
أ

االستھالل

ساعةالتعّلممرّ يذقملمنو

حياتهطولاجلهللذجترّع
)شافعيالماماإل( 



ب

اإلھداء
:إىلاجلامعيالبحثهذاأهدي

كمـايرمحهمـاأنهللاوعسىرضامها،يرجىالرحمصافةالكرميةوأميعارفنيدمحمالكرميأيب.١
.إليهماسالمةوواآلخرةوالدنياالدينسالمةيفوأبقامهاهللاوحفظهماصغرياربياين

.عارفنيافيانصدمحمواملؤمننيأمريدمحمالصغريينيو أخمجيع.٢
أنهللاعســىاجلهــلمــنوأبعــدوينالعلــومأكثــرعلمــوينالــذيناملكــرمنيومشــاخييأســاتذيت.٣

.واآلخرةوالدنياالدينيفالساملنياآلمننيالعابدينمنهللاوجعلهمبعلومهمينفعين
.نفسيإىلوأحسنأحبينومنهللايفزمالئيو.٤
ـــاالعربيـــةاللغـــةقســـميفســـرجابدراســـةالكـــراماألســـاتيذمجيـــع.٥ مالـــكمـــوالجبامعـــةوأد

.ماالنجاحلكوميةاإلسالميةإبراهيم
االعربيةاللغةبقسمأصدقائيمجيع.٦ .األحباءوأد
يف(HIMMABA)مبـــاالنجالعلـــومحبـــرملعهـــداملتخـــرجنيالطـــالبهيئـــةيفأصـــدقائيومجيـــع.٧

.ماالنجاحلكوميةاإلسالميةإبراهيممالكموالجامعة
.ماالنجفاغاك٩٩فرقةيفزمالئيمجيعو.٨



ج

والتقديرالشكركلمة

أفصـحمـنعلـىوالسـالموالصـالة. اللغـاتسائرعلىوفضلهاالعربيةاختارالذياحلمد

ـــهوعلـــىوســـلم،عليـــههللاصـــلىدمحمونبينـــاومـــوالســـيدالضـــادبنطـــق الفضـــلذويوأصـــحابهآل

: بعدأما. والكرامات

لدرجـــةالدراســـةإمتـــامشـــروطمـــنشـــرطالســـتيفاءمقـــدماملتواضـــعاجلـــامعيالبحـــثفهـــذا

االعربيةاللغةبقسمسرجا متـتوقـد. مـاالنجاحلكوميةاإلسالميةإبراهيممالكموالجبامعةوأد

هـذاناليقـنيكـلالباحـثأيقـنوقـد. وعونهوتوفيقهتعاىلهللادايةاجلامعيالبحثهذاكتابة

املشـــــايخمـــــنواملســـــاعداتواإلقرتاحـــــاتوالتوجيهـــــاتإلرشـــــاداتإالتـــــتمالاجلـــــامعيالبحـــــث

.األحباءواألصدقاءالكرامواألساتيذ

علــىاملســاعدةيفجهــدهبــذلمــنلكــلتقــديرهوأعلــىشــكرهفــرو أالباحــثيقــدملــذلك،

:إىللشكروختص. اجلامعيالبحثهذاإمتام

الــدكتوراألسـتاذمــاالنجاحلكوميـةاإلســالميةإبـراهيممالــكمـوالاجلامعــةمـديرمساحـة.١
.رهارجوموجيا

مـوالجبامعـةاإلسـالميةالعلـومكليـةعميـدةجسـتريااملإسـتعادةاحلاجـةالدكتورةفضيلة.٢
.ماالنجاحلكوميةاإلسالميةإبراهيممالك



د

االعربيةاللغةشعبةرئيساملاجستريلفيصدمحمالكرميفضيلة.٣ الباحثيعطيالذيوأد

.اجلامعيالبحثهذاإمتامعلىالباحثويشجعواإلرشاداتالتوجيهات

بــذلقــدذيالــاجلــامعيالبحــثهــذاعلــىكاملشــرفادينــاجور ولــداالــدكتورفضــيلة.٤

والتوجيهـــــاترشـــــاداتاإلبكـــــلّ الباحـــــثإشـــــرافيفأوقاتـــــهفرصـــــةو وعلومـــــهأفكـــــاره

.اجلامعيالبحثهذاإمتاميفواالقرتاحات



ه

الدينيةالشوؤنوزارة

اإلنسانيةالعلومكلية

اوالعربيةاللغةقسم أد

مباالنجاحلكوميةاإلسالميةإبراهيممالكموالجامعة

الباحثتقرير

:الطالبنينأفيدكم
عارفنيالرجالأمريدمحم: االسم

١١٣١٠٠٠٩: القيدرقم
احلكيملتوفيق" هللاأرين"قصريةقصةيفتوليديةبنيويةحتليليةدراسة: العنوان
منأنهاملستقبليفأحدادعىوإذا. يغري ابداعمنليسو بنفسيكتبتهوحضرته
.املسؤليةأحتملفأهحبثمنفعالأنهنيوتبليفه

٢٠١٥ديسمبري١حترير مباالنج،
الباحث

عارفنيالرجالأمريدمحم
١١٣١٠٠٠٩: القيدرقم

ه

الدينيةالشوؤنوزارة

اإلنسانيةالعلومكلية

اوالعربيةاللغةقسم أد

مباالنجاحلكوميةاإلسالميةإبراهيممالكموالجامعة

الباحثتقرير

:الطالبنينأفيدكم
عارفنيالرجالأمريدمحم: االسم

١١٣١٠٠٠٩: القيدرقم
احلكيملتوفيق" هللاأرين"قصريةقصةيفتوليديةبنيويةحتليليةدراسة: العنوان
منأنهاملستقبليفأحدادعىوإذا. يغري ابداعمنليسو بنفسيكتبتهوحضرته
.املسؤليةأحتملفأهحبثمنفعالأنهنيوتبليفه

٢٠١٥ديسمبري١حترير مباالنج،
الباحث

عارفنيالرجالأمريدمحم
١١٣١٠٠٠٩: القيدرقم

ه

الدينيةالشوؤنوزارة

اإلنسانيةالعلومكلية

اوالعربيةاللغةقسم أد

مباالنجاحلكوميةاإلسالميةإبراهيممالكموالجامعة

الباحثتقرير

:الطالبنينأفيدكم
عارفنيالرجالأمريدمحم: االسم

١١٣١٠٠٠٩: القيدرقم
احلكيملتوفيق" هللاأرين"قصريةقصةيفتوليديةبنيويةحتليليةدراسة: العنوان
منأنهاملستقبليفأحدادعىوإذا. يغري ابداعمنليسو بنفسيكتبتهوحضرته
.املسؤليةأحتملفأهحبثمنفعالأنهنيوتبليفه

٢٠١٥ديسمبري١حترير مباالنج،
الباحث

عارفنيالرجالأمريدمحم
١١٣١٠٠٠٩: القيدرقم



و

الدينيةالشوؤنوزارة

اإلنسانيةالعلومكلية

اوالعربيةاللغةقسم أد

مباالنجاحلكوميةاإلسالميةإبراهيممالكموالجامعة

املشرفتقرير
:هقدمالذياجلامعيالبحثهذاإن

عارفنيالرجالأمريدمحم: االسم
١١٣١٠٠٠٩: القيدرقم

احلكيملتوفيق" هللاأرين"قصريةقصةيفتوليديةبنيويةحتليليةدراسة: العنوان
الشكلعليليكونالالزمةواإلصالحاتالتعديالتبعضفيهوأدخلنانظرقد
لكلية ) -١s(سرجادرجةعلياحلصولوالنهائيختبارإلاشروطستيفاءالبو طلامل

ا للعام الدراسي العلوم اإلنسانية يف قسم  . م٢٠١٥-٢٠١٤اللغة العربية واد
٢٠١٥ديسمبري١حترير مباالنج،

املشرف 

اديناجور ولداالدكتور
١٩٧٠٠٣١٩١٩٩٨٠٣١٠٠١: رقم التوظيف 

و

الدينيةالشوؤنوزارة

اإلنسانيةالعلومكلية

اوالعربيةاللغةقسم أد

مباالنجاحلكوميةاإلسالميةإبراهيممالكموالجامعة

املشرفتقرير
:هقدمالذياجلامعيالبحثهذاإن

عارفنيالرجالأمريدمحم: االسم
١١٣١٠٠٠٩: القيدرقم

احلكيملتوفيق" هللاأرين"قصريةقصةيفتوليديةبنيويةحتليليةدراسة: العنوان
الشكلعليليكونالالزمةواإلصالحاتالتعديالتبعضفيهوأدخلنانظرقد
لكلية ) -١s(سرجادرجةعلياحلصولوالنهائيختبارإلاشروطستيفاءالبو طلامل

ا للعام الدراسي العلوم اإلنسانية يف قسم  . م٢٠١٥-٢٠١٤اللغة العربية واد
٢٠١٥ديسمبري١حترير مباالنج،

املشرف 

اديناجور ولداالدكتور
١٩٧٠٠٣١٩١٩٩٨٠٣١٠٠١: رقم التوظيف 

و

الدينيةالشوؤنوزارة

اإلنسانيةالعلومكلية

اوالعربيةاللغةقسم أد

مباالنجاحلكوميةاإلسالميةإبراهيممالكموالجامعة

املشرفتقرير
:هقدمالذياجلامعيالبحثهذاإن

عارفنيالرجالأمريدمحم: االسم
١١٣١٠٠٠٩: القيدرقم

احلكيملتوفيق" هللاأرين"قصريةقصةيفتوليديةبنيويةحتليليةدراسة: العنوان
الشكلعليليكونالالزمةواإلصالحاتالتعديالتبعضفيهوأدخلنانظرقد
لكلية ) -١s(سرجادرجةعلياحلصولوالنهائيختبارإلاشروطستيفاءالبو طلامل

ا للعام الدراسي العلوم اإلنسانية يف قسم  . م٢٠١٥-٢٠١٤اللغة العربية واد
٢٠١٥ديسمبري١حترير مباالنج،

املشرف 

اديناجور ولداالدكتور
١٩٧٠٠٣١٩١٩٩٨٠٣١٠٠١: رقم التوظيف 



ز

الدينيةالشوؤنوزارة

اإلنسانيةالعلومكلية

اوالعربيةاللغةقسم أد

مباالنجاحلكوميةاإلسالميةإبراهيممالكموالجامعة

تقرير جلنة املناقشة عن البحث جامعي 
:ه د متت مناقشة هذا البحث الذي قدملق

دمحم أمري الرجال عارفني: االسم
١١٣١٠٠٠٩: رقم القيد

لتوفيق احلكيم" أرين هللا"دراسة حتليلية بنيوية توليدية يف قصة قصرية : العنوان
ا لكلية العلوم ) -١S(درجة سرجاقهاقحتبنجاحه واسوقررت اجلنة  يف قسم اللغة العربية وأد

مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنجاإلنسانية . جبامعة موال

املاجيستريالدكتور احلاج.١ ورجادينا )(ولدا

)(دمحمعون احلكيم املاجيستري   الدكتور احلاج.٢

)(املاجيستري          يمرزوقالدكتور احلاج .٣
كلية العلوم اإلنسانية ةعميد

الدكتورة استعادة، املاجستري
١٩٦٧٠٣١٣١٩٩٢٠٣٢٠٠٢: رقم التوظيف 

ز

الدينيةالشوؤنوزارة

اإلنسانيةالعلومكلية

اوالعربيةاللغةقسم أد

مباالنجاحلكوميةاإلسالميةإبراهيممالكموالجامعة

تقرير جلنة املناقشة عن البحث جامعي 
:ه د متت مناقشة هذا البحث الذي قدملق

دمحم أمري الرجال عارفني: االسم
١١٣١٠٠٠٩: رقم القيد

لتوفيق احلكيم" أرين هللا"دراسة حتليلية بنيوية توليدية يف قصة قصرية : العنوان
ا لكلية العلوم ) -١S(درجة سرجاقهاقحتبنجاحه واسوقررت اجلنة  يف قسم اللغة العربية وأد

مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنجاإلنسانية . جبامعة موال

املاجيستريالدكتور احلاج.١ ورجادينا )(ولدا

)(دمحمعون احلكيم املاجيستري   الدكتور احلاج.٢

)(املاجيستري          يمرزوقالدكتور احلاج .٣
كلية العلوم اإلنسانية ةعميد

الدكتورة استعادة، املاجستري
١٩٦٧٠٣١٣١٩٩٢٠٣٢٠٠٢: رقم التوظيف 

ز

الدينيةالشوؤنوزارة

اإلنسانيةالعلومكلية

اوالعربيةاللغةقسم أد

مباالنجاحلكوميةاإلسالميةإبراهيممالكموالجامعة

تقرير جلنة املناقشة عن البحث جامعي 
:ه د متت مناقشة هذا البحث الذي قدملق

دمحم أمري الرجال عارفني: االسم
١١٣١٠٠٠٩: رقم القيد

لتوفيق احلكيم" أرين هللا"دراسة حتليلية بنيوية توليدية يف قصة قصرية : العنوان
ا لكلية العلوم ) -١S(درجة سرجاقهاقحتبنجاحه واسوقررت اجلنة  يف قسم اللغة العربية وأد

مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنجاإلنسانية . جبامعة موال

املاجيستريالدكتور احلاج.١ ورجادينا )(ولدا

)(دمحمعون احلكيم املاجيستري   الدكتور احلاج.٢

)(املاجيستري          يمرزوقالدكتور احلاج .٣
كلية العلوم اإلنسانية ةعميد

الدكتورة استعادة، املاجستري
١٩٦٧٠٣١٣١٩٩٢٠٣٢٠٠٢: رقم التوظيف 



ح

الدينيةالشوؤنوزارة

اإلنسانيةالعلومكلية

اوالعربيةاللغةقسم أد

مباالنجاحلكوميةاإلسالميةإبراهيممالكموالجامعة

تقرير عميدة الكلية العلوم اإلنسانية 

مالك إبراهيم اإلسالمية ة عميدة الكلية اإلنسانيتتسلم احلكومية مباالنججامعة موال
:البحث اجلامعي الذي كتبه الباحث 

دمحم أمري الرجال عارفني: االسم
١١٣١٠٠٠٩: رقم القيد

لتوفيق احلكيم" أرين هللا"دراسة حتليلية بنيوية توليدية يف قصة قصرية : العنوان
لكلية العلوم)-١S(سرجاالستفاء شروط االختبار النهائي واحلصول علي درجة 

ااإلنسانية .يف قسم اللغة العربية وأد
٢٠١٥ديسمبري١تقربر مباالنج، 

كلية العلوم اإلنسانية ةعميد

الدكتورة استعادة، املاجستري
١٩٦٧٠٣١٣١٩٩٢٠٣٢٠٠٢: رقم التوظيف 

ح

الدينيةالشوؤنوزارة

اإلنسانيةالعلومكلية

اوالعربيةاللغةقسم أد

مباالنجاحلكوميةاإلسالميةإبراهيممالكموالجامعة

تقرير عميدة الكلية العلوم اإلنسانية 

مالك إبراهيم اإلسالمية ة عميدة الكلية اإلنسانيتتسلم احلكومية مباالنججامعة موال
:البحث اجلامعي الذي كتبه الباحث 

دمحم أمري الرجال عارفني: االسم
١١٣١٠٠٠٩: رقم القيد

لتوفيق احلكيم" أرين هللا"دراسة حتليلية بنيوية توليدية يف قصة قصرية : العنوان
لكلية العلوم)-١S(سرجاالستفاء شروط االختبار النهائي واحلصول علي درجة 

ااإلنسانية .يف قسم اللغة العربية وأد
٢٠١٥ديسمبري١تقربر مباالنج، 

كلية العلوم اإلنسانية ةعميد

الدكتورة استعادة، املاجستري
١٩٦٧٠٣١٣١٩٩٢٠٣٢٠٠٢: رقم التوظيف 

ح

الدينيةالشوؤنوزارة

اإلنسانيةالعلومكلية

اوالعربيةاللغةقسم أد

مباالنجاحلكوميةاإلسالميةإبراهيممالكموالجامعة

تقرير عميدة الكلية العلوم اإلنسانية 

مالك إبراهيم اإلسالمية ة عميدة الكلية اإلنسانيتتسلم احلكومية مباالنججامعة موال
:البحث اجلامعي الذي كتبه الباحث 

دمحم أمري الرجال عارفني: االسم
١١٣١٠٠٠٩: رقم القيد
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ي

امللخص
. لتوفيق احلكيم" أرين هللا"دراسة بنيوية توليدية يف قصة قصرية . ١١٣١٠٠٠٩. أمري الرجال

ا، كلية العلوم االبحث اجلامعي، قسم اللغة العربية  البحث اجلامعي، قسم اللغة العربية وأد
ا، كلية العلوم  . ماالنجاحلكوميةاإلسالميةإبراهيممالكموالجامعةاإلنسانية، وأد

ورغاديناولداالدكتور: املشرف
هللاأرينتوليدية،بنيوية: الرئيسييةالكلمة

تنظر دراسة بنيوية تولبدية بصناعة األدبية من اجلهتان منها عناصر الداخلية و عناصر 
لبحث عناصر الّدحلية كمعلومات . خارجية يف نّص األديب يف أّول هذه الّنظرية يبدأ 

وإختار هذا البحث ألن هذه النظرية تساعد يف التحليل حبثه . األساسية يف البحث
عالم عميق عن هذه النظرية وهذه النظرية هلا عالقة والثاين ألن يريد ا لباحث 

لتحليل هذا البحث وأراد الباحث ان نعرف العناصر هذه القصة القصرية أما
األمانة، وجهة نظر، موضوع، احلبكة،الشخصية، البيئة،العناصر الداخلية منها

تمعخلفية و خلفية مؤلف:منها العناصر اخلارجيةو . أسلوب اللغة وأراد الباحث ان . ا
تمع وقيم أسراوية  نعرف قيم هذه القصة القصرية منها قيم الدينية، قيم اجتماعي ا

.لتوفيق احلكيم" أرين هللا"اليت تتضمن يف القصة القصرية 
" أرين هللا"كيف استخدام نظرية بنيوية توليدية يف قّصة قصرية " البحث مهاهذا و أسئلة.

وأهدفه هي " لتوفيق احلكيم ؟" أرين هللا"؟ وما العناصر اليت تشتمل يف قّصة قصرية لتوفيق احلكيم
لتوفيق احلكيم و ملعرفة العناصر اليت " أرين هللا"ملعرفة استخدام نظرية بنيوية توليدية يف قّصة قصرية 

ملنهج . لتوفيق احلكيم" أرين هللا"ة تشتمل يف قّصة قصري  البارتج و يستخدم الباحث 
)ALBRETCH( منهج إجتماعي الّتارخيي. ١:ومنهجها منها)Metode Sosial Historis ( هومنهج :



ك

يتضمن من نوع دراسة وصفي صاف عن الّتاريخ إجتماعي و نوع حتليل يستخدم يف الّنص 
لفهم زمان املاضي و جيرب لفهم زمان املستقبل علي : و اهلدف من هذا املنهج هو . ديباأل

إّن هذا )Metode Etnografi(منهج أتنوغرافيا . ٢.و تطّور يف زمان املاضياألساسي األحداث
تمع و ألن أعطي درسة وصفي  تمع و طريقة احلياة  املنهج يرّكز يف الوقت احلاضر سري املعيشة ا
تمع يف لطّريقة املقابلة من بعض خمرب و مراقبة ا تمع  عن الّرتكيب اإلجتماعي و الثّقافة يف ا

.البحث
يتيوجد عن العناصر ال: بعد إجراء هذا البحث اجلامعي حصل الباحث علي النتيجة 

ويعرف ايضا . تشتمل يف هذه القصة القصرية منها العناصر الداخلية والعناصر اخلارجية
موضوع، احلبكة،الشخصية، البيئة، األمانة، وجهة : الباحث أنواع العناصر الداخلية منها 

يوجد الباحث عن العناصر .لتوفيق احلكيم" أرين هللا"اللغة يف قصة قصرية نظر، أسلوب 
خلفية جمتمع ,خلفية مؤلف : :اخلارجية يف هذه القصة القصرية ومنها العناصر اخلارجية 

يوجد الباحث عن القيم .لتوفيق احلكيم" أرين هللا"يف قصة، حمتوي قيم يف قصة قصرية  
ية وهذا ، القيم اإلجتماعية والقيم األسر القيم الدينية: نها تشتمل يف هذه القصة الصرية م

.النتائج من حبث الباحث يف هذه القصة القصرية
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امللخص
. لتوفيق احلكيم" أرين هللا"دراسة بنيوية توليدية يف قصة قصرية . ١١٣١٠٠٠٩. أمري الرجال

ا، كلية العلوم االبحث اجلامعي، قسم ال لغة العربية البحث اجلامعي، قسم اللغة العربية وأد
ا، كلية العلوم اإلنسانية،  . ماالنجاحلكوميةاإلسالميةإبراهيممالكموالجامعةوأد

ورغاديناولداالدكتور: املشرف
هللاأرينتوليدية،بنيوية: الرئيسييةالكلمة

و عناصر تنظر دراسة بنيوية تولبدية بصناعة األدبية من اجلهتان منها عناصر الداخلية
لبحث عناصر الّدحلية كمعلومات األساسية . خارجية يف نّص األديب يف أّول هذه الّنظرية يبدأ 

وإختار هذا البحث ألن هذه النظرية تساعد يف التحليل حبثه والثاين ألن . يف البحث
لتحليل هذا  عالم عميق عن هذه النظرية وهذه النظرية هلا عالقة  يريد الباحث 

أراد الباحث ان نعرف العناصر هذه القصة القصرية أما العناصر الداخلية منهاالبحث و 
والعناصر . األمانة، وجهة نظر، أسلوب اللغةموضوع، احلبكة،الشخصية، البيئة،

تمعو خلفية مؤلف:اخلارجية منها  وأراد الباحث ان نعرف قيم هذه القصة . خلفية ا
تمع وقيم أسراوية اليت تتضمن يف القصة القصرية منها قيم الدينية، قيم اجتما عي ا

.لتوفيق احلكيم" أرين هللا"القصرية 
" أرين هللا"كيف استخدام نظرية بنيوية توليدية يف قّصة قصرية " البحث مهاهذا و أسئلة.

وأهدفه هي " لتوفيق احلكيم ؟" أرين هللا"لتوفيق احلكيم؟ وما العناصر اليت تشتمل يف قّصة قصرية 
لتوفيق احلكيم و ملعرفة العناصر اليت " أرين هللا"عرفة استخدام نظرية بنيوية توليدية يف قّصة قصرية مل

ملنهج . لتوفيق احلكيم" أرين هللا"ة تشتمل يف قّصة قصري  البارتج و يستخدم الباحث 
)ALBRETCH( منهج إجتماعي الّتارخيي. ١:ومنهجها منها)Metode Sosial Historis (ج هومنه :

و . يتضمن من نوع دراسة وصفي صاف عن الّتاريخ إجتماعي و نوع حتليل يستخدم يف الّنص اديب
لفهم زمان املاضي و جيرب لفهم زمان املستقبل علي األساسي : اهلدف من هذا املنهج هو 

ز يف إّن هذا املنهج يركّ )Metode Etnografi(منهج أتنوغرافيا . ٢. األحداث و تطّور يف زمان املاضي
تمع و ألن أعطي درسة وصفي عن الّرتكيب  تمع و طريقة احلياة  الوقت احلاضر سري املعيشة ا

تمع يف البحث لطّريقة املقابلة من بعض خمرب و مراقبة ا تمع  .اإلجتماعي و الثّقافة يف ا



يوجد عن العناصر الذي: بعد إجراء هذا البحث اجلامعي حصل الباحث علي النتيجة 
ويعرف ايضا . تشتمل يف هذه القصة القصرية منها العناصر الداخلية والعناصر اخلارجية

موضوع، احلبكة،الشخصية، البيئة، األمانة، وجهة : الباحث أنواع العناصر الداخلية منها 
يوجد الباحث عن العناصر .لتوفيق احلكيم" أرين هللا"نظر، أسلوب اللغة يف قصة قصرية 

خلفية جمتمع يف ,خلفية مؤلف : :ه القصة القصرية ومنها العناصر اخلارجية اخلارجية يف هذ
يوجد الباحث عن القيم .لتوفيق احلكيم" أرين هللا"قصة، حمتوي قيم يف قصة قصرية  
القيم الدينية، القيم اإلجتماعية والقيم األسروية وهذا : تشتمل يف هذه القصة الصرية منها 

.هذه القصة القصريةالنتائج من حبث الباحث يف



ABSTRAK

Amirur, Rijal A. 11310009. Analisis Struktualisme Genetik dalam cerpen

“Perlihatkanlah Allah kepadaku” karya Taufiq Hakim. Skripsi, jurusan Bahasa dan

Sastra Arab, Fakultas Humaniora, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing : Dr. Wildana Wargadinata, Lc. M,ag

Kata Kunci : Struktualisme Genetik, Cerpen Perlihatkanlah Allah kepadaku

Penelitian Struktualisme Genetik memandang karya sastra dari 2 sudut yaitu unsur

intrinsik dan unsurr ekstrinsik dalam karya sastra. Pada dasarnya teori ini diawali dari kajian

unsur Intrinsik sebagai data dasarnya dalam meneliti. Teori ini menekankan hubungan antara

karya dengan lingkungan sosialnya. dalam masyarakat sesungguhnya manusia berhadapan

dengan norma dan nilai, dalam karya sastra juga dicerminkan norma dan nilai yang secara

sadar di fokuskan dan diusahakan untuk dilaksanakan dalam masyrakat. Pada prinsipnya teori

Strktualisme Genetik menganggap karya sastra tidak hanya struktur yang statis dan lahir

dengan sendirinya tetapi merupakan hasil strukturasi pemikiran subjek dengan situasi sosial

tertentu.

Adapun Permasalahan  dalam penelitian ini adalah “Apa saja unsur-unsur yang ada di

dalam cerpen “Perlihatkanlah Allah kepadaku? Dan “Apa saja nilai-nilai yang terkandung

dalam cerpen “Perlihatkanlah Allah kepadaku?. Dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk

mengetahui unsur-unsur yang ada dalam cerpen “Perlihatkanlah Allah kepadaku, dan untuk

mengetahui nilai-nilai yang ada dalam cerpen “Perlihatkanlah Allah kepadaku. Penelitian ini

menggunakan Metode tawaran Albrecht yaitu : 1. Metode Sosial Historis yaitu metode

penelaahan dari sumber-sumber lain yang berisi informasi mengenai masa lampau dan

dilaksanakan secara sistematis. 2. Metode Etnografi utama metode kehidupan masa kini yang

dijalani oleh masyarakat dan cara hidup suatu masyarakat dan untuk memberikan

pendeskripsian  tentang struktur sosial dan budaya suatu masyarakat dengan melakukan

wawancara dengan beberapa informan dan observasi partisipasi dalam kelompok yang

diteliti.

Setelah melakukan penelitian ini, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa cerpen

“Perlihatkanlah Allah Kepadaku” mengajarkan nilai-nilai spiritual dan nilai filosofi yang ada

dalam kehidupan sehari-hari kita sehingga kita dapat memahami benar arti dari hakikat

kehidupan yang sebenarnya. Yang tidak hanya fokus untuk mencari kehidupan dunia belaka



akan tetapi di sertai dengan mencari kehidupan akhirat saja. Dan dalam cerpen juga

mengajarkan kita nilai-nilai kekeluargaan dalam lingkungan keluarga dan nilai-nilai sosial

yang ada disekitar lingkungan kita.



ABSTRACT

Amirur, Rijal A. 11310009. analysis of genetic structure at the story “let me see Allah

SWT” written by Taufiq Hakim. Undergraduate thesis, Arabic Literature Departement,

Humaniora faculty,  Maulana Malik Ibrahim Malang Islamic State University

Mentor : Dr. Wildana Wargadinata, Lc. M,ag
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Based of this Undergraduate thesis, Genetic Structure divide literature work into 2

parts they are intrinsic element and extrinsic element. Basically, the main device in this

Undergraduate thesis is all of things about intrinsic element as the most important part. And

this theory prioriate the relationship between  literarute work and its social environment.

Beside that, in the society, all of people have rules which is must obeyed with them. And also

in literature work, there are many rule consists of some value, that must be done by all of

people in a society. The conclusion is genetic structure theory not only a statis structure but

also it’s a result of some idea in a certain  social condition.

The questions in the research is “ what are the elements of this story Let me see Allah

SWT? “ And ” what are the value which is consist in the story Let me see Allah SWT? “. The

purpose of this research are to know the elements that consist in Let me see Allah SWT story

and to know the value that consist in Let me see Allah SWT story. In his writing, the writer

uses Albrecht’s Bargain method, and the way is : 1. Social History method is the research

from many sources that consist of historical information. 2. Main Etnography method is a

modern society life and how they live in their society based of this method we find some

information about their social structure  and culture by doing an interview to informan from

the sample.

After doing all these stages, the conclusion from the writer is Let me see Allah SWT

story teach us about spiritual and philosophy value in our life. Because of that we understand

the mean of our life. Not only prioriate the world life, but also for hereafter life. Another

value from this story is how to live harmony with a familial value and social value which is

consist around us.



١

الباب األّول
مقّدمة

خلفية البحث.  ١
تنظر دراسة بنيوية توليدية بصناعة األدبية من اجلهتان منها عناصر الداخلية 

لبحث عناصر الّدحلية  . وعناصر خارجية يف نّص األديب يف أّول هذه الّنظرية يبدأ 
وبعدذالك هذه الّنظرية تصل انواع العناصر بواقع . كمعلومات األساسية يف البحث

تمع يف ذلك الوقت . قرتح هذا الّتقريب هو لوسييان قولدمان كأديب فرنسيأّما م. ا
عادة الّرتكيب املؤّلف من الّنظر العامل الّنظرية عن تشديد هذه .هذا الّتقريب يستطيع 

لسلوك و قيمة، و يف العالقة بني صناعة و  تمع إّن اإلنسان يقابل  تمع، يف ا بيئة ا
عرتاف تمعنّص األديب يدّل علي السلوك وقيمة  لّتنفيذ يف ا مبدأ . ويرّكز و يسعي  

بنفسه هذه ,تركيب ومتوّلدهذه الّنظرية التوليدية بنيوية تعتقد نّص أديب ليس متعادل
١.الّنظرية من إنتاج تركيب الفكر شخص حبالة إجتماعي معّني 

هل يقّص عن القّصة األب وابنه الذي ميلك عالقة أهال" أرين هللا"يف قصة قصرية 
ه هو ال ينسي يذكر هللا، . قوّي بينهما ذات يوم حينم مها جيتمع يف بيتهم، كّل ما يقّص ا

ويقول إبنه ذاكيا . هللا و هللا ألنّه لكّل شيئ يعطيه الينا مجيعا ونشكر هللا عّز وجّل قال أبوه
ل األسئلة ابنه ويتأّمل األب بسه" أرين هللا"أيب أتنظر هللا يف حياتك ؟ و: "وماهرا  مباشر 

إبين ؟"ويف سكوته يناجي األب ايل إبنه  نعم، أرين "وجييب اإلبن " هل تريد ان تراك هللا 
يب مره اإلبن أبيه ألن أجيد هللا ويسافر ليجيد هللا" هللا  وحينما ينجح . وذالك الوقت 

٢.األب بوجود هللا ألن أرين هللا

١ .Suwardi Endraswara“Metodologi Penelitian Sastra” (Yogyakarta : Pustaka Widyautama, ٢٠٠٦)
hlm ٥٥.
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٢

فية يف هذه القّصة وتصوير عن عناصر ولذالك هذا البحث تبني عن عناصر العاط
ذه القّصة وال تنسي أيضا تبني عن البيئة إمجاعية  الّدخلية وعناصر خارجية اليت تتعلق 

نستطيع أيضا ملعرفة التعريف من نظرية بنيوية توليدية لوسييان . ويف ذلك وقت
٣قولدمان

الثاين ألن يريد وإختار هذا البحث ألن هذه النظرية تساعد يف التحليل حبثه و 
لتحليل هذا  عالم عميق عن هذه النظرية وهذه النظرية هلا عالقة جدا  الباحث 
البحث وأراد الباحث ان نعرف العناصر هذه القصة القصرية أما العناصر الداخلية او 
العناصر اخلارجية وأراد الباحث ان نعرف قيم هذه القصة القصرية منها قيم الدينية، قيم 

تمع وقيم أسراوية اليت تتضمن يف الاجتماعي لتوفيق " أرين هللا"قصرية القصة ا
.احلكيم

أسئلة البحث.٢
:      يقّدم الباحث أسئلة البحث فيما يلي 

لتوفيق احلكيم ؟   " أرين هللا"ما العناصر اليت تشتمل يف قّصة قصرية . ١
لتوفيق احلكيم ؟   " أرين هللا"أي قيم حتتوي يف قّصة قصرية . ٢

أهداف البحث. ٣
:مهاميلك هذا البحث هدفني

لتوفيق احلكيم" أرين هللا"ملعرفة العناصر اليت تشتمل يف قّصة قصرية .١
لتوفيق احلكيم" أرين هللا"قيم اليت حتتوي  يف قّصة قصرية الملعرفة .٢

٢٣. نفس المرجع ص. ٣



٣

حتديد البحث. ٤

: هذا البحث واسع لنطق فلذا حّدد الباحث هذا البحث ثالثة موضوع منها إنّ 
حتليل . ٣تعريف عن النظرية التوليدية البنيوية ال.٢اخلية و خارجيةعالقة عناصر الد.١

ت يف قّصة  موضوعا لبحثه ودراسته ها الباحث فلذالك إخرت " . أرين هللا"قصرية البيا
جلامعة اإلسالمية احلكومية موالىل يف كلية اإلنسانية للحصول على درجة اجلامعية األو 

.ملك إبراهيم ماالنج
فوائد البحث. ٥

:أّما فوائد هذا البحث منها 
لتطبيقه يف قصة قصرية : للباحث .١ أرين "لتوّسع معرفة عن الّنظرية التوليدية بنيوية 

.لتوفيق احلكيم " هللا
ملساعدة يف فهم قصة قصرية وتعّمق يف دراستها : ا ادلشعبة اللغة العربية و .٢

لبحث األديبو  .مساعدة يف البحث الذي يتعلق 
.ليجعل هذا البحث كمراجع يف حتليل األدب عريب ملختارت كتب فيها: ملكتبة .٣
.حصول على درجة اجلامعية األوىل لشروط : جلامعة .٤

دراسة السابقة .٦
توليدية  لدرسة السابقة للبحث ال سيما بنيويةقد كثر مبحث عن األديب إجتماعي و 

جد الباحث عن الدراسة السابقة قد و . عن األدب إجتماعي الذي يدرس الّنص اديب
لدراسة السابقة منها و  :يوجد بعض من البحث يتعلق 

دراسة التوليدية بنيوية وقيمة الّرتبية يف الروية نور . ١٢٠٩٠٦٦شريف الّدين، .١
علوم الّرتبية، جامعة اجلامعي، قسم علوم الّتعليمية و حبث.هرياقمر ألندرييا

٢٠١٣٤يويل . ماريس سوراكر١١

٤.٠٩.٣٦jam٢٠١٥mei٢٦diunduh pada tanggalcom.blogspot.amrina.www//http



٤

ن سونندا، الّنظام القدرة و .٢ أطروحة ، )  دراسة توليدية بنيوية(الّسياسة عد
S٢٠٠ ١٠٠ .٢٠١٤اللغة لدرجة املاجيستري جامعة دمحميّة سوراكارطا . ٠٢٩٢

زوليخاء يف يوسف عليه السالم و ، قصة حمّبة٠٣٣١٠١٤١خري الوحيودي، .٣
يف شعبة اللغة العربية ، حبث اجلامعي،)دراسة توليدية بنيوية(سورة يوسف 

جلامعة اإلسالمية احلكومية موال ا يف كلية العلوم اإلنسانية والثقافة  وأد
. ميالدية٢٠١٠عام , ملك إبراهيم ماالنج

جحة، .٤ عار الصعاليك اجلاهلية ، عناصر الدخلية يف األش٠٣٣١٠٠١٦سيت 
ا ،)دراسة التحليلية بنيوية التوليدية(لعروة بن وريد  يف شعبة اللغة العربية وأد

ملك  جلامعة اإلسالمية احلكومية موال يف كلية العلوم اإلنسانية والثقافة 
.ميالدية٢٠٠٨عام , إبراهيم ماالنج

يوية يف شعر الضياء ، الدرسة التوليدية البن٠٣٣١٠١٠٦حمّمد زين الّدين، .٥
ا الالمع لسّيد عمر بن حمّمد بن سامل بن حفيظ، ، يف شعبة اللغة العربية وأد

ملك  جلامعة اإلسالمية احلكومية موال يف كلية العلوم اإلنسانية والثقافة 
.ميالدية٢٠٠٧عام , إبراهيم ماالنج

لتوفيق " رين هللاأ"مل جتد الباحث حبث عن القصة, ومما سبق من الدراسات أعاله
.احلكيم بدراسة حتليلة بنيوية توليدية

منهج البحث. ٧
لبيان كل املشكالت يف هذا البحث فكان الباحث حتتاج إيل طريقة اليت تنهج يف  

ملساومة البارتج . كتابة البحث و )ALBRETCH(وهذه الّنظرية بنيوية توليدية تستخدم 
:طريقة البحث فيه كما يلي 

)Metode Sosial Historis(إجتماعي الّتارخييمنهج .١



٥

ع حتليل نو وصفي صاف عن الّتاريخ إجتماعي و يتضمن من نوع دراسة: هومنهج 
لفهم زمان املاضي و جيرب : اهلدف من هذا املنهج هو و . يستخدم يف الّنص اديب

.تطّور يف زمان املاضيساسي األحداث و لفهم زمان املستقبل علي األ

)Metode Etnografi(منهج أتنوغرافيا .٢

تمع و إّن هذا املنهج يرّكز يف الو  تمع ألن قت احلاضر سري املعيشة ا طريقة احلياة 
لطّريقة املقابلة  تمع  أعطي درسة وصفي عن الّرتكيب اإلجتماعي و الثّقافة يف ا

تمع يف البحث .من بعض خمرب و مراقبة ا
مخسة مبادئ )Metode Etnografi(و منهج أتنوغرافيا  و منها كما سفرديل ينطلق 

:يلي 
لطّريقة .١ فّن الوحيدي يعين حينما الباحث يستطيع يستخدم انواع فّن البحث 

.معّية
.تعيني اهلويّة الوظيفة هي البّد للباحث ان يبحث خطوات الرّئيسية يف البحث.٢
لطّريقة مت.٣ .تابعالّتنفيذ هذه اخلطوات الرّئيسية الزم 
لطّريقة حقيقة و ليس لّتدريب فقط.٤ .التنفيذ املقابلة 
٥.الّتصفية املسئلة، إّن الباحث البّد عليه ان اعطي املخرج.٥

٥Jabrohim “Teori Penelitian Sastra” (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, ٢٠١٢) hlm. ٦٧
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الباب الثّاين 
اإلطار الّنظري

التعريف األدب العريب.أ
مناليومأيدينابنيالذيالعريباألدب:عامةكلمة العامة األدب العريب كلمة

مدنياتوارثفهومجة،شعوبأدبألنهجدٍّاغينعصر االحنطاط؛حىتاجلاهلي
اهلاعديدة ا وخياال اوفلسفتهاوحكمتهاوأفكارهاتصورا كانلقداالجتماعية،ونظر

شيًئا منهاكونتمثاملختلفة،املعادنفيهاصهرتاليتلبوتقةأشبهالفتح اإلسالمي
معربهوبلاألمم،كلبهمتراجتماعيطورالبداوة:البداوةأدب.اخلاصبطابعهامطبوًعا

خاصةطريقةاحلياةيفوللبداوة.مدنيتهامستمهماأمةكلبهمتربد أنالاحلضارةإىل
الفكر؛يسبقواخليالاخليال،وليدألن الشعرشعًرا؛عهدهأوليفيكونخاصوأدب

المنهالفينونعينالنثرخبالف.نشأتهالغناء منذعلىمفطورواإلنسانغناءالشعرألن
البدويفعقليةاملنطق؛منينفرالتفكريوالبدوي قليلالفكر،وليدفإنهالتخاطبلغة

بةسريعة األدبيفهذاليس.مفازةإىلمفازةمنليلة وضحاهابنيكانتقالهاالنتقال،وَّ
اعهديفأمةفكلفقط،العريب ايكونالبداو احلضارةإىلانتقلتشعًرا، ومىتإالأد

شيدتلكغريرخيهامنحتملال فإذا.وجمدهافخرهاكلترى فيهااليتالشعريةاأل
ومدبريواحلكماء والقادةالساسةجتدالاألمممنوغريهمالعرببداوةعهديفحبثت

١.الشعريفإالوعواطفهم وحكمتهمالبدوأنظمةجتدوالشعراء،إالاالجتماعيةالشئون

مث بدويةكانتأمةلكلالقويةاالجتماعيةاحلياةمظاهرأولفالشعر:الشعر
نية،فاألمةحتضرت، امظاهرأولمثًال،اليو فاحلضارة بنت البداوة .الشعراألدبيةحيا

ربيعةأيببنعمركاناملتبدِّي، فلوال أمرؤ القيس مااألدبربيبواألدب املتحضر هو
السامية، وكان الدروسعنهتلقىمنتقًال منربًاالشاعركانلقد. نواسأبووبشار، وال

ريخ نشأته وتطوره وسري مشاهري رجاله وخطوط أويل من صورهممارون عبود .١ . مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة. أدب العرب خمتصر 
٣٥. ص٢٠١٤



٨

األلبابيفيغرسهااالجتماعية البدوية، بلبادئاملالعقوليفسيده وهو الشاعر يزرع
األممآدابيفالنثرأما:النثر.شعرهميفجتدهاالبدويةاحلياةيفالعلياءاملثلغرًسا، فكل

ثريًاالنثرله ألنأثرفالاملتبدية ملأيًضا، ولذلكحفظًاالنفوس من الشعر، وأقليفأقل 
االهتمام تستحقالالكهانسجعفقرات منبعضالبدوي إالالنثرإلينا منيصل

.واحلفظمبنزلة الشعر من حيث التأثرياألمثال،  فهذهخالواالعتبار، ما
والأصولبالالسليقةساذًجا، تلقيهعهدهيف بدءاألدبيكون:األدبتطور
إيل البساطة منها إىلأقربصدره بعبارةيفكلما جاشفكرتهاإلنسان عنقيود، يفصح

عنتنميق، بعيًداوالنقبالا طبيعتهإليهكما توحيالفصاحة والتأنق يف التعبري يوردها
وتعمًال تصنًعاأكثرالشعركذلك، أليساألمردامما:سائلسألوإن.والتكلفالفن
موجوًدا، كانالنثرإن:جنيبنثًرا؟ فعليهفكرهعنالبدوييفصحملالنثر، فلماذامن

كالشعريتناقله الناسوالحيفظختاطب، ومثل هذا الكالم اللغةأيفين؛غريولكن
الغناء، واألغاينمنضربقلناكماالشعرأنوكما.فبادوتدوين حتفظهكتابةليبقى، وال

شعًرا، يتناشدهاندعوهااليتاملنظمةبصورتهأدبهالبدوياألعمار، فلذلك أبدىطويلة
.العربديوانالشعر:قالواولذلكجمالسهم، يفالناس

نالقدمية؛األممآلداباألمنياحلافظهوالشعرإنأجل م، يفكاليو إلياذ
ميفوالعربان إلينا ونوَّعته، فوصلوهذَّبتهصقلتهعديدةأطواراألدبعلىمرَّتوقد. تورا

.يف أرقي أشكاله
أنواع األدب.ب

.ووصفيإنشائي:نوعانواألدب
صاحبه ينشئهالذيالكالمقوة، وهوأدباإلفرنجويسميه:اإلنشائياألدب.١

والعصر، لبيئةيتأثراإلنشائيفاألدب٢.الصرفاحلقاألدبوهوونثًرا،نظًما
ء.واجلديدالقدميوالبيئة، يتطور بتطورمها، وفيهالعصرمرآةفهو :قسمانواألد

٣٧. نفص املرجع ص.  ٢



٩

جبارها، اليهمه غضب الناس الشخصيةقويروحه، فهومنقطعةأدبهقسم
اجلمهور، رضايهمهوقسم.وامشِ كلمتكقل:قوهلمحدعلىرضوا، فهوأم

ء.بشيءنفسهميثلميثلهم والفيه، فهويفنونوالفيهمشخصيتهيفين فاألد
العلماء، فإنك الويؤلفون، خبالفيكتبونفيماشخصيتهمتلتمسعموًما
.أيديهمتهخطشخصيتهم فيماتلمس

رخيًا، بل هو النقد وحتليًال شرًحااإلنشائياألدبيتناول:الوصفياألدب.٢ و
اإلنشائي األدباآلداب، فبينماريخنسميهماهوالوصفياألدبإن. بعينه
علًما يكونيكادالوصفياألدبفيه، نرىدخلإنالعلميفسدهكله يكادفن

كليفالوصفي قدمياألدب.والذوقالبحثوالفن، بلالعلممزًجيا منأوكله
ءأنشأ.زاهرةومدنيةإنشائيهلا أدبكاناليتاألمم فنوالعلمبالأوًال األد
مستنتجينها لألدبواألصوليضعون القيودفجاءواالناسارتقىتقدم، مثكما
فاألدب.شيءولكلشيءكليفالغريزية، والقواننياألقدمنيأقوالمن

ين ت اجلمعيكنكله، وملفنٍّاعهدهأوليفكاناليو والرتتيب واستنباط النظر
فعل الرومان،الرابع، وكذاكالقرنيفإالللنقد والبيانوالقواعداألصولووضع
استنبطالعباسيني، مثوبعضواجلاهليوناإلسالميونأنشأ.العربفعلوكذا

تاألصولالعباسيون املتأخرون .والنظر
التاريخ األديب.ج

منكغريههومتكلًفا، بلعلًماوليسقدميعلماألدبريخإن:األدبريخ
كان.ويرقىوينحطويتغرييتطورالبشرية، فهوحلياةيؤثرمامتأثر بكلالعلوم والفنون

ع ونثر، مثشعرمنالكالممأثور:العديدةأطوارهيفأدببكلمةيفهم هذايفُتوسِّ
مثعلوًما كثرية،عمَّ البياين، مثوالنقدكالبالغةخاصةعديدةعلومفيهاملوضوع ودخل

.ونثرًاالكالم نظًمامأثور:اليومبهنفهمماإىلالتحديدهذاوعادالتمددبعدتقلص
رخيهيلمأناألديبوتفهُّمه، علىاألدبولِتذوُّق فهمهيعني الطالب علىهذابتارخيه، و
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تعداألدبية اليتالكتبيفوالتنقيبالبحثمئونةيكفيهإنهوتعب؛ أيبدون عناء
ريخ.للمتأدبنيالطرقأقربقادوميةاألدب ريخإن:الكالمملئات، وقصارى و

املتأدب أن يكتب يف التاريخ غرييستطيعالإنهاالتصال؛ أيكلألدبمتصلاألدب
ايكتبهاالتواريخ، فقدبقيةاألدب، خبالف ملوضوعويدو .  ويفهمها من ليس له عالقة 
اجلاهلي،الطورعديدة؛ منهاطوارندرسهالذيالعريباألدبمر:العريباألدب

ثرواكلمناجلاهلينيحياةلناقصائد متثلإالالطورهذامنإليناومل يصل مناحيها، فما 
أمثال تبنيالكالم، إالسبقكماشيءمنهيكنفلمالنثرأما.أكثروصفوهأكثربه

ا،احلياةلناضروب مث.بهالكهان مما يعتدسجعأظنمعدوًما، والكانالفينفالنثروألوا
هضمها العربمتعددةحبضاراتاجلديد، مثلدينكثريًاثرالذياإلسالميالطور
اإلسالمي، أواجلاهلياألدبعنالبحثجمالاآلنليس.مخاصةحضارةمنهاوألَّفوا

ً لكلسنفردإمنا األدبتطورعنعامةكلمةفنقولاآلنبعد، أمافيماخاصٍّامنهما 
ثرهالعريب .وفتوحهمسلطتهمأجنحةعليهمالعرببسطعندمااألممآداببغريه منو
يف أشعارهمنلمحهااليتحكمتهمفمامذهًبا،تسمىأنتستحقفلسفةاجلاهليةيفليس
ا،احلياةيفمفكرلكلتعرضأفكارخطراتإال نغايل—حنن العربولكنناوشئو

:قالألنهدروين؛مذهبعرفاملعريإنقلناحىتشيء،بكل
حيوان متحدث من مجاد والذي حارت الربية فيه 

:العصرلقولههذاكعلماءالفلكبعلمخبريوإنه
ن الدهرولنا الرملريخ من  تقادحد مطف وان علت 

لفرتاق مشل  الرهينة  آلحدوالثر حيت تعد 
:قالألنهوالغواصاتالطياراتعنتنبأوإنه

ورعتم يف اجلو ذات اجلناح أقلقتم السابح يف جلة 
واحدة، قليلنغمةهواملعاين، بلغزيروالاملواضيعمبتنوعليساجلاهليفالشعر

الشعراء األموينيمنبعدهمجاءمنوأبوابهالشعريفتصرَّفوقد.والتنوعاالبتكار
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وسنقول. بتطور العصورالشعرفتطورهذا،عصرحىتبعدهمجاءوالعباسيني، وَمن
األدب.يومنا هذاحىتاجلاهليةمنالعريباألدباثراليتاألممآدابيفكلمة

ثريه دانواالفرسفكثريون منالفرس،العربشعراءيفجليٍّاواضًحاأثرهيظهر:الفارسيو
ءشعراءهؤالء ظهرومنفتعرَّبوا،أمرهمعلىالعربغلبهمعندمااإلسالميلدين وأد
رًاتركواكثريون .ولغتناخيالنايفملموسةآ

موتراكيبهمعربية،ألفاظهمالفرسالعربفشعراء يهمخياهلم ومعانأماأيًضا،وأوزا
اللغة،أما.الساللةمناملكتسباملنطقيالتسلسلأكثرهمشعرويفففارسية،وروحهم
إليهادعتبدوية صحراويةألفاظغريلغتهميفيكنملفارسبالدالعربافتتحفعندما
يفعندهمتكنململسميات شىتعديدةأمساءخذواأنفاضطروااالجتماعية،حالتهم

م، منبدوالحتصى،الألفاظًافأخذوا منهاإليهمالدولأقربفارسلغةإىلفعمدوابداو
.أللفاظثرواكمالتعابريثروايكونواأن

االفرس؛منكثريةحكًماالعربواقتبس:احلكمة.أ الذيالعقل العريبمنقريبةأل
.العميقالبحثحيبال

العريب،شعرهمعليهاووقَّعواالفارسيةاألنغاممنكثريًاالعربأخذ:الغناء.ب
جمالس الغناءكانتوقدلسماعه،واالجتماعالغناءجمالسصورةذلكتبعمث

واحتجابالندماءتسميةمث.وينقدالشعرخرييُعَرضفيهاأدبيةمساجالتجمالس
اخللفاءحضورإىلاألمرآلمثملوك الفرس،عادةعلىجرً بستارةعنهماخللفاء

.التجردحىتالندماءمع
ثر:الكتابةأسلوب. ج الكاتب احلميدعبدأنشأهالذيالكتابةسلوبالعربو

٣.بعدهاألساليبأصحابكلبذلكفتأثرمدرستهعليه وجرت

تعريف القّصة القصرية  . ب

٣٩. نفس املرجع ص. ٣
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للقّصة . يتناول فيها جانبا من جوانب احلياةهي عمل اديب يقوم به فرد واحد و 
سوق الكالم مان على إتباع اخلرب بعضه بعضا و مها يقو نيان، أحدمها السرد و اإلخبار، و مع

نيهما الفّن األديب الذي جيعل هلا  الله الشخصيات تركيبا معينا تتحرك خ((شيئا فشيئا، و 
تدبري حمكم من خارج عناصر القصصية على خطة مقصودة، و ترتابط الوتنمو احلوادث، و 

فأما القّصة مبعنها العام أي )). حياة الفّصة نفسها، أي بقصد من القاص وتدبريه ووعيه
قدم اإلنسان نفسه، نشأت بنشوئه وروت أحالمه مبعين السردي واإلخبار فهي قدمية 

لفن أما القصة مبعناها اخلاص أي مبعين او . وتصوراته عن اآلهلة والعام والطبيعة وما ورائها
الطباعة ونشأت بنشوء األديب فهي وليدة القرن التاسع عشر أوما قبله، ظهرت بظهور 

فّنا أدبيا له طرائقة املختلفة تطورت حّيت غدت مث منت و انتشار الصحافة، القوميات و 
٤.حدوده املرسومةو 

احلديث(Wallter Allen)يري الرتألنو  أن القصة أكثر أنواع االدبية فعالية يف عصر
ا جتذب القارئ لتدجمه يف احلياة املثل اليت يتصورها  لنسبة للوعي األخالقي، ذلك أل

ينا من املعرفة ماال يقد ا  ر الكاتب كما تدعوه ليضع خالئفة حتت اإلختبار، إيل جانب أ
اد وعمق تبسط أمامنا احلياة اإلنسانية يف سعة و امتدو . علي هبته أي نوع أديب سواها

.تنوعو 
ا العامة حكاية تتسلسل أحداثها يف حلقات كحلقات فقرأت الو  قصة يف صور

هذا التسلسل ، و (Forster)الظهر أو كدودة األرض تتموج أجزاؤها يف تتابع كما يقول فرستري
مع ذلك فليس الزمن وحده هو الذي يعتمد عليه ن تطور األحداث ينتظمها الزمن، و يتضم

ال خراج قصة قيمة يف مفهومنا احلديث، ذلك أن تطور القصة، وال يكفي عنصر الزمن 
يف قصة الزمن وحده مل يعد يصلح ليكون بطال لقصة تتابع أحداثها كما هو احلال 

أحاديث الزوجات العجائز ) أرنولد بنيت(، أو القصة )السالماحلرب و (تولستوى اخلالدة 

رخيه "دمحم سعد بن حسني . د.٤ ض )"(العصر احلديث(أألدب العريب  لّر ض قسم األدب بكلية اللغة العربية  ) ١٤٠٥الّر
٧٣. ص
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The Old Wives Talesأمهيتها وختتلف زمن عناصر أخرى تتفاوت بل تلعب إيل جانب ال
ن لكنها علي حال ال ختلو من روح االسطورة أو مختالف الكاتب واجتاهه و طريقته، و 

أحاسيسينا الفطرية اليت استجابت لألساطري يف أطوار ذلك الشيئ الذي خياطب ميولنا و 
يشد يستهوي ويشوق و اإلنسانية األوىل، ألنّه حيمل يف طغيانه عنصر اإلغراب الذي 

ط خفي سحريالقارئ إلي ٥.ه بر

نقتصرمنها علي ما هو أقرب إيل القّصة هذا الفن تعريفات شيت، و عرف نقادو 
تروي نثرا وجها من وجوه النشاط جواهر القصة احلديثة، فيقول تشاورلنت أن القصة حكاية 

احلركة يف حياة اإلنسان، فخري هلا أن تقص قصة عادية عن اإلنسان العادي احلقيقي كما و 
براعتها أن تروي وإذا فروعة لقّصة و : ( ع املتكرر كل يوم، مث يقول حياته يف عامل الواقجتري 

). حكاية احلوادث املألوفة الواقعية اجلارية
عند أشد الوقعيني متكاال تروي الواقع كما هو، امنا تؤلف من الواقع وهي مع ذلك و 

م الناس العادينيإن كانوا حقا من يعمل فيه خيال عمله، فأبطاهلا و بناء يف أحواهلم و حيا
.لكن تربطهم شبكة من احلوادث، كاملة اخليوط حمكمة النسيجاليومية، و 
إذا كانت احلياة تعرض ظواهر احلياة اإلنسانية وسلوك الفرد أو األفراد فإن القصة و 

، تتعذلك بل تنعقب اإلنسان يف سلوكه و ال تقف عند  مقه إيل أدق التفصيالت أحيا
اخلواتيم، موغلة يف دخيلة النفس حينما النهاية، رابطة بني املقدمات و تبعه منذ بدايته إيلتو 

ره اخلارجية أحيا ا أثناء وقوع احلدث، مستعرضة آ .تبسط مكنو
هي فن، أو عمل فين مع صنعة وهي لذلك عمل معقد وبناء مرتابط حمكم، و 

لفرنسية لقصة القصرية و منها ا: يل أنواع ويقسمون القّصة إ. واألحكام Conteتسمي 

يقتصر فيها علي حادثة أو يضع حوادث اتب جانبا أو قطاعا من احلياة، و يعاجل فيها الك
مقوماته، علي أن املوضوع مع قصره ينبغي أن ألف منها موضوع مستقل بشخصياته و يت

٤. ص٢٠٠٦: اإلسكندرية الناشر منشأة معارف جامعة"دراسة يف القّصة العربية احلديثة"رغلول سالم .د. ٥
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ضجا من وجهة التحليل واملعاجلة، و يك ما  ال أمامه هنا تتجلي براعة الكاتب،ون  فا
. ضيق حمدود يتطلب الرتكيز

فيهايعاجل و ، تتوسط بني األقصوصة والرواية،Nouvelleلفرنسية و Novelالقّصة و 
س هنا من أن يطول الزمن، ومتتمد الكاتب جوانب أرحب مما يعاجله يف األّويل، فال

. يتوايل تطورها يف شيئ من التشابكاحلوادث و 
، يعاجل فيها املؤلف موضوعا كامال أو Romanلفرنسية الرواية و والنوع الثالث هو 

مة واحدة أو أكثر، فال يفرغ القارئ منها إال وقد أمل حبياة البطل أ و أكثر زاخرا حبياة 
أن يكشف ميدان الرواية فسيح أمام القاص يستطيع فيه األبطال يف مرخلهم املختلفة، و 

٦.ادث ان تستغرق من الوقتجيلو احلو الستار عن حياة أبطاله و 

ختالف ثقافة كاتبها وميوله، و خيتلفو .١ من أحداث اذا تناول القاص حدموضوعها 
يت اختالفه عن غريهاحلياة أخضعه ألسلوبه وفكره و  مثّ هو ينقل لنا صورة من . من هنا 

يت الفرق بني صور احلياة ندركها مم القصة ا نقرأ يف قصته إدراكا عقليا، ومن هنا 
.املسروحيةو 

والقصة حدث أو أحداث قد تكون من واقع احلياة وقد تكون متخيلة ولكنها ممكنة 
ا نوع من العبث الفكرى جيب أال ) الالمعقول(الوقوع، أما القّصة يف أدب ما يسمي ب ّ فإ

٧. يلتفت إليه خللوها من الفائدة

أنواع القصة.١
:أنواع القّصة ثالثة منها و 

ا وتكتب يف صفحة أو صفحتني و األقصوصة .أ بتعدد ال يسمح ميدا
.الشخصياتاألحداث و 

.تكتب من فصل واحد عادةالقصة وهي أطول من األقصوصة و .ب

٥. ص. نفس املرجع. ٦
٧٣.ص. نفس املرجع. ٧



١٥

ا بتعدد األحداث و .ج الشخصيات أكثر من الرواية وتعدد فصوهلا ويسمح ميدا
.القّصة

:أما عناصر القصة أربعة منها .٢
.ث العمل القصصيوهو الذي تدور حوله أحدا: احلدث .أ
يت بعدهو : داية  الب.ب .هي اليت يكون فيها عمل القاص ممهدا 
يتأزم املوقف لنقطة اليت تشتبك فيها األحداث و هي او : العقدة أو التعقيد . ج

.يصبح يف شوق شديد إيل معرفتهتنطمس أمام القارئ، معامل احلل و ف
يت دفعة واحدة بل ميهد هلا مبا جيعلها طبيعية يسري و : احلل أو النهاية . د جيب أال 

يذهب شوقه آخر املطاف لكى التفرت عز ميته و فيها القارئ تدرجيها حّيت يعرف احلل يف 
. قبل الفزاغ من العمل القصصى

أّما يف الكتاب دراسات يف القّصة العربية احلديثة للقّصة عناصر تلتزمها، و ال ختلو 
حدث، والشخصيات، واحلوار، مث للجيدة هي الوسط أو البيئة، واحلبكة، و قصةمنها

ال تنفصل هذه العناصر بطبيعة احلال بعضها عن بعض، امنا ميكن عند و . األسلوب
ية كل عنصر منها طبيعة تتفاوت أمهو . مفردة حتليل كل واحد علي حدهاحلديث عنها

ا الفينالقّصة و  . لو
:الوسط أو البيئة .١

ا تبدو  لوسط أو البيئة اليت تدور فيها أحداث القّصة، وتتحرك شخصيا أ احلديث 
لفر  د وتؤثر يف تصرفاته يف وهي تعين جمموعة القوي والعوامل الثابتة والطارئة اليت حتيط 

ظهر يف القرن هذا العنصر يف القصص يعتمد علي ما و . احلياة، وتوجهها وجهات معينة
يل من توكيد ألثر البيئة يف تكييف احلياة اإلنسانية، فلم يعد أوائل القرن احلااملاضي و 

ا و اإلنسان سيد نفسه، كما ال ميكن أن نتائجها بل هو احللقة يعترب ظاهرة منبتة عن أسبا
ء، وهو عضو يف أسرة كبرية، و آلة تديرها يد  األخرية من سلسلة طويلة من األجداد و اآل

تمعئة أو يد ضخمة قوية هي يد الطبي تلعب البيئة دورا هاما يف بعض و . القدر أو يد ا
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بيئة املكان مبظاهره يدخل ضمن اللقصص يتفاوت بتفاوت نظرة القاص واهتمامه، و ا
اليها القيم املعنوية صورة املادية املختلفة، أو جمموعة هذه األشياء مضافا الطبيئية، و 

تمع االرسقراطية قد تكون البيئة علي هذه صورة األخرية طبقللمجتمع، و  ة من طبقات ا
.أو الوسطي أو الدنيا

كة القصصية، و يف حياة اإلبطال احلبالبيئة دورها يف تطور األحداث، و تلعب و 
تكون العنصر أو الظروف اليت متيلها عليهم، و صراعهم مع القوي املختلفة هلذه البيئة،و 

وهو رائد الوقعية يف القّصة ) ١٩٠٢املتويف سنة (السائد عند الوقعيني، فنجد أميل زوال 
الوقعية الفرنسية يرى أن العمل الفين قطاع من احلياة أبصر من خالل مزاج خاص، وهو 
ا أن العوامل اإلجتماعية اليت حتيط  خري من ميثل هذا الرأي يف قصصه، إذا فال خط 

نساء ليست شخصيات اإلنسانية من رجال وو : هي املؤثر احلقيقي يف القصة إلنسان
.سوي دمي مها بكاء

احلدث  .٢
ا ال تقوم اال به ـ و احلدث هو اقرت ان فعل بزمن، وهو الزم يفو  يستطيع القصة أل
أن يكتفي بعرض احلدث نفسه دون مقدماته أو نتائجه كما يف القصة -إذا أراد-القاص

يقول . لروايةالقصرية أو قد يعرض هذا احلدث متطورا مفصال مثال يف القصة الطويلة أو ا
:تشارلنت 

السائحة لعرض الفعل بكل أجزائه ودقائقه  إنه كانت ملا القصة الطويلة هي الفرصة 
كانت قصتها أروع حقا كلما استطاع استغالل هذه كان الكاتب القصصي أبرع وأجود، و 

.الفرصة السائحة
حلدث و تتفاوت القصص يف بيان هذاو  غريه يؤثر علي العنصر، فمنها ما يهتم 

يف القصص كما هو احلال يف قصص ألف ليلة وليلة، و يفنت يف غرضه يف صورة مشوقة،و 
.البوليسية
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إذ تقوم علي ) دار كيوال(من القصص املشهورة اليت يتغلب فيها احلدث قصة و 
سلسلة من األحداث الكبرية املتعاقبة، تشد القارئ اليها مسهورا بتعاقبها، مما قد يقف له 

.باشعر رأسه رع
أن للقصة إيل أن يفتعل األحداث و . ئعلي أن بعض الكتاب يعتمد كي يشد القار 

دة املفاجأة واإلغراب، وتضخيم احلدث مثل تدخل يدخل عليها عناص ر غري طبيعية، لز
دفات يف كثري من قصصنا املصااجلن واملردة يف قصص ألف ليلة وليلة و القضاء والقدر و 

.األحداث طبيعية أو كالطبيعيةاملناسب أن تسري و . احلديث
لي نطاق واسع يف عرة القصاص تستبني بصورة واسعة، و يقول تيمور، أن ظاه

تقصصنا احلديث، و  يقارف هذا القصاص مرهون بكل ما. ينبعوعها األصل هو الد
زاء ، وللشر جالعقوبة يف هذه الّدنيا كلتا مها آتية، للخري جزاء اخلرياملرء من أعمال املثوبة و 

.من وراء الغيب قوة قاهرة تنتقمالشر، و 
الزمن .٣

ن إن كاوالزمن الضابط الفعل، وبه بتم، وعلي نبضاته يسجل احلدث وقائعة، وحنن 
عاال يف كثري من الزمن اال أننا نتبني أثر الزمن عامال فال نستطيع إن نفصل بني احلدث و 

تالقصص الطويلة و  توى تربز عنصر الزمن قصة تولسومن أظهر القصص اليت اليت . الروا
قد أظهر لنا و ). زوال األجيال(زمن يف انطواء يبدو عامل الو ) احلرب و السالم(املشهورة 

شاالناس يكربونه والضعف ينتاب نيقوالى و Benettتولستوى مثل بنيت  .نيا
لزمن يرتك زمن، و هي متتمد علي قطاع املسافة كما متتد علي قطاع الو  االحساس 

احلرب (وبعد فراغ القارئ من . كالنغم يسري يف أحناء القّصةفوسنا شعورا مبهمايف ن
ره يف الرتائم، و ل) السالمو  خذ أو  ال نستطيع أن نتبني علي وجه الدقة ماذا حيركنا، توه، 

لتهيئة ملا سيأيت بعد مثل  لرغم من أن تولستوى كان مغرما  إذ ال حيركها تطور القصة 
ر راجعا كذلك ليس هذا الشعو . كان صادق صدق بنيت، و Scottوالرت سكوت 
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لشاسعة اليت أجري عليها أحداثه امنا جاء نتيجة للسافة الألحداث، وال الشخصيات و 
.هي روسيا كلهاو 

قليل منهم من جند لديه ن كتاب القصة اإلحساس املكاين، و جند لدي كثري مو 
لفراغ  واضحة يف عمل تولستوى مثل بصورةامتالك هذا االحساس يتو . Spaceاإلحساس 

صية الزمن مهوهكذا جند املسافة و . الكبري ٨.السالماحلرب و (ا اللذان ميتلكان 

هي تصور حياة لدمياس، و ) الفرسان الثالثة(و ) مونت كريستو(كذلك قصة 
املاكر الكاردينال الم بني أنصار لويس الثالث عشر و الفروسية و املؤامرات اليت حتاك يف الظ

.ريشليو
قصة مسري النسيم أو هادئة يسرية تسرى يف ال. تكون األحداث كبرية هائلة عنيقةو 

. تشويقتنظم أجزاءها، وتنفذ يف لطف و 
حني جاء العصر احلديث مل تكن كتابة القصة أمرا : القصة يف عصر احلديث 

ا ينش تمع العريب فلما صدرت صحيفة الوقائع بدأ كتا عض رون فيها بمعروفا يف ا
ت املقتبسة من كليلة ودمنه و ألف ليلة وليلة و  حنوها، مث اّجته الكتاب اىل كتابة احلكا

حلكاية، و حماوالت جديد ت شبيهة  مثال ذلك ماكان يكتبه عبد هللا الندمي يف ة لكنها كا
أت ختتل التقاليد اليت بدوكان يلح فيها علي العادات و ) التبكت و التنكيت(لساخرة جملته ا

تمع املصرى إذ ذاك لقصص الواردة يف القرآن مث اجته كتاب القصة إىل صوغ ا٩.يف ا
ت أخبار الصحابة رضوان هللا عليهم و من تبعهم، مث احلف و احلديث الشريالكرمي و  كا

ريخ العرب و  هذا يوضح اإلجتاه اإلسالمى الذي سادي يف مصر إذ ذاك نتيجة الواردة يف 
شتدادها ضد العريب و ليتللحمالت ا ١٠.املسلمنياحسوا 

١٤. ص. نفس املرجع. ٨
رخيه . ١١ ض الطبعة األويل ص١٤٠٥،هـ ) العصر احلديث(أألدب العريب  ٧٤.لّر

٧٤.ص. نفس املرجع. ١٠
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ت فكتبوا يف ذلك قصصا و  د ميدان القصص واحلكا كان الشاميون أول من إر
يث أرادو اإلصالح، لشيوع حاولوا فيها نصر الفضيلة علي الرذيلة لكنهم أفسدوا من ح

يدها وحياكون ية وبدأ الناس حياولون تقلترمجت القصص األجنبو . اجلنس واجلرمية فيها كتبوه
) زينب(حملمد لطفى مجعه مث ) وادي اهلموم(كان أول ما ظهر يف ذلك القصةنسجها و 

رىب كانت عمد بعض الكتاب إيل إختيار مناذج جيدة من القصص الغحملمد حسني هيكل و 
) جمدولني(أفضل ما ظهر من ذلك ذيب يف قالب عرىب وترتجم مث تصاغ بتصريف و 

قصص أخرى قصرية كلها كانت ترتجم لألديب و ) الشاعر(و) تاجسيل ال(ويف ) الفضيلة(و
سلوبه و عباراته السلسلة ولغته اجليدة األزهارى مصطفى لطفى املنفلطى فيصو  غها 

دون ميدان القصّ السهلة ويطبعها بفكره ورأيه، و  ة فكان أن كتب بدأ أساتذة الكبار ير
ت، الدكتور طه حسأمحدفيها أمحد زكى، و  .غريهمني، و حسن الز

نزعات تشويه أبطال اإلسالم من الطريق جعل البعضا من هؤالء اختذ من التاريخ و غري أن 
م و  ت التاريخ اإلسالم(شر هؤالء جرجى زيدان النصراىن يف اجلنسية مصدرا لبطوال ). روا

من هنا امحد ن جل ما كتب كان خيدم الرذيلة، و وقد زاد اإلقبال على كتابة القصة غري أ
يسرع اىل نشر جمموعة قصصية حاول فيها يرشد إىل -أمحد رجال األزهار–تار احلنبلى خم

١١.التخلص من سيطرة الرذيلة على الفن القصصى

مل ينتصف القرن الرابع عشر حّيت كان الفن القصصى قد استوى على سوقه مث برز و 
م دمحم ر، وجنيب خمفوظ، ويف عامل القصة كتوفيق احلكيم، ودمحم تيمو فيه كتاب كان لعم شأ
يعد حممود تيمور أول من  مني يوسف غراب، ووداد سكاكيىن، و عبد احلليم عبد هللا، وأ

غريهم مل يلتمزوا أدب كثريون ب القصة القصرية املكتله فنيا، وان كان هؤالء مجيعا و كت
.روحة متاما فيما يكتبوناإلسالمي و 

ف إىل االجتاه االجتماعي الذي يهد-االقوىوهو -قد تنازع  القصة اجتاهان أحدمهاو 
تمع و  تبعه علي ذلك يف هذا امليدان دمحم حسني هيكل و الرائد األول معاجلة األمراض ا

٧٥.ص. نفس املرجع. ١١
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أما الثاين . ىإن كانت معاجلة أكثرهم هلذه األمراض توجد أمراًضا أخر جل كتاب القصة و 
ب و بعد حممود . العقادفاالجتاه النفسي ومن رجاله املازين و  طاهر الشني أول من فتح 

العامية القصة فتبعه علي ذلك كثريون من كتاب القصص حّيت أفضي عملهم هذا ايل 
لقصص كانو . القرن الرابع عشر، إال ما ندرسيطرة العامية علي القّصة العربية يف آخر 

له يف ذلك جمموعات شهر من كتب يف هذا كامل كيالين و أاالطفال نصيب من العنايه و 
.  هذه القصص لكن اخلرافة تسود بعضا منهامن

منو هذه القصة.أ
غّضا غري ميكتمل النضج، –١٩إن هذا الفن الذي ولد علي يد دمحم تيمور قبيل ثورة 

لدرجة ا حتددت مساته نضج و قد منا عقب هذه الثورة و . لكافيةبل غري حمدد السمات 
.الكائنة األدبية األخرىحّيت صار كائن يوشك أن يدافع بقية: اتضحت قسماته و 

قد كان من مظاهر هذا النمو، نشأة طائفة ممتازة من كتاب القصة القصرية، الذين و 
قباهلم عليه دراسة وكتابة و وضعوا بنتاجهم دع ائم هذا الفن يف األدب املصرى، وذلك 

شحاته عبيد،عيسى عبيد، و : ب الرتتيب الزمين من أبرز هؤالء حسو . ممارسة وتطويراً 
. وحممود طاهر الشني و حيىي حقي، وأمحد خريت سعيد، وحسن حممود حممود تيمور،

إلضافة إيل هؤالء الذين كان جل نشاطهم الفين يف جمال القصصي، جذب هذا الفن و 
إبراهيم عبد القادير املازين، وتوفيق عدًدا من الكتاب الالمعني يف فنون أدبية أخرى، مثل

ظاهرة من ظواهر منو القصة القصرية يف هذه الفرتة وجدت ظاهرة  نتيجة هلذه الو . احلكيم
لسبب ا ارتباط املسبب  لقصص اليت ظهرت يف هذه تلك الظاهرة هي وفرة ا. نية مرتبة 

موعات القصصية اليت ضمت تلك القصصالفرتة، و  سم فلعيسى . كثرة ا عبيد جمموعة 
حسب -هيتسع جمموعات–ة وحدها يف هذه الفرت –حملمود تيمور ، و ) درس مؤمل(

) احلاج شليب(و) الشيخ سيد العبيط(و) عم متويل(و) الشيخ مجعة(–ظهورها 
فرعون (و) قلب غانية(و) الشيخ عفاهللا(و) أبو علي عامل آرتست(و) األطالل(و

حيكي (و) سخرية الناى: (جمموعتان، مها حملمود طاهر الشني يف هذه فرتة و ). الصغري
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ها ضمن كتابه ثالث جمموعات، األوىل جعل–يف هذه الفرتة وحدها –زاين ملو ).أن
يف (ثالثة فهي جمموعة أما ال) خيوط العنكبوت(الثانية ضمن كتابه ، و )صندوق الّدنيا(

سم –يف هذه الفرتة كذلك–لتوفيق احلكيم و ). الطريق إيل و ). عهد الشيطان(جمموعة 
الت وظل ج هذه الفرت جانب هذه جمموعات كان كثري من نتا  ة قد نشر يف الصحف أو ا

ا و  رها، أو احلق ببعض ما أخرج مؤلفه من كتب ليست بطبيهتها حبيس أعمد أ
.جمموعات القصصية

لثة من الظواهر الو  هي يف الوقت دالة علي منو هذا الفن األديب، و هناك ظاهرة 
ذا الفن و احتفال الصحفتلك ظاهرة يف . نفسه من عوامل هذا النمو الت  إفساح وا

الت اليت متنح الفن القصصي املكان  صفحتها له، بل لقد ظهرت يف هذه الفرتة بعض ا
لتني أفسح ، و )جملة الرواية(و ) الفجر(الت األول كمج كان للقصة القصرية يف هاتني ا

.جمال
:القصريةخصائص القّصة.ب

املباشر األدب القصصي التأثر: فأمهها أما خصائص القصة القصرية يف هذه الفرتة  
عدم اإللتفات إيل األصول العربية، إال فيما قد يكون من بعض رواسب قراءة هذا الغريب، و 
املوضوعات حنو ذلك، أما من حيث أو ذاك، يف ألف ليلة، أو كليلة ودمنة، و الكتاب 

و من . هذا الفنطريقة التناول، فالكل كان يويل وجهه شطر النتاج الغريب يفوالشكل و 
ن القصة القصرية ا الفنية-هنا ميكن اجلزم  احلديث قد أخذت عن يف األدب -بصور

١٢.مل تنحدر من الرتاث أو تتطور عن فن عريب مشابهأديب الغرب، و 

أفكارات م كل شخصية وقعت منها أحداث، وصدرت عنها عبارت و يقصد 
ملؤلف شخصية الرّئيسية أو أكثر، تكون حمل يصطفي منهم ا. أّدت دورا إجيابيا يف القصة

نويني يظهرون و اهتمام  خينفون حبسب القارئ يف تتبعه حلوادث القصة، وأشخاصا 

٣٤. ص) ١٩١٩: مصر، دار املعارف (" األدب القصصي و املسروحي"أمحد هيكل . د. ١٢
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اخلطوط أو حيسب ما يؤدون من أدوار تساعد علي إبراز الشخصية أو الشخصيات 
.الرئيسية

باشر وصف املمث يعمد املؤلف إيل رسم هذه الشخصيات، فيصفها إما بطريقة ال
ا، و  إما بطريقة الوصف غري املباشر الذي الذي حيال عواطفها وأفكارها ويدرس نفسيا

حديثها ا  مينح فيه الشخصية فرصة التعبري عن نفسها، فتفصح هي عن مكنو
او  .تصّرفا

جعلها كثيفة، حّية، قويّة احلضور، يوفق الكاتب إيل خلق شخصياته، و مبقدار ماو 
تتفاعل مع األحداث تفاعال قصة كما متشي علي سطح األرض، و تمتشي علي صفحا

ا إليها واقعها يف احلياة  ا إيل النهاية اليت يفضي  دون تطفل (طبيعيا صادقا، يصل 
ملؤلف إيل ذلك تكون قصة مبقدار ما يوفق ا: أقول ) خارجي، أو حتكم من املؤلف أو إلزام

م، ووصل بينهم جحة، ويكون قد نفذ إيل قلوب قارئيه، وا بني أشخاصه وصال و جتذ
م م، غري قادرين علي نسيا .جيعلهم متحدين 

أشخاصه، و تصورهم طويال، ولن يتيسر للمؤلف ذلك، إّال إذا استبطن طوا
م، واكتنه أسرار هذه النفسيات، مث دجمهم يف و ) يضعهم(قبل أن ) محلهم(و درس نفسيا

للسحنة، مكاسبا كال منهمغامرة أو درام من اللحم والدم، ولو ، وماحنه وز م مظهرا ماد
م احلسيّ ومرونة للحركة، وشكال للوجه املعّرب احلّي و  ة، أو غري ذلك مما جيعلهم متميزين بففا

م املعنوية من خلق و  .مزاجصفا
ا نوعان  هي و ، نوع يسميه الناقدون الشخصية اجلاهزة: علي ان الشخصيات ذا

أن حيدث يف تكوينها لثابتة اليت تبقى علي حاهلا، من البداية إيل النهاية، دونالشخصية ا
ف إيل هي اليت تتطور من موقالشخصية الناهية أو املتطّورة، و نوع يسمينه و : أي تغّري 

. ال يكتمل تكوينها حّيت تكتمل قصتهاموقف حبسب تطور احلوادث، و 
ن هناك نوعا مبقي أن نشري إيل أنه كما نّو هنا يف الساب ن القصص، يعتمد ق، 

م ، كما من غري ما كبري انتباه لألشخاص و املفاجآت الغربية، احلوادث الضخمة و  نفسيا
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ا، فإن هناك أيضا ) قصة احلادثة(يف  نوعا من القصص يعتمد الشخصيات، ودرس نفسيا
اتكون ف) قصة الشخصية(حتليلها، و يسمونه و  ا خلدمة يه احلوادث غري مقصودة لذا ، وإ

.أظهار ما غمض من معاملهاالشخصيات، وتوضيحها، و 
ذهن انقسام القصة إيل قّصة حادثة و مع ذلك فإو  . احلّدةقصة شخصية، ال يتمثل 

حلادثةو  .كل ما يف األمر أن كاتبها يويل الشخصية اهتماما أكرب، وآخر يهتم 
ما سواء من ولكن القصة ال ميكن أن ختلو خلو  الشخصية احلادثة وان الصلة بني ا

ا العنصران احلوادث و  الشخصيات أقوي مما يدلل عليها، أو يلفت الذهن إليها، ذلك أل
والقصاص .( كل قصة يف احلق، ليست إال تراكبهما املستمرو ;الرئسييان يف كل قصة 

ط املعّيةتصّور الشخص عنده مرتبطني قيقي  هو الذي يكون خلق احلادث و احل ، ما بر
لتبادل، و  ذات متصال يف األساسماداما بوجداما احلادث واألشخاص يتحددان  )  ودمها 

هي القصة اليت و ) القصة التمثيلية(الغربيني بـ هذا عني ما تفعله تلك القصة املسّماة عندو 
احلادثة، فتعطي هذه من العناية ما ، بني الشخصية و Muirتعادل يف األمهية كما يقول 

.لكتعطيه ت
البيئة .أ

ذا  اجلو من مكاالبيئة زمان القصة و  ا، و جّوها الذي تتموضع فيه، وكل ما يتصل 
ا ال يست. توجه تيار احلوادثأخالق الشخصيات، و عادات، تؤثر يفظروف و  طيع بدو

لواقع حلياة، وخيلق شعور يوفق يف ولكي يرسم الكاتب بيئته و . املؤلف أن يومهنا 
إيل ينفذلها احلية املتفاعلة املتطورة، و يستوعب تفاصييه أن يفهم قوانينها، و عل) ضارهاإخ(

مث ينتخب منها ) رؤيتها من الداخل(بكلمة عليه أن جيهد يف جوانيها املتكاملة مجيعا، و 
ألحداث، و ماله عال طقا، ينقلنا إيل زمان القصة يصفه وصفا حياقة مبوضوعه، فيمزجه 

او  . مكا
ن قصص تستمد روعتها من تصويرها لبيئة من البيئات، كقصص جنيب كم هناك مو 

.خمفوظ، القصاص الذي جيعل البيئة شخصية من شخصيات قصة، بل أمهها مجيعا
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الغاية .ب
وهذه . غاية تصنع من أجلهاو ة جيدة من هدف تسعى إيل حتقيقة، البد لكل قص

متثل وجهة نظره يف احلياة وهي. يدير الكاتب قصة كلها حوهلاالغاية هي الفكرة اليت
.نقده ألبنائهاوتفسريه هلا، و 

يعللون رأيهم، و ;لكن بعض الباحثني ينكرون أن تكون للقصة غاية إّال هي نفسها و 
ذا سيقوده إيل ه) إلتزامه(ن الكاتب عندما يلتزم بتجلية فكرة من الفكر، فالبد أن 

ييدها، دون أن علي إبراز فكرته وشأنه أن يساعد إقحام كل ما من إفتعال احلوادث، و 
بض ذا فنه، يهمه منها ما إذا كانت جمتبلة، أو غري طبيعية، أو ليست  حلياة، فيخسر  ة 

).كفنان(بدال أن يتصرف ) داعية(ينقلب إيل و 
ا أن ال يتخلى الو  ا وجهة نظر ضائبة، إذا قصد  يف سبيل ) فنه(كاتب عن احلق أ

ا أن يتخلى  الكاتب عن هدفه من أجل فنه، حبجة أن الفن لكنها إذا قصدو ) فكرته(
فهي تكون عند . اجلمالون هدفه لذاته، أي للمتعة و أو  أن يك) هادفا(جيب أن ال يكون 

ن و ) معناه(خاطئة، جتّرد الفن من ئذ فكرة الفن ليس هدفه أن إن . هذروحتيله إيل هد
ذا يتسامى الفن ّدد مبقدار ما يو لكن هدفه يتحميتع و يّسر، و  فر لنا املتعة والفائدة معا، 

ة ال لئن كان بديهيا أن القص(;ز يف هذا تقول الكاتبة البلجيكية نللي كورمو . يعظم أثرهو 
لذات، و  ا، أي مجاليا حمضا، غاية هلا إّال هي  لئن كان قانون كينونتها األساسي خاصا 

أو علي أقل عن مخرية معىن فلسفي،فهذا ال مينع أن معظم القراء يبحثون فيها عن 
لضروره: نوضخ فتقولأخالقية، و  ).مخرية للتفكري األخالقي ال بناء اخالقيا 

إّال ان الباحثني يلحون إحلاحا زائدا علي أن الفكرة الكاتب األخالقية هذه جيب أن 
لصورة  ا أو متطفآل، بل تشي ال يكون فيها اهلدف واضحا مفضوخ) ضمنية(تورد 

ذا يرضي العمل القصصيو . الدرام، أو من نفسية األبطالينبثق انبثاقا منوادث، و حل
.ال خيلو من املنفعةالفن و 
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معنيني خيلط بينهم ما دمنا بصدد حبث الفكرة يف القصة، فمن اخلري أن نشري إيل و 
املغزى أما و . هي اليت متثل وجهة نظر املؤلفالفكرة الرئيسيية بعضهم مسادة ومها املغزى و 

فهو االنفعال األخري الذي يستشعره القارئ، أو املعىن أو الدرس يستخلصه من القصة أو 
.الرواية
األسلوب . ج

ا الكاتب قصته، و األسلوب هي الطريق رائعاً، ميلك خيرجها إخراجا فنياة اليت يعاجل 
ا مأخوذا مبا فيجيذيب انتباهه، فيتابع سريه يف قعلي القارئ لبه، و  اطة بسها من سحر و راء

ا لغة الكاتب  مما طلة الوة قص، و أو صافه، و ما لديه من حو عذوبة تشي 
Suspense يجه، وتفرحه و نشوة ختزنه، فيندفع إيل النهاية مقودا مبثلتستثري القارئ و

.الوصول إيل احللالغرام، ملعرفة النتيجة، و 
، إذا مل يكن لكل كاتب أسلهذا و  لوب الرواية غري فأس. وبهإن لكل قصة أسلو

تعرف بـ ما ميكن أن يتبع يف القصة من أسلوب املبين علي خطةأسلوب القّصة، و 
تنتقل منها إيل احلادثة حيث ) مقدمة(هذه احلطّة تبتدىء عادة بـ و ) احلبكة(أو ) السياق(
ا(لغ تب .هو النهاية او اخلامتةو ) احلل(مث تصل إيل ) ذرو

السياق . د
، و به ايعنون  هو ترتيب جمرى القصة حسب تتابع احلوادث خلطة أو احلبكة كما ذكر

. فيها إيل أن تصل إيل الذروة مث احلل
القصة إذ أنه حيفظ هلا نظاما ويسّري احلوادث حسب غرض  للسياق أمهية أولية يفو 

.جيعل من القصة وحدة فنيةكاتبها، و 
املقدمة . ه

يف هذا الصدد ينقل األب شيخو عن  و . يبين عليههي التوطعة للخري والتمهيد الذي 
مبا للقصة سبب ال تطيب إال به، ر و : (ديع الزمان هلمذاين أنه قال كاتبنا العريب ب

ضح لنا هذه املقدمة هي اليت تو ) مقدمات ال حتسن إّال معها فعلى احلدث أن يسوقهاو 
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ألشخاص و  ا، وتعرفنا  أن جيد القارئ فيها جييب . طباعهممكان احلوادث و زما
يؤّدي به إيل ذلك اجلو الذي تستقر فيه القصة املميزة كي يهىيء ذهنه لالنتباه إليها 

ا فيجيب أن يكون بليغا وملذا ومبتكرا متيزه حقيقة الواقع، أم. لطريق املوافق ا أسلو
القارئ وإال فإن. ق حوله جّوا غري اجلو املطلوبخيلذوبة االجياز كي ال ميل القارئ و عو 

ذلك بسبب إطناب و . يقبل علي قصة أخرىيتجه توا إيل القصة، أو انهيعرض عنها، و 
حقيقة يتحول انتباهه عن يف اخليال، فتخمد محية القارئ، و مذموم أو متادي املقدمة 

.أو ضاف منمقة هلا وقع موقت يف نفسهو حادث مؤثر إيل خيال فارغ، 
الذورة . و

صول تزداد لذاته لو ة، حيث تضطرب عواطف القارئ، و قصّ هي النقطة القصوى يف ال
وهنا تظهر مقدرة . ا، فيدفعه التشوق ملعرفة حلهاأحرج مواقفهاحلوادث إيل أبعد جماريها و 

ق ذوقهم من عبارات معرفته لنفسية القراء، فيأيت الكاتب املاهر مبا يوافالكاتب الفنية، و 
نة و  ثري واحدا يف نفس القارئ، و أسلوب بليغ، يوّلد عطفا قوّ رقيقة ر يدفع به إيل أن و

يشعر أنه هو ذلك الشخص نفسه يف القصة، تلعب به احلوادث، يشعر أنه هو ذلك 
فيتابع . توصله إيل حيث هو بيد العقباتسه يف القصة، تلعب به احلوادث، و الشخص نف

.القراءة كي يصل إيل النتيجة مرحلة القّصة األخرية
احلل . ز

ائية لذروة وحل ملشاكلهاهوآخر ما فبا حلل تنصب نفس . تصل اليه القصة، و نتيجة 
ة مؤثرة، لريسم معان رقيقكل ما لديه من ألفاظ قوية جزلة و الكاتب أي انصباب، فيأيت ب

اية تبقى أمامه مع وذهنه صورة رائعة عن حوادث و يف عاطفة القارئ  مؤثرات آلت إيل 
م .مرور األ

لرغم من أ احلل منزلتني متقاربتني يف القصة فيجب أن نفّرق بينهما نرى للذروة و و
ييج عاطفته، و .من حيث أسلوب حتريك لذته إيل درجة قصوى، أما يف فباألوىل حناول 
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أبقي األثر يف فيجب أن نزبل عنه ضغظ التهيج، ونبقي فقط أحسن الوقع يف نفسه، و احلل
.ذاكرته

ما الشخصية البارزة، أو  ال غرضاواحلل ال يكون وصفا و  ، بل مجلة أو اثنتني تنتهي 
.     كلمة للكاتب ترمي إيل النتيجة النهائية

نظرية بنيوية توليدية لوسييان جولدمان.ج
أن نصوصي يف سري الّتاريخ تبدأ لوسييان جولدمان بنيوية توليد ية كناقد فرنسي يرد 

فراق خاّص نظرة العامل تستمّر تبين و تكّسر حيّقق يف الرتكيب ميلك و . هو مقرتح ذكيا فرد
م يناسبون تصوير سجية علي العامل كإجابة تغري الواقع أمامهم تمع أل تصوير .بفرقة ا

تمع، و لكن الكاتب  سجية مثل ذلك عادة ال يعرفه املعين و ال حيقق يف أعضاء ا
و يف بيان ). ٣٨: ١٩٩٣: سلدين . (يستطيع التبلور نظرة العامل يف شكل رائع و جيد

ينقد قلدمان أدب إجتماعي مارحيس الذي تربط تقليد) ١٠٤: ٢٠١٠أنوار، (آخر 
تنظر قولدمان يف نص أديب . يتعلق بنص اديب كنزعة حيصول املؤلف من الفرقة اإلجتماعية

اإليدولوجية اجلماعية لقولدمان يعترب أيضا أن . تعكس بدقة حقيقة أن يثري يقظة اجلماعي
الرتتيب بني ) الرتدف شكل(حّيت كالمها أن هومولق . كون هلا أكرب عالقة بنص أديبي

تمع خاصة ملرحيس و يفرق برتدف قوم برجوازي  تمع بصناعة النظرية ا أنواع بعض ا
لتنظيم أدب . بضغظ تنقسيم تطبيقي اإلجتماعية يف جمال تطوير قائمة و دائرة التطور 

ييان قولدمان دائما أن احلياة االجتماعية سيتم التعبري عنها يف إجتماع مرحيس يف رأي لوس
.١٣العمل األديب من خالل سلسلة من الوعي اجلماعي املؤلف اململوكة للمجتمع

مث أظهر قولدمان وجهة نظر خمتلفة عن طريق طرح أسئلة افرتاضية حول العالقة بني 
ا يف ا تمع، واليت وقعت خارج الوعي اهلياكل االقتصادية ومظاهره األدبية أدىل 

قدمت جولدمان أربعة عوامل خمتلفة اليت تربط األدب مع اهلياكل االقتصادية . اجلماعي

Teeuw, A, MembacadanMenilai Sastra. Jakarta: Gramedia. ١٩٧٤.١٥
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ثري الوعي اجلماعي تمع الطبقة الربجوازية . خارج  أوال، ظهور التفكري وضع أفراد ا
ن فئة الوساطة هو يف هذه احلالة، فإ. القائمة على السلوك االقتصادي ووجود قيمة التبادل

الفكر اليت تشكلت يف سياق من قيمة الوساطة . اجلانب األكثر حسما لتشكيل الفكر
الثانية، وكيفية ). القيمة املطلقة(مث سعت إىل أن تكون قيمة مطلقة ) الوساطة القيمة(

تمع الربجوازي يتم حتديدها من قبل عدد من األفراد الذين  البقاء على قيد احلياة يف ا
يتميز اجلانب إشكالية من هيمنة القيم اليت . عانون أساسا الوضع االجتماعي إشكاليةي

ويشمل الفرد الفالسفة والفنانني والزعماء الدينيني، . تؤثر نوعيا يف طريقة التفكري والتصرف
الثالث، والتعبري عن جتربة فردية يف البالغ هو جزء من . مبا يف ذلك املؤلف أو الشاعر

رابعا، هناك . يم النوعية للمجتمع أو طبقة اجتماعية حيث مؤلف قادم منطموحات الق
تمع اليت تؤثر على تطوير حياة الفرد حبيث أن أي عمل يولد ستكون  منظومة القيم يف ا

.عنصرا هاما من سرية جود الشخص

ينشر قولدمان بنظرية بنيوية توليدية لدالل عالقة الرتكيب نص أديب برؤية العامل
يصف جولدمان جانبني مهمني من . طبقة اجتماعية واليت تتمثل يف وجهة نظر املؤلف

األدب يف السياق االجتماعي، األول هو حول كاتبا جيدا، والثاين على نصوص أدبية 
جيدة األدبية الكتاب وفقا جلولدمان قادر على حتويل فئات اجتماعية حمددة رؤية . جيدة
يب اجليد، وفقا جلولدمان هو العمل األديب الذي مت تضمينه يف يف حني أن النص األد. العامل

ويعترب العمل . حيوية ممر رؤية عاملية متماسكة مفصلية على حسب الطبقة االجتماعية
كل عمل أديب جلولدمان . األديب بوصفه علم الوراثة االجتماعية من خالل جولدمان

رخييا، سواء املنتجة وراثيا تستند الرؤية العقلية للعامل وبني ة الطبقة االجتماعية اليت تتوسط 
ليسند هذه النظرية يبىن قولدمان القطم الذي يتعلق .بوعي أو بغري وعي من قبل املؤلف

احلقائق اإلنسانية، موضوعي مجاعي، تركيب : و الطقم هذه النظرية منها . لبنيوية توليدة
.جة الفهم و البيانالنص األديب والرتكيب اإلجتماع ، نظرة العامل، هل
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احلقيقة اإلنسانية.أ
احلقيقة اإلنسانية هي كل األنشطة أو السلوك البشري فعلية كانت أو جسدية، اليت 

نشطة اإلجتماعية . حتاول أن تفهم العلم و املعرفة ميكن أن يكون احلقيقة ملموس 
ون اجلميلة، احملددة، أنشطة السياسية احملددة، أو االبداعات الثقافة كالفلسفة، الفن

ا قد تكون شكال من أشكال . املوسيقي، النحت، و الفنون األدبية على الرغم من أ
متعددة، احلقيقة اإلنسانية يف األساس ميكن أن تنقسم إىل قسمني، و مها احلقيقة الفردية 

ور احلقيقة الثانية له دور يف التاريخ، و أما احلقيقة األوىل ليس له د. و احلقيقة اإلجتماعية
احلقيقة األوىل ما هو إّال النتائج من السلوك الغريزة كاحللم، سلوك اجلنون، و . يف التاريخ

حلقيقة األوىل .ما أشبح ذلك اليت ختتلف 
ن كل احلقيقة اإلنسانية يكون اهليكل ) ١٩٨١:٤٠؛١٩٧٠:٥٥٨(تفرتض جولدمان 

فلذلك، الفهم . ني و املعىن اخلاصو املراد منها أن هذا احلقيقة هلا اهليكل املع. ذات املغزى
.عن احلقيقة اإلنسانية البد أن تنطر إىل اهليكل و املعىن

ت من املوضوعات اجلماعية  يقال احلقيقة اإلنسانية هلا املعىن ألّن يكون اإلستجا
أو الفردية، تنمية احملاكمة لتعديل احلالة املوجودة حبيث تناسب بتطلعات هذه 

، فإن احلقيقة يكون النتائج جهد اإلنسان حلصول على التوازن املواضع،بعبارة أخرى
.األحسن يف عالقته مع العامل احمليط

ن امليل املذكور أعاله  ت النفسية بياجيه جولدمان تفرتض  عن طريق االقرتاض من النظر
، أن )١٩٨١:٦١جولدمان (وفقا لبياجيه . هو السلوك الطبيعي لإلنسان بشكل عام

يئة هي دائما يف عملية اهليكلية التبادلية املتضاربة ولكنها يف نفس الوقت البشر و الب
من جهة حياول . و من العمليتان االثنتني مها االندماج و التالؤم. تعايش بعضها ببعض

جولدمان (اإلنسان على اندماج البيئة إىل خمططات األفكلر و أعماهلم 
حملاولة ال تنجح دائمة ألّن ، و لكن من جهة أخرى، تلك ا)١٩٨١:٦١؛١٩٧٠:١٥
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ن قطاعات احلياة املعينة ال تعتمد أنفسهم إىل  التكامل تواجه إىل العوائق التاىل احلقيقة 
.يف بنية التعاون

ن كلما طال الوقت تشكيل هيكل العامل اخلارجي فإنه يزداد الصعوبة .١ احلقيقة 
.متزايدة حىت مستحيال

موعة.٢ ن األفراد يف ا ، و هي املسؤولة يف اجياد التوازن، قد حولت البيئة احلقيقة 
.اإلجتماعية و املادية حىت يؤدي إىل العملية الىت تعوق التوازن تلك عملية اهليكلية

لتوايل يف نص اديب كعوامل اإلنسانية ، كأنشطة ممارسة  و يف عملية الرتكيب و التالؤم 
.يف تركيب جنيتيكييةإنسان، و املعين ينال هو عملية يف صناعة نص اديب

موضوعية مجاعية. ٢
يف . قد متاش حقيقة اإلنسانية و ليس يظهر بنفسه، ولكن من حصول األنشطة كجماعيته

موضوعية فردية و موضوعية : هدا احلال موضوعية حقيقة اإلنسانية تفرق قسمان منها 
فردية هي حقيقة و موضوعية . و تناسب هذه التفريق من جنسية حقيقة اإلنسانية. مجاعية
يعتقد فريود ). الّتاريخ(بل موضوعية مجاعية من حقيقة اإلجتماع ) لبدينال(فردية 

هذا : و الرأي قولدمان . موضوعية هي كل احلاصل من سلوك إنسان كشخص معني
لرتتيب .و ال مجيع من حقيقة اإلنسانية تصدر من موضوعية فردية. اإلعتقاد ليس 

ترمجة توفيق احلكيم. د
يُعتــــرب توفيــــق احلكــــيم مــــن أحــــد الــــرواد للروايــــة العربيــــة والكتابــــة املســــرحية يف العصــــر 
احلــديث؛ فهــو مـــن إحــدى العالمــات البـــارزة يف حياتنــا األدبيــة والفكريـــة والثقافيــة يف العـــامل 
ء واملبدعني، وهو أيضـا رائـد للمسـرح  ثريه ألجيال كثرية متعاقبة من األد العريب، وقد امتد 

ـــد واحـــدا مـــن املؤسســـني . ومؤســـس هـــذا الفـــن املســـرحي اجلديـــدالـــذهين  وهـــو مـــا جعلـــه يُع
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احلقيقني لفـن الكتابـة املسـرحية، لـيس علـى مسـتوى الـوطن العـريب فحسـب وإمنـا أيضـا علـى 
١٤.املستوى العاملي

مولده ونشأته. ١
وعـاش يف ) م١٨٩٨=هــ١٣١٦(ولد توفيق إمساعيل احلكـيم مبدينـة اإلسـكندرية عـام 

خـــذ الطــــابع األرســـتقراطي، وقــــد ســـعت منــــذ جـــو مـــرتف، حيــــث حرصـــت أمــــه علـــى أن 
للـــون الرتكــــي، وســـاعدها علـــى ذلــــك  اللحظـــة األوىل إىل أن تكـــون حيـــاة بيتهــــا مصـــطبغة 

لفنــون اجلميلــة وخاصــة . زوجهــا يف هــذا اجلــو املــرتف نشــأ توفيــق احلكــيم، وتعلقــت نفســه 
وخباصـــة األدب والشـــعر والتـــاريخ، وعـــاش فأحـــب القـــراءة. املوســـيقى، وكـــان قريبـــا إىل العزلـــة

لبحــرية، وعنــدما بلــغ الســابعة عشــرة مــن عمــره التحــق  م طفولتــه يف عزبــة والــده  احلكــيم أ
، وقرر )م١٩١٥=هـ١٣٣٣(مبدرسة دمنهور االبتدائية حىت انتهى من تعليمه االبتدائي سنة 

نو  ملدرســــة الثانويــــة ومل تكــــن بــــدمنهور مدرســــة  يــــة، فــــرأى أن يوفــــده إىل والـــده أن يلحقــــه 
ملدرسة الثانوية يف رعاية أعمامه، وقـد عارضـت والدتـه يف البدايـة،  لقاهرة ليلتحق  أعمامه 

١٥.ولكنها ما لبثت أن كفت عن معارضتها بعد حني

وانتقل احلكيم إىل القاهرة والتحق مبدرسة دمحم علي الثانوية، ويف تلك الفرتة اشتعلت 
؛ وبعـــد أن هـــدأت األحـــداث، )م١٩١٩= هــــ ١٣٣٧(ملصـــرية ســـنة شـــرارة الثـــورة الشـــعبية ا

ل ) م١٩٢٠=هــــ١٣٣٨(عـــاد احلكـــيم ســـنة  ل إجـــازة الكفـــاءة، مث  إىل دراســـته؛ حيـــث 
ســنة  وبــرغم ميــل توفيــق احلكــيم إىل دراســة الفنــون ). م١٩٢١=هـــ١٣٣٩(إجــازة البكــالور

وختــــــــرج فيهــــــــا ســــــــنة واآلداب فإنــــــــه التحــــــــق مبدرســــــــة احلقــــــــوق نــــــــزوال علــــــــى رغبــــــــة أبيــــــــه، 
١٦).م١٩٢٥=هـ١٣٤٣(

السفر إىل فرنسا. ٢

جي،١٤ ٤٠،)٢٠١١كلمات عربية للرتمجة والنشر، : القاهرة. (توفيق احلكيمإمساعيل أدهم وإبراهيم 
٤٢نفس املرجع،١٥
٤٣نفس املرجع،١٦



٣٢

جلامعـــــــة أخـــــــرج احلكــــــيم عـــــــدة مســــــرحيات منـــــــذ عـــــــام  وخــــــالل ســـــــنوات دراســــــته 
العـريس، : مثلتها فرقة عكاشة على مسرح األزبكية، وهي مسرحيات) م١٩٢٢=هـ١٣٤٠(

ى دراسته يف كليه احلقو . واملرأة اجلديدة، وخامت سليمان، وعلي  ق قرر السفر إىل فلما أ
فرنسا الستكمال دراساته العليا يف القانون، ولكنه هناك انصرف عـن دراسـة القـانون، واجتـه 

١٧.إىل األدب املسرحي والقصص، وتردد على املسارح الفرنسية ودار األوبرا

= هـــــ ١٣٤٦(عــــاش توفيــــق احلكــــيم يف فرنســــا حنــــو ثالثــــة أعــــوام حــــىت أواســــط عــــام 
مث عــاد إىل مصــر ليلتحــق ". أمــام شــباك التــذاكر"ة بعنــوان كتــب خالهلــا مســرحي) م١٩٢٨

بســلك القضــاء يف وظيفــة وكيــل نيابــة، وتنقــل حبكــم وظيفتــه بــني مــدن مصــر وقراهــا، وكتــب 
يوميــات "يومياتــه الشــهرية ) م١٩٣٤=هـــ١٣٥٢(خــالل هــذه الفــرتة الــيت اســتمرت إىل عــام 

ف أهـل "و" شهرزاد"و" الكهفأهل "، وعددا من املسرحيات مثل مسرحية "ئب يف األر
القصـــر "و" عصـــفور مـــن الشـــرق"و" عـــودة الـــروح"، وعـــددا آخـــر مـــن القصـــص مثـــل "الفـــن

١٨".املسحور

توفيق احلكيم كاتبا مسرحيا. ٣
لق احلكيم، واشتهر ككاتب مسرحي بعد النجاح الذي حققته مسرحية  أهـل "وقد 

بني الرمزية والواقعيـة علـى ، اليت مزج فيها )م١٩٣٣= هـ ١٣٥١(اليت ُنشرت عام " الكهف
خليال والعمق دون تعقيد أوغمـوض وأصـبح هـذا االجتـاه هـو الـذي يكـوِّن . حنو فريد يتميز 

ويتميـز الرمــز يف . مسـرحيات احلكـيم بـذلك املـزاج اخلـاص واألسـلوب املتميـز الـذي ُعـرف بـه
لوضــــوح وعــــدم املبالغــــة يف اإلغــــالق أواإلغــــراق يف الغمــــوض ؛ ففـــــي أدب توفيــــق احلكــــيم 

، اليت استوحاها من كتاب املوتى، فـإن أشـالء أوزوريـس احليـة يف األسـطورة "إيزيس"أسطورة 
.هي مصر املتقطعة األوصال اليت تنتظر من يوحدها، وجيمع أبناءها على هدف واحد

٥٠نفس املرجع، ١٧
٥١نفس املرجع، ١٨
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ا الثورة املصرية، وهو يف هذه القصة يعمد إىل " عودة الروح"و هي الشرارة اليت أوقد
ريخ حيات ه يف الطفولة والصبا بتاريخ مصر؛ فيجمع بني الواقعية والرمزية معا على حنو دمج 

جديــد، وتتجلــى مقــدرة احلكــيم الفنيــة يف قدرتــه الفائقــة علــى اإلبــداع وابتكــار الشخصــيات 
لرباعــة واإلتقــان، ويكشــف عــن مهــارة متــرس  وتوظيــف األســطورة والتــاريخ علــى حنــو يتميــز 

إلضـافة وحسن اختيار للقالب الفين ال ذي يصب فيه إبداعه، سواء يف القصة أواملسرحية، 
ت احلوار لديه مبا يناسب كل شخصية من شخصياته، ويتفـق مـع مسـتواها  إىل تنوع مستو

١٩.الفكري واالجتماعي، وهو ما يشهد بتمكنه ووعيه

لدقـــة والتكثيـــف الشـــديد وحشـــد املعـــاين والـــدالالت  وميتـــاز أســـلوب توفيـــق احلكـــيم 
الفائقـة علـى التصـوير؛ فهــو يصـف يف مجـل قليلـة مــا قـد ال يبلغـه غـريه يف صــفحات والقـدرة

تـــه أومســـرحياته ويعتـــين احلكـــيم عنايـــة فائقـــة بدقـــة تصـــوير . طـــوال، ســـواء كـــان ذلـــك يف روا
املشـــاهد، وحيويـــة جتســـيد احلركـــة، ووصـــف اجلوانـــب الشـــعورية واالنفعـــاالت النفســـية بعمـــق 

.وإحياء شديدين
ت توفيق احلكيممراحل كتا. ٤

ت احلكيم بثالث مراحل حىت بلغ مرحلة النضج، وهي :وقد مرت كتا
وهي اليت شهدت الفرتة األوىل مـن جتربتـه يف الكتابـة، وكانـت عباراتـه : املرحلة األوىل

مهلهلة فضفاضة  ا لتبدو أحيا فيها ال تزال قلقلة، واتسمت بشيء من االضطراب حىت إ
فقد جلأ فيها إىل اقتباس كثـري مـن التعبـريات السـائرة ألداء املعـاين الـيت إىل حد كبري، ومن مث 

ويف هـذه املرحلـة كتـب . جتول يف ذهنه، وهـو مـا جعـل أسـلوبه يشـوبه القصـور وعـدم النضـج
٢٠.مسرحية أهل الكهف، وقصة عصفور من الشرق، وعودة الروح

األلفــاظ للمعــاين، وقــد حــاول يف هــذه املرحلــة العمــل علــى مطاوعــة: املرحلــة الثانيــة
ـــرد واأللفـــاظ الـــيت تعـــرب عنهـــا مـــن اللغـــة . وإجيـــاد التطـــابق بـــني املعـــاين يف عاملهـــا الـــذهين ا

٥٧نفس املرجع،١٩
٩٩،)٢٠٠٢والنشر،للدراساتالعربيةاملؤسسة: بريوت(العريباألدبيفالذاتيةالسريةالفتح،عبداينشاكر٢٠
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ا متت بشيء من التـدرج، وسـارت متناميـة حنـو الـتمكن مـن األداة اللغويـة  ويالحظ عليها أ
وج مـن اجلنـة، وهذه املرحلة متثلها مسـرحيات شـهرزاد، واخلـر . واإلمساك بناصية التعبري اجليد

٢١.ورصاصة يف القلب، والزمار

وهي مرحلة تطور الكتابـة الفنيـة عنـد احلكـيم الـيت تعكـس قدرتـه علـى : املرحلة الثالثة
، "سر املنتحرة: "وخالل هذه املرحلة ظهرت مسرحياته. صوغ األفكار واملعاين بصورة جيدة

٢٢".جبماليون"، و"سلطان الظالم"، و"براكسا"، و"ر اجلنون"و

توفيق احلكيم رائد املسرح الذهين. ٥
لــرغم مــن اإلنتــاج املســرحي الغزيــر للحكــيم، الــذي جيعلــه يف مقدمــة كتــاب املســرح  و
العـرب ويف إصــداره ورواده، فإنــه مل يكتــب إال عــددا قلـيال مــن املســرحيات الــيت ميكــن متثيلهــا 

لنـوع الـذي ميكـن على خشبة املسرح ليشاهدها اجلمهور، وإمنا كانت معظـم مسـرحياته مـن ا
، الــذي ُكتــب لُيقــرأ فيكتشــف القــارئ مــن خاللــه عاملــا مــن "املســرح الــذهين"أن يطلــق عليــه 

الــدالئل والرمــوز الــيت ميكــن إســقاطها علــى الواقــع يف ســهولة ويســر؛ لتســهم يف تقــدمي رؤيــة 
تمع تتسم بقدر كبري من العمق والوعي ٢٣.نقدية للحياة وا

تـه، ويفسـر صـعوبة جتسـيد  كيـد تلـك احلقيقـة يف العديـد مـن كتا وهو حيـرص علـى 
إين اليـــوم أقـــيم مســـرحي داخـــل الـــذهن، : "مســـرحياته ومتثيلهـــا علـــى خشـــبة املســـرح؛ فيقـــول

هلـذا اتسـعت اهلـوة . وأجعل املمثلني أفكارا تتحرك يف املطلق من املعاين مرتدية أثواب الرمـوز
". ومل أجــد قنطــرة تنقـل مثــل هــذه األعمــال إىل النــاس غــري املطبعــةبيـين وبــني خشــبة املســرح،

ملعيـار النقـدي  ضـجة  وال ترجع أمهية توفيق احلكيم إىل كونه صـاحب أول مسـرحية عربيـة 
، وصـاحب أول روايـة بـذلك املعـىن املفهـوم "أهل الكهـف"احلديث فحسب، وهي مسرحية 

عـــام ، ال"عـــودة الــروح"للروايــة احلديثـــة وهـــي روايـــة  ، وإمنـــا )م١٩٣٢=هــــ١٣٥٠(لتـــان نشـــر
ـــــة  ـــــه املســـــرحية الروائي ـــــداعي اســـــتلهم يف أعمال ـــــف إب ـــــه أول مؤل ـــــه أيضـــــا إىل كون ترجـــــع أمهيت

٩٩املرجع،نفس٢١
١٠٠،املرجعنفس٢٢
٦٥،)١٩٩٦الصادر،دار: بريوت(السريةفنعباس،إحسان٢٣



٣٥

وقــد اســتلهم هــذا الــرتاث عــرب عصــوره املختلفــة، . موضــوعات مســتمدة مــن الــرتاث املصــري
ا شخصـــياته ســـواء كانـــت فرعونيـــة أو رومانيـــة أو قبطيـــة أو إســـالمية، كمـــا أنـــه اســـتمد أيضـــ

ه املسرحية والروائية من الواقع االجتماعي والسياسي والثقايف املعاصر ألمته ٢٤.وقضا

موقف توفيق احلكيم من األحزاب واملرأة. ٦
لـــرغم مـــن ميـــول احلكـــيم الليرباليـــة ووطنيتـــه، فقـــد حـــرص علـــى اســـتقالله الفكـــري  و

ي حزب سياسي يف حياته قبل الثـورة؛ ف م١٩٥٢ثـورة يوليـو لمـا قامـت والفين، فلم يرتبط 
قــدا للجانـب الـديكتاتوري غـري الــدميقراطي  ـا وأيّـدها، ولكــن يف الوقـت نفسـه كـان  ارتـبط 

٢٥.الذي اتسمت به الثورة منذ بدايتها

كيــدها يف  كمــا يبــين احلكــيم عــددا  القوميــة واالجتماعيــة وحــرص علــى  مــن القضــا
تـــه؛ فقـــد ُعـــين ببنـــاء الشخصـــية القوميـــة، واهـــتم بتنميـــة الشـــعور الـــوطين، ونشـــر العـــدل  كتا

كيــد مبــدأ احلريــة واملســاواة ومــع مــا أشــيع عــن توفيــق . االجتمــاعي، وترســيخ الدميقراطيــة، و
تـه تشـهد بع كـس ذلـك متامـا فقـد حظيـت املـراة بنصـيب احلكيم من عداوته للمـرأة فـإن كتا

وافـر يف أدب توفيــق احلكــيم، وحتــدث عنهــا بكثــري مـن اإلجــالل واالحــرتام الــذي يقــرتب مــن 
٢٦.التقديس

ثري واضح يف األحداث ودفع  إلجيابية والتفاعل، وهلا  واملرأة يف أدب احلكيم تتميز 
زيس، واأليـــــدي الناعمـــــة، حركـــــة احليـــــاة، ويظهـــــر ذلـــــك جبـــــالء يف مســـــرحياته شـــــهرزاد، وإيـــــ

ط املقــدس، وعصــفور مــن الشــرق، وعــودة الــروح وقــد تقلــد احلكــيم . وجبمــاليون، وقصــة الــر
دائمــا ، كمــا عــنيلــدار الكتــب القوميــة املصــريةالعديــد مــن املناصــب فقــد عمــل مديرا منــدو

لـس  ملصر يف منظمة اليونسكو، وكان رئيسـا الحتـاد كتـاب مصـر، كمـا اختـري رئيسـا شـرفيا 
ل عــددا مــن اجلــوائز واألومســة الرفيعــة منهــا جــائزة الدولــة التقديريــة  إدارة مؤسســة األهــرام، و

١٤٠٧من ذي احلجة٢٩(تويف توفيق احلكيم يف . لآلداب وقالدة النيل وقالدة اجلمهورية
٦٥املرجع،نفس٢٤
٦٨،املرجعنفس٢٥
٧٠املرجع،نفس٢٦



٣٦

أدبيـا رفيعـا وثـروة هائلـة ) م١٩٨٧من يوليـو ٢٧= هـ عـن عمـر بلـغ تسـعني عامـا، وتـرك تـرا
٢٧.كتا٦٢مسرحية و١٠٠من الكتب واملسرحيات اليت بلغت حنو 

:أهم مصادر الدراسة عن توفيق احلكيم. ٧
ــــــــــــــــــق احلكــــــــــــــــــيم : جبمــــــــــــــــــاليون) ١( ــــــــــــــــــة اآلداب –توفي –القــــــــــــــــــاهرة –مكتب

). م١٩٤٢=هـ١٣٦١(
ـــــــق احلكـــــــيم) ٢( ـــــــد . د: دراســـــــة يف أدب توفي -منشـــــــأة املعـــــــارف–رجـــــــاء عي

). م١٩٧٧=هـ١٣٩٧(اإلسكندرية 
مطبعـة جلنـة التـأليف والرتمجـة والنشـر –توفيـق احلكـيم : عصفور من الشرق) ٣(

). م١٩٣٨= هـ١٣٥٦(–القاهرة –
اهليئـة املصـرية العامـة للكتـاب القـاهرة –سـامي خشـبة : مفكرون مـن مصـر) ٤(

ف). م٢٠٠٠=هــــــ١٤٢٠(– ئـــــب يف األر –توفيـــــق احلكـــــيم : يوميـــــات 
).م١٩٣٧=هـ١٣٥٥(–القاهرة –مطبعة جلنة التأليف والرتمجة والنشر 

،دار مصــــر )قصــــص فلســـــفّية(كتـــــاب أرنـــــي هللا : جمموعــــة قصــــص قصــــرية) ٥(
٢٨).م١٩٧٨-١٨٨٩(توفيق احلكيم -القاهرة-للطباعة

٧٢املرجع،نفس٢٧

٩٣-٩٠نفس املرجع،٢٨



٣٧

الفصل الثالث

ت حتليل البيا

ت علي ضوء عناصر القصة بتحليل  يعرض الباحث يف هذا الفصل حتليل البيا
و يتكون عناصر القصة من عناصر الداخلية و عناصر . البنيوية توليدية للوسييان قولدمان

تمع يف هذه القصة موضوع، : و من عناصر الداخلية منها . اخلارجية و حالة ا
و فيما يلي حتليل كل . ة نظر، أسلوب اللغةاحلبكة،الشخصية، البيئة، األمانة، وجه

: عناصر الدخلية يف القّصة ال

املوضوع .أ

لتوفيق احلكيم هناك املوضوع عن قصص فلسفية الذي " أرين هللا"إن القصة القصرية 
و فجأة سأل اإلبن إيل أبيه كما يف احلوار القصة  . يعلم األب بذكر كثريا إيل هللا إيل إبنه

": أرين هللا"

: ر الرجل إيل طفله فقال نظ

أنت يل نعمة من هللا! شكر هللا -

: فقال الطفل 

أبت تتحدث كثريا عن هللا  أرين هللا.... إنك 

هذه القطعة و . إيل أبيهاإلبن يريد ان تريين هللا مث طلبهأنيف قطعة هذا احلوار يدل 
لذالك موضوع را و بني عالقة اإلنسان بربه مباشأيضا حتتوي  عن قصص فلسفية الذي ي

.القصة  عن علم التصوف

احلبكة .ب



٣٨

لتوفيق حكيم تستخدم احلبكة جتاه األمام و تقص عن  " أرين هللا"كانت القصة القصرية 
: كيف تسري اإلفتتاح القصة تبدأ من اإلبن يقصه األب عن هللا كثريا كما يف احلوار القصة 

: مث إلتفت إيل إبنه مرداد كاملخاطب يف نفسه 

.....تريد أن أراك هللا ؟

...!نعم أرين هللا

نفسي ؟ كيف أراك هللا ما مل أراه أ

أبت مل تراه؟ و ملاذا 

...ألين مل أفكر يف ذلك قبل اآلن

ه؟ و إذا طلبت إليك أن تذذهب لرتاه مث تريين إ

بين .... سأفعل....نعم سأفعل 

لشيخ قال له  : و أخريا عثر 

سكا هرما ال يسأل هللا شيئ إال استجاب له فرمبا جتد إذهب ايل طرف امل دينة جتد 
عنده بغيتك 

كما يف أعاله حماورة األب و إبنه تقص عن اإلبن تريد عن ترين هللا ألنه مل يراه و 
جود هللا حيت طلبه اإلبن إيل أبيه أن ترين اإلبن و جود هللا حّيت سافر األب إيل بالد 

لشيخ و يعطي ارشاد ايل واحد و بالد آخر حيت يصل يف احدي املدينة يقابل األب 
لالرجال الدين يف طرف املدينة و يستطيع  ذا اخلرب و . دعاعهمستجا و فرحه األب 

لرجال الدين يف طرف املدينة ستقباله  .يسعجل األب 

بيئة .ج



٣٩

.لتوفيق حكيم من الزمان و املكان" أرين هللا"تتكون بيئة القصة القصرية 
الزمان .١

و الزمان الذي كان بيئة هو يف النهار، ألن األب يذهب إيل حول املدينة و 
مور الدنيوية و ال يبايل  يطوف حوهلا حيت يسأل الناس يف املدينة و لكنه هم مشغولون 

:مبسألة األب فيما يلي بيان الزمان النهار 

ملدينة يسأل الناس ع ض الرجل و مضي لوقته و جعل يطوف  ن بغيته، و 
عماهلم الدنيوية .فسخروا منه فهم مسغولون عن هللا و مشاهدته 

املكان .٢

ملكان و حتيط به أحداث القصة كانت يف حول  إن بيئة القصة اليت تتعلق 
املدينة و طرفها ألن األب مرار يقابل بعلماء و يتحدث عن مسألته لرياى هللا و يريد 

لدليل الذي يتعلق ايضا ان يعلم و جود هللا أيضا حيت هم جمادلة عن هذه بغيته و يعرب 
: و قد بيان الكاتب هذه البيئة فيما يلي . و يشعر األب بيإيسا فرتكه. ا

فذهب إيل رجال الدين فحاوره و جادله بنصوص خمفوظة، و صيغ موضوعات 
ئسا و مشي يف الطريقات مغموما  فهم خيرج منهم بطائل فرتكهم 

شخصية.د
لتوفيق حكيم مخسة شخصيات " أرين هللا"لشخصية يف القصة القصرية كانت ا

:منها 



٤٠

األب كشخصية الرئيسية يف القصة و هو شخص مهم يف القصة و يكون .١
. اهتمام القارئ يف سرية القصة

لشخصية عاضد لشخصية الرئيسية و .٢ اإلبن هو شخصية الثانية او تسمي 
.إرادة  يعلم بوجود هللاهم ذكي إبن و عنده معرفة كثرية و ميلك 

ا .٣ لشخصية عاضد لشخصية الرئيسية أل دة او تسمي  تمع كشخصية الز ا
لعطف عاليا و ال  هم مهم جدا يف سري القصة و هم أيضا ال ميلك شعور 

.يبايل مبسألة األب
الشيخ كشخصية الثالثة اليت تدل ايل شخصية الرئيسية برجال الدين يف .٤

.عده ليلتقيه برجال الدينطرف املدينة و يسا
دة أيضا و هو يساعد .٥ رجال الدين اي يسمي العلماء كشخصية ز

لدعاه مستجاب له .الشخصية الرئيسية ملقابلة هللا 
األمانة.ه

البد علينا : لتوفيق حكيم منها " أرين هللا"كانت توجد األمانة يف القصة القصرية 
قبل أن تعزم لكي حنن نستطيع ان نفعل نفكر أوال قبل أن نفعل كما يف العبارة فّكر

لنضج قبل النطق و ال توجد فيها صعوبة كما نراد .شيئ 

وجهة نظر.و

وجهة نظر هي تقنية الكاتب، أمام قرائه، لعرض شخصية و احلبكة و البيئة يف 
القصة و علي الكاتب أن يتجنب الطرح املباشر، لئال يسقط يف هاوية الوعظ و 

.اإلرشاد

، يقدم الكاتب للقراءة وجهة نظره اليت تظهر متام يف "أرين هللا"لقصرية يف القصة ا
كشخصية الرئيسيية، عنده األب جهاد قوي حملصول مبقاصده إبنه " األب"شخصية 

و جياهد األب . لرينيه هللا حيت يسافر األب من بالد واحد إيل بالد أخرى ليجد هللا



٤١

ن شخصية . سعادة إبنهحيت هو يكون جننا لنيل. ليمأل إرادة اإلبن " األب"فتجلى 
:و عند يف البية القصة القصرية كما يلي . شخصية الرئيسية تصّور وجهة نظر الكاتب

:فذهب الرجل تويل إيل ذلك الناسك قال له 

سكا هرما ال يسأل هللا شيئا إال استجاب له فرمبا جتد  اذهب ايل طرف املدينة جتد 
عنده بغيتك 

رجو أن ال تردين عنه خائباجئتك يف أمر أ

فرفع إليه الناسك رأسه بصوت عميق لطيف 

اعرض حاجتك 

أريد أيها الناسك أن تريين هللا 

: فأطرق الناسك و أمسك حليته بيضاء بيده و قال 

أتعرف معين أن تقول؟ 

!نعم أريد أن تريين هللا

:فقال الناسك بصوته العميق الطيف 

دواتنا البصرية و ال يدرك حبواسنا اجلسدية و هل تسري أيها الرجل إن هللا ال  يرى 
ألصبع اليت تسري عميق الكأس؟ عمق البحر 

و كيف أراه إذان؟ 

إذ تكشف هو لروحك 

وميت يتكشف لروحي ؟



٤٢

إذ ظفرت مبحبته 

: فسجد الرجل و عفر الرتاب جبهته و أخذ يد الناسك و توسل إليه قائال 

ن يرزقين شيئا من حمبته أيها الناسك سل هللا ا

: فجذب الناسك يده برفق قال 

تواضع أيها الرجل و اطلب قليل القليل 

فألطلب إذان مقدار درهم من حمبته 

....هذ كثري.... هذا كثري! للطمع 

ربع ذرهم إذن؟

...توضع...توضع

مثقال ذرة من حمبته 

ال تطبق مثقال ذرة منها 

نصف ذرة إذان ؟

..رمبا

:رفع رأسه الناسك إيل السماء و قالو 

...ارزقه نصف ذرة من حمبتك.. رب

و قام الرجل و انصرف

أسلوب اللغة .ز



٤٣

أسلوب اللغة هي كيفية الكاتب ليعّرب قصته من وسيلة اللغة يستخدم كل الكاتب 
وكل الكاتب ميلك اساليب اللغة نفسه كتوفيق حكيم يستخدم . اساليب اللغة متنّوعة

ويف هذه القصة القصرية يستخدم اسلوب اللغة مجيلة . الكلمة و الرتكيب مرتبامجيلة 
:ويف البية قصة كما يلي . وتقص هذه القصة تراتبا وواضحا و منظما

تون إيل الناسك ويفضون إليه  م، و إذا أسرة الرجل و طفله وأصحابه  و مرت األ
ه اختفي و ال يدر أحد ن الرجل مل يعد إيل منزله وأهله منذ تركه ، و أن

إيل ان صادفوا مجاعة من ...مكانه فنهض معه الناسك قلقا، ولبثو يبحثون عنه زما
إن الرجل جن وذهب إيل اجلبال ودلوهم مكانه فمضوا إليه فوجده : الرعاة قالو هلم 

شاخصا ببصره إيل الّسماء فسلمو اليه..قائما علي صخرة 

أسلوب الكلمة مجيلة، و الرتتيبا، مرطتبا و سهولة قطعة حماورة أعاله القصة تدل أن 
جليدة. لفهمها .لذالك الكاتب مفهوم أسلوب اللغة 

لتحليل عناصر اخلارجية و إما عناصر  بعد التحليل عناصر الدخلية يستمر الكاتب 
خلفية جمتمع يف قصة، حمتوي قيم يف قصة قصرية، ,خلفية مؤلف :اخلارجية منها 

ارجيةالعناصر اخل.٢

:منهاعناصر اخلارجية من التحليل وهذ

خلفية مؤلف .١

لتوفيق حكيم يُعترب توفيق احلكيم من أحد الرواد للرواية  إن هذه القصرية يؤلف 
العربية والكتابة املسرحية يف العصر احلديث؛ فهو من إحدى العالمات البارزة يف حياتنا 

ثريه ألجيال كثرية متعاقبة من األدبية والفكرية والثقافية يف العامل العريب، وقد امتد 
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ء واملبدعني، وهو أيضا رائد للمسرح الذهين ومؤسس هذا الفن املسرحي اجلديد . األد
وهو ما جعله يُعد واحدا من املؤسسني احلقيقني لفن الكتابة املسرحية، ليس على 

قصة القصرية وهذه ال. مستوى الوطن العريب فحسب وإمنا أيضا على املستوى العاملي
ا هذه القصرية مهمة بوجود هذه القصة ألن هذه القصة  يؤلف من خلفية مؤلف أل
تمع يف عصرها ومؤلف هذا القصة أيضا تنظر  تكتب من احلياة الناس يومية و حالة ا

تمع فيها تمع وعادة أيضا تبحث عن املسألة ا ولذالك خلفية . حبالة حتقيق احلياة ا
تمع وحتقيق احلياة اليومية مؤلف مهمة يف ص ناعة النص األديب بوجهة نظر من احلالة ا

. وتكون من عناصر اخلارجية

لتوفيق احلكيم يف التاريخ  لف  وهذه . ١. م٢٠٠٨مايو ١١أما هذا القصص 
لفه هلدف أن هذه . القصص من بعض النص األديب الذي  وكان توفيق احلكيم 
خذون احلكمة فيها وهذه القصة أيضا لإلصالح األخالق . القصص كاتكون اخلربة و

جيدا يف الدين والدنيا واألخرة . للقارئني ويكون إنسا

تمع .٢ خلفية ا

تمع يف هذه القصة من مسألة مه لف مة خلفية ا ن هذه القصة القصرية  جدا 
مور الدنيوية وكثري منهم  تمع مشغولون  لتوفيق احلكيم ألن يف وقت املاضي هذا ا

عبادة هللا مورهم. ينسون  تمع . كما يف وقت الصالة هم اليزالون مشغولون  وهذا ا
مور الدنيوية مور األخروية ويفضل  .ال يبايل 

مور تمع يف زمن مؤلف ونعرف أيضا أن ا مور الدنيوة وال يفضل  هم يفضل 
مور األخروية لقضاء  م لطلب العمل حيت هم ينسون  أخروية حيت هم سيقضون أوقا
م لعبادة هللا  مور األخروية ويقضون أوقا احلوائج اليومية،  و لكن بعض منهم الينسون 

. ١٤ص ٢٠٠٨لتوفيق احلكيم، مكتبة اإلبداع، سورية " أرين هللا"قصة قصرية .  ١
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تمع هذه القصة. وتقرب إيل هللا يساعد ملسرية هذه القصة من األول ونعرف أيضا ا
مجيع الناس يف العامل ٢.إيل أخريه حيت تكون قصة جيدة ويقرأه 

تمع له عالقة وهذا  تمع يف وقت ا ن حالة ا قد تغري جدا معني ملؤلف 
وأخالقهم فاسد، لذالك يؤلف مؤلف هذه القصص لنشأة اخالق جيد يف بيئتهم ولكي 

تمع يستطيع  ممجيع ا خالق .  لتقرب إيل هللا وجهد يف عباد تمع  تمع كا وا
م ٣.حسنة يف معاشر

"أرين هللا"قيم يف قصة .٣
:كما يلي منها الباحثذكره نا أن قيم هذه القصة ثالثة قيم ويكما عرف

قيم الدينيةال.١
يف هذه القصة تعلم كيف عالقة اخلالق وخملوقاته والبد علينا أيضا أن نعرف  

وحمتوي أيضا قيم الدينية أن هللا يستطيع . كيف حدوده اخلالق مبخلوقاته
ونتعلم أيضا عن حبل . بيشعره يف قلبنا هذا وال نستطيع نري هللا بنظر البشارية

حبل من هللا، : ثالثة حبل منها من اخلالق وخملوقاته كما يذكر يف النظرية هلا 
.حبل من الناس، وحبل من العامل

قيم اإلجتماعية ال.٢
حملجتمع يف حولنا هذا وكيف عالقة . أن هذه القصة تعلم كيف التفاعل 

تمع. بشخص واحد إيل أشخاص أخر وهذا القيم . وتعلم كيف معاشرة يف ا
وحنن أيضا النستطيع . هذأيضا نعلمنا أن احلياة اإلجتماعية مهمة حول بيئتنا

تمع  شخاص أخر أي تسمي  نعيش منفردا وحنتاج أيضا يف معيشتنا 
شخاص أخري يف حياتنا  وتسمي أيضا حياتنا هذا حبياة اإلجتماعية وحنتاج 

.هذا

١٦. صالمرجعنفس. ٢
١٨. صالمرجعنفس. ٣



٤٦

قيم أسرةوية ال.٣
ملعين أن هذه القصة تعلم عن العالقة بعض أعضاء . تقص هذه القصة عن قيم أسروية

ونعرف أيضا هذه القصة نتعلم إلينا مجيعا كيف املعاشرة . ة يعين عالقة األب وابنهاألسر 
سرتنا تكون أسرتنا . بني أعضاء األسرة إما األب، األم، او أخينا ومبعاشرة جيدة 

والبد أيضا علينا ان نتعلم . مبطمئنن والسعادة حيت تكون األسرة ساكنة ومودة ورمحة
.أسرتنا تكون جبيدة أسرة وجيدة أخالق أعضاع األسرةعن األخوة يف أسرتنا لكي 
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الباب الرابيع

اخلالصة واملقرتحات

نتائج البحث .أ

بعد ماقام الباحث بتحليل القصة القصرية أرين هللا لتوفيق احلكيم، فتستنتج الباحث  
:كما يلي 

يوجد الباحث عن العناصر الذي تشتمل يف هذه القصة القصرية منها العناصر .١
ويعرف ايضا الباحث أنواع العناصر الداخلية منها . الداخلية والعناصر اخلارجية

األمانة، وجهة نظر، أسلوب اللغة يف قصة موضوع، احلبكة،الشخصية، البيئة،: 
.لتوفيق احلكيم" أرين هللا"قصرية 

ث عن العناصر اخلارجية يف هذه القصة القصرية ومنها العناصر يوجد الباح.٢
يف قصة، حمتوي قيم يف قصة قصرية خلفية جمتمع,خلفية مؤلف : :اخلارجية 

.لتوفيق احلكيم" أرين هللا"
القيم الدينية، : القيم تشتمل يف هذه القصة الصرية منها يوجد الباحث عن.٣

ذا النتائج من حبث الباحث يف هذه القصة القيم اإلجتماعية والقيم األسروية وه
.القصرية
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املقرتحات البحث .ب
:يف هذه الفرصة، يقرتح الباحث فيما يلي 

يتضمن يف هذه القصة وللقارئني العناصر اليتعن علي القارئني ان يهتمواينبغي.١
ا هذه القصة تقص عن خذ عن اخليستطيع  تمع ربة هذه القصة أل حالة ا

اآلن
لتوزع عن املعرفة عناصر النص األديب إما العناصر الداخلية أو اخلارجية لسهولة .٢

.ليفهم عن القصة اليت تقرأها
مالك يرجو.٣ من الباحثني اآلخرين السيما الطالب والطالبات يف جامعة موال

إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج أن يبحثوا العناصر األديب بدراسة حتيليلة 
.ىأخر 
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