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 اإلسكندرى علي بن أبي طالب و إبن عطاء اهللا عناصر األدب فى الحكم
  )دراسة تحليلية مقارنة(

  

  
 

  الرسالة
دب باجلامعة اإلسالمية احلكومية رادين فتاح فاملبانج إلمتام آلمقدمة إىل كلية ا

  بعض الشروط للحصول على درجة الليسانس
اآيف قسم اللغة العربية و    د

  :الكاتبة
  أمل 

  ۱۲٤۱۰۰۰۲: رقم التسجيل    

ا   قسم اللغة العربية و آدا
  داب والعلوم اإلنسانيةآلكلية ا

 اجلامعة اإلسال مية احلكومية رادين فتاح فاملبانج
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  شعار و إهداء
  )العمل جيعل الصعب سهال( 

  اإلهداء

  :قدمت هذا لبحث إلى

اء هذا البحث .١  .بابا و ماما و أخيت كبري قد يشجعين ألّ
أساتذ و أستذات يف مجعة اإلسالمية احلكومية رادين فتاح  .٢

 باليمبانج
 اإلخوات الذين يدعمون دائما و نتوقع اإلجنزات جناحي .٣
أصدقائ يف الكلية األدبية و العلوم اإلنسانية خصوصا نزىل  .٤

 بوصنيا فيليان و سييت ميسرة
ة .٥ ّ ا ومجيع احملاضرين واحملاضرات بكلي  ولقسم اللغة العربية وأدا

اح  اآلداب والعلوم اإلنسانية جبامعة اإلسالمية احلكومية رادين فتّ
  باملبانج



 و 
 

  كلمة شكر و تقدير

احلمد هللا رب العاملني الذي خلق السموات يف األرض وجعلنا من أمة 

, الرسلني والصالة والسالم على سيدنا حممد الذي أنزل اهللا القرآن الكرمي

  .وعلى أله وأصحابه أمجعني أما بعد

ا قد حبثت هذه الرسالة  شكرت الباحثة احلمدهللا رب العاملني أ

  باملوضوع

التحليلية املقارنة عناصر األدبفى احلكمعلي بن أيب طالب و إبن "

إن هذه الرسالة مقدم إلستفاء شرط من شروط ". عطاء اهللا اإلسكندرى

ا يف قسم اللغة العربية العربية )  S. Hum(حلصول على درجة بكالو ريا  وأدا

ا جامعة اإلسالمية احلكومية رادين فتاح فاملبانج   .بكلية اآلدا

تقدمت الباحثة الشكر اجلزيل علي كل قد سعدين يف صناعة هذه 

  :الرسالة كمايلي



 ز 
 

املكرم عميد اجلامعة اإلسالمية احلكومية رادين فتاح فاملبانج هو . ۱

  .بروفسور الدكتور حممد سراجي املاجستري

يد الكلية اآلداب اجلامعة اإلسالمية احلكومية رادين فتاح املكرم عم. ۲

  .فاملبانج هو الدكتور نور هدى املاجستري

املكرم مشرف األول الذى قد أعطىن علوما كثريا وأرجو تتكون علما . ۳

  .نافعا يف هذه الرسالة هو دكتورياذواردي املاجستري

الرسالة هو ديالمي املكرم مشرف الثاين الذى قد سعدىن يف كتابة هذه . ۴

  .املاجستري

يد و ماما ماسايو مارية و أخيت كبري . ۵ املكرمان بابا ماساكوس عبد ا

ما على جناحي يف كلّ أمر   . ماسايو أماين لتشجعهما و دعو

املكرمون واملكرمات األساتيذ و األساتيذة يف كلية اآلداب اجلامعة . ۷

  .اإلسالمية احلكومية رادين فتاح فاملبانج



 ح 
 

ا و اخلصصا أخيت . ۸ أصدقائي يف املرحلة  قسم اللغة العربية العربية وآدا

  .سييت و نزىل

أخريا شكرت شكرا كثريا على إختمام منكم وباهللا التوفيق واهلداية 

  .والحول والقوة إال باهللا العاىل العظيم

  ٢٠١٨ديسمبري  ٣١, فاملبانج

  
  أمل 

١٢٤١٠٠٠٢  
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  المستخلص البحث
التحليلية املقارنة عناصر األدبية ىف احلكم " البحث هي  موضوع هذا

هذا البحث سوف ".  علي بن أيب طالب و إبن عطاء اهللا اإلسكندرى
ا مسائل البحث يف هذا .تكون أكثر جاذبية عند وجود املقارنة يف البحثه أمّ

البحث يعين التشابه و اإلختالف  بني احلكم على بن أىب طالب و إبن 
حتللت الباحثة عناصر األدب بنظرية أمحد مذكي . سكندارىعطاءاهللا اإل

  .يعين العطفة و اخليال و الفكرة و الصورة
املنهج البحث  هي حبث املكتبية الذي يستخدم الكتب و املواقع و  
  .وفيه يستخدم أيضا منهج البحث النوعي بتحليلية املقارنة. الوثائق

 طالب وابن عطاء اهللا وجد الباحثة التشابه بني احلكم علي بن أيب
ة  اإلسكندري يعنيإستخدام اهلادي كمقياس لقياس العاطفة، إستخدام املسوّ
واإلعجاز و اإلطناب لتعبري عن اخليال، يبحث عن العالقات اإلنسانية مع 

و اإلختالف بينهما يعين، ال يوجد احلركات التّوجيح ، بينما يف . اهللا
مجيع أنواع احلركات يف سلسلة  احلكام إبن عطاء اهللا اإلسكندارىوجد

 .الكلمات احلكمة
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  محتويات البحث

  

  أ    ..............................................  صفحة العنوان
  ب    ............................................  تصديق اإلشراف
  ج    ............................................  قرار جلنة املناقشة
  ه    ...........................................  الشعار و اإلهداء
  و    .............................................  ملخص البحث
  ط    ..............................................  شكر و تقدير

  ي    ............................................  حمتويات البحث
  

  الباب األول
  مقدمة

  ١    ........................................  خلفية البحث  .أ 
 ٦    ........................................  مسائل البحث  .ب 
 ٧    .......................................  أهداف البحث  .ج 



 ك 
 

 ٧    .........................................  البحثفوائد   .د 
 ٨     .....................................  الدراسات السابقة  .ه 
 ١٥    .........................................  منهج البحث  .و 
 ١٩    .........................................  نظام البحث  .ز 

 
  الباب الثاني

  الدراسة النظرية

 ٢١    .................................  التعريف األدب املقارن  .أ 
 ٢٥    .................................  التاريخ األداب املقاران  .ب 

الة الّدراسة األدب املقاران  . ج  ٢٦   ............................  ا
 ٣٠  .................................  سرية علي بن أيب طالب  . ح
 ٣٤  ..........................  اإلسكندريسرية إبن عطاء اهللا   . خ
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  الباب الثالث
 التحليلية المقارنة عناصر األدبية فى الحكم

  علي بن أبي طالب و إبن عطاء اهللا اإلسكندرى

    ٣٧  ...............................................  العاطفة  .أ 
  ٤٧  .................................................اخليال  . ب

 ٥٩  ...............................................  الفكرة   .ج 
 ٦٨  ................................................  الصورة  .د 

  الباب الرابع
  اإلختتام

تيجة  . أ   ٧٣    ..............................................  النّ
 ٧٤    ..............................................  اإلفرتاح  . ب

  املراجع
  املالحق


