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 ـ. َُِٔ – َُِٓاللغة العربية كأدهبا ا للعاـ الدراسي  قسمالعلـو اإلنسانية ُب 
 

 َُِٔيوليو  ِْحتريرا مباالنج، 
 اظتشرؼ

 
 

 أزتد خليل، اظتاجستَت
 َََََََُُُُِِْٕٔٓٗرقم التوظيف: 

 
 
 



 كزارة الشئوف الدينية
 كلية العلـو اإلنسانية

 قسم اللغة العربية وأدبها
 مالك إبراىيم اإلسبلمية اضتكومية ماالنج جامعة موالنا

 

 ب   

 مناقشة عن البحث الجامعيتقرير لجنة ال
 

 و :اقشة ىذا البحث اصتامعي الذم قدملقد دتت من
 ػتمد أكىل األبصار:    االسم

 ََََُّْٗ:   رقم القيد
 معٌت اظتوت ُب القصة القصَتة "ُب سنة مليوف" لتوفيق اضتكيم:   موضوع البحث

 )دراسة حتليلية بنيوية(
 

اللغة العربية كأدهبا  قسم( ُب S-1ا )استحقاقو درجة سرجانك  ونجاحبكقررت اللجنة 
 لكلية العلـو اإلنسانية جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسبلمية اضتكومية ماالنج.

 
 َُِٔيوليو  ِْريرا مباالنج، تق

 ، اظتاجستَتدلزى ىحليمالدكتور  -1
 الدكتور ػتمد فيصل، اظتاجستَت -2
 أزتد خليل، اظتاجستَت -3

 ةاظتعرف
 علـو اإلنسانيةكلية ال  ةعميد

 
 

 استعادة، اظتاجستَت ةالدكتور 
 ََََُُُِِِّّّٕٗٗٔٗرقم التوظيف : 



 كزارة الشئوف الدينية
 كلية العلـو اإلنسانية

 قسم اللغة العربية وأدبها
 مالك إبراىيم اإلسبلمية اضتكومية ماالنج جامعة موالنا

 

 ج   

 أدبهاو اللغة العربية رئيس قسم تقرير 
 

 جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسبلمية اضتكومية ماالنج أدهباك قسم اللغة العربية تسلم 
 ذم كتبو الباحثالبحث اصتامعي ال

 
 ػتمد أكىل األبصار:    االسم

 ََََُّْٗ:   رقم القيد
 معٌت اظتوت ُب القصة القصَتة "ُب سنة مليوف" لتوفيق اضتكيم:   موضوع البحث

 )دراسة حتليلية بنيوية(
 

لكلية العلـو  (S1ختبار النهائي للحصوؿ على درجة سرجانا )الستفاء شركط اإل
 أدهبا.ك العربية اإلنسانية ُب قسم اللغة 

 
 َُِٔيوليو  ِْ ،تقريرا مباالنج

 أدهباك رئيس قسم اللغة العربية 
 
 

 ػتمد فيصل، اظتاجستَتالدكتور 
 َََََُُُُُُِِّْْٕٗرقم التوظيف : 

 
 



 كزارة الشئوف الدينية
 كلية العلـو اإلنسانية

 قسم اللغة العربية وأدبها
 مالك إبراىيم اإلسبلمية اضتكومية ماالنج جامعة موالنا

 

 د   

 كلية العلوم اإلنسانية  ةتقرير عميد
 

معة موالنا مالك إبراىيم اإلسبلمية اضتكومية جا كلية العلـو اإلنسانية  ةعميد تتسلم
 البحث اصتامعي الذم كتبو الباحث ماالنج

 
 ػتمد أكىل األبصار:    االسم

 ََََُّْٗ:   رقم القيد
 معٌت اظتوت ُب القصة القصَتة "ُب سنة مليوف" لتوفيق اضتكيم:   موضوع البحث

 )دراسة حتليلية بنيوية(
 

لكلية العلـو  (S1ي للحصوؿ على درجة سرجانا )ختبار النهائالستفاء شركط اإل
 اإلنسانية ُب قسم اللغة العربية أدهبا.

 
 َُِٔيوليو  ِْ، تقريرا مباالىج

 كلية العلـو اإلنسانية  ةعميد
 
 

 استعادة، اظتاجستَت ةالدكتور 
 ََََُُُِِِّّّٕٗٗٔٗرقم التوظيف : 

 
 



 كزارة الشئوف الدينية
 كلية العلـو اإلنسانية

 قسم اللغة العربية وأدبها
 مالك إبراىيم اإلسبلمية اضتكومية ماالنج جامعة موالنا

 

 ق   

 تقرير الباحث
 

 علما بأنٍت الطالب :أفيدكم 
 ػتمد أكىل األبصار:    االسم

 ََََُّْٗ:   رقم القيد
 اظتوت ُب القصة القصَتة "ُب سنة مليوف" لتوفيق اضتكيم:   موضوع البحث

 )دراسة حتليلية بنيوية(
 

 ُب أحد ادعى كإذا .اآلخر تأليف أك غَتم إبداع من ودتزا كما بنفسي ككتبتو حضرتو
 تكوف كلن ذلك على اظتسؤكلية أحتمل افأن ْتثي من فعبل أنو كتبُت تأليفو من أنو اظتستقبل
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 و التقدير كلمة الشكر
 

 بسم اهلل الرزتن الرحيم
اضتمد هلل الذم خلق السموات كاألرض كجعل الظلمات كالنور, الواحد القهار, العزيز 

ر األقدار, مكور الليل على النهار. أزتده أبلغ اضتمد على رتيع نعمو الٌغفار, مقد
كأسألو اظتزيد من فضلو ككرمو. صلى اهلل عليو كسلم دائمُت متبلزمُت على سيد اظترسلُت 

 كإماـ اظتتقُت كشفيع اظتذنبُت ػتمد خاًب النبيُت كعلى آلو كصحبو أرتعُت.
 كتابة ىذا البحث، بعد أف بذلت نفس ك بعد، ما أقوؿ شيئا أفضل، حينما إنتهيت ُب

كجهدل، ك قتلت رتيع أكقاتى، ك سهرت أكثر لياىل ُب مطالعة مصادره كالكشف ُب 
اظتكتبة، ك حل عقد اظتسائل،  ك كتابتو ُب اظتيعاد، من أف أزتد اهلل تعاىل أبلغ اضتمد 

ىذا البحث  الشكر، ك أين اليقُت بأف ذلك كلو بعونو تعاىل كرمو. إين اشعر أف كتابة
ليس مبجرد قوتى قدرة نفسى، بل مبساعدة العلماء، كاظتعلمُت، كاإلخواف القريبيُت. لذا، 

 فجدير ألف أقدـ ىنا أشرؼ التحيات أحسن إىل :
فضيلة مدير اصتامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسبلمية اضتكومية ماالنج بركفيسور  .1

 الدكتور اضتاج موجيا راىارجو
 كلية العلـو اإلنسانية الدكتورة اضتاجة إستعادة اظتاجستَتفضيلة عميدة   .2
 فضيلة رئيس قسم اللغة العربية ك أدهبا الدكتور ػتمد فيصل اظتاجستَت .3
فضيلة األستاذ أزتد خليل اظتاجستَت ىو مشرؼ ُب كتابة ىذا البحث اصتامعي  .4

 على توجيهاتو القيمة كإرشاداتو الوافرة ُب كتابة ىذا البحث
 فضيلة كالدم عمراف رشدم كأمي نور حافظة .5
 رتيع األساتذ ك األستاذات ُب قسم اللغة العربية ك أدهبا .6
رتيع األصدقاء األحباء ُب كلية العلـو اإلنسانية خصوصا لقسم اللغة العربية ك  .7

 َُِِحىت  ََِٗأدهبا سنة 



 

 ط 
 

 ظتن مل يذكر اشتو كاحدا فواحدا .8
عدتكم رتيعا. عسى اهلل أف كتعل ىذا البحث أقوؿ لكم شكرا جزيبل على مسا

 نافعا للباحث خاصة ك لسائر القارئُت عامة، آمُت.
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 ملخص البحث

)دراسة  وفيق اضتكيماظتوت ُب القصة القصَتة "ُب سنة مليوف" لت. َُِٔاألبصار، ػتمد أكليل. 
أدهبا كلية العلـو اإلنسانية جامعة موالنا مالك ك حتليلية بنيوية(. ْتث جامعي. قسم اللغة العربية 

 إبراىيم اإلسبلمية اضتكومية ماالنج. اظتشرؼ: أزتد خليل اظتاجستَت.

 اظتوت، بنيوية، ك قصة القصَتة "ُب سنة مليوف" الكلمة الرئيسية :

دبية اظتشهورة لتوفيق اضتكيم ىي غتموعة قصة قصَتة "أرين اهلل" الذم كاحد من األعماؿ األ
فيها تتكوف من ذتانية عشر قصة. منها باظتوضوع "ُب سنة مليوف" متتار الباحث ليبحث ألف ىذه 
القصة على األساس بنية القصة ألف فيها حياة الناس ُب زماف اظتستقبل مثل عقيدة الدينية، ك 

 ضتياة، ك البحث عن اظتوت الذم يوجد كثَتا ُب القصة.الثقافة، ك أسلوب ا

كيف بنية القصة القصَتة "ُب نظرا إىل خلفية البحث السابقة، يرمز الباحث على اظتسألة :  
ما الوصايا من  ما معٌت اظتوت ُب القصة القصَتة "ُب سنة مليوف" من نظرة بنيوية ؟ سنة مليوف" ؟

 ُب سنة مليوف" ؟القصة عن اظتوت ُب القصة القصَتة "

إف مدخل ىذا البحث ىو نوع اظتكتبية. انطبلقا من نوع البحث الذم يستخدـ الباحث 
ُب ىذا البحث، فكاف أرتع البيانات ىي الكتب كاظتقاالت كغَتىا. أما طريقة حتليل البيانات اليت 

 يستخدمها الباحث ُب ىذه البحث ىي الوصفي الكيفي بنظرية بنيوية ركبرت ستانبوف.

من ىذا البحث نستطيع أف نعرؼ أف ُب ىذه القصة القصَتة موجود عبلقة بُت العناصر 
حلقات  ُِاظتًتابط. اظتوضوع ُب ىذه القصة ىي الفلسفة الدينية. أما كقائع القصة تتألف من 

 تبديل أحواؿ من اضتركة برجيعو إىل ػتٌرؾ األكىلكاضتبكة اظتتقدمة. حىت نعرؼ اظتعٌت عن اظتوت يعٌت 
. ُب ىذه القصة الشخصياف الرئيساف يعٍت اصتيولوجي حق اضتياة دليل على حق اظتوت ك

تعريف عن اظتوت الذم لتاكر األشخاص ُب القصة القصَتة "ُب سنة مليوف".  كالكيميائي. 
األكؿ، أف اظتوت عند اصتيولوجي يعٌت هناية اضتركة عن اإلنساف بدليل اصتمجمة. كالثاين، 

للذة من نوع غريب الىت نتكن أف تطوؿ ك نتكن أف دتتد عرب الزمن اظتوت ىو الراحة ا
 حىت تصبح عدـ كجود. 
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The collection of Arinillah’s short story is one of works of a popular 

Arabic Literaryman Taufiq Al-Hakim. There are 18 short stories in that book, one 

of them is entitled Fii Sanati Milyun. The reseacher is interested to analyze this 

short story based on the internal structure of the story because describing events in 

the future include religion, culture, lifestyle and discussions of death appeared 

dominant in the story. 

Based on the background above, the reseacher formulates the problems 

into three point: 1. How is the structure (intrinsic) in the Fii Sanati Milyun short 

story the work of Taufiq Al-Hakim? 2. What is the meaning of death in the short 

stories of Fii Sanati Milyun work of Taufiq Al-Hakim? 3. What is the message 

about the death of Fii Sanati Milyun Taufiq work of Taufiq Al-Hakim? 

This research is a library research. In finding the data, the reseacher takes 

from the books, journal, and so forth. The descriptive qualitative method is used 

to analyze the data with Structuralism theory of Robert Stanton. 

From this research it can be known that in this life, there are relationships 

between interrelated structure. First, the themes raised in this short story is the 

themes of religious philosophy. Second, the events in this short story is composed 

of 21 episodes and plot forward. Third, the people who build the course of the 

story generally there are two main characters, scientist Geologist and Chemist. 

From the texts of these figures can intercultural dialogue known to discourse 

discourse about "death". According to the Geologists, death is the loss of motion 

in people. This is evidenced in the discovery of a human skull. Evidence of the 

truth of "death" indicated the existence of human life. A message that can be 

drawn from this short story one of the man is not immortal, he who chases the 

world just to want immortality and shy away from death, then your faith is 

charitable deeds. 
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Kumpulan cerpen Arinillah merupakan salah satu karya dari seorang 

Sastrawan Arab yang masyhur Taufiq Al Hakim. Dalam buku tersebut terdapat 18 

cerita pendek yang salah satunya  berjudul Fii Sanati Milyuun.  Peneliti  tertarik 

untuk menganalisis cerpen ini berdasarkan struktur internal ceritanya karena 

didalam menggambarkan kejadian pada masa yang akan datang meliputi agama, 

kebudayaan, gaya hidup dan pembahasan – pembahasan tentang maut yang 

muncul dominan dalam cerita. 

Dari penjelasan latar belakang  di atas, peneliti merumuskan rumusan 

masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana struktur – struktur yang membangun 

dalam cerpen Fii Sanati Milyun karya Taufiq Al Hakim? 2. Apa makna maut 

dalam cerpen Fii Sanati Milyun karya Taufiq Al Hakim? 3. Apa pesan tentang 

maut dari cerpen Fii Sanati Milyun karya Taufiq Al Hakim? 

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan. Peneliti dalam mencari 

data bersumber dari buku, jurnal, dll. Metode kualitatif deskriptif digunakan untuk 

menganalisis data dengan Analisis Struktural Robert Stanton. 

Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa dalam cerpen ini terdapat 

hubungan antar unsur yang saling berkaitan. Pertama, tema yang diangkat pada 

cerpen ini adalah tema-tema filsafat keagamaan. Kedua, peristiwa pada cerpen ini 

tersusun dari 21 episode dan menggunakan alur maju. Ketiga, tokoh yang 

membangun jalannya cerita secara garis besar ada dua tokoh utama, Ilmuwan 

Geolog dan Ahli Kimia. Dari teks-teks dialog antar tokoh tersebut dapat diketahui 

wacana-wacana tentang “maut”. Menurut Geolog adalah hilangnya gerak pada 

manusia. Hal ini dibuktikan pada penemuan tengkorak manusia. Bukti kebenaran 

“maut” ditunjukkan dengan adanya kehidupan manusia. Pesan yang dapat diambil 

dari cerpen ini salah satunya yaitu manusia tidaklah abadi, barangsiapa mengejar 

dunia hanya untuk menginginkan keabadian dan menghindar dari kematian, maka 

sia-sialah amal perbuatannya. 
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 الباب األول

 مقدمة

 خلفية البحث .أ 
األدب من األدباء أك النقاد. كلكن كل منها ال ىناؾ اآلراء عن تعريف 

يعطينا تعريف األدب بالضبط. نتكن أف نعرؼ األدب تعريفا ُب عناصره، ككتمع 
متعلقاتو، ليكوف األفضل بُت كثَت من التعريفات، إف األدب صياغة لغوية رتالية 

و من أثر مؤثرة تعرب عن التجربة اإلنسانية، يتأثر بالواقع اظتعاش، كيرصد ما متلف
 ُب نفس األديب، ْتيث يكوف قادرا على إمتاع اظتتلقي كإدىاشو.

األدب ُب العريب يسمى األدب يعٍت األخبلؽ الكرنتة، تارمتيا تعريف 
األدب من غتموعة متنوعة كتتكيف مع العصر، مثبل ُب عصر اصتاىلية  بالعرب 

عمل جدير  تفسَت األدب مبعٌت أدب )الدعوة اىل الطعاـ( كىذا التقليد ىو
 .ُبالثناء جدا لشرؼ العرب كغَتىم من الناس أك يكـر ضيفو

األدب الوصفي )غَت اطتياؿ( ك  قتا: ،ينقسم األدب العريب إىل قسمُت
شعر، النثر، . األدب اإلنشائي يتكوف ثبلثة أنواع الِ(األدب اإلنشائي )اطتياؿ

. ك لذلك، كل العناصر ال نتكن  أف ةاألدب على العناصر اظتًتابط كالتمثلية. بٍت
 .ّتقف كحده إلنتاج اظتعٌت الكميلة

األسلوب استنادا إىل  ل الطرؽ ُب الدراسة األدبية، ىذاالبنيوية إحد
. بُت ختلفةاظت العناصر يكل الذم يتكوف من أنواعاعتىو  نظرية أف األدب

 لًتابط(. معٌت عناصر األدب نتكن ليفهمكثيقا متشابكة )ا ناصر ىناؾ عبلقةالع
                                                           

ُ
Akhmad Muzakki, Kesusastraan Arab: Pengantar Teori dan Terapan (Yogyakarta: 

ARRUZ MEDIA, 2006), 30. 
ِ Sukron Kamil, M.A, Teori Kritik Sastra Arab: Klasik dan Modern (Jakarta: Rajawali 

Press, 2009), 5. 
ّ Rachmat Djoko Pradopo, Beberapa Teori Sastra, Metode Kritik, dan Penerapannya 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 188. 
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. كلذلك األسلوب كظيفة ىذا العنصر ُب األدب دتاما على أساس اظتكاف ك
عناصر ُب  ف استناد على العبلقة )الًتابط(اعتيكلي أسلوب النقد اظتوضوعي أ

 .ْالبنية
 ألف فيهاتوفيق اضتكيم رائعة لبحثها ل" ُب سنة مليوفقصة قصَتة "

مًتابطة القصص، جهاز ، ك ُب شكل اظتواضيع، كالوقائع القصص ذاتيةالالعناصر 
الغاية، ُب ىذه الدراسة اظتطلوبة استعراض  كبناء كاحدة موحدة كاملة. حتقيقا عتذه

 .البنيويةنظرية ال، إال كىي الذاتية ُب األدبنظرية على العناصر 
توفيق اضتكيم ىو األديب اظتشهور ُب مصر. توفيق اضتكيم راجو عن 
ؾتيب ػتفوظ الذم ناؿ التقدير "نوبيل ادب"، ك ؾتيب ػتفوظ اعًتؼ أنو 

اظتشهور لتوفيق اضتكيم ىي غتموعة  دبعجب توفيق اضتكيم. كاحد من األم
قصة قصَتة "أرين اهلل" الذم فيها تتكوف من ذتانية عشر قصص. احد منها 

عن  باظتوضوع "ُب سنة مليوف" متتار الباحث ليبحث ألف ىذه القصة يعرب
 ُب صورة البنيوية ليبحث. عناصر الذاتية لتعريف معٌت اظتوت ُب ىذا القصة

ة البنيوية ألجل حتليل القصة القصَتة "ُب سنة يستعمل الباحث النظري
مليوف" ألف فيها زيادة ُب تقدًن اضتياة األشخاص ُب القصة من األكؿ إىل األخَت 

 ك يستطيع أف يقيم أكصف األشخاص ظاىرا كاضحا.
 أسئلة البحث .ب 

كما  اظتسألة يبحث أف الباحث أراد ،السابقة البحث خلفية إىل انطبلقا
 :يلي

 ؟ "ُب سنة مليوف"ية القصة القصَتة بن ما .1
 من نظرة بنيوية ؟ "ُب سنة مليوف"ما معٌت اظتوت ُب القصة القصَتة  .2
 ؟ "ُب سنة مليوف"عن اظتوت ُب القصة القصَتة  قصةما الوصايا من ال .3

                                                           
ْ Suroso. Dkk, Kritik Sastra: Teori, Metodologi, dan Aplikasi (Yogyakarta:Pustaka 

Pelajar,2009), 79. 
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 أىداف البحث .ج 

 يهدؼ ىذا البحث إىل:
 ."ُب سنة مليوف"البنية القصة القصَتة  ظتعرفة .1
 من نظرة بنيوية. "ُب سنة مليوف"معٌت اظتوت ُب القصة القصَتة  رفةظتع .2
 ."ُب سنة مليوف"الوصايا من الكاتب عن اظتوت ُب القصة القصَتة  ظتعرفة .3

 فوائد البحث .د 
 ؽتا يبحث السابق، ىذه الدراسة تفيدعلى قسمُت:

 الفائدة النظرية -1
 ية.، خاصة بنيو النظريات البحث لزيادة الفهم عن .1
لزيادة الفهم عن العناصر الذاتية ُب القصة القصَتة "ُب سنة مليوف"  .2

 لتوفيق اضتكيم.
 الفائدة التطبيقية -2

"ُب سنة  لتطبيق نظرية بنيوية لتحليل األدب، يعٌت قصة قصَتة .1
 مليوف" لتوفيق اضتكيم.

ُب إلستفاء شركط االختبار النهائي للحصوؿ على درجة سرجانا  .2
ة العربية كأداهبا ُب جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسبلمية قسم اللغ

 اضتكومية مباالنج.
 الدراسة السابقة .ه 

ػتمد فهمي  ضوع فهياليت تتناكؿ على اظتو  تضيق لدراسات السابقة
"ُب سنة مليوف"  بناء السرد ُب القصة القصَتة حتت الدكضوع شهاب الـز زمي

شعبة اللغة ( ة عند أصترداس جولياف كرنتاسدراسة حتليلية سردي) لتوفيق اضتكيم
إبراىيم اإلسبلمية  جامعة موالنا مالك كلية العلـو اإلنسانية العربية كأدهبا
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. ىذا البحث يبحث عن عناصر الدخلية ُب القصة َُِْ اضتكومية مباالنج
القصَتة "ُب سنة مليوف" ٍب يبحث فتودج العاملي عند نظرية سردية أ.ج.  

 كرنتاس.
النظريات اظتختلفة اظتستخدمة، كبالتايل فإف نتائج ىذه الدراسة كلكن 

ىذه الدراسة بدراسة البنيوية، ألف  أيضا على النقيض من الدراسات السابقة.
 الكثَت من اظتعاين اليت حتتوم على الرسالة إىل اصتمهور.

 منهج البحث .و 
لبحث، ظتساعدة الباحث على اضتصوؿ إىل اظتعلومات لتتاج إىل مناىج ا

 كىي ؽتا يلي:
 نوع البحث .1

تستخدـ الباحث َب ىذا البحث منهج الدراسة 
. الباحث كتمع بعض اظتراجع كاظتصادر  (Library Research)اظتكتبية

 من الشبكة الدكلية أك الصحافة الىت تتعلق هبذا البحث.
 Qualitative)فهو دراسة كيفية  أٌما نوع البحث ُب ىذا البحث

Research Method) دراسة كيفية .(Qualitative Research 

Method) ىي منهج البحث اليت ال لتتاج إىل تصميم فركض البحث 
ُب التفسَت عن اإلنتاج.  ىذا البحث يستخدـ بدراسة الكيفية ألف 

من الكلمة الكتابية أك الصور  حث تتكوفباظتصادر البيانات ُب ىذا ال
 .ٓداد أك اضتسابليست من الع

 مصادر البيانات .2
إف مصادر البيانات ُب ىذا البحث ىي الواقع نفسها. ك مصادر 
البيانات ىذا البحث منقسمة إىل قسمُت، قتا مصادر الرئيسية ك 

                                                           
ٓ M. Atar Semi, Metode Penelitian Sastra (Bandung: . Angkasa), 24 
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قصة قصَتة "ُب  فهو  . أما مصادر البيانات الرئيسيةٔمصادر الثناكية
 سنة مليوف" لتوفيق اضتكيم.

مصادر الثناكية ىي اظتراجع األخرل اليت تتعلق مبصادر رئيسية 
لثناكية ُب ىذا البحث كل تبحث عن النظرية . ككانت البيانات إاألكىل

ك  البنيوية ك كل نتعلق مثل الكتب ك اجملبلت ك الوثائق ك اظتلحوظات
 غَت ذلك.

 تقنيات تحليل البيانات .3
كحتليل البيانات التقنية ىو التدابَت اظتستخدمة ُب ىذه الدراسة 

ن ىذه يعطي اضتد ُب الدراسة م"، ك ُب سنة مليوف"من القصة القصَتة 
 القصة القصَتة.

 القصَتة،التقنيات التحليلية اظتستخدمة ُب الدراسة من القصة 
ىو طريقة اليت هتدؼ إىل  ىي طريقة التحليل اعتيكلي. التحليل اعتيكلي

على رتيع العناصر من ااألدب  تفكيك كفضح بعناية، شاملة كمفصلة،
 .ٖمعٌت شامل اليت تنتج

للخياؿ إىل قسمُت، قتا:  الذاتيةركبرت ستانتوف تقسيم العناصر 
كقائع القصة كقصة كبَتة. أنو يقسم القصة إىل أربعة عناصر للحقيقة، 

كوف كسائل أم مؤامرة، كاألحرؼ، كاإلعداد كالتخصص. كُب حُت تت
 .جة، لغة كأسلوب الرمزيةالقصة العنواف ككجهة نظر، كعت

التحليل اعتيكلي نتكن أف يتم عن طريق حتديد، استعراض، 
كتصف اظتهاـ كالعبلقات بُت العناصر اصتوىرية للعمل األديب. كفيما 
                                                           

ٔ Drs. Kuntjojo. Metodologi Penelitian. (Kediri: 2009. Universitas Nusantara PGRI 

Negeri), 6 
 ٔنفس اظتراجع. ص:  ٕ

ٖ  A. Teuuw. Sastra dan Ilmu Sastra: Pengantar Teori Sastra. (Jakarta: 1984. Pustaka 

Jaya), 135 
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ُب القصة  الذاتيةيتعلق باألسلوب اعتيكلي، سيكوف كصف العناصر 
"، يتضمن كقائع القصة، ككسيلة لؤلدب، فُب سنة مليو القصَتة "
 .كاظتواضيع

كاطتطوات ُب دراسة ْتثية للبنيوية الواردة ُب األدب من خبلؿ 
 عدة مراحل كما يلي:

حدد النص الذم يستخدـ كأساس موضع دراسة "قصة قصَتة  .1
 ُب سنة مليوف كمادة لدراستها"،

 إعادة توجيو الًتكيز ىو موضوع دراسة بنية النص، .2
رتع البيانات من مصادر األدبيات اليت ترتبط موضوع الدراسة.  .3

البيانات ىو عمل من كحي اطتياؿ أك غَت اطتيالية، كتابات 
اظتؤلف، أعمالو، كالكتب اظترجعية ُب اتصاؿ مع استعراض 

 البيانات،
 طريقة تحليل البيانات .4

ت حتليل بنية النص مع األرقاـ تكشف عن عبلقات مع الشخصيا .1
 األخرل، كاإلعداد، مؤامرة، كالعامل من حولو،

الذم يعرب عنو بعض  بنية النص من خبلؿ فهم معٌت اظتوت حتليل .2
 ،"ُب سنة مليوف"الشخصيات ُب القصة القصَتة 

ُب "ككشف عن الرسالة اليت نقلها اظتؤلف من خبلؿ القصة القصَتة  .3
 ".سنة مليوف
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 الباب الثاني

 اإلطار النظري

دـ ىذا الباب بعض النظريات اليت تتعلق هبذه الدراسة، يبحث ىذا البحث يق
لتتول على مفهـو القصة القصَتة، كعناصر القصة القصَتة، ك عن النظرية البنيوية عند 

 ركبرت ستانتوف. إف البياف اظتفصل مقدـ ُب العنواف التالية.

اهتا. األديب ىو أف النهج البنيوم ىو هنج الذم يبدك األدب كبنية قائمة بذ
. اظتفهـو ٗترتيب ىيكل النظاـ، بُت العناصر العبلقات اظتتبادلة كحتديد بعضها بعضا

يب نتكن أف يفهم  األساسي الذم أصبح خصائص بنيوية يتم االفًتاض أف العمل األد
 َُ.كالبنية من العناصر اليت تعتمد على العمل نفسو

( أف نظرية بنيوية أساسا لطريقة ُٕ:ََِّيقوؿ ىوكس )رزتة جوكو برادكبو، 
التفكَت حوؿ العامل، الذم اىتمامها على تصور ك كصف اعتيكل. "العامل" يتكوف من 

اصر ال نتكن أف تكوف عتا معٌت. اظتعٌت يعتمد على العبلقات بُت األشياء، ك لكل العن
 ُُ.العبلقات بُت العناصر تشارؾ فيو

حتليل البنية األدب، ُب ىذا البحث يعٍت القصة القصَتة، نتكن أف يتم عن طريق 
حتديد كاستعراض، ككصف الوظيفة كالعبلقة بُت العناصر اصتوىرية للمسألة قصة قصَتة. 

 أساسا حتليل البنية يهدؼ تبُت بالتفصيل الدالة كالعبلقة بُت عناصر األدبية. كىكذا،

حتليل البنية مهم لبحث األديب. التحليل ىو اظتهمة الرئيسية للباحثُت قبل يبحث 
األخرل ُب األدب. بدكف ذلك، ال نتكن اضتصوؿ على كل معٌت جوىرم الشامل. 

                                                           
ٗ  Rachmat Djoko Pradopo, Prinsip-prinsip Kritik Sastra (Yogyakarta: Gadjah Mada 

University, 2003), 118. 
 .ٔ ،نفس اظترجع  َُ

 .ُٕ ،نفس اظترجع  ُُ
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كن األىم ما أعطيت ّتميع العناصر على التحليل البنية ليس غتموع عناصر األدب كل
 .ُِاظتعٌت الشامل

طي كل "أف اعتيكلي يع (Luxemburg) ضافة إىل ذلك، تصر لوكسمبورغإلكبا
األدب جزء من عناصره. كإال أف كل جزء يظهر اعتيكل العاـ ليس لؤلخر".لذلك، أف 

يتكوف من أنواع العناصر اظتختلفة. بُت العناصر ىناؾ عبلقة كثيقا متشابكة )الًتابط(. 
معٌت عناصر األدب نتكن ليفهم دتاما على أساس اظتكاف ك كظيفة ىذا العنصر ُب 

 األدب.

 تعريف القصة القصيرة .1

 القصة لغة ىي اليت تكتب. كاصتملة من الكبلـ. كاضتديث. كاألمر. كاطترب.
. ك أما القصة إصطبلحا كجد الباحث مدكنة ُب عدة الكتب العربية، ككانت ُّكالشأف

 ؼتتلفة منها:

القصة ىي غتموعة من األحداث عن شخصية أك أكثر، يركيها راك كقف 
ٌور )حسب( ترتيب زمٍت كترابط سبيب بصورة مشوقة، مستعمبل السرد كاضتوار. كىي تتط

 ُْ.ؿتو ذركة كتعقيد فحل

القصة ىي األدب يقـو بو فرد كاحد كيتناكؿ فيها جانبا من جوانب اضتياة. 
كمتتلف موضوعها باختبلؼ ثقافة كتاهبا ميولو، كإذا تناكؿ القاص حدثا من أحدث 

و ألسلوبو كفكره كمن ىنا يأٌب اختبلفو عن غَته. ٍب ىو ينتقل لنا صورة من اضتياة أخضع

                                                           
ُِ  A. Teeuw, Membaca dan Menilai Sastra (Jakarta: Gramedia, 1983), 141. 
 َْٕ اظتعجم الوسيط،إبراىيم أنيس.   ُّ

 .ّ ، دكف السنة(،قاىرة: مكتبة األؾتلو اظتصرية) فن القصة القصَتةرشاد رشادم.   ُْ
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صور اضتياة ندركها ؽتا نقرأ ُب قصتة إدراكا عقليا، ك من ىنا يأٌب الفرؽ بُت القصة 
 ُٓ.كاظتسرحية

حدث قد تكوف من كاقع اضتياة كقد تكوف متخيلة ك لكنها القصة حدثا أك ا
ؽتكنة الوقوع، أما قصة ُب أدب يسمى ب)البل معقوؿ( فإهنا نوع من العبث الفكرم 

 . ك أنواع القصة ثبلثة:ُٔلتب أال يلتفت إليو طتلوىا من الفائدة

ا بتعدد األحداث . األقصوصية كتكتب ُب صفحة أك صفحتُت كال يسمح ميداهنُ
 كالشخصيات.

 . القصة كىي أطوؿ من األقصوصية ك تكتب من فصل كاحد عادة.ِ
. الركاية يتعدد فصوعتا ك يسمح ميداهنا بتعدد األحداث كالشخصيات أكثر من ّ

 القصة.

القصة القصَتة ليست غترد قصة تقع ُب صفحات قبلئل بل ىي لوف من ألواف  
مباىيتو اظتتعارؼ عليها اآلف، دكف  –ف التاسع عشر األدب اضتديث ظهر ُب أكاخر قر 

كلو خصائص ك ؽتيزات شكلية معينة   -رب البدائية سواء عربيا أك غريباااللتفات للتجا
كُب النصف الثاين من القرف التاسع عشر، قاؿ "موباساف": "إف ىناؾ ضتظات عابرة 

ندما تصور حدثا معينا ال يهتم منفصلة ُب اضتياة، ال يصلح عتا إال القصة القصَتة ألهنا ع
الكاتب مبا قبلو أك مبا بعده"، كرمبا كاف ىذا ىو أىم اكتشاؼ أديب ُب العصر اضتديث؛ 
ألنو يبلئم ركح ىذا العصر، حيث إنو الوسيلة الطبيعية للتعبَت عن الواقعة اليت ال هتتم 

 ُٕكاظتألوفة. بشيئ أكثر من اىتمامها باستكشاؼ اضتقائق من األمور الصغَتة العادية

                                                           
 .ّٕ ، دكف السنة(،اظتملكة العربية) األدب العريب كتارمتوػتمد بن سعيد بن حسُت.   ُٓ
 .ّٕ، نفس اظترجع  ُٔ

 .ٖ، فن القصة القصَتةرشاد رشادم.   ُٕ



 

َُ 
 

القصة القصَتة يعاِب فيها الكاتب جانبا أك قطاعا من اضتياة، ك يفتصر فيها على 
حادثة أك بضع اضتوادث بتألف منها موضوع مستقل بشخصياتو ك مقوماتو، على أف 

، ك ىنا تتجلى براعة اظتوضوع مع قصره ينبغي أف يكوف تاما من كجهة التحليل ك اظتعاصتة
 ُٖ.الكاتب، فاجملاؿ أمامو ضيق ػتدكد يطلب الًتكيز

 عناصر القصة .2
ال شك أف للقصة داخلية يبٍت عليها األدب بنية القصة الكاملة. عناصر 

ر الذم يبٍت النصوص األدب بنفسو. ذلك عناصر يسبب النصوص الداخلية ىي عناص
األدب اضتاضر كالنصوص األدب. إذا القارئ يقرأ النصوص األدب، صوؼ كجد فيها 
ذلك عناصر. عناصر الداخلية ُب القصة القصَتة ىي عناصر الذم تتبع ُب بناء القصة 

لقصَتة موجودة. نعرؼ  مباشرة. بُت عناصر الداخلية ُب القصة القصَتة جعل القصة ا
 كالقارئ، كجدنا ذلك العناصر إال إذا قرأنا القصة القصَتة.

قاؿ أزتد أمُت أف عناصر القصة الداخلية تتكوف من اضتبكة، كاضتوار، كزمن  
. كأما عند أزتد شايب ُٗاضتوادث كمكاهنا، كاألسلوب، كالفلسفة الصرلتة أك الضمنية

.العاصر الداخلية ُب القصة القصَتة َِفتتكوف من اظتوضوع ك خطة القصة ك الشخصيات
تتكوف من ستسة عناصر، ىم: الفكرة، كاضتبكة، كالشخصية، كالضبط، كاألسلوب. ك 

 . ُِالعناصر كال يركط العناصر األخرل. لذلك كل العناصر تتعلق إحدل االخرىذه كل 

أما ركبرت ستانتوف تقسيم العناصر الداخلية للخياؿ ثبلثة أقساـ، ىم: اظتوضوع، 
قصة كبَتة. أنو يقسم القصة إىل أربعة عناصر للحقيقة، أم مؤامرة، كحقيقة القصة، ك 

                                                           
ُٖ

  Burhan Nurgiyantoro. Teori Pengkajian Fiksi (Yogyakarta: Gajahmada University, 

2007), 11. 
 .ُّّ (،ُٕٔٗ ،بناف: دار الكتاب)ل األدبالنقد أزتد أمُت.   ُٗ
 .ِّْ (،ُْٔٗ، قاىرة: مكتبة النهضة اظتصرية) أصوؿ ُب نقد األديب أزتد شايب.  َِ

ُِ
  Syukron Kamil. Teori Kritik Sastra Arab Klasik dan Modern (Jakarta: Rajawali Press, 

2009), 45. 
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كاألحرؼ، كاإلعداد، كالتخصص. كُب حُت تتكوف كسائل القصة العنواف، ككجهة نظر، 
كعتجة، لغة كأسلوب. شرح الباحث العناصر القصة القصَتة اليت تستطيع هبا أف يستخرج 

قصة القصَتة الداخلية اظتهمة، كما من القصة القصَتة. ك الشرح على بعض عناصر ال
 يلي:

 الموضوع 6.0

ظهرت ُب عناصر القصة الفكرة اليت تؤسس عليها القصة ك تصدر عنها سَت  
اضتوادث. ىذا ألف القاص ال نتكن أف يكتب القصة ىو خايل من فكرة أك غاية يريد أف 

 يعرضها إىل القراء. لذلك كل قصة على اظتوضوع.

يسية ك اظتسائل اظتهمة الذم يئسس طرؽ القصة القصَتة. اظتوضوع ىو فكرة رئ 
قاؿ ستانتوف ُب بورىاف نوركيانتوركا أنو اظتعٌت ُب اضتكاية كلكن كثرة اظتعٌت فيو فلذا كاف 
اظتعٌت اطتصوص ُب اظتوضوع. الفائدة من اظتوضوع ليبُت عن اضتكاية كأنو الفكرة األساسية 

النصوص كما بنية داللية يتضمن اظتعاداالت أك  العامة ُب القصة القصَتة اظتضموف على
 ِِ.اإلختبلفات

اظتوضوع ىو أسس القصة القصَتة ك الفكرة األسس العمـو من عمل األدب ك  
لقصة القصَتة ك بكلمة أخرل القصة القصَتة يبُت قبلو من اظتؤلف ك يستعمل إىل نشأة ا

 ِّ.ىي إتبع الفكرة األساسية اظتشًتكة قبلو فلذا يصور الفكرة األساسية العمومية فيو

لف من خلفية عمل األدب ألنو من اظتوضوع ىو الفكرة الرئيسية ك نظر حياة اظتؤ  
صور اضتياة اجملتمع. كاف اظتوضوع متنوعة منو: األخبلقي ك الدين ك إجتماع الثقافة ك 

                                                           
ِِ  Sapardi Joko Damono. Sosiologi Sastra Sebuah Pengantar (Jakarta: Pusat Bahasa, 

1970), 45. 
ِّ  Burhan Nurgiyantoro. Teori Pengkajian Fiksi (Yogyakarta: Gajahmada University, 

2007), 70.  
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التكنولوجي ك الثقافة عن مسئلة اضتياة كلكنو كاف نظرة اظتؤلف كالفكرة كإحتياج الكاتب 
 ِْ.ُب مسئلتة

تجربة البشرية. كثَت من القصص كصف ك قاؿ ستانتوف أف اظتوضوع يتعلق بال 
حتليل األحداث كاظتعاشر اليت تعاين منها البشر العاـ. مثل اضتب ك اظتعانات ك اطتوؼ ك 

 ِٓ.اكتشاؼ ك اطتيانة. بعض القصص توضح أيضا عن األخبلقية، مثل اطتَت كالشر

نتكن أف يكوف اظتوضوع مرادفا بالفكرة الرئيسية ك اعتدؼ األساسية. كمعٌت جتربة  
اضتياة البشرية، اظتوضوع يشرح على بعض من الصورة اضتياة. اظتوضوع كتعل القصة إيل 

ة بداية ك هناية لقصة الًتكيز، موحدة كلو قيمة. كباإلضافة، اظتوضوع كتعل القصة اظتناسب
 مرضية كما يصل كل األحداث ُب القصة حىت القصة مناسبة.

ك قاؿ ستانتوف أف ىناؾ بعض الشركط للبحث ك التفسَت اظتوضوع القصة.  
 يعٌت:

 التفسَت للموضوع ينبغي أف ينظر على كل التفاصيل اليت تربز على القصة. -
 صيل القصة.التفسَت للموضوع ينبغي أف ال تتعارض بالتفا -
 ِٔالتفسَت للموضوع ينبغي أف ال تستند إىل األدلة اليت مل يكشف ُب القصة -

قد تكوف قصة موضوع كاحد أك أكثر. للعثور اظتوضوع يطلب القراءة بعناية ك 
ك اظتوضوع  mayor)) تكرارا. نتكن تصنيف اظتوضوع إىل موضوعاف ىِت اظتوضوع الرئيسية

 . (minor)يةاإلضاف
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 .ٕٗ، نفس اظترجع  
ِٓ

  Robert Stanton. Teori Fiksi Robert Stanton (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012),  36. 

 .ْٓ-ْْ، نفس اظترجع  ِٔ
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 وقائع القصة 6.6

كقائع القصة تشَت إىل اضتقائق أك الوقائع ُب القصة. كقائع القصة ىي 
الشخصية، اضتبكة، ك الضبط. ىم يشار إىل كقائع بنية القصة، العناصر مًتابطة بعضهم 

 بعض.

 الحبكة 6.6.0

ك القصة. ُب الكتابة القصة القصَتة اطتيالية، ال بد للمؤلف أف يصنع اضتبكة لتل
ىذه مبعٌت اضتبكة حتضر الوقائع إىل القارئ ليس بصفة كقت فقط كلكن ىناؾ العبلقات 
اليت حتسب. اضتبكة ىي بنية السرد ُب القصة كلها، كينبغي أف تكوف قادرة على القياـ 

 ِٕبواجباهتا َب اصتاز فكرة أف تصبح القصة الكاملة.

قاؿ ستانتوف أف اضتبكة ىو القصة اليت تتضمن على تتبع اضتوادث، ك لكن ال  
. ك يزيد  ِٖتتعلق اضتادثة إىل حادثة حدثت ظتا قبلها كما تسبب عن حادثة ظتا بعدىا

يت يسوقها كيٍت أف اضتبكة ليس حوادث بسيطة تقصها القصة، بل إفتا ىي اضتوادث ال
 اظتؤلف ُب خطة ػتكمة تستمد على العبلقة السببية.

ىذه اطتطة ال بد من أف تكوف ػتبوكة حبكة ماىرة ال يبدك فيها ثغرات كال  
هتافات، كأف أجزائها ال تتبلءـ ك تتوازف ك تتناسق ك حوادثها تبدكا كأهنا طبيعية لنشأ 

. أك تكوف مبلئمة ِٗيتهاكحدىا من غَت تكلف كأف تعطى اضتوادث قيمة حتسب أقت
لشخصيات القصة كلؤلخبلؽ كالتجارب اليت تتعاكف على حتقيق غاية اظتؤلف موعظتو 

 َّالنافعة ُب تقوًن اضتياة كعرضها دقيقة الكاملة.

                                                           
ِٕ

  Burhan Nurgiyantoro .،اظترجع السابق ُُُ. 

ِٖ  Burhan Nurgiyantoro .،اظترجع السابق ُُّ. 
 .ُّٓ اظترجع السابق،أزتد أمُت.   ِٗ

 .ّّٓ اظترجع السابق،أزتد شايب.   َّ
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اضتبكة إىل تقسيمات طبيعية كظتا لتب أف تكوف اطتطة طبيعية منطيقية فينقسم  
جترم فيها حوادثها. كقد شرع بعض العلماء األدب تلك التقسيمات الطبيعية كما قد 
شرحها أزتد أمُت بأنو يتكوف من أكال، اظتقدمة أك العرض فيها اظتعلومات الضركرية للفهم 

حركة النهوض الصحيح للقصة. كثانيا، اضتوادث اإلبتدائية اليت ينشأ عنها الصراع، كثالثا، 
أك النمو أك التعقيد الذم يستمد بو الصراع كيزداد ُب اطتطورة بينما تظل نتيجتو مبهمة. 
كرابعا، الذركة فيها لتصل جانب من جوانب اظتتعارضة على فوز كتغلب ْتيث الضمن 
النصر النهائي. كخامسا، حركة اعتبوط أك اضتل. كسادسا، اطتادتة أك الكارثة فيها ينتهي 

 ُّع.الصرا 

 التشخيص 6.6.6

نرجع إىل اظتبدأ األصلي ُب كل القصة كىو أف القصة تتناكؿ اضتوادث اليت تقصها  
كتسوقها ُب حبكة. فلما تناكلت القصة اضتوادث ُب أكؿ كىلة فكانت حتتاج إىل الناس 

 ِّشخاص.يفعلوهنا. كالناس الذين يفعلوف اضتوادث يسمعوف األ

عند أبرمس، التشخيص ُب القصة ىي األشخاص الذم تقدـ ُب النصوص  
األدب القصصى الذم يستفد القارئ جودة األخبلؽ كاإلؿتراؼ معُت كما يعربىا ُب 

 ّّالقوؿ كالعمل.

كقد اختلف األشخاص ُب الدكر كما اختلفوا ُب الطبيعة. من أجل ذلك كاف  
ئيسي، كشخص ذك دكر غَت مهم يسمي ر ىناؾ شخص ذك دكر مهم يسمى الشخص ال

بالشخص الثانوم. فالشخص الرئيسي ىو من يظهر ُب القصة أكثر من غَته كلو دكر 

                                                           
 .َُٕ -ُُٔ اظترجع السابق،أزتد أمُت.   ُّ
ِّ

  Suwardi Endraswara. Metodologi Penelitian Sastra (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 

2003), 122. 
ّّ  Burhan Nurgiyantoro .،اظترجع السابق ُٔٓ. 
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ر اضتوادث. ك أما الشخص الثانوم ىو من ليس كذلك، فدكره ُب القصة ىاـ ُب تطو 
 ضعيف ك يؤيد ما فعلو الشخص الرئيسي.

كأما من ناحية طبيعية الشخص، فهناؾ شخص طيب يدفع اظتعركؼ كيهجم 
على اظتنكر، كقد لتبو القراء كيعجبو التصافهم بالقيم اإلنسانية اطتَتة. فالشخص الذم 

. كعكسا على ذلك فإف (Protagonist)يسمى الشخص البطل  يتصف هبذه الطبيعة
ىناؾ شخص شر يكرىو القراء، كيسمى ىذا الشخص الذم يعارض القيم اطتَتة 

 ّْ.(Antagonist)بالشخص اطتصم 

ٍت فيما يتعلق بالشخص، قاؿ ستانتوف أف أشتاء الشخص نتكن أف تشَت إىل اظتع
كنطق األصوات األشتاء يشَت أيضا إىل الشخص. كما يتصح ُب احملادثات أك اآلراء من 

 ّٓالشخصيات األخرل ُب القصة.

. تنقسم ستانتوف الدافع إىل (motivasi)السبب الشخص للعمل يسمى بالدافع  
  .(motivasi spesifik) ك الدافع احملددة  (motivasi dasar)قسمُت، قتا الدافع األساسية

الدافع احملددة ىو رد فعل قد ال تتحقق، الذم ينتضح من األحداث أك اضتوار. أما 
 ّٔالدافع األساسية ىو الرغبة كاظتقصود يؤدم الشخص ليعيش القصة.

 الضبط 6.6.2

. الضبط ىو ّٕت  كحي اجملتمع ُب القصة القصَتةالضبط ىو اظتواقيع كعبلقة الوق 
الضبط ىو بيئة نتكن  Warrenك   Wellekالوقائع القصة تشميل الزماف كاظتكاف. قاؿ 

يعترب التعبَت عن الشخص. كباإلضافة إىل ذلك، الضبط يعترب البيئة كقضية اظتادية 

                                                           
ّْ  Burhan Nurgiyantoro .،اظترجع السابق ُٕٖ. 

ّٓ  Robert Stanton .اظترجع السابق ،ّْ. 
ّٔ  Robert Stanton .اظترجع السابق ،ّّ. 

ّٕ  Burhan Nurgiyantoro .،اظترجع السابق ُِٔ. 
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ؿ فاتوين سوجيماف أف الضبط ىو رتع اظتعلومات كالدليل كالشيء كاالجتماعية. ك قا
. بورىاف نوركيانتورا ينقسم الضبط إىل ّٖالذم يتعلق بالوقت كالفضاء كحالة األحداث

 ثبلثة أقساـ:

 . ضبط اظتكاف: حي األحداث ُب القصة القصَتةُ

 . ضبط الوقت: يتعلق بوقت أحداث القصة القصَتةِ

 . ضبط اجملتمع: يتعلق ْتياة اجملتمع ُب القصة القصَتةّ

 كعند ىودسوف ينقسم الضبط إىل ضبط اجملتمع كضبط اظتكاف: 

جملتمع كاظتوضف ضبط اجملتمع ىو يتعلق مبوقف الشخص ُب حياة اجملتمع. كمواقف ا أ.
 كالتاجر كالفبلح كغَت ذلك كرتع اظتوقف كتتمع إىل اظتراحل:

 . الشخص مع ضبط اجملتمع األدىنُ

 . الشخص مع ضبط اجملتمع الوسطىِ

 . الشخص مع ضبط اجملتمع العايلّ

 ضبط اظتكاف ىو يتعلق باظتكاف كاظتواقثع اظتثاؿ: ب.

 . ضبط القريةُ

 . ضبط اظتدينةِ

 ّٗاظتكاف كمثل اظتزرعة كشاطئ البحر كشاطئ النهر كغَت ذلك. . الضبط ُب أمّ
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ضبط الوقت ىو يتعلق بالوقت ُب القصة القصَتة كمثل الوقت الصباح كالنهار كاليل  ج.
 كغَت ذلك.

قدرة على إحضار اظتزاج ُب قصص اظتختلفة نتكن ينظر أف اضبط لدم ال 
العاطفي ك عتجة الشخص. قاؿ ستانتوف أف اللهجة عاطفية يسمى بالغبلؼ اصتوم، أم 
عنصر  الذم يتصل بالضبط. الغبلؼ اصتوم ىو الصورة للحالة اظتزاجية الشخص كىو 

 .َْجزء من العامل الذم يقع خارج نفس الشخص

القصَتة اضتديثة يرل اظتؤلف أف الضبط مهم جدا ُب عناصر القصة  ُب القصة 
القصَتة كىو يتعلق بالطبيعية كاظتوضوع كحاؿ القصة. ال يكفي إال بالتعريف اظتكاف فيها 
كلكن لتتاج إىل عناصرىا لتكميل سبيل القصة. ليس الضبط من إعًتاؼ مكاف فقط 

ة القصَتة كتفكَت اجملتمع كأسلوب كلكن يتعلق ْتقيقة الشيء من الواليات ُب القص
 .ُْحباهتم كغَت ذلك

 وسيلة القصة 6.2

نتكن تفسَت الوسائل القصة كالواسيلة للتحكيم على قارئ القصة. ىذا  
. بعض 42ًتتيب كالتحقيق ألنماط اظتعٌت ُب القصةاألسلوب يستخدـ لتحديد الكاتب ل

الوسائل لؤلدب نتكن العثور ُب كل القصة. مثل: العنواف، كعتجة، كفتط، ك كجهة 
 43النظرم، كرمزية.

ف لتحديد كترتيب العناصر كسائل القصة ىي الطريقة اظتستخدمة من قبل اظتؤل 
اظتوجودة ُب عمل أديب من أجل فهم القصد أك احملتول الوارد ُب األدب. كسائل األدب 
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مع كسائل األدب، نتكن  44اظتطلوب من قبل اظتؤلف للسيطرة على ردكد فعل القراء.
لفهم ما تعٍت ىذه اؿ حقائق. كسائل للقارئ أف يرل اضتقائق من خبلؿ عدسة اظتؤلف، 

 األدب تتكوف من العنواف، كجهة نظر، كعلى غرار عتجة، كالرمزية كالسخرية.

 العنوان 6.2.0

ؿتن نعتقد أف ىذا العنواف ىو دائما ذات الصلة بعمل من سانده ْتيث تشكل  
معينة.  كحدة. استبلـ ىذا الرأم عندما يشَت العنواف إىل الشخصية الرئيسية أك خلفية

كمع ذلك، من اظتهم بالنسبة لنا أف نكوف دائما ُب حالة تأىب عندما يشَت العنواف إىل 
التفاصيل اليت ال تربز. عنواف ىذا النوع غالبا ما يكوف مؤشرا على معٌت القصة ىو 

 45اظتعٍت.

ألف العنواف يوحي اىل الشخصية، كذكر ستانتوف أف العنواف يتعلق بالقصة كافة.  
كالضبط كاظتوضوع. العنواف ىو اظتفتاح على معٌت القصة. ك أكثر، العنواف من األدب لو 

 مستويات اظتعٌت ُب القصة.

 وجو النظري 6.2.6

يتعلق جهة نظر إىل الذم لتكي قصة ُب القصة القصَتة. كالطريقة اليت اختارىا  
رة كاحدة. كذلك ألف الطابع الشخصي كاظتؤلف اظتؤلف لتديد أسلوب كفتط القصة م

ستحدد الكثَت من القصص كقاؿ للقارئ. من حيث اظتقصد، تنقسم كجهة نظر إىل 
 أربعة أنواع رئيسية، ىي:

 ، الشخصية الرئيسية الرئيسي لتكي قصة ُب اطتاصة كلمتو.-. األكؿُ 

 ن.، اصتانب، كقاؿ القصة من قبل الشخصية الرئيسية بدال م-. أكؿِ 
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ػتدكدة، يشَت اظتؤلف إىل رتيع الشخصيات كاظتتمركزة ُب  -. شخص ثالثّ 
شخص ثالث كلكن يصف فقط ما نتكن أف يرل، يسمع، كالفكر اليت كتبها 

 حرؼ كاحد فقط.

الهنائي، يشَت اظتؤلف إىل أم حرؼ كاظتتمركزة ُب شخص  -. شخص ثالثْ
نسمع، أك التفكَت، ثالث. نتكن للمؤلفُت أيضا صلق شخصيات متعددة نرل ك 

 ْٔ.أك الوقت الذم ال حرؼ كاحد موجودا

 . الدراسة البنيوية2

ىو بنية تتكوف من  األدب كتستند الدراسة البنيوية على النظرية القائلة بأف
غتموعة متنوعة من عناصر تشكيل ىيكل. بُت العناصر اظتكونة تتشابك بشكل كثيق. 

ىذا يعٍت من العناصر األدبية اليت ال نتكن فهمها إال كتقييمها بالكامل على أساس ك 
مكاف ككظيفة العنصر ُب األدب عموما. كلذلك، فإف الدراسة البنيوية كيستند أسلوب 

 .النقد اظتوضوعي على النسيج مع العناصر األخرل ُب البنيوية

م يرتبط ُب اظتقاـ األكؿ إىل البنيوية ُب جوىرىا طريقة للتفكَت ُب العامل الذ
االستجابة كصفا للهياكل. ُب طريقة العرض ىذه لؤلدب كظاىرة الذم يفًتض أف 
ىياكل ترتبط مع بعضها البعض. طبيعة اعتيكل الذم ستكوف معقدة ذات معٌت، ْتيث 
اظتعٌت ينبغي أف توجو إىل العبلقة بُت ىذه العناصر ككل. كسوؼ تكوف كلها أكثر 

 .47ك اصتزء أك شظايا البنيويةكضوحا من ذل
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كغالبا أف يفهم البنيوية باعتبارىا شكبل. العمل األديب ىو شكل. ، عند يونوس
 48.عٌت النص نفسوكلذلك، فإف التشابو بُت البنيوية الشكلية من، ككبلقتا يبحث عن م

كالفكرة األساسية البنيوية ىي احملاكاة )الذين يعتربكف العمل باعتبارىا مصطنعة 
كاقع سًتا(، كنظرية التعبَتية )الذم يعترب األدب كتعبَت عن طبيعة كمشاعر كاتب(، 

بُت الكاتب كالقارئ. باختصار،  كيتحدل االفًتاض أف أعماؿ األدب كوسيلة لبلتصاؿ
 .49تؤكد البنيوية اضتكم الذاٌب لؤلدب البحوث

رائد البنيوية ىو خبَت ُب غتاؿ علم األنثركبولوجيا، كلود ليفي شًتاكس. البنيوية 
لبنيوية ىو سًتكس "ا -ليفي شًتاكس ىو عاـ ألنو يغطي كل فكرة للهيكل. ككفقا ليفي

كسيلة من كاقع يبحث ُب األشياء )األشياء( اليت تتشابك مع بعضها البعض، كليس ُب 
األشياء اليت ىي فردية". ىذه الصيغ تصبح كاسعة جدا ُب نطاقها ْتيث مل يكن من 
السهل جدا ليتم تطبيقها ُب دراسة العلم كراء علم اإلنساف. استنادا إىل حقيقة أف 

ديل االنتباه إىل علم اللغة فرديناند دم سوسَت، لغوم السويسرم. اطترباء ترغب ُب تب
على الرغم من أف دم سوسَت مل يكن يتحدث عن ىيكل، كىو يتحدث عن النظاـ ُب 

 .احمللل اللغة

 (diakronis)  (ُلقد كانت نظرية اقًتحها دم سوسَت الرائعة ْتيث تشمل: )
 ( النحوية كْعبلمة ك اظتدلوؿ، )( الّساف ك اطتطاب، )لال (ِ، )(sinkronis)  ك

(asosiatif). 

على أساس النتائج ُب غتاؿ البنية، يعترب فرديناند دم سوسَت "كالد البنيوية". 
نظرية دم سوسَت أعبله ٍب تطويرىا من قبل خرباء علم إىل آخر، على سبيل اظتثاؿ، 
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م اللغة، نظرية ُب دراسة عل (sintakmatik) ك (paradigmatik)ركالف بارت تطور
 :كضعت تزافيتاف تودكركؼ ثبلثة جوانب أساسية من األدب اضتكم، ما يلي

 اصتوانب من بناء اصتملة، تسلسل كما تظهر ُب قصة،( ُ)

 اصتوانب من دالالت أك معاين، مثل اطتلفية، كالطابع، كالفكرة، ك( ِ)

قصة كاضتوار جوانب اللفظية أك الرباغماتية، كيشمل دراسة أسلوبية، كالطريقة ال( ّ)
   50.كاظتونولوج، كيًتافق مع خطاب

كاستنادا إىل اضتقائق اليت يستخدـ األدب لغة النص كما كبَتة أك متوسطة، 
 كلذلك، فإف أساليب. كاللغة نفسها نتكن تعريفها على أهنا لغة العامل منهجي كمنظم

استخداـ الشعرم خبَت من البنيوية، على النحو الذم اقًتحو فرديناند دم سوسَت، 
 .للتحليل األديب

أما بالنسبة لعدد من االفًتاضات األساسية كاألفكار اعتامة ُب البنيوية 
 :ما يايلكنتكن أف تصاغ ك .51سوسرياف

األكؿ، يفًتض أساسا أف البنيوية العامل الطبيعي كالثقاُب ىو اضتاضر دائما ُب 
كجو اإلنساف باعتبارىا اظتعاين اظتبٌت. ال تاف العامل من معٌت. كعبلكة على ذلك، فإف 
معاين "اظتتاحة " لئلنساف باعتباره ىياكل امر جيد كاجتاه اضتركة البشرية. النشاط 

 .يل، ىو نشاط من أجل إدارة كأيضا إنتاج اظتعاين كفقا للبنيوية اظتوجودةالبشرم، كبالتا

لذلك، الثاين، على افًتاض أف ىناؾ البنيوية األنشطة اظتختلفة( االجتماعية ) ُب 
أعقاب النتائج، مثل اضتفل، على الرغم من أف الفن، كنظاـ القرابة كالزكاج، كأفتاط 

ك ذلك ألف اللغة ىي  .52يفهم كؿتن نفهم اللغة اإلقامة كغَتىا من األنشطة نتكن أف
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الشكل األساسي للمعٌت للعامل. كنتكن تفسَت معاين أخرل أشكاؿ باتباع مبادئ تفسَت 
، فإف بنية اللغة ىو فتوذج لفهم البنية االجتماعية كالثقافية للعامل للغة. كبعبارة أخرل

 .اإلنساف

الثالث، ُب اشارة اىل مفهـو اللساف كاإلفراج اظتشركط ُب اللغويات سوسور، 
أشكاؿ االجتماعية كالثقافية لآلخر أف تشَت إىل كجود أم مستويُت أخرل من ىذا 

اليت ىي  (Deep Structure) ىناؾ بنية عميقةالقبيل. كىكذا، من ىنا البنيوية فهم أف 
ىي موازية لبعضها اظتشركط ُب  (Surface Structure) موازية الللساف، كبنية السطح

 .األنشطة كالنتائج االجتماعية كالثقافية اإلنسانية

الرابع، بعد هنج سوسَت اظتشورة لبلظتتزامن إىل اللغة، ٍب ظاىرة اجتماعية كثقافية 
أف يفهم، كأكضح كذلك من خبلؿ هنج متزامن. عناصر ُب ظاىرة  نتكن لآلخرين

اجتماعية كثقافية كنتكن تفسَت ذلك بالنظر إىل معٌت عبلقاتو على قصاصات معينة من 
العبلقة متزامن كضع . الزمن )متزامن(, كإذا النظر ُب العبلقات كتنميتها ُب فًتة زمنية

 .53تسبق العبلقات

اطتامس, إف العبلقات بُت العناصر اليت ىي ضمن ىيكل كحتديد معٌت موفر. 
كبعبارة أخرل، عنصرا جديدا لو معٌت ُب تشابك كامل ُب اعتيكل. دتاما كما ُب اللغة 
نفسها، كاظتبادئ األساسية اليت تعمل ُب العبلقات اليت دتكن من ظهور اظتعٌت ىو مبدأ 

ذلك، ألف العبلقة القائمة اليت نتكن بعد ذلك مبسطة مزيد بوصفو التمييز. كعبلكة على 
  (Binary Opposition). زكجا اظتعارضة

الدراسة البنيوية ىي ػتاكلة لتحليل موضوعي لؤلدب كعلى الرغم من اظتشاكل 
اليت توجد خارج النص األديب. ُب ىذا التحليل البنيوم للنصوص األدبية اعتبار معٌت 
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كقد ؾتم عن مزيج متناغم من  .ْٓبذاهتا مستقلة مع التماسك الداخلي استدارة قائمة
حيث الشكل )الذم مرئية على الفور للعُت إذا كاف النموذج البصرم، كسرعاف ما شتع 

رشتية من الشعر(  كاحملتول بسهولة إذا كاف النموذج من جوانب الصوت أك غَت 
 .()مضموف اصتوانب اظتوضوعية للمعٌت أك قافية

ُب األدب ىناؾ اعتيكل كلو معٌت متماسك كجولة. لتحقيق اظتعٌت العاـ متماسكة 
( ِ( فكرة الوحدة، )ُكحولو العمل األديب كتب أف تتوافق مع ظركؼ معينة، ىي: )

فكرة األساسية الثالثة من البنيوية نتكن ال ،( فكرة التنظيم الذاٌبّفكرة التحوؿ، ك )
 55.كصفها كما يايل

األكؿ، كتب أف يكوف البنيوية ال يتجزأ كجولة كسليمة. كىذا ىو، األجزاء أك 
. عنصر كاحد مع عنصر آخر العناصر اليت تشكل اعتيكل الذم ال نتكن أف يقف كحده

 .كتب أف تكوف مًتابطة أك متداخلة

الثاين، كىو اعتيكل الذم لتتوم على فكرة التحوؿ، مبعٌت أف بنية ليست ساكنة، 
كلكن ديناميكية. كنتكن لبنية قادرة على اإلجراءات التحويلية، مبعٌت مواد جديدة نتكن 

 .معاصتتها من خبلؿ ىذا اإلجراء

يكوف قادرا على حكم أنفسهم. كىذا ىو، اعتيكل الذم ال الثالث، بنية أف 
يتطلب مساعدة أك مساعدة من خارج نفسو للتحقق من صحة إجراءات التحوؿ. 
كاستنادا إىل نظرية ىيكل أعبله، نتكن للناقد القياـ بو مع انتقاد من استخداـ مثل ىذه 

( البنية النفسية ّاظتادم، ك )( البنيوية ِ( البنيوية العاظتية، )ُاألساليب، مبا ُب ذلك )
 .56كالعقلية
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كهتدؼ مبادئ التحليل البنيوم إىل فك كتفسَته بعناية، كعلى كجو التحديد، 
يع عناصر كجوانب األدب اليت ينتج عنها تفاصيل أكرب قدر ؽتكن الركابط كتشابك رت

معٌت شامل. التحليل البنيوم ليست ىي غتموع العناصر اليت، على سبيل اظتثاؿ، مل يتم 
تسجيل دتاما رتيع اضتاالت من اصتناس، السجع، قافية هناية، كقافية، انعكاس النحوية، 

اعتباره رشتيا ُب قافية، أك اجملاز كالكناية مع رتيع أنواع اظتصطلحات متكلفا، مع ما نتكن 
من حيث نوع من الركمانسية كليس ما يكفي من تعداد األعراض اظترتبطة جوانب 
الفضاء اصتانب الوقت، كالتصرؼ، كجهة نظر، فبلش باؾ، كغترد عن أم شيء. الشيء 
اظتهم ىو بالضبط مساقتة اليت قدمها كل ىذه الظواىر على اظتعٌت العاـ، ُب اتصاؿ 

نو ىو أيضا بُت ؼتتلف مستويات اضترفية، الصرفية كالنحوية كالداللية(. كتشابك، كأ
أعراض قافية األصوات ُب التحليل البنيوم ؿتوم، نظرا اظتعٌت من خبلؿ التفاعل مع 
أعراض معٌت الكلمات كالعكس بالعكس. ُب رؤية لتمييز ىيكلي حقيقي الشكل 

عُت معٌت بالنسبة حملتول ما يسمى، كاظتضموف مل يعد ؽتكنا: اليت عادة ما يسمى شكل م
كدعا بدال من ذلك أف اظتستنَت ػتتويات جديدة من خبلؿ فتوذج متكامل حقا مع 
األعراض. ُب ىذا الصدد، كىو بيك البنيوية، بل ىو كبلـ صحيح مارشاؿ ميلوحاف 
الشهَتة: "على اظتدل اظتتوسط ىو اؿ رسالة"؛ جديد ُب التكامل الكلي للهيكل معٌت 

، الذم يرد ُب النص كاضح، كاظتهمة، كحتليل موضوعي للبنية تقشَت فعبل قدر من فريد
 .57التفصيل ؽتكن اظتعٌت العاـ عتذا اظتتكاملة

ية أف يركز كبناء على ىذا البياف، ٍب نظرية البنيوية نتكن أف يفهم على أنو نظر 
على اظتسائل أعماؽ )احملتول( اليت تشكل إطار أك بنية النص. بنية النص، مبا ُب ذلك 

ىذا البنيوية ىو غَت عادم جدا  .موضوع، مؤامرة، كتوصيف كاللغة كاطتلفية كجهة نظر
عتذا النوع من الركايات كالقصص القصَتة كالدراما. عتذا النوع من الشعر ىي عناصر 

 .ية، شكل، عتجة كدكبلكسأخرل مثل قاف
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نظرية البنيوية ال يعطي اىتماما للمؤلف أك أم جانب آخر أيضا خارج النص. معٌت 
النص يرتكز على اعتيكل العاـ للنظاـ كالنص نفسو. لذلك، ال يتأثر القارئ من قبل 

 .اصتوانب السياقية ُب البحث عن كحتديد معٌت النص، مبا ُب ذلك مؤلف النص نفسو

س مهما كال يهم ُب البنيوية. الكاتب ليست مركز ظتسألة معٌت النص. الكاتب لي
 the death of the)بسبب ذلك أيضا، كيقاؿ لدعم مفهـو البنيوية موت اظتؤلف

author)  كما عرب عنها ركالف بارت. مع مفهـو كفاة اظتؤلف، كتأسيس البنيوية ذات ،
كاليت ترتبط نسخة ذات الصلة معٌت فقط إىل اصتوانب من حيث الشكل كاعتيكل كعمق 

بُت بعضها البعض. العبلقة كااللتحاـ جوانب ىيكل أف حتديد اظتعٌت كاصتماؿ كالنص 
 .اظتميز

كل جانب كاحد مع اصتوانب األخرل اليت تشكل بنية النص يعمل مع بعض 
القواعد، كىي لرسو السفن، كالتحوؿ، كالتنظيم، كالعبلقة الشاملة، كحالة البلمركزية 

 .صراع كاظتعٌت يكوف عادة الزكج شكلت من قبل اعتيئةكال

ال نتكن نشر أحد جوانب اعتيكل من معٌت دكف االلتحاـ مع اصتوانب األخرل 
ُب اعتيكل العاـ للنص. على سبيل اظتثاؿ، ال نتكن للموضوع الفقر ُب عمل الركاية من 

قر، لكنو لتتاج األلغاـ على طوؿ جاالف أزتد شانوف مل تكشف عن اضتكم الذاٌب الف
إىل حد ما تًتافق مع جوانب أخرل مثل اطتلفية، فإف مصطلح اطتلفية، كتوصيف، 

 .كاختيار أسلوب كالتقنية كالعبلقة مع اصتوانب األخرل ُب البنيوية

على عكس النظرية الشكلية اليت تعطي قاعدة التمثاؿ فقط ألجل جانب كاحد 
مرتبطة مع جوانب أشكاؿ األخرل على كاحد فقط، من دكف اضتاجة إىل أف تكوف 

 .الواردة ُب اعتيكل العاـ للنص

الزيادة من البنيوية ىي أكثر موضوعية ُب عنرب من الدراسة، على السلبيات 
 .األخرل اليت يفصل األدب مع أقتيتها االجتماعية كالتارمتية كاصتوانب اإلنسانية
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فضل النية كسوؼ يتم تسليم ىذه البنيوية مثالية الستعراض قصة قصَتة، من أجل فهم أ
الرسالة من قبل اظتؤلف، مع العديد من النظريات كالتفسَتات اليت قدمتها الشخصيات، 

 .نتكن أف تدعم أيضا ُب عقد من الدراسة

 توفيق الحكيم  . مصر في حياة4

انبثقت مصر بوصفها دكلة شبو مستقلة حتت كصاية بريطانية.  ُُِِٗب العاـ 
كبرظتاف توليا حكم الشؤكف  –لة اليت أسسها ػتمد علي من السبل –ملك مصرم 

اظتصرية. أما السياسة اطتارجية، كاصتيش، كإقليم السوداف اظترتبط، كالسلط القضائية على 
األجانب ُب الببلد فكانت خاضعة للتحكم الربيطاين بدال من نظَته اظتصرم. صحيح 

كطٍت علماين، كما فعلت  –أف مصر خرجت من اضترب العاظتية األكىل بنظاـ قومي 
 ٖٓ.تركيا، كلكنها بقيت خبلفا لًتكيا، تابعة جزئيا

إىل حصوؿ مصر على استقبلعتا  ُُٗٗرأينا كيف أدل قياـ ثورة الشعب سنة 
ذا االستقبلؿ أف أصبحت مصر . كترتب على ىُِِٗفرباير  ِٖمبوجب تصريح 

مستقلة عن اإلمرباطورية العثمانية اظتتداعية على الرغم من أف تبعيتها للدكلة السنية مل 
يكن إال شكليا ْتتا طواؿ السنوات السابقة، ك يظهر ذلك من األنظمة الىت استحدثت 

 ُب الببلد.

ستور من غداة االتقبلؿ ًب تشكيل صتنة ىى اللجنة العامة لوضع مبادئ الد
ثبلثُت عضوا كعرضت ىذه اللجنة أعماعتا على اللجنة االستشارية التشريعية بوزارة 
العدؿ. فأدخلت عليها بعض التعديبلت غَت اصتوىرية ٍب صاغتها الصياغة القانونية 

 .ُِّٗالنهائية كصدر الدستور اصتديد ُب أبريل 
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كإلغائو سنة  ُِٓٗكظل ىذا الدستور ىو دستور مصر إىل ما بعد قياـ ثورة 
 ُّٓٗإىل سنة  َُّٗ. مع فًتة انقطاع دامت حوىل ستس سنوات من سنة ُّٓٗ

إال أنو  َُّٗأكتوبر  ِِعندما تبٌت إشتاعيل باشا صدقى دستورا جديدا أقل حتررا ُب 
 ٗٓمرة أخرل بعد إعادة تبويبة. ُِّٗألغى كأعيد دستور سنة 

ينطلق توفيق اضتكيم ُب اجتماعياتو من مبادئ إنسانية كاسعة كمشولية، فينظر إىل 
اعتدؼ الذم يسَت ؿتوه البشر أعٍت اضتضارة، كيرل أف ىذه اضتضارة تقـو على التعاكف 
 الكوين العاـ، كأهنا من ٍب ملك رتيع الناس، فبل حواجز، كال سدكد، كال عصبيات، كال

عرقيات. كإذا كاف البشر إخوانا ُب اظتصدر كالطبيعة، كإذا كانوا متساكين أماـ مصدرىم 
كُب طبيعتهم، كإذا كانوا ُب مساكاهتم ىذه ال بذكب أحدىم ُب اآلخر بل يتميز عن 
سواه بأف لو نزعاتو اطتاصة، كانت الشعوب مشًتكة ُب اظتَتاث اضتضارم العاـ، كمتميزا  

لذم تنحوه عنده تلك اضتضارة، كُب الصبغة اليت تصطبغ هبا. كل منها ُب النحو ا
كىكذا فتوفيق اضتكيم ُب نظرتة الكونية العامة نزكؿ الفوارؽ اصتوىرية بُت البشر، كيزكؿ 
التعٌصب العرقي كاظتذىيب، كيزكؿ االنقباض كالتقوقع، كتنفتح اآلفات على بشرية تسبح 

التصرؼ اضتر ضمن النظاـ العاـ الذم كضعو ُب أجواء اضترية الفكرية اليت ينبق عنها 
اطتالق طتلقو، فيسَت كل على طريقة كعلى مذىبو الذم ارتضاه لنفسو، متوجها، ُب غَت 
ضغط كال اضطرار، إىل الغاية اضتضارية العامة، كُب كحدة كجودية ينتظم فيها الكوف 

 َٔ.انتظاماكماليا رائعا
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 الباب الثالث

 عرض البيانات و تحليلها

لتلل الباحث عن بنية القصة ُب القصة القصَتة " ُب سنة مليوف " يشرٌح بنمودج 
 العاملى ك الوظيفية ك عبلقة العاملى ك عبلقة الوظيفية كما يلي:

 " تلخيص القصة القصيرة "في سنة مليون  .1

لقصة كضعت ُب سنة مليوف، ُب ذلك العصر صارت الناس األبدية، ال ىذه ا 
نتكن البشر أف يكوف مريضا، البشر مل يكن لديك الرغبة البيولوجية، ك خبلياىم 
تتجدد. الضوء االصطناعي استبداؿ كظيفة الشمس، الطعاـ الكيميائية الذين يأكلوهنم 

.جعلهم ال يناـ. كال يعرؼ غدا كاالمس، كالذم يعرف  هم ىي اليـو

ُب يـو من األياـ، يقدـ جيولوجي إىل أىل الكيمياء ظتناقشة االكتشاؼ كىو شئ  
الذم تشبو رأس ادمي. جيولوجي يقوؿ أف الناس سيموت. كلكن اختلف العلماء 

 االخرل ألهنم قد جعل الناس ابادية كال حاجة للتكاثر.

ىو كمثل نيب الذم جيولوجي لتاكؿ إثبات كجهة النظره كالبحث عن أنصار. ك  
يهد الناس بأف الناس لو الو كاحد كنشأة العقيدة ُب نفس االنساف. كُب االياـ كجد 
جيولوجي ُب سقفو شخص ضرب من قبل النيزؾ كتأمينو فورا ليكوف الدليل أف ليس 

 األبدم ُب ىذا العامل.

علم اضتكومة على ىذه االمور ك بادرت تستخلص ذلك االنساف لتكوف الناس 
تتأثر آراء اصتيولوجي. فوضع اضترب بُت اصتيولوجي كاضتكومة. فاز اضتكومة اضترب ال 

 كدتكنت من اختاذ شخص كعبلج الشخص ككذلك إلحياء بقدرات علمهم.
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كاالتباع جيولوجي يرل أف العلم ىو شيئ كاحد الذم يكوف حاجز اإلنساف ُب  
كبَتة. كىم يدمركف اظتخترب   اضتصوؿ على االطركحو جديدة. اليـو من االياـ فعلوا ثورة

كالوسائلها. كىذا يكوف الناس ُب حالة حرجة. كىم يصابوف اظتريضة كخطر اظتوت. مع 
قدـك اظتوت، ىم يدركوف اضتاجة إىل البيوكوجي كبقاء على قيد اضتياة ُب هناية اظتطاؼ 

 أهنم يعتقدكف ُب قدرة اهلل كيؤمنوف بو.

 في سنة مليون " البنية األدب في القصة القصيرة "  .2

البنية ُب األدب ىو من أحد العناصر الداخلية الواردة ُب القصة القصَتة، اليت  
تشرح عن اظتوضوع، ك الوقائع القصة ) اضتبكة، التشخيص، الضبط( ك كسيلة القصة ) 

 العنواف، كجو النطرم، األسلوب، الرمزية(. كالبنية ُب ىذه القصة ىي كما تلي:

 موضوعال   .2.1

ظتوضوع ُب ىذه القصة القصَتة ىي "فلسفة الدينية". يبٌت اظتوضوع القصة ا 
القصَتة الوركبة ُب حبكة القوًن، يبدأ من البحث اصتيولوجي عن اصتمجمة اآلدمية، ٍب 

 يعتقدىا ال تبقوا البشر حياة ُب الدنيا. كما نقطة القصة التايل:

كأنو لتاكؿ أف "ك شخص عامل طبقاة األرض ببصره إىل الفضاء ... ك   
 يرل ُب الضباب، كقتس كاظتخاطب نفسو"

 "ما داـ ىناؾ كجود، فبلبد أف يكوف ىناؾ عدـ كجود ..." -
 "عدـ ؟! ..." -
 ُٔ"نعم ... العدـ ..." -

العلماء بو. مضى  اصتيولوجي يعتقد ُب رأيو أف الناس ليست أبدية كلو اختلف
اصتيولوجي إىل صديقو لو ظتناقشة ىذه اظتسألة معو. كلكن االسف ال يفهم صديقو عن 
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بيانة ألنو اصتبلحا كثَتا الذم ال كجد ُب ىذا الزماف. جيولوجي ك صديقو ينتشراف 
 الرسالة حىت كثَت من الناس يتبعو. كما نقصة القصة التايل:

ت فكرتو، كاستفحل أمره، انضم إليو  "ذاع خرب العامل اصتيولوجي. كشاع
كثَت من اظتتشيعُت لو. كأحاط بو كبصديقو اظتتحمس رىط من اظتؤمنُت 
بو ... ككاف ىذا أكؿ نيب ظهر منذ مئات اآلالؼ من األعواـ، فإف زكاؿ 
األمل كاألمل مل يدع حاجة إىل رسالة أك رسل ... أما قد ظهر األمل من 

هولة، يبشر هبا ذلك اإلنساف اضتامل جديد ُب صورة تعطش إىل راحة غت
اآلمل اظتؤمن ... فبل أيسر من أف كتد أتباعا يدينوف مبا يدين، كيسَتكف 

 ِٔإىل حيث يسَت ..."

رسالة انتشر بأنواع الطريق، حىت يـو كاف ثورة جارفة اقتحموا فيها اظتعامل. 
هور ظهر اطتوؼ. ك آمنوا إلو ساءت حاؿ البعض إىل حد اطتطر. فظهر اظتوت ك بظ
 الكوف اطتالق ك تركوا العلـو األمر. كما نقطة القصة التايل:

"ك دتكنت ىذه الفكرة من نفوس األتباع ... فقاموا ذات يـو بثورة جارفة 
اقتحموا فيها اظتعامل ك حطموا اآلالت ... فاضطرب النظاـ كسادت 

من السكاف، فطهرت الفوضى، كتعذر كصوؿ الغازات اظتغذية إىل كثَت 
 ّٔأعرض اظترض على البعض ..."

"كساءت حاؿ البعض إىل حد اطتطر، كتوالت ىجمات األتباع، كزاد 
عددىم، كاشتد ساعدىم، حىت استطعاعوا يوما أف يتجمعوا ك يعتصموا 
بناحية من األرض. استقلوا هبا، أقاموا عليها صرح دينهم اصتديد، فطرحوا 

اإللو القائم )العلم( الذم أعطاىم جربكت )العقل( ك سلبهم سلطاف 
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نعمة )القلب( كلذة )الغريزة( كآمنوا بإلو الكوف اطتالق للطبيعة ... فًتكوا 
 ْٔلو ك للطبيعة األمر ..."

لكل القصة القصَتة يعضدىا على حضور اظتوضوع، فلذا الـز علينا أف ؿتلل 
ألشخاص ك القصد الذم ال يناسب باضتبكة األكىل، إذا يناسب صتميع األحاديث ك ا

القصد باضتبكة فعرؼ مقصود القصة القصَتة. كما ذكر ُب القصة القصَتة اليت كثَتة من 
اظتواضيع تبحث عن اظتواضيع فلسفة الدينية، مثبل اظتوت، ك الوجود، ك عدـ الوجود 

 ىت استحق اضتب ك اإلنتاف باهلل.كغَتىا. ليس ىذا إال لدعوة الناس إىل العقيدة ال

 وقائع القصة  .2.2

كقائع القصة تشَت إىل اضتقائق أك الوقائع ُب القصة. كقائع القصة ىي 
الشخصية، اضتبكة، ك الضبط. ىم يشار إىل كقائع بنية القصة، العناصر مًتابطة بعضهم 

 بعض.

 الحبكة  .2.2.1

طوط العريضة اضتلقة الىت تبٍت نتكن حتليل اضتبكة من القصة القصَتة تبدأ باطت
 اضتلقات. اظتبينة كما يلى: ُِالقصة. القصة القصَتة ُب سنة مليوف تتألف من 

يحكي عن اللقاء الجيولوجي على الكيميائي و يبحث الجيولوجي عن 
 .الجمجمة آدمية

َب صيف ذلك العاـ _ اظتليوف بعد اظتيبلد _ دخل عامل من علماء  (0
 من علماء الكيمياء كقاؿ لو : متيل إىل أىن طبقات األرض على عامل

سائر ؿتو اكتشاؼ خطَت ، سوؼ يدىش الناس رتيعا ... لقد عثرت 
على عمق بعيد َب جوؼ األرض على ىذا األثر ... انظر ... ك أخرج 
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ْترص كحذر من حقيبتو الصغَتة رتجمة آدمية ! ... قدمها إىل صديقو 
 ٓٔالكيميائى ...

ما ىذا ؟ ... ىيئة رأس يقرب من رؤكسنا ! ... لوال حجمو الصغَت  (6
 ... ... ك لوال ىذا الشىء

 ... ك أشار إىل األسناف كالفم

 : فقاؿ العامل اصتيولوجى مصادقا

 ... ! نعم ... إف تارمتو يرجع إىل ستمائو ألف سنة

 ... !عجبا ! ... ككيف جترد ىكذا من ضتمو ك دمو ك شرايينو ؟

 ... ! ا كجو الغرابةىن 

 ... ! ك أين بقية اصتسم 

 ٔٔمل أعثر إال على ىذا اصتزء ...

 يحدث الدىشة الجيولوجي و الكيميائي إلى الجمجمة

ك ىز عامل اصتيولوجيا رأسو ، ك ظتن اصتمجمة بأصبعو ، ك قاؿ : ال ( 2
 ىذه اضتاؿ ؟ شك أف ىذا إنساف مثلنا ... ك لكن ... كيف كصل إىل

 ... ىنا السر ...

 

                                                           
ٔٓ

 .ُٖ نفس اظترجع،  

 .ِٖ – ُٖ نفس اظترجع،  ٔٔ



 

ّّ 
 

نعم .. ال بد أف تكوف ىنالك قوة تستطيع أف حتوؿ اضتركة َب اإلنساف إىل 
 ٕٔىذا النوع من اصتمود ! ...

 تظهر المناقشة عن "الحركة" و "المستقبل"

 اضتركة ؟ ... اصتمود ؟! ... يبدك يل أنو ال بد أف تكوف للحركة هناية( 4
... ! 

 كيف ؟ ...

أمل تسائل نفسك مرة : )) ك أخَتا ... ماذا بعد ذلك ؟ ... (( لقد 
سألت نفسى عن ذلك يوما ... رمبا كاف علم طبقات األرض الذل 
أمارسو يدفعٌت إىل البحث َب اظتاضى ، ك ىذا البحث َب اظتاضى لتملٌت 

 على التنقيب َب اظتستقبل ... ما مستقبلنا ؟ ...

 ! ...مستقبلنا !

 نعم ... مستقبل جنسنا اإلنساىن ؟! ...

 ماذا َب رأسك ؟ ... شىء َب رأسك قد اختل !! ...

 ٖٔلفظها عامل الكيمياء ك ىو لتدؽ َب زميلة مرتابا ...

يتصل النقاش حتى يبحث حول "الوجود" و "العدم". حتى ذىب الكيميائي 
 يسار الجيولوجي 

 د ، فبلبد أف يكوف ىناؾ عدـ كجود ...ما داـ ىناؾ كجو  (5

                                                           
 .ِٖ نفس اظترجع،  ٕٔ

 .ّٖ نفس اظترجع،  ٖٔ



 

ّْ 
 

 عدـ ؟! ...

 نعم ... العدـ ...

 فانتصب عامل الكيمياء كاقفا ، ك قاؿ ...

العدـ ؟ ... ما ىو العدـ ؟ ... ألكؿ مرة أشتع ىذه الكلمات العجيبة ... 
 ماذا جرل لك أيها الزميل ؟! ...

 أال ينتابك أحيانا ىذا الشعور ؟ ...

 أل شعور ؟! ...

 غبة َب أف ال توجد ...الر 

من العسَت على ذىٌت فهم ما تعٌت ، أك فهم ما بك ... شىء فيك قد 
 ٗٔاختل ... شيء فيك قد اختل ! ...

 إلى العلماء ثم عرض العلماء إلى دار ىيئة ترك الكيميائي

ك أسرع العامل الكيميائى يًتؾ اظتكاف كاعتارب ، ك ذىب من فوره إىل  (6
ار ىيئة العلماء ، فعرض عليهم أمر عامل اآلثار ... ك ما نطق بو من د

ألفاظ غريبة اظتعٌت مبهمة اظترمى ... فتلقوا اطترب بدىشة ، ك طلبوا 
 َٕحضوره

 شرح اكتشاف الجيولوجي حتى وجد المناقشة مع العلماء حول الموت

 أف يكوف بعده شىء ! ... نعم ... إف كجودنا الدائم ىذا ال بد (7

                                                           
 .ْٖ نفس اظترجع،  ٗٔ

 .ٖٓ – ْٖ نفس اظترجع،  َٕ



 

ّٓ 
 

 أل شىء تقصده ؟ ...

 اظتوت ...

 اظتوت ؟! ... ما ىذه الكلمة ...

لست أدرل ... لقد تعبت من نفسى اآلف ... إنو إعتاـ ... إىن مؤمن أنو 
يوجد شىء ؛ فلنسمو : )) اظتوت (( ... ال بد أف نصل إليو يوما ... 

كم مرة بإغفاءة طارئة عابرة  اصدقوىن القوؿ أيها العلماء ... أمل يشعر أحد 
كخفقة اصتفن ، أحس خبلعتا لذة كراحة من نوع غريب ؟! ... ىذه 
اللمحة نتكن أف تطوؿ ك نتكن أف دتتد عرب الزمن حىت تصبح )) عدـ 

 ُٕكجود (( ... ك تنقلب إىل ذلك الشىء الذل أشتيو )) اظتوت (( ...

أف كترل كراء ك ىم أك يستجيب إىل  ال تنس أنك عامل ال كتوز لو (8
غترد شعور ، قدـ لنا برىانا علميا على أف ىذا الذل تسميو )) اظتوت (( 

 ِٕؽتكن أف يوجد ؟! ...

العلماء. العلماء  أمامخرج الجمجمة  الجيولوجييحدث تعارض عند 
 لماء، وىناك اختالفات في الرأي بين العيفحصونها دىشين أول األمر

أيها الزمبلء األجبلء ... إف )) اظتوت (( قد كجد يوما على ىذه  (9
 األرض ... كىاكم الدليل ! ...

فتجمع العلماء على اصتمجمة يفحصوهنا دىشُت أكؿ األمر ، ٍب مل يلبثوا 
أف تبادلوا نظرات السخرية ك الشك ك االرتياب ... ك نبذىا كاحد منهم 

ى ما تزعم ، ك لكنو دليل على أنو قد ىذا ليس دليبل عل ك ىو يقوؿ :
                                                           

 .ٖٓ نفس اظترجع،  ُٕ

 .ٖٔ نفس اظترجع،  ِٕ



 

ّٔ 
 

كجد على ىذه األرض من قدًن قـو كصلوا َب العلم إىل ما مل نصل إليو 
اليـو ... فنحن ، يـو كنا نصنع بشرا َب اظتعامل منذ مئات القركف ، كنا 
نرىب )) النطفة (( كما نرىب البكًتيا .. ك لكن أقواـ ما قبل التاريخ ، كانوا 

عوف اعتيكل اآلدمى صنعا ... ٍب ينفخوف فيو بعد ذلك فيما يظهر ، يصن
... ىذه العظاـ الىت تعرضها علينا كانت )) مشركع (( خلق آدمى مل يتم 

 صنعو لسبب من األسباب ! ...

كافقت ىيئة العلماء على ىذه النظرية باإلرتاع ، كحذركا عامل اصتيولوجيا 
بسطاء العقوؿ َب من االسًتساؿ َب أمثاؿ ىذه الًتىات ، خوفا على 

اجملتمع ؽتن يستهويهم جو اطترافات ... كانصرؼ العلماء عن زميلهم 
 ّٕاصتيولوجى ، ك تركوه غارقا َب خزيو ك خيبتو ...

أنس التالي ىو خيبة الحيولوجي على العلماء. و ذىب إلى صديقتو التي ي
 إليها و يعول عليها، األنثى.

 ؟ ...ىل تثق ىب  (01

 نعم ...

 ىل تؤمن ىب ؟ ...

 نعم ...

 ْٕإذف فاشتع ...

 بدأ يفسر الجيولوجي اإلكتشافو إلى صديقتو

                                                           
 .ٕٖ – ٖٔ نفس اظترجع،  ّٕ

 .ٖٖ نفس اظترجع،  ْٕ
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كركل لو القصة ، ك عرض عليو اصتمجمة ، ك شرح لو ما يعتقد  (00
باسطالو َب اضتجج كلما رأل َب كجهو عبلمات الدىشة ، فهذا شىء 

ألف األلفاظ نفسها ال تؤدل إليو ... كتب أف خارؽ ... بعيد التصور ... 
تفسَت معٌت )) الفناء (( أك )) العدـ (( أك )) اظتوت (( تفسَتا ػتسوسا ، 

 ٕٓك ىو أمر ال قبل ألحد بو َب ىذا العصر ...

 باليأس بسبب صعوبة ذوي الخبرة عند شرح أفكاره الجيولوجي

ة أف يصور لصديقو ما متامره من كجد العامل اصتيولوجى صعوب( 06
إحساس بنظريتو ... ألف األمر يستوجب شعورا باضتدكد الزمنية ... ليس 
أصعب من أف حتدث )) إعتا (( عن ماضيو أك مستقبلو فإف ىذين 

 ٕٔالوصفُت ال معٌت عتما ظتن )) يوجد (( دائما ...

... أك أىن أرل شيئا ال يراه  اضتق أىن ال أدرل ... ىل أنا غتنوف ؟ (02
 ٕٕغَتل ؟! ...

 لشرح أفكاره تووسأل الجيولوجيي فكاراأل ةصديقتدعم 

 نعم ... أساعدؾ ... قص على حياتك ! ... (04

حياتى ؟! ... حياتى ىكذا ... ىكذا دائما ... ىكذا ... إنك تعرفها 
 ... ال شىء فيها يتغَت ...

 فيها يتغَت ! ... ك لكن أتذكر ماذا كاف أكؿ األمر ..؟نعم ... ال شىء 

 أتذكر ؟ ... ما معٌت أتذكر ؟ ...
                                                           

 .ٖٖ نفس اظترجع،  ٕٓ
 .ٖٗ نفس اظترجع،  ٕٔ

 .َٗ نفس اظترجع،  ٕٕ
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صدقت ! ... ال نتكن أف تكوف لنا ذاكرة ما دمنا ال نعٌت اظتاضى ك ال 
 ٖٕالتاريخ ...

أنا أيضا ال أريد االبتعاد عنك مهما لتدث ! ... ماذا أشتى ىذا  (05
 ٕٗ س ؟! ...اإلحسا

إف كلمة )) اضتب (( كانت ىى األخرل قد انقرضت منذ مئات ( 06
اآلالؼ من األعواـ ... انقرضت بانقراض اظتيل الغريرل بُت الذكر ك 
األنثى ... بعد أف تولت اظتعامل إفراخ النسل ... ك بزكاؿ اضتب زاؿ 

 َٖالشعر ك الفن ...

 كل ما عند إحساس باىت شاحب سحيق الغور ...( 07

 إحساس مباذا ؟ ...

إحساس بأنو كتب أف يقع شىء بعد )) كجودل (( ... كتب أف أحس 
 عتذا الوجود )) هناية (( ! ...

 ُٖهناية ؟! ...

نعم يا صديقى اللطيف ... ىناؾ سر مغلق علينا ... ىناؾ سعادة  (08
باب موصد ... ىناؾ لذة غريبة كراحة عجيبة َب حجرة منتطرة خلف 

 ؽتنوعة مل تطأىا قدـ ...

 ألنا أف نأمل فيها ؟ ...

                                                           
 .ُٗ – َٗ نفس اظترجع،  ٖٕ

 .ُٗ نفس اظترجع،  ٕٗ
 .ِٗ – ُٗ نفس اظترجع،  َٖ

 .ِٗ نفس اظترجع،  ُٖ
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 نعم ... لو استطعنا أف )) ال نكوف (( ! ...

 لست أفهم ؟ ...

تلك اضتجرة اظتمنوعة علينا ... تلك اضتجرة الىت جتئم فيها راحة من نوع 
 (( ... غتهوؿ لدينا ... أشتيها أنا )) اظتوت

 اظتوت ؟ ...

 ِٖنعم ... اظتوت ...

ىذه الراحة ... ىذه اللذة ... ىذه السعادة ... ىذا الذل تسميو ( 09
)) اظتوت (( ... ال بد أف تصل إليو ... نصل إليو معا ، ما دمت تؤمن 

 ّٖبو ، ك أك من أنابك ...

. أنو و. ىناك كثير من الناس الذين يتبعونولوجييالجيخبار حول الفكر ذاع األ
 يعتبر نبياً 

ذاع خرب العامل اصتيولوجى . ك شاعت فكرتو ، ك استفحل أمره ،  (61
انضم إليو كثَت من اظتتشيعُت لو . ك أحاط بو ك بصديقو اظتتحمس رىط 
من اظتؤمنُت بو ... ككاف ىذا أكؿ نىب ظهر منذ مئات اآلالؼ من األعواـ 

إف زكاؿ األمل ك األمل مل يدع حاجة إىل رسالة أك رسل ... أما كقد ... ف
ظهر األمل من جديد َب صورة تعطش إىل راحة غتهولة ، يبشر هبا ذلك 
اإلنساف اضتامل اآلمل اظتؤمن ... فبل أيسر من أف كتد أتباعا يدينوف مبا 

 ْٖيدين ، ك يسَتكف إىل حيث يسَت ...
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 .ْٗ نفس اظترجع،  ّٖ

 .ْٗ نفس اظترجع،  ْٖ
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 عندما طالب اتباعو بوجود المعجزات للجيولوجية جديدة ظهرت مشكل

ك لكن كانت أمامو عقية ، ىى )) اظتعجزة (( الىت يطالبو هبا كفاره  (60
ك اصتاحدكف ألفكاره ... ك ىم ما كانوا يرضوف منو بغَت معجزة كاحد : 

 ٖٓتلك كانت ساعة حرجو الكربل ... أف نتيت عتم اضتى ! ...

. وكان التابعينغير مستقر في المعجزات التي دفعت  الجيولوجيعند التفكير 
بنيزك ضخم من نيازك السماء يضرب وجو  يعنى األحداث الرىيبةىناك 
 األرض

إذا مل أكن خدعت نفسى ك خدعت أتباعى ، فبل بد أف تعينٌت  (66
 ٖٔعلى )) اظتعجزة (( قوة َب الكوف أعظم من رتيع القوة ! ...

ك إذا بنيزؾ ضخم من نيازؾ السماء يضرب كجو األرض ك يغور ( 62
فيها فيسحق رأس إنساف فوؽ سطح بيتو ّتوؼ األرض ، عندئذ أسرع 

 ٕٖالنىب ك أتباعو إىل ذلك اإلنساف لَتقبوا ما كقع لو

ى ، فبادرت تستخلص ذلك اإلنسان من أيدلكن الحكومة علمت باألمر
أما النبى فاعتقلوه و قدموه إلى المحاكمة فشهد عليو زمالؤه العلماء ، األتباع

فحكم عليو بما يحكم على المجرمين و  و أن خيالو خطير، بأنو مخبول
 المفسدين

اضتكومة علمت باألمر ، فبادرت تستخلص ذلك اإلنساف من  (64
سليمو ، ك أيدل األتباع ، لتشرع َب ترميم رأسو ... ك رفض األتباع ت

                                                           
 .ٓٗ نفس اظترجع،  ٖٓ
 .ٓٗ اظترجع، نفس  ٖٔ

 .ٔٗ نفس اظترجع،  ٕٖ
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أصرت اضتكومة ، فوقعت الفتنة ، ك حدث شغب ىو األكؿ منذ عشرات 
اآلالؼ من السنُت ... كانتصرت اضتكومة آخر األمر ، ك زتلت الرجل 
اظتسحوؽ الرأس حيث عاصتوه أك أخفوه ... ال أحد يدرل ... أما النىب 

بوؿ ، ك فاعتقلوه ك قدموه إىل احملاكمة فشهد عليو زمبلؤه العلماء بأنو ؼت
أف خيالو خطَت ... فحكم عليو مبا لتكم على اجملرمُت ك اظتفسدين ... 
أل باستبداؿ رأسو ، كىى عقوبة تعادؿ إطاحة الرأس َب األزماف القدنتة ، 
فقادكه إىل معمل كهربائى ... ك سلطوا على خبليا تفكَته أشعة خاصة ، 

بسيطا ... ال  فإذا ىى تضعف ، فأحلوا ػتلها تفكَتا آخر ىادئا دمثا
 ٖٖشخصية فيو كال عنف كال إرادة ...

بثورة جارفة اقتحموا  قاموا ذات يوم نشر فكرة الجيولوجي إلى الناس، األتباع
 . و الدين قويافيها المعامل و حطموا اآلالت

ك ىكذا اختفت شخصية النىب ك إف مل متتف رتسو ... ك لكن  (65
... فقد لبث صديقو ك أتباعو ينشركف فكرتو خفية عن  رسالتو ظلت ياقية

اضتكومة ... مؤكدين للناس أهنم رأكا )) اظتوت (( َب شخص ذلك 
اإلنساف اظتسحوؽ الرأس ... ك لوال أف اضتكومة سارعت باختطافو لكانت 

 )) اظتعجزة (( بادية للعياف َب كل مكاف ...

ا اظتعامل ك حطموا اآلالت فقاموا ذات يـو بثورة جارفة اقتحموا فيه( 66
... فاضطرب النظاـ ك سادت الفوضى ، ك تعذر ك صوؿ الغازات اظتغذية 

 ٖٗإىل كثَت من السكاف ، فظهرت أعراض اظترض على البعض ...
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أقاموا عليها صرح دينهم اصتديد ، فطرحوا سلطاف اإللو القائم )) ( 67
العقل (( ك سلبهم نعمة )) القلب (( العلم (( الذل أعطاىم جربكت )) 

كلذة )) الغريزة (( ك آمنوا بإلو الكوف اطتالق للطبيعة .. فًتكوا لو ك للطبيعة 
 َٗاألمر ..

اضتبكة ىي الًتكيب األحاديث الذم يركب بالعبلقة السببية ك قسم اضتبكة ثبلثة 
ىل ُب ىذه القصة القصَتة لتكي عن نظر أنواع:  األكؿ ك الوسطى ك األخَت. اضتبكة األك 

اصتيولوجي على رتجمة األدمية ك ىو أف ليست للناس األبدية. اظتتنازع عليها ىذا الرأم 
من العلماء. ك تيقن اصتيولوجي على رأية ىو اضتق فلذلك نشر اصتيولوجي آرائو إىل 

 اجملتمع. كما نقطة القصة التايل:

لكنو دليل على أنو قد كجد على ىذه " ىذا ليس دليبل على ما تزعم، ك 
األرض من قدًن قـو كصلوا ُب العلم إىل مامل نصل إليو اليـو ... فنحن، 
يـو كنا نصنع بشرا ُب اظتعامل منذ مئات القركف، كنا نرىب )النطفة( كما 
نرىب البكًتيا ... ك لكن أقواـ ما قبل التاريخ، كانوا فيما يظهر، يصنعوف 

... ٍب ينفخوف فيو بعد ذلك ... ىذه العظاـ اليت  اعتيكل اآلدمي صنعا
تعرضها علينا كانت )مشركع( خلق آدمي مل يتم صنعو لسبب من 

 ُٗاألسباب !..."

ك مضى إىل صديق لو يأنس إليو ك يعوؿ عليو ، من ذلك النوع األلطف "
ائة ألف األرؽ من البشر ، الذل كاف يطلق عليو )) األنثى (( منذ ستسم

سنة ... يـو كاف كجود ىذا النوع ضركريا إلكتاد ىذا النسل ، أما بعد 
ىذا التاريخ فقد زالت ىذه الضركرة ... ك بزاكعتا ضعف االتصاؿ بُت 
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النوعُت عتذه الغاية ... حىت بلغ األمر حدا اختفت معو الفوارؽ اصتنسية 
 ِٗالعضوية ..."تهاء الواظائف بانبينهما ، 

اضتبكة الوسطى ُب ىذه القصة القصَتة لتكي عن انتشركا اصتيولوجي مع الصديقة 
الرسالتو ك اضتصوؿ على أتباع. ك النيب خلق معجزة للمساعدة ُب دفع العلم ليكوف أكثر 
مصداقية. ك ُب اضتصوؿ إىل اظتعجزة ك لكن يعوقهم اضتكومة ك اختطف عنهم الضحية 

كومة النيب ٍب غسيل دماغ عتا لدرجة أهنا ضعيفة ك ليست فوضع اضترب ٍب تلتقط اضت
 شخصية. كما نقطة القصة التايل:

" ذاع خرب العامل اصتيولوجى . ك شاعت فكرتو ، ك استفحل أمره ، انضم 
إليو كثَت من اظتتشيعُت لو . ك أحاط بو ك بصديقو اظتتحمس رىط من 

 اظتؤمنُت بو ..."

( الىت يطالبو هبا كفاره ك  ) اظتعجزة ، ىى بوك لكن كانت أمامو عق" 
اصتاحدكف ألفكاره ... ك ىم ما كانوا يرضوف منو بغَت معجزة كاحد : أف 

 "! ... اضتينتيت عتم 

ك إذا بنيزؾ ضخم من نيازؾ السماء يضرب كجو األرض ك يغور فيها " 
فيسحق رأس إنساف فوؽ سطح بيتو ّتوؼ األرض ، عندئذ أسرع النىب ك 

ذلك اإلنساف لَتقبوا ما كقع لو ، ك لكن اضتكومة علمت أتباعو إىل 
باألمر ، فبادرت تستخلص ذلك اإلنساف من أيدل األتباع ، لتشرع َب 
ترميم رأسو ... ك رفض األتباع تسليمو ، ك أصرت اضتكومة ، فوقعت 
الفتنة ، ك حدث شغب ىو األكؿ منذ عشرات اآلالؼ من السنُت ... 
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مر ، ك زتلت الرجل اظتسحوؽ الرأس حيث كانتصرت اضتكومة آخر األ
 ّٗ"عاصتوه أك أخفوه ... ال أحد يدرل ...

اضتبكة األخَت ُب ىذه القصة القصَتة لتكي عن يثتمر الصديق ك االتباع عن 
جهاد النيب ك ينتشر الرسالة حيت يكوف ثورة كبَتة. ك ىذه الثورة كبَتة جتعل ؼتترب مدٌمر ك 

اس مريضا. تبدؿ قوة العقل بقوة اهلل ك تصبح اضتياة العادية كما ُب اظتليوف السنة الن
 اظتاضية ك الناس يؤمنوف بااللو كاحد. كما نقطة القصة التايل:

" ىكذا اختفت شخصية النىب ك إف مل متتف رتسو ... ك لكن رسالتو 
ظلت ياقية ... فقد لبث صديقو ك أتباعو ينشركف فكرتو خفية عن 

ضتكومة ... مؤكدين للناس أهنم رأكا ) اظتوت ( َب شخص ذلك اإلنساف ا
اظتسحوؽ الرأس ... ك لوال أف اضتكومة سارعت باختطافو لكانت ) 

 اظتعجزة ( بادية للعياف َب كل مكاف ..."

مضى ألف عاـ اشتعلت خبلعتا العقيدة الدينية كما تشتعل اصتمرات " 
صحاب العقوؿ اظتمتازة ، ففصلوا َب حتت الرماد ... ك آزر اضتركة بعض أ

( األكرب الذل َب مقدكره  ) اهلل مبادئ الرسالة ك شرعوا ، ك كضحوا فكرة
 ْٗ"منح اإلنساف سعادة ركحية ، كراحة علوية ...

 التشخيص  .2.2.2

 الشخص

الشخص ُب القصة القصَتة ىو الرقم الذم لو حياة باظتشكلة. الشخص ىو 
لرقم الذم يؤدم القصة. كاف ُب ىذه القصة أربعة أشخاص، ىي اصتيولوجي ك ا
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الكيميائى ك اضتكومة ك األنثى، ك من بُت األربعة األشخاص ختتلف ُب الشخصية. 
استنادا إىل موقفو األشخاص ُب ىذه القصة القصَتة تنقسم إىل الشخص الرئيسية ك 

 الشخض اصتانبية.

رتبطة بالقصة، األكثر شيوعا ك تسبب الصراع الشخص الرئيسية ىو الشخص اظت
ك األكثر متصلة باألحداث اظتختلفة ُب القصة القصَتة. ختتلف الشخص الرئيسية إىل 

 ٓٗالشخص الرئيسية الركاية ك الشخص الرئيسية اطتصم.

الشخص الرئيسية الركاية ىو الشخص الرئيسي الذم عقد أدكار قيادية ُب القصة 
اظترتبطة بالقصة، األكثر شيوعا ك تسبب الصراع ك األكثر القصَتة. ألنو األكثر انتشار 

. أما الشخص الرئيسية اطتصم ىو متصلة باألحداث اظتختلفة ُب القصة القصَتة
 ٔٗلرئيسية الركاية.الشخص الذم يتناُب مع الشخص ا

الشخص الرئيسية ُب ىذه القصة القصَتة يعٌت اصتيولوجي ك الكيميائي. كل 
انتشار اظترتبطة بالقصة، األكثر شيوعا ك تسبب الصراع ك األكثر متصلة الشخص 

أما . الشخص الرئيسية الركاية ىو اصتيولوجي، باألحداث اظتختلفة ُب القصة القصَتة
 الشخص الرئيسية اطتصم ىو الكيميائي.

من بداية القصة يعٌت عند اكتشف  القصة يتصل مباشرة مع اصتيولوجي، كقع
كما . أخذتو ُب الصراع اليت كقعت حىت هناية القصة . حىتمجمةعلى اصت اصتيولوجي

 نقطة القصة التايل:

 َب صيف ذلك العاـ _ اظتليوف بعد اظتيبلد _ دخل عامل من علماء
طبقات األرض على عامل من علماء الكيمياء كقاؿ لو : متيل إىل أىن 
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سائر ؿتو اكتشاؼ خطَت ، سوؼ يدىش الناس رتيعا ... لقد عثرت 
على عمق بعيد َب جوؼ األرض على ىذا األثر ... انظر ... ك أخرج 
ْترص كحذر من حقيبتو الصغَتة رتجمة آدمية ! ... قدمها إىل صديقو 

 : فتناكعتا ك فحصها قائبلالكيميائى ... 

ما ىذا ؟ ... ىيئة رأس يقرب من رؤكسنا ! ... لوال حجمو  _
 ... الصغَت ... ك لوال ىذا الشىء

 ... ك أشار إىل األسناف كالفم

 : فقاؿ العامل اصتيولوجى مصادقا

 ... ! نعم ... إف تارمتو يرجع إىل ستمائو ألف سنة _

 !ك دمو ك شرايينو ؟ عجبا ! ... ككيف جترد ىكذا من ضتمو_
... 

 ... ! ىنا كجو الغرابة _

 ... ! ك أين بقية اصتسم _

 ٕٗ_ مل أعثر إال على ىذا اصتزء ...

استنادان إىل كثافة الركابط مع  اطتصم ةالرئيسيالشخص  أما بالنسبة لتحديد
الشخص الرئيسية . كمع ذلك، دكر ةُب القصة القصَت كالصراعات كاألحداث  القصص

ىو الشخصية  الكيميائيلركاية. استنادان إىل دكر لو، لشخص الرئيسية ا خبلفا اطتصم
ُب ىذه القصة القصَتة ألف اطتصـو خبلفا العتقاد اصتيولوجي، استمر  اطتصم الرئيسية

 كما نقطة القصة التايل: .األخرلىذا الصراع امتد إىل أشخاص 
                                                           

 .ِٖ – ُٖ اظترجع السابق، توفيق اضتكيم.  ٕٗ



 

ْٕ 
 

 ... !! مستقبلنا

 ... !نعم ... مستقبل جنسنا اإلنساىن ؟

 ... !! ماذا َب رأسك ؟ ... شىء َب رأسك قد اختل

 ٖٗلفظها عامل الكيمياء ك ىو لتدؽ َب زميلة مرتابا ...

فتجمع العلماء على اصتمجمة يفحصوهنا دىشُت أكؿ األمر ، ٍب 
االرتياب ... ك نبذىا  مل يلبثوا أف تبادلوا نظرات السخرية ك الشك ك

كاحد منهم ك ىو يقوؿ : ىذا ليس دليبل على ما تزعم ، ك لكنو دليل 
على أنو قد كجد على ىذه األرض من قدًن قـو كصلوا َب العلم إىل ما 

 ٗٗمل نصل إليو اليـو ...

 ةالشخص اصتانبيكما كرد من قبل، ىناؾ أيضا   ةالرئيسي الشخصباإلضافة إىل 
الشخص  شخص األخرل من ىذا القصة يعٌتُب  . الشخص اصتانبيةالذم دعم القصة

كمع ذلك، القصة. منخفضة ُب  الركابط لو الشخصىو  يةانبالرئيسية. الشخص اصت
جانبية  شخص يسبب ىذا، ألفلو دكر ُب بناء القصة.  الشخصىو  يةانبالشخص اصت

: ىوُب القصة القصَتة  اصتانبيةالشخص الرئيسية ُب القصة. أما  بالشخصمقًتنة 
 .اظتؤمنُت، اضتكومة، األنثىالعلماء، 

 الشخصية

كجودىا. نتكن أف يعرؼ  ظهر ُب القصة، حىتي الشخص الطريقة الشخصية
 .شخصية الشخص يعرؼنتكن أف  الشخصيةكباإلضافة إىل ذلك، من خبلؿ 

( تشخيصجولة )اصتولة  بشخصيتسم  شخص، نتكن أف يعرؼ إذا كاف  بالشخصية
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، تقريب ىو الشخص اظتتحٌوؿ تشخيص(. اصتولة تشخيصشقة الأك التصرؼ ُب شقة )
بالتصرؼ األرقاـ ثابتة، ال تواجو تطوير كتغيَت  الشخص، بينما طبيعةاألرقاـ كتغيَت 

 ََُ.ةعيبالط

 الجيولوجي . أ
صتيولوجي دكر كبَت ُب أثناء القصة. كجود  كالشخصية الرئيسية الركاية،

جيولوجي ملحوظة تؤثر قويا على مسار القصة من البداية إىل النهاية. كثافة 
 مشاركة جيولوجي ملحوظ مع اآلخر كمع غتموعة متنوعة من األحداث.

كصف اصتيولوجي بأنو عامل الذين يعانوف من االنزعاج بدأ من 
 نقطة القصة التايل:االكتشاؼ اصتمجمة البشرية. كما 

متيل إىل أىن سائر ؿتو اكتشاؼ خطَت ، سوؼ يدىش الناس  
رتيعا ... لقد عثرت على عمق بعيد َب جوؼ األرض على ىذا 
األثر ... انظر ... ك أخرج ْترص كحذر من حقيبتو الصغَتة 

 َُُرتجمة آدمية !

 الدفاع كالقتاؿ من أجل معتقداتو. كمع نفسيا، ككاف جيولوجي دأهبم ُب
ذلك، كالبشر، اصتيولوجي شهد أيضا شعور بقطع ىناؾ مشكلة. مثل عندما  

 كاف يتحدث مع صديقة لو. كما نقطة القصة التايل:

 ... ك ىل تبتعد عٌت أنت أيضا ؟  _
 ... ال ... إىن معك مهما يكن من أمرؾ  _
ا لتدث ! ... ماذا أشتى ىذا _ أنا أيضا ال أريد االبتعاد عنك مهم 

 َُِاإلحساس ؟! ...
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 الكيميائي . ب

كالشحص الرئيسية اطتصم، يصور الكيمياء علماء خرباء الذين يرفضوف 
اضتداثة ُب الفكر اصتيولوجي. كجود الكيميائي تؤثر على غترل القصة ألهنا أدت 

اهتا مع اضتقائق العلمية. كما إىل صراع القصة بالفكرة اصتيولوجي كمل نتكن إثب
 نقطة القصة التايل:

 ... !! مستقبلنا
 ... !نعم ... مستقبل جنسنا اإلنساىن ؟

 ... !! ماذا َب رأسك ؟ ... شىء َب رأسك قد اختل
 َُّلفظها عامل الكيمياء ك ىو لتدؽ َب زميلة مرتابا ...

 األنثى .ج

دعم من الشخص الرئيسية الركاية.  كالشخص اصتانبية، تصور األنثى
كجود ىذه اظترأة تؤثر على الطابع الرئيسي للخركج من الصراع. كجود شخصية 
األنثى يؤثر على العوامل النفسية الشخص الرئيسي الذم حصل على الثقة 
حملاربة للبحث عن اضتقيقتو. بوجود ىذه اظترأة، الشخص الرئيسي تعتقد أف القلق 

تأكيد أف البحث عن اضتقيقة. كاصتنس اآلخر من الشخص الذم أصاب لو بال
الرئيسية، اظترأة تضيف ىذا الوضوح الصراع ُب القصة  يعٌت كجود اظتشاعر ُب 

 ذلك الوقت شيء أجنبية.

 ضبطال .2.2.3

التعليمات اظتتعلقة باظتوقع، كالعبلقة بُت  كصف عن كل   يعٌت القصةضبط 
. دتييز األدباألحداث ُب  يبٍتصتوم حيث أف الوقت كالبيئة االجتماعية كالغبلؼ ا
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كقت اإلعداد  كاف، كاظتحتديد  االجتماعية ك ضبط، إال كىي الضبط إىل أربعة عناصر
 .كالغبلؼ اصتوم

الضبط اصتيد أم الـز أف يعمل اظتوضوع ك الشخص من الضبط الواليات اطتاص 
بط يدؿ على حاؿ ك الـز أف لتصل تابع الشخص اطتاص ك اظتوضوع اطتاص كذلك الض

 َُْاألحاديث ُب القصة القصَتة، ك يستطيع أف يكوف الضبط من األمكاف ك األكقات.

 ضبط المكان . أ

. كنتكن العثور القصةصورت ُب الذم ت كاف ترمي إىل كقوع األحداث اظت ضبط
األحرؼ األكىل من اسم أك موقع معُت دكف على العناصر األماكن مع اسم معُت أك 

صراحة مكاف إعداد القصة. ُب البداية كصف إال  ذكرعدـ  ُب ىذه القصة اسم كاضح.
 كما نقطة القصة التايل:أف ىذه القصة جترم ُب السنة مليوف الذم كصف الظركؼ  

كضعت ىذه القصة ُب سنة مليوف )) ميبلدية (( ! ... ُب ذلك العصر 
إىل كضع يتعذر على اطتياؿ تصوره ... فلقد اختفت  صارت الدنيا

اضتركب ، كانقرض اظترض ، كػتى اظتوت ... نعم لقد تغلب العلم على 
اظتوت منذ مئات اآلالؼ من السنُت ... مل يعد ىناؾ قـو نتوتوف .. مل 

 َُٓيعد ىناؾ قـو يولدكف أيضا

يولوجي من اصتكيميائي ترؾ الع للعلماء. كىذا عندما التايل ىو مركز اجتما 
ليكوف سؤاؿ حوؿ يولوجي استدعاء العلماء اصت كصف بأفيجتمع العلماء ُب اظتبٌت. ىنا ل

 تفكَته.
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بنيزؾ ضخم من نيازؾ السماء يضرب كجو األرض ك يغور الذم البيت. مكاف 
أف تعيُت ىذا  يقع اضتدث. فيها فيسحق رأس إنساف فوؽ سطح بيتو ّتوؼ األرض

 اظتنزؿ.

 ضبط الوقت . ب

مىت كقوع األحداث الىت تصور ُب القصة. عتذه القصة ضبط -ضبط الوقت يتعلق ب
 الوقت يعٌت:

 ُب سنة مليوف .ُ
 َُٔ... كضعت ىذه القصة ُب سنة مليوف )) ميبلدية ((

 ُب صيف سنة مليوف .ِ
د _ دخل عامل من علماء َب صيف ذلك العاـ _ اظتليوف بعد اظتيبل

 َُٕطبقات األرض على عامل من علماء الكيمياء كقاؿ لو ...

 ضبط اإلجتماعيج. 

 األمور اظتتصلة بسلوؾ اضتياة االجتماعية صورت ُب ترمي إىل اإلجتماعي ضبط
. نتكن أف تكوف اضتياة االجتماعية للمجتمع أما عادات اظتعيشة، العادات القصة

االجتماعية يرتبط أيضا مع  الضبطلتقاليد، كاظتعتقدات، كآخركف. كإىل جانب ذلك كا
 َُٖ.الوضع االجتماعي لؤلشخاص اظتعنيُت

تظهر ىو اضتياة االجتماعية اليت حدثت  القصة القصَتةاالجتماعية عتذا  الضبط
 القصة، كىي: مليوف. كذلك يرد ُب بداية ُب سنة

                                                           
 .َٖ نفس اظترجع،  َُٔ
 .ُٖ نفس اظترجع،  َُٕ

َُٖ  Burhan Nurgiyantoro .،اظترجع السابق ِّّ. 
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ُب ذلك العصر صارت الدنيا إىل كضع يتعذر على اطتياؿ تصوره ... 
فلقد اختفت اضتركب ، كانقرض اظترض ، كػتى اظتوت ... نعم لقد 
تغلب العلم على اظتوت منذ مئات اآلالؼ من السنُت ... مل يعد ىناؾ 

قرض  قـو نتوتوف .. مل يعد ىناؾ قـو يولدكف أيضا ... فالزكاج للنسل ان
كذلك منذ ىذه األحقاب ، فالعلم ىو الذل كتهز بكًتيا النسل اآلدمى 
َب معاملة ... كلقد ظل األمر كترل على ىذا النهج ألوفا من األعواـ 
... إىل أف كف الناس عن الرغبة َب إنتاج بشر جديد فما من ضركرة 
 تقضى بزيادة الناس ماداموا ال نتوتوف ... لقد أصبح البشر اظتوجودكف
شأهنم شأف عناصر الطبيعة اطتالدة الىت ال تتغَت ، إهنم باقوف دائما  
كتلك الشمس الباقية كذلك القمر كذلك البحر كذلك اصتبل ... ال شئ 
متبو فيهم أك ينقص منهم ... فخبلياىم تتجدد ك غددىم ال تعرؼ 
البلى ... كلمة الشيخوخة مل يعدعتا مدلوؿ َب لغة ذلك العصر ... كال  

الشباب ... كل ما يعرفو أىل ذلك الزماف ىو أهنم )) موجودكف كلمة 
(( كىل يستطيع البحر ... لو كانت لو لغة ، أف يتحدث عن الصبا أك 

 َُٗاعتـر ؟! ...

من ىذه الشركط، عرؼ الناس الذين عاشوا ُب ذلك الوقت إال أف كانت 
 كما نقطة القصة التايل:  ال يعرفوف اظتستقبل كاظتاضي.موجودة دائمان. أهنم 

فكلمة )) اظتستقبل (( عجيبة الوقع على آذاف القـو َب ذلك العصر ... 
ليس ىناؾ غد بالنسبة إليهم ... ك ليس ىناؾ ليل ك ال هنار ك ال نـو 
... فالضوء الصناعى أغناىم عن الشمس ، ك األغذية الكيميائية 

... إهنم حركة دائمة كحركة القلب ال تعرؼ اعتمود ك  أغنتهم عن النـو

                                                           
 .ِٖ – ُٖ اظترجع السابق، توفيق اضتكيم.  َُٗ
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ال اصتمود ... ال كعى عتم ظتا يسمى )) الغد (( ... أما كعيهم لؤلمس 
فبل يتجاكز عشرات األلوؼ من األعواـ ... مل يتغَت خبلعتا الوضع عما 
ىم عليو كثَتا ... فهم إذف ال يعرفوف ك ال تستطيع مداركهم أف تعى 

، ىو )) اضتاضر (( الذل يبسط جناحيو اعتائلُت على غَت زمن كاحد 
 َُُأحقاب تبدك كلها لكياهنم اطتالد كأهنا يـو كاحد ...

رتجمة بشرية.  اصتيولوجيوالصراع عندما اكتشف ، يظهر الشركط اظتقررةمن ىذا 
ذلك الوقت.  اليت يعيشها الشعب ُب أف تأثَت االكتشافات على شيء مل لتدث ابدأ،

 ، ك الوجود ٍب اظتوجود.اظتستقبل، اظتاضي كاضتاضر اضتب، ك مثل اظتوت، ك

 الغالف الجويد. 

 .اليت قادرة على خلق أجواء معينة الضبطكصف للشركط ىو الغبلؼ اصتوم 
ظهر  ،أحيانان . جو القصة، ركمانسية، حزينة، كرخيصة، كسر اظتوت، كىلم جرا مثل،

بعضها يتم مقنعة. كلكن بشكل عاـ القارئ قادرة على التقاط الغبلؼ اصتوم مباشرة، 
 ىذه كجدت اصتو ُب .ُُُجو مطلوبة إلنشاء كاتب بقدرة اطتياؿ كاضتساسية العاطفية

 .فوجئت، صدمة، حزين، كاطتلط، يائسة ىيالقصة القصَتة 

 وسيلة القصة . 6.2

 .  العنوان6.2.0

العنواف يتعلق مع كل من القصة ألف يظهر عن الشخصية، الضبط ك اظتوضوع. 
العنواف ىو مفتاح القصة.أحيانا، عنواف القصة لو مرحبلت اظتعاين احملموؿ ُب القصة. ك 

                                                           
 .ْٖ – ّٖ نفس اظترجع،  َُُ

ُُُ
  Burhan Nurgiyantoro .،اظترجع السابق ِّْ. 
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أيضا، العنواف يكوف نقدا عن األحواؿ حوؿ اظتؤلف القصة ك خبلصتا عن حقيقة 
 القصة.

"ُب سنة مليوف"، فعرفنا أف القصة يصور عن  إذا تفكرنا عن عنواف القصة يعٌت
األحواؿ ُب ذلك الزماف يعٌت أكؿ حتديث مصرل. العنواف يدؿ على قلق اظتؤلف  ُب 
ذلك الزماف. نستطيع أف نعرؼ ىذا القلق بإستعمل رقم السنة الذم بعيد من ذلك 

 الزماف. بوصيلة عنواف القصة، مؤلف يصور عن تنبئتو باظتستقبل.

 نظر . وجو6.2.6

. اظتؤلف كصفونظر ىو األساس للقارئ ظتشاىدة األحداث اظتختلفة اليت  من كجو
غَت ُب ىذه القصة القصَتة من خبلؿ منظور شخص ثالث  اظتؤلفالقصة  كيعرض
، مع اإلشارة إىل كل حرؼ ُب شخص ثالث، كسرد ما شتع، ينظر إليها، كيظهر ػتدكد

 .شخصكجود من بعض األرقاـ يبدك أف اسرد األحداث دكف 

أك الفكار من  عرفة األشياءظتيتيح  القراء إىل نتكنالشخص الثالث كجو  
 كما نقطة القصة التايل: الشخص.

 : ك ىز عامل اصتيولوجيا رأسو ، ك ظتن اصتمجمة بأصبعو ، ك قاؿ -
ال شك أف ىذا إنساف مثلنا ... ك لكن ... كيف كصل إىل ىذه  

 ُُِاضتاؿ ؟ ... ىنا السر ...
لست أدرل ... لقد تعبت من نفسى اآلف ... إنو إعتاـ ... إىن  -

مؤمن أنو يوجد شىء ؛ فلنسمو : )) اظتوت (( ... ال بد أف نصل 
إليو يوما ... اصدقوىن القوؿ أيها العلماء ... أمل يشعر أحدكم مرة 

لذة كراحة من بإغفاءة طارئة عابرة كخفقة اصتفن ، أحس خبلعتا 

                                                           
 .ِٖ اظترجع السابق، ق اضتكيم.توفي  ُُِ
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نوع غريب ؟! ... ىذه اللمحة نتكن أف تطوؿ ك نتكن أف دتتد عرب 
الزمن حىت تصبح )) عدـ كجود (( ... ك تنقلب إىل ذلك الشىء 

 ُُّالذل أشتيو )) اظتوت (( ...

غريبة باكتشاؼ رتجمة بشرية. كيظهر الذم يولوجي اصت تفكَت يبُت ىذه النقطة
 ، الوجود، اظتستقبل.، اظتوتعدـعن ال أيضا أفكاره

ال تنس أنك عامل ال كتوز لو أف كترل كراء ك ىم أك يستجيب إىل 
غترد شعور ، قدـ لنا برىانا علميا على أف ىذا الذل تسميو )) اظتوت 

 ُُْ(( ؽتكن أف يوجد ؟! ...

 يتفقوف لؤلفكارالذين ال  الكيميائي ك العلماءيظهر التفكَت  ىذه النقطة
 اصتيولوجي عن اظتستقبل، اظتوت، الوجود، العدـ.

ظتاذا تكد ذىنك أيها الصديق َب ىذه األشياء اظتبهمة اظتريبة ... إىن 
أخشى عليك ... أخشى أف يصيبك من اجملتمع نقد ، كازدراء ... إهنم 
يتهامسوف عليك بالفعل ... ك ينصحوف باألبتعاد عنك ... ك يقولوف : 

 ُُٓخلبل غَت مفهـو ... إف بك

استخداـ الشخص الثالث من كجهة ُب القصة القصَتة اهنائي لو بعض 
األسبقية. كجهة نظر الشخص الثالث ال يقتصر جتعل القارئ يشعر اظتعنيُت باظتشاركة  
كمؤلف ُب أم من األحداث اليت تعانيها األحرؼ. من خبلؿ منظور ثالث شخص ال 

ماح للقراء مبعرفة العقل من حرؼ كما ىو رأينا كشتعنا باألحرؼ على أساس يقتصر الس

                                                           
 .ٖٓ نفس اظترجع،  ُُّ
ُُْ

 .ٖٔ نفس اظترجع،   

 .ُٗنفس اظترجع،   ُُٓ
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مستمر. كباإلضافة إىل ذلك، نتكن أف يؤدم الشخص الثالث كجهة نظر البلهنائية الرقم 
 من خبلؿ اآلراء آراء كأفكار اآلخرين.

 معني الموت في القصة القصيرة "في سنة مليون"  .2

.  األدبب ليس بغض النظر عن العناصر اليت جتعل ألداعٌت ُب اظتلبحث التأكيد 
عناصر  ىو –ُب ىذه اضتالة القصة القصَتة  –  الذم يبٍت األدب، أف عناصر نتعلمكما 

 (.لقصةاموضوع القصة، كالوقائع كالوسائل ) الداخلية

، من حتليل موضوعي نتكن أف يكوف قصة قصَتة "ُب سنة مليوف" لتوفيق اضتكيم
يناقش ىو  . مناقشة الفلسفة، اظتؤلففلسفة. ككما ذكر  قصةالقصة  معلوما أف ُب ىذه

 نبدأكمة، سوؼ اضتأشياء معقدة للغاية من ىذه اضتياة. عندما نفسر الفلسفة ك
  العقيدة موجود. من حصوؿ على العقيدةاظتعرفة من اظتعرفة.  باظتشكوؾ حصوؿ على

 .اضتكمة ُب اضتياة

. مثل ذكر اظتؤلفاليت  الكبَتة عن اظتواضيع كرُب ىذه القصة القصَتة، كثَت احملا
كل منهم ك غَتىا.  اظتاضي،  ،اظتستقبل، بداية ك هناية عدـ الوجود، ،الوجود، عن اظتوت

 .اظتواضيع الكبَتة ُب عامل الفلسفة

اظتستقبل اليت توصف  زماف ُبظهر اظتؤلف ما يثَت االىتماـ ىو ىذه اظتواضيع 
تغلب على  أف نتكن الناسادية للتكنولوجيا البشرية. حىت بأهنا ذركة حتقيق النتائج اظت

ستحضر يأهنم عاجزكف عن ػتاربة اطتلود. على رأس ىذه الظركؼ،  لناسنفسو. يشعر ا
 .يولوجياصت ة الشخصطريقب الركحيةأفكار  اظتؤلف عن

 مثبل، ىذه القصة القصَتة يبحث أيضا عن اضتركة. كما نقطة القصة التايل:

أف تكوف ىنالك قوة تستطيع أف حتوؿ اضتركة َب اإلنساف  نعم .. ال بد
 ... ! إىل ىذا النوع من اصتمود
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اضتركة ؟ ... اصتمود ؟! ... يبدك يل أنو ال بد أف تكوف للحركة هناية ! 
...ُُٔ 

د اهلل كما دليل عن اضتركة يؤخذ من أريسطوا. ك إبن رشد ينظره بدليل على كجو  
يستخدمو من قبل. ىذا الدليل يشرح أف اضتركة غَت ثابت ُب حاؿ كاحد، لكن يتحوؿ. 
ك كل جنس من اضتركة يؤخر على اظتكاف، ك اضتركة ُب اظتكاف يؤخر على ذات ػترؾ 
األكؿ الذم قدنتا، ك لو ُب ذاتو أك ُب صفتو. ك لكن إبن رشد يتخلص على قوؿ 

كما قاؿ ابن رشد إذا كاف الزماف قدنتا، فاضتركة قدنتة، ألف    أريسطوا أف اضتركة قدًن.
 ُُٕالزماف ال يفهم إال مع اضتركة. ك إذا كانت اضتركة قدنتة، فاظتتحرؾ هبا قدًن.

ك ُب ىذه القصة القصَتة تبحث أيضا عن اظتوت. مثل عن اظتوت الذم كصف  
. كما نقطة القصة التايل:كا  لنـو

 ... ! إف كجودنا الدائم ىذا ال بد أف يكوف بعده شىء

 ... أل شىء تقصده ؟

 ... اظتوت

 اظتوت ؟! ... ما ىذه الكلمة ... 

لست أدرل ... لقد تعبت من نفسى اآلف ... إنو إعتاـ ... إىن مؤمن 
ليو يوما أنو يوجد شىء ؛ فلنسمو : )) اظتوت (( ... ال بد أف نصل إ

... اصدقوىن القوؿ أيها العلماء ... أمل يشعر أحدكم مرة بإغفاءة طارئة 
عابرة كخفقة اصتفن ، أحس خبلعتا لذة كراحة من نوع غريب ؟! ... 
ىذه اللمحة نتكن أف تطوؿ ك نتكن أف دتتد عرب الزمن حىت تصبح )) 

                                                           
 .ّٖ-ِٖ اظترجع السابق، توفيق اضتكيم.  ُُٔ

 .ُّٔ(، ُّٔٗ)مصر: دار اظتعارؼ.  هتافت التهافتابن رشد.   ُُٕ
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 ((عدـ كجود (( ... ك تنقلب إىل ذلك الشىء الذل أشتيو )) اظتوت
..ُُٖ 

سلوؾ اللذة ل اظتؤلفنقد بت ُب ىذه القصة القصَتة نتكن أف يفسر اظتو مفهـو 
ال حياة بعد  الفكر اظتتعي اعتقاد بأف . حاؿ الذم يعززاظتادية كاظتذاىبنتيجة التحديث 

وت ألهنم يعتقدكف . ىذا اإلعتقاد يدفع الناس أف يطلب اطتلد ك أف يتجنب عن اظتاظتوت
أف اظتوت شيء ؼتيف. بطريقة ىذه القصة القصَتة، يريد اظتؤلف أم يتصور أف اظتوت 

 شيء مشيق إف كاف صفات اظتتعي يستمر حىت يصل إىل ذركتو.

ىذا يناسب أيضا كما قاؿ إماـ غزىل ُب هتافت الفبلسفة يعٌت إذا كاف )فبلسفة( 
مبوت البدف، ألهنا ليست حالة َب جسم،  يعتقدكف أهنم بناء على أف النفس ال دتوت

 ُُٗفقد ال نسلم ذلك.

حاؿ األخرل ُب ىذه القصة القصَتة ىو حلقة حُت يرد العلماء عن فكرة 
ىذا الرٌد اصتيولوجي عن اظتوت اليت تتعمد إىل الشعر )) إعتاـ((. جواب اصتيولوجي عن 

 ىو بتخرج اصتمجمة أماـ العلماء.

صورة عن ىذه اضتلقة ذكرين عن قاعدة التوحيدية " من عرؼ نفسو فقد عرؼ 
ربو". من ىذه حلقة نستطيع أف ـتتلص على أف الوجود يدؿ على الغائب. لنتوصل 
على اظتعرفة عن ما يتجدؿ العلماء بالغائب، نستطيع أف نأخذ دليبل من شيء موجود 

  اصتمجمة.يعٍت

نعم يا صديقى اللطيف ... ىناؾ سر مغلق علينا ... ىناؾ سعادة 
منتطرة خلف باب موصد ... ىناؾ لذة غريبة كراحة عجيبة َب حجرة 

 ... ؽتنوعة مل تطأىا قدـ
                                                           

 .ٖٓ اظترجع السابق، توفيق اضتكيم.  ُُٖ

 .ِٕٓ)مصر: دار اظتعارؼ. دكف السنة(،  هتافت الفبلسفةإماـ الغزىل.   ُُٗ
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 ... ألنا أف نأمل فيها ؟

 نكوف!((نعم ... لو استطعنا أف )) ال 

 ... لست أفهم ؟

تلك اضتجرة الىت جتئم فيها راحة من نوع  تلك اضتجرة اظتمنوعة علينا ...
 ... ((غتهوؿ لدينا ... أشتيها أنا )) اظتوت

 ... اظتوت ؟

 ... نعم ... اظتوت

لفظها العامل َب شبو قتس كأنو لتلم ... ك كأنو يستعُت بإعتامو اطتفى ، 
ك يستنَت بإشراقو الداخلى ليلمح على ضوئو شبح ما يتخيل ... إنو 

ين أف يتخيلوا )) اظتوت (( ك إف كاف اإللو يعجز عن لعسَت على اطتالد
شىء ... فهنا مكاف عجزه ... أف يكوف َب مقدكره أف نتوت ... ك إف  

 ... كاف قد حـر شيئا فهذا كال ريب موضع حرمانو

ىذه الراحة ... ىذه اللذة ... ىذه السعادة ... ىذا الذل تسميو )) 
ل إليو معا ، ما دمت تؤمن بو اظتوت (( ... ال بد أف تصل إليو ... نص

 ، ك أك من أنابك 

اطتبلصة من ىذا التبحيث، أف اظتوت حق ك اضتياة حق. حق اضتياة دليل على 
حق اظتوت. فاظتوت ىو تبديل أحواؿ من اضتركة برجيعو إىل ػتٌرؾ األكىل. ُب ىذه القصة 

ٌق. ك ىذه القصَتة، عقيدة اصتيولوجي عن اظتوت ينصر الناس ليتعقد بأف اظتوت ح
 العقيدة يطلب الناس أف يستحق اضتب ك اإلنتاف باهلل.

 



 

َٔ 
 

 الوصايا   .4

اظتوت عاقبة كل حي، كختاـ كل شيء، كهناية كل موجود. فالكل سيموت، إال 
ذا العزَّة كاصتربكت، فاظتوت طالب ال يعجزه اظتقيم، كال ينفلت منو اعتارب، فهو قضاء 

، ال ازىل كل  نافذ، كحكم شامل، كأمر حاًب الـز  مهرب منو كال مفر، كبعد اظتوت كتي
 .ُب ىذه اضتياة الدنيا لمعإنساف ًمنَّا مبا 

اظتوت ىو يقُت الذم سوؼ تواجو كل البشر،ال شيء من البشر نتكن أف تنأل 
عن ىذه األمور عندما لتُت الوقت اظتوت.كما قاؿ اهلل تعاىل ُب كتابو الكرًن "كيل  نػىٍفسو 

ٍوتً 
ى
..." . فينبغي لنا أف نذكر عن اظتوت. تذكرة اظتوت رفع الوعي كاعتوية  ذآئًقىةي اظت

اإلنسانية ُب حياة العامل. كىي سيعطي أيضا أثرا إكتابيا ُب حياة العامل، كمثل قلب 
 .لطيف حىت تشجع على القياـ باألعماؿ الصاضتة كترؾ اطتطيئة

وف حىت اظتوت. كؿتن نرل أف ىناؾ نوعُت من البشر. أكالن، أف الناس خائف
كثانيا، أف الناس الذم رحب اظتوت بكل سركر. كىذا ينشأ بسبب آرائهم حوؿ كفاة 
بشكل ؼتتلف. األكؿ الناس الذين ال يؤمنوف بوجود عامل بعد اظتوت، أك أهنم يعتقدكف، 
كلكن ليس دتاما. كلذلك، كىم يركف اظتوت ىو فراؽ مع كل شيء. بينما الثاين، ىو 

عوف إىل اظتوت كوالدة جديدة، من العامل الضيق ك الفناء إىل العامل الناس الذين يتطل
 .أبدية. كما يتضح ُب ىذه القصة القصَتة بالشخصياتو يعٌت اصتيولوجي ك الكيميائي

مذىلة األشياء على البشر ىو ػتاكلة لتحقيق اطتلود. رمبا ألنو يعرؼ عتا فقط ال 
ُب البشر. كىذا ىو إرادة األبدية ك  تزاؿ ىشة، كسوؼ نتوت. كىذا تشجيع الذم كاف 

كراىية اظتوت. عندما يكوف الناس اطتوؼ من اظتوت أكثر منها تريد اطتلود عن طريق 
 .اتباع الدنيا كيستغل الدنيا الرغبة األبدية

عىٍن ثػىٍوبىافى قىاؿى قىاؿى  عن الوىن. كما ُب اضتديث:كلكن لقد ًب تذكَتنا النيب 
اعىى األىكىلىةي ًإىلى  :لَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى رىسيوؿي اللًَّو صىلَّى ال ييوًشكي األيمىمي أىٍف تىدىاعىى عىلىٍيكيٍم كىمىا تىدى
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: بىٍل أىنٍػتيٍم يػىٍومىًئذو كىًثَته كىلىًكنَّكيٍم غيثىاءه  كىغيثىاًء   قىٍصعىًتهىا. فػىقىاؿى قىاًئله: كىًمٍن ًقلَّةو ؿتىٍني يػىٍومىًئذو؟ قىاؿى
. السٍَّيًل كىلىيػىنػٍزى  ابىةى ًمٍنكيٍم كىلىيػىٍقًذفىنَّ اللَّوي ًَب قػيليوًبكيمي اٍلوىىىنى عىنَّ اللَّوي ًمٍن صيديكًر عىديكِّكيمي اٍلمىهى

نٍػيىا كىكىرىاًىيىةي اٍلمىٍوًت. : حيب  الد   فػىقىاؿى قىاًئله: يىا رىسيوؿى اللًَّو, كىمىا اٍلوىىىني؟ قىاؿى

ياة البشرية مهم جدان حيث أف كىكذا، بذؿ جهد لفهم الغرض اضتقيقي من اضت
يسعى دائمان كمثل تصرؼ ُب اضتياة.  لكلذلك حتتاج جهودا مضنية . ىنالو  عن نتجنب

بالتقول  كوفتاضتياة كاظتوت، كحتاكؿ أف  حقيقةفهم إىل معٌت الك  ،ىنالو منع نفسي من 
 كاإلستقامة إىل اهلل.
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 الباب الرابع

 الخاتمة

 الخالصة

 ث كجد الباحث النتائج اجملدبة عن البحث، كىي:تلخيصا عن البح
موضوع ُب القصة القصَتة "ُب سنة مليوف" ىي الفلسفة الدينية. ػتاكلة  .1

ألف التبحيث  اصتيولوجي إلنتشر رسالة إلعتقاد العقيدة الدينية ك آمنوا إلو.
ُب ىذه القصة القصَتة يصل إىل عقيدة بوجود اهلل ك اظتوت ك اضتب. أما 

. اضتلقات ُِالقصة القصَتة "ُب سنة مليوف" تتألف من القصة ُب كقائع 
اضتبكة اليت تيستعمل ُب ىذه القصة ىي حبكة اظتتقدمة. يعٌت الوقائع تصور 
متسلسلة من كقيعة األكؿ، كقيعة الوسطى إىل كقيعة اآلخر. حبكة البسيطة 

ُب ىذه القصة القصَتة كجد شخصياف  تنصر القارئ ُب فهم القراءة.
لرئيساف يعٍت اصتيولوجي ك الكيميائي. ك شخصية اصتانبية الذين عتم دكر ا

مهم ُب ىذه القصة. الضبط ُب ىذه القصة يعٌت ُب صيف سنة مليوف. 
صراع الرئيسى ُب ىذه القصة يعٌت تلقية اصتيولوجي ك الكيميائي ُب ْتث 
اصتمجمة. اصتيولوجي يرل أف ىناؾ اضتياة قبل ىذه الزماف الذم يشعر 
باظتوت. ك أما الكيميائي ال يؤمن عن رأم اصتيولوجي. كصل القصة إىل 

 ذركتو حُت يؤمنوف الناس برأم اصتيولوجي ك يهلكوف بنياهنم.
تعريف عن اظتوت الذم لتاكر األشخاص ُب القصة القصَتة "ُب سنة  .2

مليوف".  األكؿ، أف اظتوت عند اصتيولوجي يعٌت هناية اضتركة عن اإلنساف 
اصتمجمة. كالثاين، اظتوت ىو الراحة اللذة من نوع غريب الىت نتكن أف بدليل 

تطوؿ ك نتكن أف دتتد عرب الزمن حىت تصبح عدـ كجود. فلذلك اظتوت ىو 
 ،ظهر اظتوتبف. كجود اظتوت يكوف حق بدليل كجود اضتياة. شيء  مشوؽ
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دالت ك ظتا كانت معامل النسل قد  اطتوؼ، ٍب غريزة احملافظة على النوع ظهر
ك عندئذ بدأ النوع يتفرع  فقد بعثت الطبيعة َب األجساـ رغبة اصتنس. دكلتها

 كتستمر اضتياة بسنة اهلل. من جديد إىل ذكر ك أنثى
 الذم من .يعٌت أف اظتوت حق. كالناس ليس األبدية الوصايا عن ىذه القصة .3

 عن الوىن إنكار عن سنة اهلل. كما ذكرنا النيب، أنو الدنيايتابع األبدية ُب 
 الدنيا باإلنتاف يتحقق إذا ؿتن نعيش ُب )حب الدنيا ككراىية اظتوت(. ذلك، 

 كالتوحيد إىل اهلل. كالعمل بعمبل صاضتا طتلق اهلل.

 االقتراحات

بعد أف ْتث الباحث عن ىذه البحث أراد أف يتقدـ إىل إخوانو الطبلب ك 
 القراء باالقًتاحات الىت كتبها على النحو التايل:

شعر الباحث عن ناقصية ىذا البحث. فاقًتح الباحث عن تبحيث ىذه القصة  .1
 القصَتة من نظرية األخرل حىت ًب البحث.

أمل الباحث أف يكوف ىذا البحث احملفزات ُب تبحيث األخرل عن ىذه القصة  .2
 القصَتة كيكوف أيضا مراجعا عند تبحيث ىذه القصة القصَتة.
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