حكایةمن . صنعان

هذه الشخصية هو . شخصية التي مثيرة لالهتمام لمناقشةال
 تبدأ الشخصية. معقدة جداالشيخ صنعان، ألنه یملك شخصية 

االجتماعي، ومن حيث السلوك الذي ليس  المستوى من حيث
شخصية الشيخ ل األداء اإلیمان، ومن حيث على استمرار

 .صنعان
العناصر الداخلية، كاتب بحث في من هذه المسألة، آان ال

في منطق  بحكایة الشيخ صنعان صنعانشخصية الشيخ في 
 .الطير لفرید الدین عطار خاصة

 
 ضية أساسيةق . ب

 :آما یليالبحث  اهذفى  ساسيةاألضية الق
أم رئيسية شخصية  الشيخ صنعان یصير علىهل  .1

في منطق الطير بحكایة الشيخ صنعان إضافية شخصية 
 عطار؟لفرید الدین 

في  بحكایة الشيخ صنعان صنعانشخصية الشيخ آيف  .2
 منطق الطير لفرید الدین عطار؟

 افتراض علمي . ت

ساسية التى قدمها ك القضية األلمن ت يالعلم االفتراضأما 
 :يكما یلفالباحث 

بحكایة الشيخ صنعان رئيسية الشيخ صنعان هو شخصية  .1
 .في منطق الطير لفرید الدین عطار

صنعان وجد آثير من شخصية الشيخ في حكایة الشيخ  .2
المستوى االجتماعي،  من حيث ، تبدأ شخصيةصنعان
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اإلیمان، ومن  ومن حيث السلوك الذي ليس على استمرار
 .حيث األداء لشخصية الشيخ صنعان

 
 توضيح الموضوع . ث

لفهم الموضوع فمن المستحسنات أن یوضح  تسهيال
 :يالباحث الكلمات الموجودة فى هذا العنوان ما یل

في اصطالح األدب فهو عن شخصية :  شخصية .1
األشخاص التي توجد في النصوص األدبية آنصوص 

 1.القصة وغيرها
هو الشخصية التى ظهرت في شعر : صنعانالشيخ  .2

 2.عطار
هو احدى الحكایات في منطق : حكایة الشيخ صنعان .3

 .الطير
 4500عبارة عن منظومٌة رمزیة تبلغ : منطق الطير .4

 3.الدین عطارفرید بيت نظمها 
هو فرید الدین أبو حامد محمد بن أبي : فرید الدین عطار .5

وهو أدبي . بكر ابراهيم بن أبي یعقوب اسحق العطار
4.وصوفي من مدینة النيسابوري في إیران

 

ومن البيان السابق یتضح المعنى المراد من الموضوع 
الشيخ  – شخصية –وهو البحث فى نوع من العناصر الداخلية 

في منطق الطير لفرید الدین  بحكایة الشيخ صنعان صنعان
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ویحدد الباحث بحثه فى هذا الموضوع فى نوع من . عطار
 .خاصة شخصيةالعناصر الداخلية وهو 

 
 أهداف البحث . ج

 :بالنظر إلى القضية األساسية فاستهدف الباحث وهي
في  الشيخ صنعان بحكایة الشيخ صنعان شخصيةلمعرفة  .1

 .عطار منطق الطير لفرید الدین

بحكایة الشيخ  صنعانشخصية الشيخ لمعرفة آيف  .2
 .في منطق الطير لفرید الدین عطار صنعان

 
 دراسة سابقة . ح

فالبد  ،ة دراسة مكتبيةيفي هذه الرسالة الجامع البحثآان 
وآان الباحث قد . للباحث أن یدرس الكتب والمراجع من قبل

داخلية، بحثه بالعناصر البتعلق تة التي يوجد الرسالة الجامع
لبة بكلية اآلداب قسم اطال إحدى ها نيكن أنيسة، توهي ما آتب

اللغة العربية وأدابها بالجامعة سونن أمبيل اإلسالمية الحكومية 
العناصر الداخلية في قصة "، بالموضوع 2010 سورابایا

وآانت هذه الرسالة ، "الشاعر لمصطفى لطفي المنفلوطي
وهناك . عناصر الداخليةما یتعلق بال ابحث فيهة ُیيالجامع
أما بين الرسالة الجامعية لنيكن أنيسة والباحث،  تانمختلف
، والباحث أن لها عامةخلية االعناصر الد هيف ىختلفة األولالم

 ة، والثانيصةاالعناصر الداخلية في نوع الشخصية خیبحث عن 
 .هي مختلفة في موضوع المباحث

ة اآلداب قسم وما آتبتها موسى عام هو أحد الطالب بكلي
اللغة العربية وأدابها بالجامعة سونن أمبيل اإلسالمية الحكومية 
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العناصر الداخلية فى مسرحية " ، بالموضوع 2009سورابایا 
وآانت هذه الرسالة الجامعية  ".عودة الفردوس ألحمد باآثير

وهناك مختلفتان بين . ُیبحث فيها ما یتعلق بالعناصر الداخلية
والباحث، أما المختلفة األولى  موسى عامل الرسالة الجامعية

فهي العناصر الداخلية عامة له، والباحث أن یبحث عن 
العناصر الداخلية في نوع الشخصية خاصة، والثانية هي 

 .مختلفة في موضوع المباحث
 
 منهج البحث . خ

 :یلى آما البحث مناهج الباحث سلك الجامعية الرسالة هذه فى

 :وهى المواد، جمع طریقة .1

 على المواد الباحث یأخذ أن وهى المباشرة لطریقةا )أ 
5.التغيير وال غيرالتبدیل من العلماء ماوضعه

 

 وجواهر المواد أخذ وهى المباشرة غير الطریقة )ب 
 أو تصرفات بعض مع العلماء أوردها التى الفكرة
6.زیادات

 

 :یلي آما وهي المواد، تحليل طریقة .2

 أوردها ام على المواد عرض وهي البيانية، الطریقة )أ 
 .رائهآو التعليق الباحث یقدم ثم حقائقها أو العلماء

 من االستنباط وهو )Induktif( ستقرائياال المنهج )ب 
 والمنهج العامة، النظریة أو القواعد إلى الخاصة

                                                 
 ومية،الحك اإلسالمية أمبيل سونن جامعة اآلداب آلية:  سوربایا(  ،وأدبها العربية اللغة قسم البحث آتابة دليل، المؤلفات فرقة.  5
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 العامة النظریة أو القواعد وهي )Deduktif( االستداللي
7.الخاصة بالقواعد الباحث ویطبقها

 

 

 البحث طریقة . د
 :قة البحث التى آتبها الباحث فى هذه الرسالة فكما یلىأما طری

خلفيات ؛ الذي یتكون من التمهيدي الباب هو:  األولالباب 
توضيح  ،افتراض علمي ،أساسية ضيةق، البحث

منهج البحث و ، أهداف البحث، الموضوع و
 .طریقة البحث

فرید الدین عطار وحكایة الشيخ یبحث في :  الثانىالباب 
الفصل . قسم هذا الباب إلى فصلين، ینصنعان
 التعریفوالفصل الثانى  فرید الدین عطاراألول 

 .حكایةوالحقيقة عن هذه ال حكایة الشيخ صنعانب
هذا الباب یبحث في العناصر الداخلية في نوع :  الثالثالباب 

. ، هذا الباب ینقسم الى فصلينشخصية خاصةال
 شخصية في العناصرالفصل األول التعریف بال

التعریف بأنواع و الفصل الثانى الداخلية، 
 .شخصية في العناصر الداخليةال

 صنعانشخصية الشيخ فى هذا الباب یبحث في :  الرابعالباب 
في منطق الطير لفرید الدین  بحكایة الشيخ صنعان

 .عطار
 .الخاتمة تحتوى على االستنباط واالقتراح:  الباب الخامس
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