
ل   الباب األوّ
 المقدمة

 خلفية البحث .أ
األديب ممكن . وقيل هو تعبري النّفسي. األدب هو فّن يف تعبريه

  ١.إخرتع عملية األدابية بناء على الكائنات ظاهر كاملّدة البحث

األدب الذي قد إعرتف  من األدباء ترّجى ان تعطي الطاقة اجلمالية 

الصناعية األدبية ليس سهل متتعهم و ترداد , ولكن. و الطاقة العلومية

  ٢.تفهمهم متام لبعض معظم جمتمع الذي يقرئه

يصري الصناعية األدابية لوسيلة الذي يستعمل األدباء يعطي 

قراءة الصناعية األدابية حيتاج اإلستعداد و . اإلستجابة منهم على البيئة

  ٣.خطوات  خصوصية ليسهل الفهم
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. البناية القيمة و النظام اإلتصال حقيقة الصناعية األدابية يعين 

تواجد القيمة و اإلتصال من التفاعالة مع حاالت  ٤.وفيه فّن يف تعبري

ويف هذا صداد، الصناعية األدابية  .حوالية و و بعده عملية فّن يف تعبريه

اء األدبية الذي عايش معه . يصري الوصيلة لتعبري ماخرت بباله و قّدمها إىل قرّ

  ٥.أو عايش بعده

ولدت بأسباب . الصناعية من األديب ال حيضرغري بالعفواخلاطر

الذي كانت غري إدراك إنسحب و إمتصص إىل روحه و يدفع نفسه 

 . ليشتغل

كان كثري احلال فيه . الصناعية األدابية ال أصلي بالنتيجة فيه

لكن تدىل أياكان احلال , خره يلزق يف الصناعية األدابيةآيعطي أثر و يف 

األصول الفكرة أو سبجيك متري يعرب األدباء سيؤدي .   طر أكثر مسي

إذا كان محاسة . نفسه و طبعا فيجعلهم ان يصرياألهم األساس يف صناعته
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و إذا كان . جاذبية بصفة عالقة مع اهللا، هلذا األلوهية يصري موضوعه

. هلذا اإلجتماعية يصري موضعه, محاسة جاذبية بصفة عالقة بني الناس

ال مع غريها من األفكار الذي يستطيع ان أهدى التنوع كما هو احل

  ٦.املواضيع األدبية

, يف ذالك  الوسط املالمسة. املالمسة األدابية جواز حدث

ّت على اإلبتكار اّليت يتمّ تفكري فيها مالمسة بني االفكرة و . األدابية ثب

لقائيّ يف زى و غري ذالك يستطيع أن يظهر الفريده التّ ة   الّلفظ و ا ّ الصناعي

  ٧.األدبية

وبناء على هذا، الفرق يف جواز حدث جدا ولو طبعا كلّ واحد 

حقيقة الّصناعية األدابية جيوز . الّصناعية األدابية هلا نفس العناصراملتساوى

ة اّلذي  ّ ان ينصب اىل بضع احلال ولكن فيه الميكن مفكوك من الّشخصي
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قرنة يصري التّقريب املناسب فلينظرهذا احلال، األدببة امل.توحّد كلي فيه

  .ليستعحل

من بعض النتائج والباحثني إجياد جملة البحوث، وجدت الباحثون 

وغري , الفلم, الّشعر, اّلذي اكثر منهم يبحثون صناعة كما القّصة الطويلة

  .اّلذي اليزال نادرا يعين التّحقيق عن احلكم, لكن حّىت اآلن. ذالك

ة احلكم هو البيان خمتصر و مجيل  اّلذي يهدى على األدّل

ثر  ٨.األخالقية ق جدا , ختلف ألنوع أخرى من النّ احلكم له معىن متعمّ

عادة ما يولد احلكمة من الناس الذين لديهم الكثري من الّدراية . للمحتوى

ة و يرتّب   ٩.العالية و املرتفعة العلومو الواسعة املعرفة ّ القدرة يركزّ توصي

  . طبعا تدّىل حّدا إىل كلّ فرد, ترتيب الّلغة و أن يستعمله  حيقيقة
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على بن أيب طالب هو الشخص األقرب مع رسول اهللا الصّلى اهللا 

ومن هذا القرب الذي يعطي تأثري كبري يف الفصاحة كالمه . عليه وسّلم

  .اّلذي حيتوى باحلكمة

ار  . دري هوعظيم صويف مشهورابن عطاءاهللا اإلسكن ّ العمله اجلب

املشهورجدًا يعىن كتب احلكم اّلذي قد جيعل توجيه مّدة لعّدة قرون لباحث 

 .اإلله

بني على بن أيب طالب وابن عطاء اهللا اإلسكندري، أالحظ 

الباحثون أن كلمات احلكمة اليت خارج من كالمها حيتوي على القيمة 

  .مس بينهماالدينية، لكي جذب لبحث التال

فمن خمتلف الرتجيح، فأختار الكتاب احلكم من األدباء الذي قد 

معه سأستعمل تقريب . معروف واسع يف العامل كمصدر للبيانات البحثية



ة األدابية املقارنة اّلذي سيظهر خالف جبانب تساوى يوجد يف  ّ التّحليلي

  . بينهما

الب و عناصر ىف احلكم على ين أىب ط"فأنسحب لبحثه مبوضوع 

  .)"الدراسة التحليلية املقارنة(إبن عطاء اهللا اإلسكندرى 

  البحث سائلم. ب
فمشكالة ىف البحث فيه , كورأعلىذتفرعه على خالفية البحث م

 : يعىن كما يأيت

بني احلكم على بن أىب طالب و إبن عطاءاهللا ماهو التشابه  .١

 اإلسكندارى ؟

إبن عطاءاهللا بني احلكم على بن أىب طالب و ماهو اإلختالف  .٢

  اإلسكندارى ؟

  داف البحثهأ. ت
 بني احلكم على بن أىب طالب و إبن عطاءاهللا اإلسكندارىلبّني تشابه  .١



بني احلكم على بن أىب طالب و إبن عطاءاهللا لبّني إختالف  . ٢

 اإلسكندارى

  فوائد البحث.ج
هذا البحث يرجو أنتعطى الفوائد  إىل قراء مجيعا يف النظرية  

 .أوعملي

ر العلوم يف ميدان األدب حول ً,نظرية .١ هذا البحث املسامهة يف تطوّ

بيان العناصر يف الّصناعة األدبية و با خلصوص يف احلكم و البحث 

ومن املتوقع استخدام النظرية األدبية لإلسناد . عن األدبية املقارنة

الرتافقي إلثراء أشكال التحليل يف األدب اليت ال تستخدم على 

  .من قبل الباحثنينطاق واسع 

هذا البحث يرجو سيعطى زائد العلم حملّب األدب يف عام و ,عملية .٢

ا باخلصوص يف قسم لطالب ة وأد ّ  هي ض األخراأغر . اللغة العربي



أن جيعل اخليار من املراجع ذات الصلة إىل  اهذا البحث يرجو 

 .الباحثني اآلخرين يف املستقبل

  الدراسات السابقة. ح
ئت  املراجع و يف آخرا حتّصلت  ّ قبل التّقرير املوضوع  البحث،  تنب

  :   كمايلىيعين  بضع منه يتعّلق مبسئلة اّلذي سأحبث 

ل ة "ورالفرديين مقطي باملوضوع، ناّلذي كتب  بحثال, األوّ ّ التحليلي

بإستخدم نظرية  ١٠"الباعثة و موثفة يف احلكم إبن عطاء اهللا اإلسكنداري

ة. علم األدب النفس ّ و حاصل . هذا البحث يرّكز إىل قيمة و علقته بنفسي

البحثه يدّل  إّن الّصناعية األدبية من األدباء هو التّمثيل القاطفة من 

ق باملبحث, فلذالك. الروحه  الذي البحث منها حيتوى الوجوه الّذي يتعّل

                                                             
10Nur Fardini Muqti, “Analisis Motif dan Sikap pada Kitab Al-Hikam “Untaian Hikmah Ibnu 

Atha’illah (Pendekatan Psikologi Sastra (Pendekatan Psikologi Sastra),” Skripsi, (Medan: Fakultas Ilmu 
BudayaDepartemen Sastra Arab, Universitas Sumatera Utara, 2012, (skripsi dalam bentuk pdf. 
Diakses pada 20 Agustus 2016 dari repository.usu.ac.id/bitstream/.../38174/7/Cover.pdf 



كن النّظريته خمتلف يعىن يف احلال حدف البحث يستخدم ول, سأحبث

 .واضح جّدا

ا هدايت نور , و الثّاين حبوث أخرى هي البحوث اليت أجر

  النتكسرة جنحةاأل: بعنوان حتليل اخلصائص للرجال ملحوظة اأندريانس

الفرق بني شخصيات الرجال يف الرواية كل  ت، بينحبثيف ا. ونورباياسيت 

تخدم متساو ولكن حمتلف النطرية املس, ولذلك .قرنت بينهما الباحثني و

   ١١.يف البيانات

اآلخر اّلذي يتعّلق إىل األدب املقرن  من بني  بحثال, و الثالث

مقارنة القيم اخلالق يف "ذالك يعين  املبحث كتبت نوفيانا ليلي با ملوضوع 

وجدت املقالة اّلذي , وراء ذالك". البصل و التّوم)  Fraw Holle(أساطري

ق إىل األدب املقا ة , رنمتعّل ّ ة شعر األنوار وشعري ّ مثل املقارنة بني الشعري

أثريالّشعرية حيندر مرسيمناّلذي يأثّر . حيندر مرسيمن املبحث يرّكز على التّ
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الفحص نوفيناليلي  و ذالك املقالة ليس الفحص  ١٢.الّشعرية شعر األنوار

ة ّ غة العربي   . ولكن كذالك تقريبا سيئطي تفكريا زائدا, يف الّل

الينال الفحص اّلذي يبحث عن , ذالك املراجعبناء على 

ليس , هذا الفحص خيتلف مع فحص قبله, فلذالك. املوضوع سأحبث

يبحث عناصر األدب فرد أو يقارن عناصر الّشعر أويقارن قيم األخالق يف 

  .األساطري أو تأثري بني الشعر

ة عناصر األدب بني , من ذالك الّرتجيح ّ سأرّكزان أحبث إىل حتليلي

كام من الزائم مشهور يعين علي بن أيب طالب و ا إبن عطاء اهللا احل

ر , إىل حدّ . اإلسكنداري سأعطى وجد متنوّع عناصر األدب مبّشرة و يقرّ

و , اخلالف يف هذا النّظري سيزداد تنوّع الفحص. اخلصائص إحدمها ضربة

  .باخلصوص مراجع املزيد حملّب األدب العريب

  اإلطار النظري. خ
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غة . األدب املقارن يتكون من لفظني يعين األدب واملقارن, يف الّل

األدب هو الفكرة و قالبها الفىن أو املادة و الصيغة الىت تصاغ فيها، وهذان 

  .١٣العنصران يتمثالن يف مجيع صور اإلنتاج األديب

احلال األمهّة يعين البناء األدب إخرتاع املعرفة واخلربة واخليال 

و دينه يف , فلسفه, الكاتب يسكب سورة محسهيف هذا احلال . ألديب

  ١٤.الزمان و ثبت حيفظ األصالة الصناعه

ّب ولدت الدراسة اليت يبحث عن األدب  وبعض العوامل اليت تسب

املقارنة، إحد هم هو إصرار الباحثني األدبية اليت يقودها رجل فرنسي، 

  ١٥.إدغار قوينيت ليعّرب ادب املقارن

ينظر ) ١: (ألدبية ينقسم إىل أربع ،مايليدراسة اإلسناد الرتافقي ا

) ٣(يبحث موضوع األعمال األدبية، ) ٢(العالقة مع بعضها البعض، 
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حتليل شكل أو سورة ) ٤(يدرس احلركة أو اإلجتاه الذي يدّل احلضارة، و 

  .األعمال األدبية

ة ّ . األدب املقارن يوجب الباحثني ليوجد التسو بني الصناعة األدبي

تقرير الشروط،اّلذي أهم عناصر من املتغريات، التشابه،  كل باحث ميكن

و  شبههذه العناصر يف آخرا سينال الت. وميكن احلصول على كيسينادان

يؤدي إىل الصناعة تسوى أساس، وهناك قصد  تشابهال. خالف بينهمااإل

  ١٦.خالفة أكثر مباشرة إىل أصالة الصناعةاإلفكرة ، و 

وميكن . دبية املقارنة واسع جداً ويف احقيقة،البحث الّدراسة األ

ق فيه   . الباحثني األدب املقارنة يستطيع يقارنن ما شيئ اّلذي وجدت متعّل

كاسم يذكر بضع . األدباء مل يتفق على املدى األدب املقارن

  :كما يأيت, املدى البحث لصّريه املراجع

  سبب و مبحث .١
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 أنواع و صورة .٢

 جيل و جريان .٣

  نظرية و تاريخ و نقد األدب .٤

و يف البحث  رابعةيف هذه الدراسة والباحثني سأعمل الفئة ال

  .خصصا نظرية األدبية يعين عن عناصر األدب

يف دراسة األدب العريب، يذكر أن تعبري يقال أنه عمل أدب، مبا 

,  خيال) ٢, عاطفة) ١: يف ذلك االستزادة، تتألف من أربعة عناصر هي

موضوع مصطلح أو معىن، بعض استدعاء فكرة مع . سورة)٤, فكرة) ٣

  ١٧.ولغة النمط عهده أو أوسلوب

. إذا املقرتنة مع مسة، مث العناصر يف عمل أديب جدًا ارتباطًا وثيقا

األديب مها يعمل أن املوضوع قرب التأكيد بناء من العناصر اليت ال ختتلف  

  . لذالك احلال اّلذي سأقارر يعين عناصر يف احلكام.كثريا
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سأقارر بني عناصره احلكم على بن أيب طالب و إبن عطاء ويف هذه احلالة، 

  )".دراسة حتليلية مقارنة(اهللا اإلسكندرى 

  ج البحثهمن. د
إسرتاتيجي لفهم الواقع، ترتيب حللّ , ج هو طريق العملهاملن 

ل يفهمههاملن. ااملسئلة   .١٨ج مفيد ليبّسط املسئلة ليسهّ

. دب بني احلكمعناصراأللواألغرض من هذا البحث يعين حتديد ا

غ حتقيق هذا األغرض، مث املباحثون إجراء مقارنة التحليل مقارنة  ويبّل

  :باستخدام املنحج البحث كما يلي

  أنواع البحوث.١

حىت من هذا . يف هذه الدراسة والكاتب يستخدم منحج البحث النوعي

ف بيانات يعين بيانات له شكل الكلمة وليس وصاإلجراء سيؤدي إىل 

نظرًا لوجود اثنني من احلدف اليت سيتم دراستها، مث هذا النوع من . عدة
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ة مقارنة ّ طريقة  هذه حتليلية مقارنة يف . البحوث ديسكريفتيف مقارنة حتليلي

  .البداية القيام بتحليل الوقائع كل كائن هناك مث يليها حتليل ملقارنة

  ناتبيامصدرال.٢

 :مصدر البيانات يف هذا البحث ينقسم إىل قسمني، مها

االبتدائي البيانات أي البيانات اليت تتعلق مباشرة مبوضوع الدراسة اليت ). أ(

ويف هذه احلالة، هو البيانات اليت مت اسرتدادهااالستزادة من على بن . حبثت

 .اإلسكندريعطاء الله بنإأيب طالب و 

االستزادة من -أي أن اإلشارة الداعمة لتحليل الالثانوية البيانات، ). ب(

اإلسكندري، مع اإلشارة إىل بعض عطاء هللا بن إعلى بن أيب طالب و 

دراسة األدب اخلالص وعرب املؤلفات عامل بالشخصيات األدبية الذي 

اندراسوارا سواردي، حبوث منهجية األدب، موزاكي : املرجعية، فيما بينها

 ).قدمة للنظرية وتطبيقم" (األدب العريب"أمحد، 



  تقنيات مجع البيانات. ٣

يتم مجع البيانات إجراءات منتظمة وموحدة للحصول على البيانات 

يف حماولة جلمع البيانات استخدم الباحثون يف دراسة األدب، .  الالزمة

وإجراء دراسات لألدب مثل الكتب ذات الصلة بالبحث ومجع البيانات 

 .املتعلقة بعنوان البحث

  تقنيات حتليل البيانات .٤

سيتمّ هذا البحث من خالل حتليل البيانات اليت مت احلصول عليها من 

أي بتحديد وحتليل . خالل مكتبة الدراسات بتقييم وتقنيات التحرير

سوف حتل البيانات اخلام اليت مت . البيانات ذات الصلة لدعم البحوث

حلة ١٩متشيا مع مروجرى حتليل البيانات . مجعها يف جمموعات للتصنيف

 .مجع البيانات

 البيانات تقنيات العرض. ٥
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يف دراسة قدمت عن طريق عرض البيانات يف شكل وصف نتائج التحاليل 

الوصف الوصف، الرد على قائمة بصياغة املشكلة . يف شكل مجل

 .بالباحثني يف شكل وصف لنتائج البحوث

 م البحثانظ. ذ
داف هأو  البحث سائلمو  خلفية البحثحيتوى على  الباب األول

 ج البحثهمنو اإلطار النظري والدراسات السابقةو فوائد البحث و  البحث

 نظم البحثو 

و سرية اإلختصار علي بن أيب  الدراسة النظرية حيتوي على الباب الثاين

  طالب و إبن عطاء اهللا اإلسكندري

أيب  ىف احلكم علي بن و عناصر األدب و يقرن حتليلهو  الباب الثالث

 طالب و إبن عطاء اهللا اإلسكندرى

 هو اإلختتام الباب الرابع


