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 أخي الصغْي بيما

 أيو، رمحي، نورل، رسيكة أخىت الصغْية

 حمبوبىت حلميىت

 ابرك هللا ُلم.....آمي
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 كلمة الشكر والتقدير
 

احلمد هلل الواجب الوجود، الذي أغرق العامل يف حبار اإلحسان واجلود. والصالة 
والسالم على سيدان وحبيبنا ومولنا حممد واسطة عقد النبيني ومقدم جيش املرسلني وعلى 

 ن شدوا منار الدين ومحوه ابألسنة والرباهني.آله وأصحابه الذي
يف الباحث فيكون  ،القدير العظيم تعاىل قد مت هذا البحث اجلامعي بعون هللا

 .القرآنه على الصورة الىت هي يف أيد دتمكن من إعداياُلمة القوية للقيام به، حىت 
يذ يف مجيع األساتالباحث تقدمي أعلى الشكر وأزكى التقدير حلضرة  غفلومل ي

قرييت الذين ينتشرون علومهم يف تعميق حبور احلياة لينال السعادة يف دنياان وأخراان، 
يف حناهنما على السْي إىل األمام بال شك وال شأم،  نلذين يربياوكذلك لوالدي ا

ويدعوان يل يف حار النهور وبرد اليايل، وكذلك الشأن إلخوان األحباء الذين يوقدون 
 م وعموق قلبهم كل ان وحني.مهيت حبلوص الصدره

 ي ومجيع إخواينذوقدم الباحث بعد ذلك الشكر والتقدير جلميع أساتي
 وأصحايب، خاصة إىل :

األستاذ الدكتور احلاج موجيا رهرجو املاجستْي، مدير جامعة موالان مالك  (١
 إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.

اإلنسانية جامعة موالان مالك  كلية العلوم  ةالدكتورة إستعادة املاجستْي، عميد (2
 إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.

اللغة العربية وأدهبا جامعة موالان  قسمفيصل املاجستْي، رئيس حممد  الدكتور (٣
 مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.

يتم  البحث ال ميكن أن، مشريف يف هذا البحث، هذا امحد خليل املاجستْي (4
 .اواإلرشادات منه بدون التوجيهات



 ب
 

خنص ابلذكر أخينا حلم، شوقي،  اللغة العربية وأدهبا قسممجيع أصدقائي يف  (5
جواهر، فقيه الدين حقي، إمام شافعى، أفندي، فخريس، رازي، أفنان، ألف 

 داين، إبراهيم، أوىل األبصار.
مجيع أصحايب يف جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج  (6

يف هذا واحدا فواحدا ذكر أمل  ان ىف القرية فرمان، أنصاري وأنديكاوأصدقاء
 البحث.

فحسيب أن أدعو هللا الرمحن الرحيم الغفور ُلم على أن جيزيهم أبحسن ما عملوا. 
 أمني ايرب العاملني.

 
 م 20١7ابريل  ١0ماالنج, 

 الباحث
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 من حبثي فأان أحتمل املسؤولية على ذلك  ولن املستقبل أنه من أتليفه وتبيني أنه فعال

تكون املسؤلية على قسم اللغة العربية وأدهبا كلية العلوم اإلنسانية جامعة مولنا مالك 
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 امللخص
 

يق . فلسفتية احلياة يف جمموعة القصص" أرىن هللا " لتوف20١6فخري هادي رزقي. 
. البحث اجلامعى. قسم اللغة العربية و آدهبا. جامعة ية(نو )دراسة حتليلية مضماحلكيم 

 موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج. املشرف : أمحد خليل املاجستْي 
 

 الكلمة املفتاحية : قصة قصْية أرىن هللا، النظرية احملتوية، الفلسفة 
اس يكلم بكلمة اجلميلة، يوجد فيه الشعر والنثر. األدب هو حصول عن فكرة الن 

وىف النثر قصة قصْي الىت ينتشر ىف هذا الزمان نشرا كبْيا. ومن املؤلف الذي يكتب قصاة 
قصْيات هو توفيق احلكيم،  وأتليف قصته املشهورة مبوضوع " أرىن هللا ". القصة " أرىن 

 وغْي ذلك، وخيتص فيه الفلسفة. اخبار، وعواطفو هللا " هي تشتمل الفلسفة، وخربة، ,
، أعمق امطلق رئيسياألشياء اليت تصبح هدفا، من وجهة ال ةسادر هي فلسفة ال

، إذا كانت فتسمى ابلفلسفة. ابلفلسفةفلسفة احلياة ليست نسبة . غْي تغيْيولكن 
عن التفكْي فقط، ولكن  تالفلسفة ليسكانت   ىتشخصية، حمجيع المع احتادا النسبة 

 احلياة.مجيع  قصرواإلميان )االعتقاد(،  ،اإلرادة والقلبتبعت أيضا، اليت  عن الوجود
 يقبل. أنه ميتافيزايئى-الفكرية وال مكافحة-مكافحة تحلياة ليسافلسفة 

. ولذلك يريد الباحث أن يبحث ما يضمن فيها من يف شخصية العام األصول، عليهما
ؤلف بوسيطة تلك القصة القصْية. هذه الفلسفة تتعلق ابحلياة، واخلليفة، الىي يضعها امل

احلالة تكون سببا لنا يف دراسة حمتوية تتعلق ابلفلسفة. إذ تكون األسئلة كما يلى : معىن 
احلياة يف جمموعة القصص أرىن هللا لتوفبق احلكيم و مسؤولية اإلنسان كاملخلوق يف 

 نتيجة.جمموعة القصص أرىن هللا، ومراد الباحث ليستطيع أن ينال أحسن ال
واملنهج الذي يستخدمه الباحث منهج كيفي ألنه يتعلق بكلمة أو رمز. فطريقته  

ومن نتائج  الدراسة املكتبتية. والدراسة هبذا البحث دراسة حمتوية.٣يف مجع البياانت هي 
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الباحث الذي يوجد من قصة قصْية " أرىن هللا " هي :املوت الأيتى بذاته، بل هو 
، واالنتحار سبب اخلسارة يف عامل األخرة، واحلياة معضلة جيب مكتوب، واحلياة سعادة

أن حنلها، وتغْي احلياة سهلة، ومراحل احلياة، ىف احلياة الوقيعية واخليالية، واحلياة مجيلة 
ابخليالية، والشكر، واإلخالص، والصرب. ومن نتائجه األخرى أن اخلليفة البد أن ميسك 

وظيفة واملسؤولية، النعمة العظمى املعرفة ابهلل، املضمر نفسه، واحلياة مصيبة، للخليفة ال
 ىف القلب مظهر ىف الوجه، والتعاون.    
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ABSTRACT 

Fakhri Hadi Rezeki. 2016. Philosophy of life in the Short Story Collection 

“Arinillah” by Taufik al-Hakim (Content Analysis Studies). Skripsi. 

Deprtment of Arabic Language and Literature, Faculty of Humanities. 

Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Sepurvisor : Ahmad 

Kholil,M.Fil. 

Keywords : Short Story “Arinillah”, Content Analysis, Philosophy. 

Literature is result of human thought that is exist by beautiful words, part 

of literature is poem and prose. Prose is short story which has spread to all the 

world. The author who wrote this short story is Taufiq al-Hakim,the theme of his 

famous short story is “Arinillah”This short story tells about philosophy, 

experience, news, sympathy etc.  

Philosophy tells about something which is being aim absolutely deeper 

without any changing. Life philosophy is not only attributed by philosophy. It is 

phylosophy if the attribution is intact to whole individual, then it is not only base 

on the thought, but also existing which can increase desire, feeling and intention, 

mainly in whole life. 

Philosophy of life is not non-intelectuallism and non-metafisisism. It 

might receive both which is in whole personality. By that reason, the researcher 

wants to do research about the formula of the short story especially in philosophy 

of life, leadership which is being formula of the story. It is the reason why the 

researcher wants to do research about philosophy. The researcher’s hope, the 

result will be stisfying 

Method of this research is descriptive, It is about words and form. 

Whereas method of submitting data is literature review; content analysis. Result 

of this research are 1. It is about life; real life is bitter than imagination life for 

most of people if the do not know the real fact. We are not only living in this 

world but also in here after. 2. Every human has mandate so that they can guide 

themselves and other. That leadership will be asked the responsible to god. 
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ABSTRAK 

 Fakhri Hadi Rezeki. 2016. Filsafat Hidup dalam Kumpulan Cerita Pendek 

"Arinillah” Karya Taufiq al-Hakim (Kajian Analisis Isi). Skripsi.  Bahasa dan 

Sastra Arab, Fakultas Humaniora. Universitas Islam Negeri Maulana Malik 

Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing : Ahmad Kholil, M.Fil 

Kata Kunci : Cerpen “Arinillah”, Kajian analisis isi, Filsafat 

 Sastra adalah buah pemikiran manusia yang diungkapkan dengan kata-kata 

nan indah, termasuk bagian sastra adalah syair dan prosa. Masuk rumpun prosa 

adalah cerpen yang telah menyebar ke seluruh penjuru dunia. Diantara penulis 

yang menyusun cerpen yaitu Taufiq al-Hakim, cerpennya yang terkenal 

bertemakan “Arinillah”. Cerpen ini berisi filsafat, pengalaman, berita, simpati dan 

lain-lain.  

Filsafat adalah mengkaji sesuatu yang menjadi tujuan, dari tujuan pokok 

secara mutlak, lebih dalam tanpa ada perubahan. Filsafat hidup bukan saja 

dinisbatkan dengan filsafat. Disebut filsafat, jika penisbatan itu utuh ke seluruh 

individual, sehingga tidak hanya bertumpu pada pemikiran saja, namun juga 

keberadaan, yang menumbuhkan rasa keinginan, hati, dan i’tikad (kepercayaan), 

pendeknya keseluruhan hidup.  

Filsafat hidup tidaklah anti-intelektualisme pun tidak anti metafisisisme. Ia 

mungkin menerima kedua-duanya, asal dalam keseluruhan kepribadian. Oleh 

karena itu, peneliti berkeinginan untuk meneliti kadungan cerpen tersebut, 

terutama yang berkaitan dengan filsafat hidup, kepemimpinan, yang dituangkan 

penulis didalamnya. Inilah yang menyebabkan peneliti untuk mengkaji isi yang 

berkaitan dengan filsafat. Harapan peneliti supaya memperoleh hasil yang 

memuaskan. 

 Adapun metode penelitian ini penelitian deskriptif, karena berupa kata 

atau rumus. Sedangkan metode pengumpulan data melalui kajian pustaka. 

Kajiannya adalah kajian analisis isi. Hasil yang diperoleh dari penelitian cerpen 

“Arinillah” ini, diantaranya : 1. Tentang kehidupan, kehidupan yang nyata terasa 

pahit bagi kebanyakan manusia dibandingkan kehidupan imajinasi jika mereka 

tidak mengetahui hakikat yang sesungguhnya. Hidup tidak di dunia saja, tapi ada 



 ل
 

kehidupan selanjutnya, kehidupan akherat. 2. Manusia keseluruhan telah dibebani 

amanah, supaya mereka bisa membimbing dirinya dan orang lain. Dan 

kepemimipinan tersebut akan dimintai pertanggung jawaban kelak di sisi 

Tuhannya. 
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 األول الفصل

 مقدمة 

 خلفية البحث .أ
الفنون اجلميلة الذى يصعب حتديدها حتديدا دقيقا  األدب هو أحد  

أما  ١، ألنه انطالق حر غْي متناه، ولذافإنه يصعب حتديده بتعريفات متناهية.وشامأل
بعض املعاين من األدب يعين "األدب هو (Jusif al hasyim) بة جزف اُلشيم يف كتا

عبارة عن خربة اإلنسان"، "األدب هو عبارة عن حياة بوسيطة اللغة"، "األدب هو 
 2حصول عن فكرة الناس يكلم بكلمة اجلميلة"، " األدب هو فان الكلم اجلميل.

ة الرئيسي مطلقا، الفلسفة تدرس األشياء اليت تصبح هدفا، من وجه  
نوتوجورو(، أو التفكْي العميق حول ما األسباب وماذا (أعمق ولكن غْي تغيْي 

ىف احلقيقة بغزارة تصل اىل كيف  ينصرف )بروفيسور دجياركارا(. والفلسفة .يفعل
جتيب على األسئلة األخْية، وليست ضحلة وتعاليميا، ولكن دقة حىت نكون 

 ٣ور اليومي )برتراند رسل(.نستفيق الغموض والفوضى من الشع
هذا األديب الكبْي الذي منح أكرب وسام يف اجلمهورية العربية املتحدة   

منذ سنوات، هذا األديب الذي غدى الفكر العريب بعسرات املؤلفات يف األدب 
إنه أحد عما لقاه األدب  والفن واملسرح له قصة وقصة خالدة لن متحوها األايم.

رن العشرين وأحد الذي ترشحهم الدوائر األدبية جلائزة نوبل العريب احلديث يف الق
 الكربى.

                                                           
  ه ١420ةلداراجليل .إصيل يعقوب, األدب العريب,مجيع احلقوق حمفوظ ١

2  .H.Wildana dan Laily,Sastra Arab dan Lintas Budaya  (Malang : Uin Press 2008) 
3  .Inu Kencana Syafie, Filsafat Kehidupan ( Jakarta : Bumi Aksara) 
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لقد كان توفيق احلكيم يسمى راهب الفكر ألنه كرس حياته لألدب   
والفن وحبس نفسه يف صومعته سنوات طواال وجلس حتت ضوء املصباح األخضر 

ولكن هذا الزواج مل يسرفه عن  ١944ليكتب ويكتب ويكتب حيت تزوج عام 
ابعة إنتاجه األدب اخلصب فظل يتحف األدب العريب بنفاثته الرائعة يف ظل زوجته مت

وأبنائه. هذه الزوجة اليت وصفتها والدة توفيق احلكيم ذات يوم أبهنا توزن مبيزان 
 الذهب.

ويذكر  ١902ولد توفيق احلكيم بضحية الرمل مبدينة اإلسكندرية عام   
ولكن والدته  ١898اعيل أدهم أنه ولد عام أحد الكتاب الباحثني وهو الدكتور إمس

ترجح التاريخ األول وكان والد توفيق احلكيم يسمى توفيق احلكيم وكان ينحدر من 
كيلو من مدينة إيتاى الربود مبديريه البحْيية ابإلقليم   ١0بلدة الدلنجات على بعد 

ة من املصرى وكان والده على حظ من الثراء ونصيب من الغىن وكان ميتلك مجل
املزارع والضياع وعندما بلغ توفيق احلكيم السابعة من عمره التحق مبدرسة دمنهور 
اإلبتدائية وعندما استكمل تعليمه اإلبدائى أراد أن يلتحق إبحدى املدارس الثناوية 
غْي أنه مل يكن مبدينة دمنهور وقتداك مدرسة ثناوية فاضطر توفيق احلكيم إىل السفر 

ق إبحدى املدارس الثناوية. وقد عاش يف تلك األونة يف كنف إىل القاهرة لاللتحا
 4أعمامه والتحق مبدرسة حممد على الثناوية.

نثر يوجد يسمى ابلقصة قصْية األدب يوجد النثر والشعر. كمثلي يف ال  
ذه الزمان ثْية جدا. كمثل قصة قصْية مجيلة التأ لفتة مؤلف هو توفيق احلكيم يف ه

ودوع "أرىن هللا" . القصة أرىن هللا هي التأليف اليت تشتمل يعىن قصة قصْي ة ابمل

                                                           
 7١2كنهة اإلرمن(،   2) دار احلمام، شارع اجليش من إعالم األدب املعاصر . مجال الدين الرمادي،4
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الفسفة فيها. و يف قصة قصْي أرىن هللا يوجد خربة وأفكار وخواطر وعواطف عن 
 ، وسياسة ،وحبة، ، وىف حياته توفيق احلكيم موجود احليااملؤلف يعين توفيق احلكيم

وع "أرىن هللا" ة ابملوض قصة قصْيالقصة البحث بعض عن  والدين وغْيها. وىف هذه
 بقلم توفيق احلكيم ىف كتاهبا.

البحث  قصة قصْية  ىف مجلة ولكن لتخصيص هذه البحث عليه حيدد  
جد يف  ؤلف الىت يو امل هللا الىت تتعلق حبقيقة حياة لبعض قصة قصْية ىف قصة أرىن

 .كتاهبا ابملوضوع أرىن هللا

يعين  (content analysisوعليه يستعمل البحث ابلنظرى حتليل مستوى )  
احلياة اإلنسان الىت يوجد ىف قصة قصْية أرىن هللا  النظرى يستخدم لتعريف املعىن حقيقة

لتوفيق  فلسفة احلياة يف جمموعة القصص "أرين هللا"البحث ابملوضوع "  . وذالك هذا
 ".)دراسة حتليلة مضمونية( احلكيم
 

 أسئلة البحث .ب
لو ال جيد املشاكل يف البحث   ألنأسئلة البحث هو حال  القدسي   

لبحث العلمي، ألن بوجود املشاكل ستطيع أن يسمى ابلك البحث ال يرتب وال يفذ
لك فلما يقرء الذي سيبحث يف اإلستعراض، لذيف البحث سيعرف الباحث ما

  يف هذا البحث، يعين:  باحث مشكلنيالباحث ابلشامل من مقدمة ، فيسبق ال
 عة القصص أرين هللا لتوفيق احلكيم؟يف جممو  ياةمامعىن احل .١
 مامسؤولية اإلنسان كاملخلوق يف جمموعة القصص أرين هللا لتوفيق احلكيم؟ .2
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 أهداف البحث .ج
 يرفع الباحث  األهداف من هذا البحث هو كما يلي :  

 يف جمموعة القصص أرين هللا لتوفيق احلكيم. ياةملعرفة معىن احل .١
 جمموعة القصص أرين هللا لتوفيق احلكيم. خلوق يفاإلنسانية  كامل املسؤوليةملعرفة  .2
 

 فوائد البحث .د
 هذا البحث تشتمل على فوائد النظرية والتطبيقية ومنهما :  

 الفائدة النظرية, فهي: .١
 املساعدة على فهم معين احلياة خاصة يف قصة أرين هللا لتوفيق احلكيم. (أ)
 لفهم تطبيق نظرية حمتوى يف حتليل النصوص األدب.    (ب)

 الفائدة التطبيقية, فهي: أما .2
: بفهم حقيقة معين احلياة جيعل للباحث ان ميلك نتائج الشعر للباحث  (أ)

 العايل يف حياته.   
يف النصوص  نظرية املضمونية: ويفهم عن كيفية تطبيق   (ب)

 خصوص يف النصوص األدب.
 : يفهم معين احلياة خاصة على القصص يف أرين هللا. للقارئني  (ت)

 يف حتليل األدب. املضمونق النظاري : ويعرف عن تطبي  
 مفسرة معنهما حيت يستطيع أن يقرن: ويعرف رأي الباحث يف     
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 مع الرأي القارئني. .٣
 سالمية احلكومية مبالنج, مكتبة اجلامعة اإل: لزايدة املراجع يف  للجامعة   
 مراجع اللغة العربية و أدهبا.خاصة يف    
 

 د البحثحتدي .ه
، وأكثر ا، وركز اتما البحوث يصبح وضوحاجملّل طلوب البحث امل يددحت  

لكلمات اليت تؤدي إىل اتوي على تعريفات حيعادة ما  البحث يددحتحتديدا. 
ما ينبغي  البحث يددحت. تؤكد واحدا ُلا معىن املؤلف تفسْيات متعددة مث إعطاء

  فيها.وليس القيام يف البحوث القيام 
، قام البحوث يف إنتهاء ارة جدا وتسريعلذلك، ُلذه املناقشة ليست منتش  

قصص قصْية ذات الصلة مبوضوع اليت مت صياغتها يف ال بعضعلى  يدادحتالباحث 
عناوين  بعض، من عند الباحثة احلياتتعلق  القصص، وهي األسئلة البحثصياغة 

املبحوث كما العناوين  املذكرة، القصة القصْية ةمن القصص الواردة يف األنطولوجي
 : ييل
 أان املوت .١
 ىف سنة )مليون( .2
 وجه احلقيقة .٣

 
 دراسة السابقةال .و

السلطان اخلري لتوفيق مبوضوع " تعارض احلكم يف كتابة املسرحية  
يف قسم األدب جبامعة جاجه مدا  حبثه صفيان الذي أخذ اجملستْي  احلكيم"
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أتليف توفيق احلكيم إبطار هرمنيوطق غادامْي يوجياكرات، هذا البحث يبحث عن 
يان عن  أو مبحوثه، هنا يبحث صف ن املتفرق ابلباحث يعين يف مفعول البحثولك

قصْية املوجودة يف أرين الأو مبحوثه هو القصة  كلمة املسرحية، أما مفعول البحث
مبوضوع السلطان اخلْي  صول من هذا البحث األطروحة هي يف كلمة املسرحيةاحلهللا، 

ة، وأما رسالة احلكم املرسل مع توفيق احلكيم، تعارض احلكم الواقع يف احلكوم يْعِرض
ملوجودة يف كلمة املسرحية هي : جنائى أو جزائى، يضلع جبملة الشخصيات ا

 س الوزراء أو رائسة احلكومة، ومرأة الغنية.يرئوسلطان، وحاكم، و 
"احلب والدين يف جمموعة القصص "أرين هللا" لتوفيق احلكيم )دراسة  

يف قسم اللغة العربية  حبثه حممد شوقي الذي أخذ درجة سرجاانحتليلة هرمنيوطقية( " 
وآدهبا جبامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج، هذا البحث يبحث 

ن التفريق ابلباحث يعين يف مفعول ولك هرمنيوطقية يق احلكيم إبطارأتليف توفعن 
والدين. أما مفعول  هنا يبحث حممد شوقي عن كلمة احلبأو مبحوثه،  البحث
من هذا البحث نتائج ال القصْية املوجودة يف أرين هللا.أو مبحوثه هو القصة  البحث

دنيا الىت ، والنفسه البشرو شيء، إما يف هللا، على احلب هو شعور من امليل  ( ١هو 
أن يشعر ابلسعادة  اإلنسان، وكل لعقلويفهم ابيعرف يف القلب، و  ويشعر، هللا نعمها

شيئ  السعادة ألجل من أجل حتقيق احلب والرغبة، و تضحية رضى على سوف يو 
هو نظام أو مفهوم  الدين (2، حمبة العامل.هو حمبة هللا، حمبة اآلخرينومن أنواعه . حيبه

، يف احلياةهي القنون ، من القوانني وانني، القااإلعتقاداتلديه تعاليم )األلوهية، 
أن يعيشوا حياهتم. تباعه أل اأساس يكونيعتقد و ( اليت جيب أن يطاع و العاملن و قنوال

أما املماثلة الىت متلكه  تعاليم لكل منهما.ن يريدون اخلْي ألتباعه وفقا لداياألكل و 
الباحث ابلبحث أعاله استخدام مفعول الدراسة رواية " أرىن هللا " واملفارقة هي 

 النظرية املستخدمة للباحث.  
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 منهج البحث .ز
 هومدخل  نوع البحث .١

 (Qualitativeإن نوع البحث يف هذا البحث من نوع البحث الكيفي )  
 البحث هو املنهج الكيفي أن (Lexymeleong) الذي يفهمه ليكسي مولونج

 5ليالحظ. الشيء أولسان من مكتوب شكل وله الوصفي البياانت حيصل الذي
ياانت نوع البحث ابلبهذا البحث ألّن هذا يستعمل الباحث نوع الذي والسبب 

ويعمق الباحث عن الطبيعية اليت تتصل بسياق كوهنا وألّن يف هذا البحث يبحث 
يل حتلبدراسة يف جمموعة القصص أرين هللا لتوفيق احلكيم  احلياة املشتملة

 أو الكمي املنهج يستخدم أن ميكن راشخ حتليل هو املضمون حتليل  .ضمونامل
 اليت املتغْيات أنواع يف تنحصر وال العلمي األسلوب ابستخدام للرسائل الكيفي

 6.املقدمة أو املطبوعة الرسائل مكان سياق أو قياسها ميكن
 مصادر البياانت .2

 إن مصدر البياانت يف هذا البحث يتناول من :
 مصادر البياانت الرئيسية (أ)

حة من مصادر البياانت الرئيسية هو البياانت اليت متناول اباملباشرة يف سا
لبياانت أصلي. مث مصدر البياانت الرئيسية بسمى ابأتليف استوجبه, أو 

 ُلذا البحث هو القصص أرين هللا ألفه توفيق احلكيم.
 مصادر البياانت الثناوية (ب)

                                                           
5 Lexy meleong. Metodologi Penelitian Kualitatif. (Bandung: PT RemajaRosdakarya , 

2007(. Hal. 40 
6 Emzir. Analisis Data : Metode Penelitian Kualitatif (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2010).  283 
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 بياانت اليت حّصل أتليف من مصادر مصادر البياانت الثناوية هو
و هذا البياانت متناول يف مكتبة أو  7,أو بسمى ابالبياانت مناصر.قبلها

هذه البحث أتليف حيّصل  البياانت مناصر مثل كتب األدب غْيها. يف 
 و كتاب حتليل احملتو و غْيها.     

 طريقة مجع البياانت .٣
هذا البحث من الدراسة املكتبية، مبعين أن مجيع املصادر املعلومات   

 لكتب اليت تتعلق هبذا البحث. والدراسة املكتبية هي والبياانت منقولة هي من ا
، إما من الكتب نصوصكون عمليته ابايانت و املعلومات من أي البحث الذي ت

لك أساليب مجع البياانت اليت فلذ 8.أو اجملالت  أو الصحف أو اجلرائد و غْيها
يستخدمه الباحث يف عملية مجع البياانت هي الطريقة الواثئقية. ومعين هذا أن 

يف كتب النظاري  الواثئق أم البياانت حتصل من الكتب لكوهنا مراجعًا وخباصة
والقصة أرين هللا. ومع البياانت من املوسوعة ووسائل الصلة كالشبكة  مضمون

ريخ املؤلف، واتريخ مصر وغْيها املأيدة ُلذا ريخ القصة، واتالدولية لتكميل ات
 البحث.

يستخدم الباحث يف حتليل البياانت هى دراسة وأما دراسة اليت س  
ابلتعرف  تبحث خللق استدالالالأسلوب  هو ضموانتحتليل امل ،ضمونيةامل

 9.يف نصاخلاصة صائص اخلموضوع و بصورة منهجية 

                                                           
7 Iqbal Hasan, Analisis Data Penelitian dengan Statistik. (Jakarta,2006). 19 
8 Kartini.“Pengantar Riset Sosial”. (Bandung : Bandar maju. 1996).Hal. 33 
9 Klause Krippendorf,Analisis Isi Pengantar Teori dan Metodolog. (Jakarta: PT 

RajaGrafindo Persada, 1993). 1 
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مناسبا ابجراءات، خطوات البحث الذي يستخدم منهج حتليل املضمون   
 كما يلي : 

 إجياد البياانت .١
 تعيني الوحدة  .أ

 تعيني املثال .ب
 مرقوم أو تسجيل ج. 

 منقوصة(. تنقيص البياانت )البياانت انقصات املناسبة 2
 . مستخلص )عملية اختاذ امللخص(٣
 . التحليل )طلب احملتوايت ومعىن رموزها(4

مناسبا بتحليل اخلطاب، حتليل املضمون يستخدم لالجتاهني، يعىن هبدف 
الوصف )وصف الرتتيب ومضمون اخلطاب( وهدف استخالص )أو يصنع 

 ١0امللخص من املقصود وعاقبة معموله اخلطاب(.
 ياانتطريقة حتليل الب .4

يف  ةاحليامعىن ملعرفة  ضموناملبياانت استخدم الباحث حتليل لتحليل ال
  املضمون حتليليعين  املضمون رح ذلك نظريةجمموعة القصص أرين هللا كما ش

مثّ  ١١،النص مبضمون املتعلق التحليل من كال  يتضمن أسلواب عادة يعرف فإنه
ث، ويتكلم الباحث مع عند الباح ةجيعل املعين احلر أوال يف معين احليا

 الكليمات املوجودة يف قصص أرين هللا أي يفهمها عامقا ابإلستدالل التارخيي 

                                                           
10 Mulyana, Kajian Wacana, Teori, Metode, dan Aplikasi Prinsip-prinsip Analisis Wacana. 

(Yogyakarta : Tiara Wacana). 83 
11 Klause Krippendorf,Analisis Isi Pengantar Teori dan Metodolog. (Jakarta: PT RajaGrafindo 

Persada, 1993). 1 
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كنتائج والغرض من هذا البحث، وحلصول التناسل   ةمث يقارن معنها ملعرفة احليا
 منهما.
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 فصل الثاين ال

 اإلطار النظري 

 ضمون واترخيهاملحتليل تعريف  .أ
)مارتن،  ضمونتحليل املل خمتلفة يف اخللفية التارخيية لمنيز مراح ميكننا أن 

 .(١994، مايرينج ، ١980؛ كريبيندروف ، ١98٣
أي تفسْي )جند أساليب خمتلفة لتحليل ومقارنة النص يف سياق التأويل  : مقدمة .١

 حىت،  إجراء عامل الرسم البياينو  ،من الصحف التحليل األوىل( الكتاب املقدس
 .سيغموند فرويدلمن قبل لرؤاي احتليل 

بول أساسيات التحليل الكمي الذي وضعه   :إن أساس نظرية االتصال .2
يف الوالايت املتحدة األمريكية  و هارولد دوايت السويل. فيليكس ازارزفلد

من القرن عشرين. والكتاب األول حول هذه  و ثالثني خالل سنة عشرين
 (١952)بْييلسو  األساليب قد نشرها

أسلوب املنهجي  20من القرن سنة ستني يف  املختلفةواسعة و الخصصات الت .٣
 ،وعلم االجتماع (١98٣)صدأ،  وجدت طريقها إىل اللسانيات، وعلم النفس

معدلة لنماذج االتصال املختلفة، )إجراءات تطورت وقد  وأخر. والفن ،والتاريخ
وتطبيقات  واجلوانب غْي اللفظية من التحليل، وحتليل احلدث أو األحداث،

: جْيبنْي، هولسيت، كريبيندروف، بيزيل وستون ١959) بول، (احلاسوب
١969). 
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 حتليلالرفض املوجه ضد  20صف القرن نمنذ   :كيفيةالرجة احلمرحلة 
 املخفي، والعمل مع تبسيط وتشويه الكمي ضمونسطح دون النظر إىل السياق واملال

، ريتسْيت)النوعي التالية  ضمونمت تطوير منهج حتليل امل ( ١952)كركور، 
 ١2(١996، الزيد :١994، ويتكووسكي :١985:موستني، ١972

 Webster Dictionary of.   مخسني سنة ضمونعمر اصطالح حتليلية امل  

the English Language   بل عنصر فقرته منذ ماض، بدأ من وعي  ١96١منذ كتب
وبني  ضمونامل بني حتليل كان ثالثة خصائص منفعة الرمز و اللغة. اإلنسان على

هو حتليلية على أساس يوّجه جتريبيا. صفته وصفية، و  ضمونغْيه. األول، حبث امل
التحليلية يعطى   ضمونيقصد تنبؤا. بتوجيه التجرييب، م يتعلق أبعراض احلقيقي و

ي التقليدي أعراض الرمز. الثاين هو أكرب من ر إسهاما على علم، ولو خيتص على أ
: فكرة،   يكون إهتماما، و بعالقة مع مفاهيم أجّد عن أعراض الرمز ضمونعن امل

 ١٣عن الرسالة، اتصاالت، نظام.
هو ىف هذا احلال ليس يتعلق بنطاق تطبيق التقليدي  حتليل املضمون  

)معن الرسائل(، لكن بتحليلية البياانت على وحدة بوحدة الرمز. الثالث هو ينشأ 
اتصل و أخد قيمة بتفاصيل يف مستقل يفرق  مناهجه الذي ميكن لبحث بواحث و

. هو يف أوله يستخدم لبحث علوم عن ) ,xiv-: xiii1993Krippendorff(من نتائجه 
الصحافة يف سلم كبْي )حتليلية الدعاية(، حبث االجتماعية واللغوية، اخلاص على 

                                                           
 286-285نفس المراجع، ص  .12.

13 .Esti Imawati, Metode Penelitian Pendidikan Bahasa dan Sastra, (Yogyakarta, Ombak, 

2012( 
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 وسائل حديث و قصد متفارقة، العام حيول على أحوال الذي يتعلق رمزا و دايعة
 حىت على أسطورة، فولكلور و لغز.

يف علم النفس، هذه التحليلية بثالثة أوجه مهمة. األول، حتليلية على   
تسجيل اللفظي وجد أحواال الذي يصف حافرا أو نفسا أو خصائص النفس. الثاين 
منفعة البيان النوعية اليت جتمع يف شكل جواب على سؤال مفتوح، ردود على اختبار 

قصة يف موهبة املواضيعية. الثالث يتعلق على علميات االتصال يف و إنشاءات ال
 شعبة التكامل.

يف علم اإلنسان هذه التحليلية يستخدم لبحث األسطورة، فولكلور و   
لغز بطريقة حبث حتليلية العنصر على مصطلحات عالقة األهل. إما يف اتريخ هذه 

و يظن مبنهج مناصب و يف تربية  التحليلية يستخدم لبحث كثْي بيان التاريخ املوجود
من البيان  infereksi أيضا. هذه التحليلية ينشأ أن يكون منهج العلمية الذي حيصل

 . ,Krippendorff)1993 :7-14( األساسي يصف لفظيا أو رمزا أو اتصاال
)حتليل  ضموناالختالفات للخرباء يف إعطاء فهم حنو حتليل املقد كثرت   

من التحليل املتعلق مبضمون النص،  يتضمن كال عادة أسلواب املضمون(، فإنه يعرف
يستخدم أيضا لوصف هنج حتليل خاص.  ضمونولكن من انحية أخرى حتليل امل

 ال وهي؛أ يصفها بعض اخلرباء، ضموانتاملحتليل تعريف بعض  حتت ما يليولكن 
 مداراو  املقّلد تصرأبنه "أسلوب حبث لصنع احملكريبيندروف عرف حتليل احملتوى  .١

يف سياقات استعماُلا  (مكيال يعىن املشكلمن النصوص )
 14(.١8:  2004)كريبيندروف،

                                                           
14. Emzir.. Analisis Data : Metode Penelitian Kualitatif/Emzir.( Jakarta: PT Raja 
Grafindo Persada, 2010).  283 
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 .على النحو التايل ضمون( حتليل امل2002ف نيوندرورف )ويعر  .2
للرسائل  كيفىستخدم األسلوب الكمي أو اليينديف اإلحتليل املضمون حتليال 

 ينتْيسوجبيكتيفييتا -ابستخدام طريقة علمية )مبا يف ذلك االهتمام بتصميم

وصالحية، جينْياليزابيلييت، والتكرار واختبار  ،موثوقيةو بداهة، و املوضوعية، 
الفرضية( وال يقتصر على أنواع املتغْيات اليت ميكن قياس السياق يف 

 ١5.(2002)نيوندروف،  هاميساجيساري اليت مت إنشاؤها أو عرض
ابلتعرف بصورة منهجية  تبحث خللق استدالالالهو أسلوب  ضموانتحتليل امل .٣

 ١6(5: ١965)ستون وأصدقائه.،  يف نصاخلاصة صائص اخلموضوع و 
أو  ملنهج الكميستخدم ايميكن أن  راشخحتليل املضمون هو حتليل  

لرسائل ابستخدام األسلوب العلمي وال تنحصر يف أنواع املتغْيات اليت ل كيفيال
١7ملقدمةأو سياق مكان الرسائل املطبوعة أو ا ميكن قياسها

. 

حبيث ى نوع من احملللني، ميكن أن تنطوي عل حتليل املضموانت كيفّيا، 
، والتصوير الفوتوغرايف، وهلم ةالنصوص، ومقابلكتابة و )حمادثة،  تصالحمتوى اال

 18.جرا( وتصنيفها

(،  7الطبعة  ١98٣:2000مايرينج، ) ةالكمي ضموانتملاحتليل  
املستخدمة لتحليل النص بشكل  كاملعروضة هنا، وهو يتألف من جمموعة من

يف دراسة طولية لآلاثر النفسية واالجتماعية قدميا عامًا  عشرينمنهجي أكثر من 
(. ١985-)أوليتش، هوليك، هوسْي، مايرينج يف مجيعالعاطلني عن العمل قبل 
                                                           

 283.  نفس المراجع، ص 15
16 .Klause Krippendorf,Analisis Isi Pengantar Teori dan Metodolog. (Jakarta: PT RajaGrafindo 

Persada, 1993). 1 
17 .Emzir. Analisis Data : Metode Penelitian Kualitatif (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2010(.  283  
 284نفس المراجع، ص  18
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نسخة طبق  صفحةعشرون ألف نص املقابلة مفتوحا وحنن نقبل  600أننا نقبل
 ١9.كيفيةالطريقة أن املوجهة ينبغي حتليله ب األصل

مزااي التحليل  لرعايةوابلتايل التحليل هذا إجراء  مناألساسية الفكرة  
وتطويره يف خطوات  هيف علوم االتصال ونقل تطورالكمي على النحو الذي 

 20.التفسْيي الكيفيالتحليل 
نوع من  مجيعميكن أن يكون  كيفي(ال) ضمونواُلدف من حتليل امل 

شريط فيديو، و نص املقابلة، واخلطاب، وبروتوكول املراقبة، )ت سجل االتصاال
كما امسها  - واضحة فقطاملواد ال ضمونال حيلل م ضمونحتليل امل....(. وثيقةو 

املواضيع  املضمون : مييز مستوى (١9٣7ليسمان )بيكر و  .ميكن اقرتاحها
  سياقالمعلومات  .الرئيسي ضموناملكان حيث  من النص  الرئيسي واألفكار

أن  خيطى . وكمامن املواد لديه الغرض رمسيةاجلوانب الحتليل  .خمفي ضمونمك
 النص يف طريقة التواصل اليت حتدد الغرض من التحليل يطول املضمونحتليل 

كما   ضمونحتليل امل" عرفيعن هذا ، اليت  كريبيندورفوقد كشف   .فيها
على بياانت  صناخلاصة من طريقة صحيحة جلعل االستدالالت  استخدامها

 2١(.١0٣:  ١969، كريبيندورف  ها")مصدر من  أخرى أو املمتلكات 
 
 
 

                                                           
 284نفس المراجع، ص  19
 285نفس المراجع، ص  20

  285. نفس المراجع، ص 21   
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 املضموانت حتليل خطوات .ب
يف األساس  عىْي املذكورة أعاله س كيفيال ضمونأن مكوانت حتليل امل  

 ضمونعددا من إجراءات حتليل امل تطورانو  النوعي وتفسْي النص يهدفإلجراء 
 قها.تطوير فئة استقرائي وتطبي  :املركزية اهنج ( منها200)مرينج،  كيفيال

 ةتطوير فئة حثي .١
الكالسيكي لديه بعض األجوبة على األسئلة  كيفيال ضمونحتليل امل 

كيف مت تعريف نظام " :تطوريكيف  فئة نظام  .حول من أين أتيت الفئات
 " ب عن ذلكاكتقل اللقد  .فنهو  . ... الفئات

، اهتماما مركزاسيكون  كيفيعمل الومع ذلك، من أجل االقرتاب من ال 
لتطوير جوانب التفسْي، والفئات، يف أقرب وقت ممكن ُلذه املادة، لصياغة 

وقد وضعت الفئة االستقرائي،  كيفيلنطاق التحليل ال .ذلك من حيث املواد
 .املوجه لعملية االختزالية اليت صيغت يف علم النفس من جتهيز النصوص

صف على نطاق واسع يف هذا االستعراض ال ميكن و مرحلة التحديد  
املوجز تدابْي حمددة. والفكرة الرئيسية ُلذا اإلجراء هو وضع معايْي لتعريف، 
املستمدة من خلفية نظرية واألسئلة البحثية، اليت حتدد جوانب املواد النصية اليت 

يت من خالل الفئات ال واد يتممثل هذه املأخذت يف االعتبار. اتبع هذه املعايْي 
دائرة التغذية املرتدة هذا تنقيح فئات ويف هناية  و يف داخل مؤقتة ومراحل خصم.

. إذا كان ابإلصالحاملطاف خفض إىل ترصيص فئات والتحقق فيما يتعلق 
ة( ترميز  اتمثل تكرار الفئ)البحث املسألة ميكن حتليلها مما يوحي جوانب كمية 

 احمللل.
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 تطيقات فئة استنجاجي .2
ة استنتاجية مع أولوايت موضوعات، جوانب التحليل يعمل تطبيق فئ 

املستمدة من الناحية النظرية، وجعله يف عالقة مع النص. يتكون خطوة حتليل 
الكيفي على خيار فئة جزء من النص املسيطر منهجيا. حىت لو كان بعض 
إجراءات حتليل نص يعمل تلك املرحلة، وهذه احلالة وصفت أبهنا سيئة. لذا 

ة الرئيسية هنا هي توفْي تعريفات واضحة، واألمثلة وتوفْي قواعد لكل فإن الفكر 
فئة من استنتاجي، ويعني ابلضبط حتت حالة ما بعض النص يرتمز/ يرمز حبسب 

 22الفئة. وضع تعاريف الفئات بعضها من بعض داخل برانمج الرتميز.
 

 القصة هومفم .ج
نبًا من جوانب القصة هي عمل أديب يقوم به فرد واحد ويتناول فيها جا

احلياة. وخيتلف موضوعها ابختالف ثقافة كاتبها ومبوله، واذا تناول القاص حداث من 
أحداث احلياة أخضعه ألسلوبه وفكره ومن هنا أييت اختالفه عن غْيه. مث هو ينقل 
لناصورة من صور احلياة ندركها مما نقرأ يف قصته إدراكا عقليا، ومن هنا أييت الفرق 

 ملسراحية.بني القصة وا
والقصة حدث أو أحداث قد تكون من واقع احلياة وقد تكون متخيلة 
ولكنها ممكنة الوقوع، أما القصة يف أدب ما يسمى بال معقول فإهنا نوع من العبث 

 2٣الفكرى حبب أال يلتفت إليه خللوها من الفائدة.
حتتل القصة  يف األدب العريب مكاان مرموقا، وأتخد من عناية الكتاب 

تماما كبْياً، والكاتب الذي يعاجل موضوعتها، وجُييد استخداَمها لعرض أفكاره، اه

                                                           
 289-287. نفس المراجع، ص  22 

) الطبعة األولي، المملكة العربية السعودية، جامعة  األدب العربي وتاريخهكتور محمد بن سعد بن حسين، الد 23

 73هـ(،  1042- 1041اإلمام محمد بن سعود اإلسالمي 
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وبث دءايته، وتوجيه الناس ايل مبادئه وآرائه، هو الكاتب الذي محل الراية، وجيعل يف 
 يده زمام القيادة، ويف البالد الراقية يقدمون الكاتب على غْيه من الكتاب واملفكرين.

لمية كانت أو اترخيية أو أدبية، هم أكثر الطبقات ورمبا كان قرأ القصة ع
املعنية اب الثقافة واإلطالع، ومتابعة األفكار ُلؤالء الذين تعتربهم مجلة املساعل أو رواد 

 الدعوات اإلصالحية يف اجملتمعات.
والسبب ذلك اليرجع إىل أن القصة يف األدب وغْيه أكثر روعة، وأحسن 

وأقرب إىل وجدان القرىء من غْيها من ألوان الكتابة  عرضا للقضااي، وأمجل أسلواب،
النثرية األخرى، أو أنه تنتقل به إىل دنيا غْي الدنيا الناس ألن فيها من صنوف الفتنة، 

 24وضروب السحر، وفنون اإلبداع واجلمال.
 

 أنواع القصة .د
 أنواع القصة يف اإلصطالح احلديث هي ثالثة هي : 

فحتني واليسمح ميداهنا بتعدد األحداث األقصوصة وتكتب يف صفحة أو ص (١
 والشخصيات.

 القصة وهي أطرل من األقصوصة وتكتب من فصل واحد عادة. (2
الرواية وتعدد فصوُلا ويسمح ميداهنا بتعدد األحداث والشخصيات أكثر من  (٣

 25القصة.
 

 عناصر القصة  .ه
 احلدث : وهو الذي تدور حوله أحداث العمل القصصي. .١
 فيها عمل القص ممهدا ملا أيتى بعده. البدية : وهي اليت يكون .2

                                                           
  188) مكتبة عربية،دون السنة( :  في محيط النقد األدبإبراهيم علي أبو الحشب،  24
 73، ب العربي وتاريخهاألدالدكتور محمد بن سعد بن حسين،  25
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العقدة أو التعقيد : وهي النقطة اليت تشتبك فيها األحداث ويتأزم املوقف  .٣
 فتنطمس أمام القارى معامل احلال ويصبح يف شوق شديد إىل معرفته.

احلال أو النهاية : وجيب أال أتتى دفعة واحدة بل ملهد ُلا مبا جيعلها الطبيعية  .4
رئ تدرجييا حيت يعرف احلال يف آخر املطاف لكي ال تفرت عزميته يسْي فيها القا

 وبذهب شوقه قبل الفراغ من العمل القصصى.
 

 القصة يف العصر احلديث .و
حني جاء عصر احلديث مل تكن كتابة القصة أمرا معروفا يف اجملتمع العريب 

ة من  فلما صدرت صحيفة الوقائع بدأ كتاهبا ينشرون فيها بعض احلكاايت املقتبس
كليلة ودمنة وألف ليلة وليلة و حنوها، مث اجته الكتاب إىل كتابة حماوالت جديدة 
لكنها كانت شبيهة اب احلكاية، مثل ذلك ماكان يكتبه عبد هللا الندمي يف جملتة 
الساخرة ) التبكيت والتنكيب( وكان يلح فيها على العادات والتقاليد الىت بدأت ختتل 

 اك.يف اجملتمع املصرى إذ ذ
مث اجته كتاب القصة إىل صوغ القصص الواردة يف القرآن الكرمي واحلديث 
الشريف وأخبار الصحابة رضوان هللا عليهم ومن تبعهم، مث احلكاايت الواردة يف اتريخ 
العريب وهذا بوضح اإلجتاه اإلسالمى الذي ساد يف مصر إذ ذاك نتيجة للحمالت 

 لمني.الىت أحسوا ابشتدادها ضد العريب واملس
وكان الشاميون أول من ارتد ميدان القصص و احلكاايت فكتبوا يف ذالك 
قصصا حاولوا فيها نصر الفضيلة الرذيلة لكنهم أفسدوا من حيث أرادو اإلصالح. 

 لشيوع اجلنس واجلرمية فيما كتبوه.
وترمجت القصص األجنبية وبدأ الناس حياولون تقليدها وحياكون نسجها وكان 

ذلك القصة ) وادى اُلموم(  حملمد لطفي مجعه مث )زينب( حملمد  أول ما ظهر يف
حسني هيكل وعمد بعض الكتاب إىل إختيار مناذج جيدة من القصص الغريب كانت 
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ترتجم مث تصاغ بتصرف وهتذيب يف قالب العريب وأفضل ما ظهر من ذلك ) 
ة كلها  اجملدولني( و)الفضيلة( و)يف سبيل التاج( و) الشاعر( وقصص أخرى قصْي 

كانت ترتجم لألديب األزهرى مصطفى لطفى املنفلوطى فيصوغها أبسلوبه وعباراته 
لسلسلة ولغته اجليدة السهلة ويطبعها بفكره ورأيه، وبدأ األساتذة الكبار يراندون 
ميدان القصة فكان أن كتب فيها أمحد زكى، وأمحد حسن زايد، الدكتور طه حسني، 

 وغْيهم.
ذ من التاريخ اإلسالمى مادة لرواايته حماوال إفساد غْي أن بعض هؤالء اخت

التاريخ وتشوية أبطال اإلسالم من طريق جعل النزعات اجلنسية مصدرا لبطولتهم وشر 
 26هؤالئ جرجى زيدان النصراىن يف )رواايت اتريخ اإلسالم(.

 
 القصة القصريةز. 

األقصوصة،  القصة الطويلة والقصْية اليت يسموهنا يف اإلصطالح احلديثكان   
كذالك جائت فيه القصة الطويلة يف سورة يوسف عليه السالم، مث –فإن القرآن 

فمن حقك أن  جائت فيه القصْية فيما عدا ذالك من السورة، والقصة يرائنها الرواية،
تقول قرأت قصة يف موضوع االحسان ايل الفقراء، أو أن تقول قرأت رواية، والتفرق 

جلاد، وال الضاحك أو الباكى، اال أن أصحاب األدب الغريب بني املوضوع الساخر أو ا
قد جروا يف اصطالحاهتم على أن حيضوا الرواية احلزنة ابلسم )األساة( واملضحكة ابلسم 

 27)امللهاة( فاذا كانت بعيدة عن هذين املنصريع فهي الرواية وكفى.
منفرد، وعمل أما القصة القصْية فهي فكرُة ُمْقتوَضَبة، وحادثة واحدة، ونسخ 

غْي متوقف فيه أول على اثن، وال كل على بعض، وميكن لكاتب القصة الطويلة أن 
 حيولوها اىل قصْية أو اىل متثيلية، لكن ذلك غْي ممكن يف القصة القصْية.

                                                           
 74-73نفس المرجع،  26
 191، في محيط النقد األدبإبراهيم علي أبو الحشب،  27
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األشتاذ الشايب يف حديثه عن القصة القصْية ) على أن احلياة احلديثة ويقول 
ثار القصة القصْية، وُلذا طريقته وأتلفها اخلاص، فإهنا قد مالت ابلناس إىل اإلجياز واإلي

تقتصر على فكرة واحدة، أو حادثة مفرودة، أو خلق واحد قد تعرضه بوضوه اتم، 
وهي ابلنسبة إىل الرواية كاألغنية ابلنسبة للملحمة وسبب انتشارها هذا الكسل 

عليها يف حتقيق  الفاشى، والتعلق ابلصور األدبية املؤثرة فقط، واعتماد الصحافة
أغراضها، لضيق الناس على قراءة القصة الطويلة بدقة. ويف النحو شهر من الزمان، 
وُلذا مال كتاب النثر الفين اإلختصار يف مادة الرواية يف أقل مدي مستطاع، ونبغ يف 
هذا الفن مجاعة من األدابء تناولوا يف أقصاصيهم جوانب احلياة متفرقة فآجدوا 

تقدمت مصر يف هذا اجملال تقدما ملحوظا.. وعلى الرغم من ذلك فال تصويرها، وقد 
تزال القصة الطويلة حمتفظة مبكاهنا بني ليصل  هبا إىل نتائج طبيعية، وخامتة مقررة 
معقولة ال تتنايف مع احلياة، وال تتجاىف مع منطق األشياء، ألن القصة مل خترج عن كوهنا 

ها الناس السلم واحلرب، والرض والغضب، والغين تصويرا للحياة اإلنسانية الىت يعيش
والفقر، والصحة واملراض، وهكذا يف حالتهم املختلفة وظروفهم املتنوعة، ولذلك كان 
البد من أن يكون معينها الذي أتخد منه هو احلياة وحقائقها القوية ذات األثر البعيد 

   28ك فيها الناس مجيعا.يف السلوك اإلنسانية، والعواطفة العامة الىت ميكن أن يشرت 
وخالصة حديث الدكتور شوقي ضيف عن القصة ما يلي، ومما ال شك فيه أن 
القصة أقرب أنواع األدب إىل واقعنا اإلجتماعي وإمنا نقول أقرب وال نقول إىل نفس 
واقعنا ألن أي نوع يف األدب أو الفنون مهما قرب من تصوير الواقع ال ينقله نقل 

ا من خالل صاحبه وكما تراءى له يف خميلته، والقصص مهما كان آالت التصوير، وإمن
 واقعيا ال ينقل الواقع طبق األصل، وإمنا يهذف ويضيف حسب رادته الفنية.

وحقا أن مادة القصة هي اجملتمع وواقعه غْي أهنا تنتظر القصص البارع كي 
م هو الذي يصوغها يف صور بشرية اثبتة، والقصاصون كثْيون ولكن الذي خيلق منه

                                                           
 193-192نفس المرجع،  28
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يستطيع أن يتغلغل يف أعمق األفراد، وينفد يف كياهنم الداخلي وما يرسب فيه من 
 جواهر ابقية على األبد.

ومعين ذلك أن القصة ينبغي أال يكون غرضها التسلية واملتمة الزائفة وإمنا 
الوصول أو النفوذ من خالل الواعى الكامل ابجملتمع إىل احلقائق اإلنسانية. وحقا أن 
القصة أقرب فنون األدب إىل الشعب ولكن ليس معين ذلك أهنا ال حتتفظ لنفسها 
خبصائص الفن، فهي ان مل حتتفظ مل تكن فنا، بل تكون صناعة عادية قد تروج وكن 
رواجها اليدفع عنها ضعفها الفين، وال يرفع من قيمتها األدبية، ولو أن القصص نقل 

طابقة لألصل ألصبح كأنه حامل بريد ال يضيف الواقع احملسوس نقال مطابقا متام امل
 29شيئا إىل ما حيمله.

 
  فلسفةتعريف ال .ح

، أعمق امطلق رئيسيفلسفة تدرس األشياء اليت تصبح هدفا، من وجهة ال  
ىف .فعلماذا يسباب و ما األ، أو التفكْي العميق حول (نوتوجورو ( غْي تغيْيولكن 

على  جتيبفلسفة دجياركارا(. وال يسوربروفينصرف ) كيف   اىل لصتقيقة بغزارة احل
الغموض  نستفيقحىت نكون  دقة ، ولكنضحلة وتعاليميا ت، وليسألخْيةاألسئلة ا

 ٣0رسل(.برتراند )والفوضى من الشعور اليومي 
عرفة أن املاء شرب، أو املياه ينبغي أن مبجرد اليتاملياه من فلسفة وال  

شيء ال يبنيمنخفض، ولكن إىل رتفع مكان ممن جيرى املياه  ألن اإلانءتوضع يف 
 ءماالعميقة عن دراسة الهي املياه لعناصر املكونة ملضموهنا. مع ذلك فلسفة حىت ا
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السائل )املاء( أو يف حالة الغازات و املاء يف احلالة الصلبة )الثلج(،  هلماضي، 
 ٣١.)اُلواء(، مع مجيع أحكام القانون املطبق يف كل دولة

متوسوديردجو يف حماضراته مييز بني الفلسفة بروفيسور براجودي أ  
(filsafat)  مع الفلسفة(filosofi،)  ألن الفلسفة(filsafat لتحديد القيام والفلسفة )
(filosofi) ( لتحديد احلسابية ، والفلسفةfilsafat( غْي متغْي قط الفلسفة )filosofi )

ون، مث الفلسفة ( ترتبط البشر مع الكfilsafatمتغْي. إذب وبذلك الفلسفة )
(filosofi  ترتبط البشر مع البيئة. مثل كرة القدم، فلسفته هي املباراة اليت قامت )

كحد أقصى إحدى عشر املعارضني مع السعي لتحقيق األهداف للخصم أكثر يف 
( نظام لرتتيب للهجوم، على سبيل املثال نظام filosofiالوقت املناسب. وفلسفته )

 اثنني واخر.-أربعة، أو اثنني-ثة، ثالثةثال-ثالثة وثالثة، اثنان
. بل عصرمهاأفالطون وأرسطو يف  سأُلامسألة ما هو معىن احلياة قد   

 حلكمة احلقيقةن الفلسفة هي حب احلكمة، ولكن اإعلى العكس قال ابن سرجون 
 .قيقيةفلسفة احلالهو هللا، ولذلك حب هللا 

ابلتفكْي إىل احلد  يءعميق عن الشتعريف الفلسفة  أما للكاتب نفسه  
 العمل، الساعة الرابعة مساءلسقي الزهور يف  سيدهانزل الذي أمر امل خادمةاألدىن. 

فلسفة من سقي ال حقيقة بعدم علمهابملهمة يف وقت األمطار الغزيرة مع مظلة هو 
 وأماعلى احتياجات زهرة على املشروابت،  االزهور. ليس سقي الزهور منبسط

 .العقائدي سيدهااالمتثال ألوامر 
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 حتيطحلياة، ميكن أن نفهم أيضا كل ما يتصل بتجربة افلسفة بفهم  إذن  
إلعطاء  يتجرب، العاملنظرة عامة حول  نوصلابحلياة واحلياة البشرية، وحنن سوف 

هللا. وهكذا،  الغاية هي، ذلك يف هناية هاجند الذياألمور  حقيقةشرح عاملي حول 
 عامة قيقية. هذه هي املعرفة احلقتها لنظام الكونكون النفس وحقيف  عرّ نحنن س

 .سياأساو 
، وهي حب احلكمة، تيةحلياافلسفة المن دراسة يرجى وهذا املتوقع   

  نهج تواتليستيكال ميلكعىن حب احلق. حىت يف حتليل القضااي اليت تواجه مبواحلكمة 
التكاملية ( و كليةكون شاملة )يحل املشكلة جيب أن السعي انقضاء  يعىن، كليا

 .(، حيث ميكن أن يتحقق احلل متاماحتادة)ا
يف حياته، اليت تصيبه جياد إطار حل مشكلة فكره إلطاقة ب الناس يسعى  

 ،احلب واحلقيقةمنها : ، لشميلةمثل كيفية التكيف مع البيئة، بنجاح حتدايت احلياة ا
، تفاؤل واستقالةلووحشية، وا، واألخالق ،العدالة والتعسفو ، غْي مبالواملسؤولية و 

 .القبح واجلمالمع والسعادة،  صيبةواُلدوء، وامل ،القلقو 
إىل السماح ملناقشة ما هو املقصود مبفهوم احلياة واحلياة  تاجولذلك حن  

نفسها يف احلياة اليومية للبشر. وبعد ذلك أنيت مبجموعة متنوعة من مسائل احلياة، 
 .32اليت ستناقش ابلتفصيل وبدقة

 

 تنميةاحلياة وال .ط
 ؟ اإلنسان هم من. بنفسهم نبدأ والدين اإلنسان عن بنا احملاورة
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 العقل جواب وأما. ونقلي عقلي إما مصدرين، من جياب السؤال ذلك 
 أبساس األوىل قسمتني، ينقسم اإلنسان وجواب. هللا من النقل وأما اإلنسان، من

 األوىل، قسمني، النقلى ينقسم وكذا. العلوم والثاىن،. احلكمتية أو السلفية املعرفة
 ذلك، وجبانب. األحد هللا من صدر قد األخر الثان هللا، من وعتقد يعد الذي
 من يعتمد الذي قسمني، ينقسم وكذا الفلسفة، جواب وهو خامس، جواب يوجد

  .ونقلي عقلي علوم
 ومن. والدهم من اإلنسان. سهلة السؤال هذه جواب ؟ أصوُلم أين ومن 

 إن. أيضا والدهم أصول من هم نعم،. جياب أن سهل وكذا ؟ والدهم أصول أين
.  اآلابء  المتلك الحمالة األوىل اآلبء. األوىل اآلابء إىل يصل مرارا، هذا نستمر

 ؟ اآلابء وجد حىت حديثه، كيف
 األن املوجوداتن والنبات احليوان جنس أن العلم عدة هي التطور نظرة 

، األسفل الشعب من يصدر واإلنسان. صرالع هذا كمثلهما  وجودمها عند اليلدان
 ٣٣يعىن احليوان.

. األسفل اجلنس من هم الحمالة احلياة، تطور حصول من يقع اإلنسان
 األسفل الشعب. أسفل جنس من مصدرهم اإلنسان. التطور نظرة عدة هكذا نعم،

 نتيجة احلياة، تطور من هي العلم رؤية اإلنسان، هكذا. احليوان هي اإلنسان من
 اجلنس وأخره( اإلنسان شبه شعب) رتبته األعلى احليوان إىل أحكم من احلي تطور

 .٣4اإلنسان من
 من املماثلة تركيز يعىن البته، النظر وحدة من النظرة يعسر التطور نظرة

 آلىت انسان بني. الروح جانب يف األساسية الفرقة جانب ويهمل اجلسم، طرف
 .٣5أساسيا أبعد الفرقة جانب ولكن املماثل، اجلانب الحمالة واإلنسان
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 يطلب التطورية النظرة. عكسه لكن اإلله، من اليبعدان التطورية النظرة
 .اإلله وجود على منا اليقني

 من اإلنسان:  هو اإلنسان أصول سؤال على العلم جلواب اخلالصة 
  .٣6احليوان

 هللا، قول على املكتوب جمموع هو الذي اإلسالم، كتاب  القرآن، وىف 
 : اآلايت من مجال نقلنا مث، ومن. اإلنسان خلق أصول تبني الىت األايت توجد

 حي شيء كل  املاء من وجعلنا ففتقنهما رتقا كانتا  واألرض السموات إن
 (٣0:  األنبياء)

  فيكون كن  له ال مث تراب من خلقه آدم كمثل  هللا عند عيسى مثل إن
 (28:  عمران آل)
 ابالصطالح األرض من اإلنسان خلق أصول عن تنفصل األايت وتلك 

 أطراف ويف. املوحلة واألرض وصلصال جفاف، تراب الرتاب، ذلك ومن. املتنوع
. الرتاب ىف تكون الىت مادة أنواع من وهو. جسدهم يف الروح فيهم ينفخ اجلسم،

 لكن اجلسمانية، احلياة ميلك ال إمنا اإلنسان نفس اجلسد، تلك يف الروح إبدخاُلم
 املفاهيم ىف الشعور أو للفكرة النفس تقول الباطنية أو الروحانية ياةاحل. روحانية
 .الوسيعة

 أيضا كاملنفرد  حىت ومرتتب، كجنس،  اإلنسان خلق عن يبني القران أايت
 يدل القرآن بل. احليواىن ابلدنيا التتعلق التطور عملية لكن ،(بيانه أيتى الذي)

 النظرة. جسمهم إىل الروح مليء ينيبتب واحليوان، اإلنسان بني األساسية الفرقة
 إمهال لكن واحليوان، اإلنسان جسم بني الشكل مثل على اهتمامه يرتكز التطورية

 احلياة اإلنسان ميلك ٣7.اخللق تلك شعوب بني الباطن حياة يف األساسية الفرقة

                                                           
 15 المراجع السابقة،  36
 17 نفس المراجع،  37
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 ىنيع ُلم، عقل يكن مل إذا. ُلا عقل ال احليوان لكن ُلم، الرتبة تتخذ الىت الروحنية،
 .وحيوان بينهم فرق ال حمالة ال ابجلهل، ويشعر اليفكر

 ؟ اإلنسان أخر أين إىل
 وتلك. املوت سكرات سيصيبهم فجاءة، موهتم كان  إذا حياهتم، أخر ويف

 ميسكوا أن الشديدة اجملاهدة رؤية ظهرت. قريبا املوت أبواب دخلوا قد هم الوقت
 التنفس. احلياة رمز النفس. طويال نفسا نفس قد. أيخذهم الذي املوت إىل حياهتم

 الحيرك،. وبريدا متوترة البدن ويكون. تنفسهم وقف االنتهاء وىف عسر، قد أخره
 تلك ويف. اإلجياب يعطي ال أن سيثبت يكون كيفما  وحيرك. واقف الدم وممار

 .٣8ماتوا قد اإلنسان إن يقال الوقت
( البدن الايخ) الغْي مادة املوت أن أجابت، مادة متعددة  الفلسفة

 يستعمله الذي األساس وهذه. إفادته تفعل وال أيضا، يعمل ال إفادته، وقفت
 مادة، اإلنسان بدن. املوت أسباب عن التقدير أو( فيسوم) النحو رتبة يف الطبيب

 ؟ يرتك وما. ترااب ويكون فيه وانصهر. القرب ىف يزرع. املوت ويسمى يفيد، ال الذي
 احلياة وما استمرار، ال وما اإلنسان، وجود أخر هو املوت. اإلنسان ىف تركة ال وما

 .٣9األخروية احلياة وجود على مادة متعددة الفكرة أبساس. الثانية
 األعضاء الروح، حبروج. بدنه من الروح بقلعه إله، هو املوت على املتعني

 ابملوت األعضاء ىف التهكم بني التعلق كذا  ولكن. حياته يف كما  يستفيد أن واقف
 .40خارج الروح ألن وقع املوت هو حيتم أن احلتم لكن. ينفى أن الحمالة

 خلق الذي هللا الباطن ىف لكن. والدهم اإلنسان خيلق الذي ظاهرا
 العملية أو احلدث وظاهرا. املوت أيضا وكذا. والدهم يف اإلحيائية العملية بواسطة

                                                           
  71 قة،المراجع الساب  38
 75، نفس المراجع  39
 78المراجع، نفس  40
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 وإن. اإلحيائية العملية دىيؤ  الذي توفاهم، الذي إله هو ابطنا متيتهم الىت اإلحئية
 .4١إله هو املوت يعني الذي أخره

 بعد الربزخ، عامل منذ يباشر الذي ابملوت، يؤخر الدنيا حياة كانت  إذا
 وىف. ابلوقت الحيد األخر عصر يف احلياة هو األخرة، عامل يدخل أن اإلنسان يبعث
 .وأبدا ياابق فيها ميرون هم األخرة وىف فيها، حلظة اإلنسان حييا الدنيا

 اليزالون الدنيا، يف ألهنم. دنياهم ىف ُلم يعمق أن يعسر األخرة ىف بقائهم
 الىت املسائل طول. والسنة الشهر كذا  حدود، اليوم طوال. الوقت حبدود يصابون

 عصر كذا  حمدود، األطفال طويل. حمدود والفرح املرض طول كذا  حيد، حياتنا متأل
 لكن. املوت حيدها يعىن حمدود، نفسها احلياة طول طول وأخر،. والكربية الفتوة
         42.الوقت الضبطها األخروية احلياة

بسبب قوة عز وجل  الشىيء، ألن احلياة يعين عيشتلف مع الختياة احل  
األمساك، أو  لبعضالدورة الدموية للبشر واحليواانت، أو اخلياشيم و الرئة  دالة تنفس )ي

 .ولدالميت ألنه خصم  ضد ةحياال ت(. حىت كلمة النبااتيف بعض اللحاء وأوراق 
 4٣.املوت هو هناية احلياةو بداية للحياة  ةدالالو وهكذا كانت 

وت املخلوقات. مت حىتمن الوالدة   ايةمن احلياة نفسها بد النوع احلياة  
)مع مجيع  حالصلا، والطالق(، اخلطبةمثل  أنواعهعلى سبيل املثال الزواج )مع مجيع 

عركة املمثل  أنواعهوالتجارة(، الصراع )مع مجيع  ، والعهد،االتفاقمثل ك  أنواعه
(. احليواانت ذات مستوى احلياة الذي أقل نسبيا من البشر، والشجارة اخلصومةو 

 .النبااتت ُلا حياة اليت أيضا أقل نسبيا من احليواانت وكذلك

                                                           
 78، المراجع السابقة  41
 85 نفس المراجع،  42
 3ص  نفس المراجع، 43
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ختلفة بشكل صحيح. الدوافع امل مدفوعاإذا كان  يااحلياة ستكون معنى  
وهي الرغبة يف إعداد تسيطر والوصول  بة،مة تسمى ابحملاقميعيشون يف أعلى لللناس 

 ،حب الولدالسعادة. على سبيل املثال،  سيقضى وصولهبعد و ، النضالإليها يتطلب 
وهو  ة احملبة الدينيةاخلالد ةاألبدي ةباحمل. ولكن اجلاه وغْي ذلك وحب املال، وحب

 .هللا حمبة
، ابلربهان العقلي يومنبعض أخر لولكن اعتقادا  يؤمن الناسهللا لبعض   

سيجزى ابلغايل ألن  طلبهذروة عملية ساعة و مع الشكوك  تهبدايكانت حىت  
 .الشخص يصيب التجريبة الدينية الغائبية

 يذكر يف القران الكرمي، منها كما يلي :
ُكْم َفَمْن َذاالَِّذي يَ ْنُصرُُكْم ِمْن بَ ْعِدِه َفاَل َغاِلَب َلُكْم َوِاْن خَيْذ لْ ِإْن يَ ْنُصرُْكُم هللُا 

ِل اْلُمْؤِمنُ ْوَن. )ال عمران :   (١٦٠َوَعَلى هللِا فَ ْليَ تَ وَكَّ
أن يتحقق بكل شخص  جيب الذيعال ىف األاآلايت من القرآن الكرمي   

خالصا  همحبيعتربون من املراهقني  بداية،اإلسالم. ىف الذين سوف يقومون ابلنضال 
الذين  طالب، والوظائفال ينتظرونلالصهار احملتملني، العاطلني الذين طبون وخي

واألمهات ينتظرن أوالدهن وبناهتن يف الغرفة ، يتجهون االختبار النهائيسوف 
يواجه الصراع يف إدارته،  أو األم الذي زوجها ، الضرورية املستشفى يف لياُلن

خاطبون الذي يتجهون املستمعني وغْي واملسؤولون الذي سيسألون االهتام عليهم، امل
 ذلك. 

صمد( مع جمموعة من ال(االعتقاد أبن يبدو هللا الوحيد املساعد   
النضال من يؤسسون ذن هللا، وهي إباألشخاص اآلخرين الذين ساعدوا فقط 
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أبطال املعركة أثناء دفاعهم عن مدينة  كذلكصحابة النيب حممد يف أي حروب، أو  
 .١945فمرب نو  ١0سورااباي يف 

كلور فقط، ولكن ال يزال صعباً.   ورقن العامل قال ال وسعة إعلى الرغم   
املشكلة. املشكلة نفسها ليست  كليةب ميألياة احلاحلياة و يعيشون  وحنن ملألن العا

اليت نراها مع أي شيء لدينا خطط ويتصور أصالً، أو بعبارة أخرى ىف امللعب حقيقة 
 .لتجرييبنظرية مع الواقع اموافقة 

لسنا فقط قادرة على املشكلة هي يف الواقع مطلقة جيب أن حتل، وحنن   
احملنة. إال أننا جيب أن ال الذي يصاب تلك  مقدرهتيف حدود  كلها   زال. اليالبقاء

 44.رلتقديلك( نفسها، وهذا هو املقصود اباملمالئكة )قدرة املالك ميكن فصلها عن 
 

 احلياة معىن .ي
 الشيء، من املعىن حقيقة يطلب الىت املعاىن، برتبة رالتفك هي الفلسفة 

  إذا. لقصديةا املشكلة جلواب واليستعمل غْي املعىن رتبة يف التفكر. وحضرته كونه  أو
 يف التفكر. للحياة األكل عكسه أوفيها  أكل أ حياتنا، يف وحضر وجد العيش كان
 الذي املعىن. مضمونه يف الكائن ابلشيء، العميق املعىن إجياد معناه املعىن رتب

 مضموان اجلمال قيمة تكون حىت. اخلْي أو واجلمال احلق هي القيمة، شكله يضمن
 يف أيضا يستطيع احلق وقيمة العلم إطار يف يضمن أن يستطيع احلق الفن، عمل يف

        45.له املعىن تعطى هي القيمة. العمل

                                                           
44.Syafiie Kencana inu. 3-5 
45 Musa Asy’arie, FILSAFAT ISLAM Sunnah Nabi Dalam Berpikir ( Yogyakarta, Lembaga Studi 

Filsafat Islam, 2001). 4 
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 العقلي العقل بةالتجري ليبلغ اليفلفس الفريب، فليوسف الكائن املثال
 يف هو يدخل منه أبعد لكن بلدية، نظرة أو انبثاق نظرة كمثل  الفلسفة، تصور يرتب

 فلسفته الذي الغزايل يعمل املماثلة احلالة. الصوفية احلياة ميشي أن الدينية التجريبة
 بواسطة لكن الفلسفة، اليرتكون إهنم. صوفية حياة يف الدينية التجريبة مبلغ يوصل

   46.والصلح السالمة حيملهم حىت الدين بري دخل الثانية الفلسفة
 يبني الذي احلياة رأي نظام هو التوحيد اإلسالم، فلسفة أفكار يف و

 وجود، مجيعه والعيش احلياة جانب كل  يف املنفرد وفرد الوحدة أبحد العملية وجود
 الشكل، أنواع يف للمخلوق واحدا أساسا يكون الذي وحده، هلل إمنا ومصدره أصله

 .  احلياة وجانب واجلنس،
 تفلسفة للحياة. وضع نشأتكما جاء رد فعل على الوضعية واملثالية 

تكون وحدها ن العلوم إ تالوضعية قال وأماعلى النسبة أو فكرة  هدهاملثالية كل ج
، فتسمى ابلفلسفة. ابلفلسفةأساسا للتأمالت الفلسفية. فلسفة احلياة ليست نسبة 

عن التفكْي  تالفلسفة ليسكانت   ىتشخصية، حمجيع المع احتادا ة إذا كانت النسب
 قصرواإلميان )االعتقاد(،  ،اإلرادة والقلبتبعت أيضا، اليت عن الوجود فقط، ولكن 

. أنه ميتافيزايئى-الفكرية وال مكافحة-مكافحة تحلياة ليسااحلياة. فلسفة مجيع 
 47 .يف شخصية العام األصول، عليهما يقبل
مجيع أحناء أورواب مبختلف األشكال أرضي حلياة  يف افلسفة تطورت   

 Le) ولو روي (Bergson) برغسون يوكلهيف فرنسا وجدت  الىت ، ال سيماهاوحتويل

                                                           
46  Ibid, 8 
47 Poedjawijatna, Pembimbing Ke Arah alam Filsafat  (Jakarta: PT Rineka Cipta). 135 
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Roy) ، ديلتهاي يف أملانيا أصبحو (Dilthey)  توجهيف أملانيا فلسفة احلياة ت هتمقادة. و 
 48.نفسها إىل التاريخ، يف فرنسا خاصة لتطوير حياة

يف بداية القرن العشرين أكثر شهرة من هنري برغسون.  فةسالفال اليكون  
وتويف  ١859ابريس يف عام بولندا وأيرلندا، ولد يف  يهودي مع خليط دمالمن أصل 

اختبار البياانت  :ألهم منها ما يليا ؛ أماجدا  كتبه  قد كثرت .١94١يف عام  هفي
( ١907)الثورة اإلبداعية (. ١897ة )والذاكر  ادة(. هذه امل١898) مباشرةالوعي 

 49(.١9٣2والدين ) ألخالقومصدري ا
على جائزة نوبل لألدب يف حىت ينال لالهتمام،  جيذبكتاابته يف النثر   

 .والنسبية مع الذاتيةلوضعية واملادية، رد الفعل لفلسفة برجسون  .١928عام 
للتعميق جيابية اإل ولكن يهدف من خالل ،عن العلم )إجيابية( اليس بعيد األصل

 .معرفة امليتافيزيقيةيف  امطلق
على و واحلتمية والدفاع عن حرية واستقالل اإلرادة. أصعب التقنيق  يردّ و   

فلسفة اليت سبقته، ولكن جيب القول، أن فلسفته هو يتأثر أنواع الالرغم من أنه 
 .كله  اإلجيادشيء جديد و 

  العيش إيرادعلى  ذورضد اجلوذكر عمل اإلنسان كيف له تلقائياً،   
(elan vital)، على نينبامل. حاول برغسون على فهم اجلاليت تؤدي إىل كل ع ،

إذا خفضت ُلا على املادتية وانب اجلن: اانبج ابلتأكيد، أن هناكالرغم من أنه 
املادة )مواد(. يف  وأخره مل يتحركالسد من  يةللنباتة اعمل احليالغرائز احليوانية، على 

والفن،  ،: العلم دعوى روحية، موجودة على أفعال البشر وأشكال اإلنسانية رفع إذا

                                                           
48 Poedjawijatna. 135 

 136 نفس املراجع، ص 49
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. شخصيةيف معرفة الرب أنه من ال الناسوهكذا سوف ينتهي  .واألخالق والدين
يف الوقت املناسب يعرف كل شيء  ديتلك الوحدة. بو من  اليزال أن يراعىولكن 

 (dure'e) البقاء قتهحقي؛ وهذا كمثل تلك القطعةة  طو لكن تلك اخل)مؤقت(. 
موجود. وذلك لكن املباشر )اتبع(  (morselage)ليس قطعة  الواقعن إوالواقع. 

إمنا . ليس مبراده املراحلدون توقف،  املباشرة دائماقيقة احلفهم ليس بودي ي السبب
 .ويدبره  (dure'e) احلدس الذي يفهم

ابلتغيْيات ، ويقول أن برجسون ال يعرتف يتهم الناس بفهمولذلك ال   
إمنا اجلانب متاما،  يةفهم الواقعال ي دين بو إو  يقولوإمنا . ثابترمان الفقط مع احل

حدة الو ابحلدس، وهي و يتوصل  كلهااحلقيقة  . األخالق ذلكالذي يوصل  وحده
 .ية للبشرتالروحية واجلوانب املاد

 إللها-، أن اإليرادات األحادية أو فهم مجيعوجد األوهام إبُلهبيانه وأما   
 فهمأن يعترب خبْيًا يف  البد الذيبعض ال، و هنفس اهتاملكن هذا  ()وحدة الوجود

الشخصية  ميلكمن هذا العامل، غْيه صديقا  إللهر بوجود اقر ينه إل و قيبرغسون 
 .وات واألرضالسموخلق 

احلرية، ألنه حيافظ على  ةفسالفالويقول البعض، أنه ينبغي أن يسمى   
 .فلسفة برجسونمن  اجلانبنه يعارض مجيع احلتمية. أهنا إ .بشريةاستقالل اإلرادة ال

موريس بلونديل  من فهمدرج أيضا يف الفلسفة للحياة يميكن أن   
التحقيق يف تصرفات البشر )كجانب لذلك املهم (. ولكن ١949-١86١)

 ."سمى أيضا "فلسفة العملتالفلسفة فياة(، احل
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. عنيتصرف أبهداف ميكل شخص :  الغاية بلونديل، ذلك ، عمليف ال  
من أجل اإلجراءات األخرى. ولكن هذا ليس وصفًا للعمل، يعمل فعل ال فبذلك

وكذلك الفكر  –أفعاله اخلاصة  أما. فقطالتصرف يعطي جمرد العزم على إمنا وهذا 
 الفعل معىنحتما الذي سيحملنا يف سؤال  اغرضو  اهيكون معنأن ينبغى  – واإليراد

القصد ومعىن و  السؤاللقانون بشكل عام، حىت بذاته سيجلب لنا هذا امن  هقصدو 
اإلنسان  .لتفكْياخفية  الفعل، ألن يف كل غْي مباالةال ميكن  سؤالال اهذ .احلياة

يؤديها س فعلال مجيع يكون. وبطبيعة احلال، الاملصونالتفكْي احلقيقي سيوافق ذلك 
إن  ،أيضاابملراد  عملال اذالوعي هبمع الوعي الكامل، ولكن هذا جيب أن تطمح. 

واملسؤولية هي السبب. ، ماملسؤولية عن أفعاُل ونتلق مع وعيهم أعمال اإلنسان
 .والغرض من احلياة النهاية املعىنويف  فلذلك نسأل املعىن واملعىن على مجيع أفعالنا

ال ميكن الفعل معىن . يف حياتنا انفعا كلهحياتنا  سيتخذ املهمدف اُلو   
معىن حياتنا ال يف كون احلكم النهائي يسوف  لكنعلى اإلطالق، انفع غْي يعين 

حكم  كتبيتحقق يف حياتنا، ولكن جيب أن يكون هناك شيء تتجاوز حياتنا وهنا  
 .أو الفما يصل حياتنا، ومقصود عىن امل

 توجههنهج، أو عدم يشخصي، وحنن حناول أن الللرب  تتوجهحياتنا   
فال نفع ، ليس ذلكعكس ذلك إذا كان حياتنا،  فتنفعهلل  تهحيا تكانللرب. إذا  

تكون منقطعا بسبب عالقة مع هللا الاللرب، تتوجه ل. إذا كانت حياتنا تناحيايف 
. ابلتقرب إليه سعى دائماً يالذي  البشريةحلياة اطريقة أن تكون  ينبغى. ولذلك املوت

 .لقصدعىن وااملتفقد يال لكى )بعد املوت(،  ستمراروجود االوهكذا 
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حالة و يف حاالت معينة،  اليزال، ولكن يتقدم عموما ال ؤالالس اهذ  
عطى اإلجابة ي، املعني دينمكان ومعني. مث يف العامل و زمان شخص، يعيشون يف ال

فمن ذلك يلزم على اإلنسان أن يتحققوا . هاغرضو  احلياة  على السؤال ما هو معىن
أما املختار اليلج يف . خالقهية وفقا أبح أن املسؤوليات الدين، وهو صحيىف الفلسفة

الفكرة  املشهور حيتوي مثرة أفكاره هو : هبارأي بلونديل. كت. وهذا داخل الفلسفة
 50.(١9٣7العمل )و (، ١9٣5(، والبشر )١9٣4)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
50 Poedjawijatna. 136-139 
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 لفصل الثالثا

 عرض البياانت وحتليلها

 خالصة رواية أرىن هللا .أ
كثْي الناص املسرحية. كثْي أتليف أظهره توفيق احلكيم هو أدب العريب أظهر  

مشهورا حىت اآلن، بينه ستني انص املسرحية العربية احلديثة و مجعان روايتان 
وعشرين رواية جودة األعلى. أما أتليفه فيه : "عودة اروح", " أهل الكهف" 
,"الضيف الثقيل", "أرين هللا" و غْي ذلك. يف هذه التحليلية الذي يكون يكون 

 .ا يعىن "أرين هللا"تركيز 
رواية ارين هللا من مقتطفة الرواية، امسه أيخد من لقب الرواية أتليف توفيق 
احلكيم. فيه محل مثانية عشر رواية فيه أرين هللا، الشهيد، موزع البارد، وكانة الدنيا، 

 دولة األصافْي وغْي ذالك.
  

 يف جمموعة القصص أرين هللا لتوفيق احلكيم ياةمعىن احل  .ب
 القصة القصْية أرىن هللا اليت تصبح نقاش الباحث يف حبثه هو احد يف

موضوعها عن "أان املوت". القصة القصْية عنده حتتوى معىن احلياة وفقا لغرض 
أحباثه اليت أجراها الباحث. يف قصة قصْية "أان املوت" يوجد نص أو فقرات من 

ي يتضمن معىن احلياة قصص حتتوى معىن احلياة. أما بعض النص يرى الباحث الذ
 فيها، "أان املوت" بني أمور أخرى :

 الوفاة ال أتيت بذاته، ألهنا هو قدر مكتوب. .١



36 
 

"وهي جتيب قائلة : إهنا شاهدت كل شيء ... من البداية حت النهاية ؛ فقد كانت 
جتذف فوق قارهبا املطاط قرب الصخرة ، وأبصرت الشاب وهو يهب مستواي على 

يطرح من يده الكتاب مث يلقى بنفسه ىف املاء ؛ فأسرعت إليه قدميه فوق القمة ، و 
جمدفة بكل قوهتا جىت بلغته وقد كادت تطويه األمواج ، فقبضت على ذراعه وجذبته 

 5١إىل مطيتها اخلشبية وهو حائر القوى فاقد الوعى..."

وقد وصف يف هذه الفقرة من قصة قصْية أن احلياة يكون   
ابسم املوت، ألن ما قد عرفنا أن الزوج، والقوت، تنظيمها وحتديدها السيما 

نشأة شعور املوت أو الفكرة  .واملوتى وقد رتب ذلك هللا سبحانه وتعاىل
منها ميكن أن يتأثر بعوامل كثْية، وواحد منهم األخالق الذي ينمو االعتبار 

 .السليب
وذهب ابن مسكويه، األخالق هو موقف حال الدول أو الروح   

إىل القيام بشيء دون التفكْي والنظر يف وقت مبكر، والسلوك اليت دفعته 
البشري ينقسم إىل عنصرين، مها الطبع الغريزي وعناصر من خالل العرف 

والواقع أن احلياة ال أتيت بنفسها، وكذلك املوت الذي قد نظمها واملمارسة. 
 .52اخلالق

 احلياة هي سعادة وليست شيئا تكون سبب اليأس. .2
 معتذرة :  "فقالت شبه   
 وكيف كان ينبغى أن أتصرف ؟! ...-   
 فانفجر حانقاً اثئراً ...   
 كفى ... كفى ... مصيبة نزلت على رأسى وانتهى-   
 األمر ! ... من أين طلعت ىل أيتها املخلوقة ؟ ... تفسدين   
 تفكْيى وتببْيى ، وتعبثني خبططى وحتولني بيىن وبني .   

                                                           
 42أرين هللا. توفيق احلكيم، ،   51

52 .Sirajuddin Zar, Filsafat Islam : Filosof dan Filsafatnya (Jakarta, PT. Raja Grafindo 

Persada, 2009 ). 135 
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 ... كيف أهرب منك ؟ ... قوىل مصْيى !؟ .. أخرب بىن   
 5٣ىل ... كيف أهرب منك كى أال قى املوت ؟! ... "   

يف القصة تبدو الشخصيات فيها كأن يرى إمنا احلياة تعيش هي   
 املصيبة حىت أنه يريد إهناء حياته ابالنتحار.

 "اعرىف إذن أنه ال يوجد سر ...كل ما ىف ألمر أىن أريد   
 ..أريد أن أخرج منها بكل بسا طة ... ماذاخلروج من احلياة .   
  ىف ذالك ؟ ...   
 إنك مل تد خل احلياة إب رادتك حىت خترج منها إبرادتك ...-   
 كدت أخرج منها إبرادتى ، لو ال فضولك واحنشارك فيما-   
 54ال يعنيك ..."   

من قطعة نص القصة القصْية أعاله، وصف املؤلف الشخصية   
يف حياته اليت كانت تعيش. كما وصفها ابن ميسكاوية أن يشعر ابألسف 

يف نظرية السعادة، وقال إن السعادة هي اُلدف األمسى للرغبة يف بلوغ 
البشرية، إذن يف احلياة جيب علينا السعادة أن نسعى هبا، حىت ال يف حياة 

 .55الدنيا وحدها، ولكن السعادة يف اآلخرة
 العيش أكثر سعادة يف العامل األخر االنتحار أو هناية احلياة ليست أسلوب .٣

 )األخرة(. 
 "أعرف أن اال نتحار هو رغبة ىف االنتقال من دار إىل دار ...   
 اأال تقرأ ىف أعمدة الوفيات بل الصحف كل يوم : انتقل فالمن   
 الدنيا إىل اآلخرة كما ينتقل املصيف إىل اإل سكند رية من   
 ملصيفني ...زهدت ىف مصايفالقاهرة ...اعترب وىىن إذن من    
 الدنيا كلها ...فخطر ىل أن أنتقل من هذا العامل إىل عامل   
 آخر ..."   

 هكذا بدون جوار سفر ...أوبدون تذكرة ...أوبدون -
                                                           

 أرني هللا توفيق الحكيم، ،  53
 أرني هللاتوفيق الحكيم، ،  54
 164نفس المراجع ص :  .55
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   تر خيص ؟ ...  
 56حىت ىف هذا أيضاً ال بد من هذه اإلجراءات ؟ ..." -

اآلخرة يف الفقرة أعاله يسمى صور احلياة العامل الدنيوي و 
ابنتقال حياة األشخاص الذين يقضون فصل الصيف، يريدون أن يتحركون 
العامل من العامل إىل آخر. ابن رشد يف تفكْيه حول بعثة اجلسم املادي ىف 

األخرة، وقال: مجيع الدين، ابن رشد يقرر وجود احلياة الثانية ىف األخرة، بل  
بعضهم يقول إن ذلك  كاوا خمتلفني يف تفسْيهم فيما يتعلق بشكلها. من

سيبعث الروح فقط و آخر يقول إن املبعوث فيها اجلسمية والروحية. ولكن 
الواضح، حياة اآلخرة ال يساوي حبياة هذا العامل. ودار اخللود أعلى بكثْي من 

 57هذا العامل الدنيوي حتما.

وذلك قال ابن رشد يف حياة الدنيا واألخرة. إذن ال منفعة يف 
 .ي شكل من األشكال ما عدا جمىء األجلإهناء حياة أب

 احلياة هي معضلة جيب أن حنل، ال ترتك دون إجاابت.  .4
 "أتدرين مااحلياة ...إهنا مرآة ...ال كمر آتك تعكس لك وجهاً   
 مجبال ...ولكنها مرآة من مرا اي )اللو ان ابرك( تعكس احلقيقة  
 جدت أنه ال طويلة وقصْية ،ومنتفخة وحنيلة ...لقد أت ملت فو  
 توجد ىف احلياة حقيقة اثبتة ،فما نسميه اخلْي واجلمال والعدالة  
 واحلرية ...إخل ...ليست سوى أشياء ال حتتفظ بصفا هتا طويال  
  دون أن تتحول إىل جواهر جديدة عكسية منا قضة ...فا حلرية   

 إىلإذا امتدت ىف املسافة والبعد صارت عبودية ...والعدالة متتد    
   هنا يتها فتصبح هى الظلم ...واجلمل ىف امتداده ينقلب إىل   

 وقع اجلغرا فية ىف هذه الدنيا قبح، واخلْي إىل  شر ...حت امل   
 ليست اثبتة ...فإذا متد الشرق إىل هنا يته حتول فجاًة إىل غرب 

                                                           
 أرني هللاتوفيق الحكيم، ،  56
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   ... وحسن القمرأو الكوا كب الذى يتغىن به الشعراء ينقلب إىل      
    قبيح إذا تغْيت األبعاد ...ال توجدىف احلياة حقائق اثبته 

 58 ...كل شىء أبعاد ومسا فات ..."
قطعة القصة أعاله تعطي حملة عامة عن احلياة، حيث يكون   

الشخصية يف القصة، يقول "مل يسبق يل أن وجدت قيمة احلقيقة 
ل اجلميلة أم السيئة، يف حياة الدنيا، فمن الصعب أن وجد األحوا."املطلقة

ولكن مجيع الفرق ال جتعل الناس بعيدًا عن احلياة احلقيقية، لكن اجلهد 
واإلرادة يؤثران على هذه احلياة. العيش واملشاكل فيها ليس ُلا املعىن بدون 

 البشر يبحث اإلجاابت واحللول ملشاكل احلياة.

يتخذ  يف هذه القصة القصْية معاىن نقطة احلياة اليت ميكن أن  
 :نقاطها املؤلف 

 تغيْي احلياة سهلة إذا كانت هناك إرادة التغيْي .5
 "حيايت ؟ ...... حيايت هكذا ....... هكذا دائما ....  

نعم ....... الشيء فيها يتغْي ...... ولكن أتذكر ماذا كان أول األمر  -
 ....؟

 أتذكر ؟ .....ما معىن أتذكر ؟ ....... -
املاضى وال التاريخ  ن لنا ذاكرة ما دمنا ال نعىن صدقت ..... ال ميكن أن تكو  
 "......59 

إن يف احلياة الحمالة عصر املاضي واملستقبل. ليس من املمكن ال   
املسائل أو املشاكل الىت مل تتحدث ال  .يكون التغيْيات اليت حتدث بينهما

تتفكر، حىت يصيب ىف روحنا وفكران مهوم، الىت تكون فرصا للشيطان فرصا 
 وسواسا إلمياننا.و 
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احلياة عندما يفكر فقط بغْي وجود التحريك للبدء ىف التحريك،    
كلها لغو. فضال عندما حيصل التغيْي فورا أو قلق القلب، فسواء العملية 
الىت متر ال تشعر ابلنعمة. هبدوء الروح وبذلك يعيش اإلنسان مسرورا ىف 

 اململوء ابلود والرمحة.الدنيا وىف األخرة سينال نداء هللا، هو النداء 
 مراحل احلياة اإلنسانية .6

 "كلمة الشيوخة مل يعد ُلا مدلول ففي لغة ذلك العصر ......  
 وال كلمة الشباب ..... 
يستطيع البحر .....  كل ما يعرفه أهل ذلك الزمان هو أهنم "موجودون" وهل  

 لو كانت له
 لغة ، أن يتحدث عن الصبا أو اُلرم ؟ ...... 
 وت ؟ .... ما هذه الكلمة.......امل – 
..... إىن  لست أدرى ..... لقد تعبت من نفسى اآلن ...... إنه إُلام  
بد أن نصل إليه يوما  مؤمن أنه يوجد شيء ؛ فلنسمه : " املوت " ..... ال  
أمل يشعر أحدكم مة إبغفاءة  ..... أصدقوىن القول أيها العلماء .....  
خالُلا لذة و راح من نوع غريب ؟ .....  فن ، أحس طارئة عابرة كخفقة اجل 
تطول وميكن أن متتد عرب الزمن حىت يصبح " عدم  هذه اللمحة ميكن أن  
 60..... وتنقلب إىل ذلك الشيء الذي أمسيه " املوت " ....." وجود "  

القصة الىت حتكى أعالها، خترب أن احلياة بقاء والتكون كلمة   
لوم بنا، أن هذه الدنيا متلك العصور أين كله سْيجع إىل الفتاة والعجوز. ومع

 اخلالق، الدنيا مع ما فيها.
وىف القصة أعالها كأن يقال اليكون اسم املوت، إمنا يعرف   

اإلنسان وجود احلياة. العربة من احلياة اإلنسانية يف هذه الدنيا، يرى من 
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ا واليقطع. الوالدة مقدار الوقت الذي ميشى فيها، مرحلة احلياة تقع مستمر 
التفضل من حدثة االنتقال من احلياة ىف احلمل، حىت يندرج احلياة الوقيعية. 
احلياة هبذه الدنيا غْي التكون ابقيا، الن بقائها حياة أخروية. احلياة من 
عصر إىل عصر اخر أو إىل االف السنني املستقبلة، ثبوت كلها مع مافيها 

ر ابالف السنني الذي رهن البقاء ىف احلياة ستلجأ إىل اخلالق. اليكون العص
 الذي وقعت ىف األرض.   

 قد تغر احلياة، عند ما اليرى اإلنسان بفتوح العيون  .7
احلياة الدنيوية المعىن ُلا إن كان اإلنسان يعيش يف حالة العني   

املطبوع، والقلوب األعمى، حىت يف قيمة احلياة املنفردة اليعرفها نفسه. وىف 
لذي صورهتا املؤلف يف املوضوع "وجه احلقيقة" كثر معىن احلياة الىت القصة ا

تكون تدبرا. احلياة األعمى ابحملبة، حىت ال يعرف وال يفرق بني احلياة 
 الوقيعية واحلياة اخليالية البتة. 

 "...ولكنه خييفها بنظراته الغريبة ،   
 ( الويصدع رأسها طوال الوقت ؟مبو سيقى جدية من )فنوغرافة   
 تفهم منها شيأً ... فمامن مرة مسعت رقصةاتجنوأورومبا أو   
   مسبا ...بل مو سيقى تكسرالد ما غ وتغم النفس ، لعنت هللا    
 6١عليه من جار مسج."   

ومن الفقرة أعالها، قل أن تعطى العبارة لنا أن ما نراه ال يستوى   
نه ال يؤدى الغرور يف مع ما قد وقع. إبرشاد النظرة وحدها غْي مكافئة، أل

 تلك احلياة. قد ال يسّد أنواع احلال فيها.
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 الوقيعية و احلقيقة يف احلياة ال حمالة أيتى  بعد وجود الكذب والتخف .8
 "ولقد جاءتىن صاحبة النزل ذات مساءوأان أدير   
 ) اجلرامونون ( ومحلت إىل ) اسطوانة ( قالت إهنا للسيدة   
 نىإن السيدة حتب مساعها ألهنا تذكرهاحبالاجملاورة ومهست ىف أذ   
 كحاُلا ...فقلبة )األسطوانة( ىف يدى فإذاهى أنشودةاملغنية.   
 الباريسية )داميا( مطلعها :   
 62) فقدت شباىب بفقد حىب ("    

ىف الفقرة أعالها حكي أن "الفتات" قد أرادت أن تسمع تلك   
غنية، رغم الفقرة تليها ال شانت الطباق السواد. تبدو قد ودت بتلك األ

حتب أن تسمع األغنية. قد ظهر كون التخفى يف نفسها، وكذا ابحلياة أبن 
 مجيع أي احلق أتى من الكذب. وذلك يعرض ىف الفقرة التالية، يعىن:     

  "احلياة املرسومة ىف التخفى ال حمالة مرءي ابجلميلة لكن ستجمل    
 6٣كذب."إن كان المتسه قليل ابلتخفي وال  

احلياة مجيلة إن كانت تقارن ابخليالية أى غْي وقيعية حتما، لكن سيفرق املعىن  .9
 ابلنظرة الوقيعية.

اخليال عنها، يروم البشر كلهم سكانة احلياة وإراحها وأمثاُلا.   
إرادة ما يف اخلاطر غْي ممنوع فيه. مادمنا نستطيع أن نوصله إايه، وكذا 

 حبياة الغْي ماعدا سهال، السيما بكتابة قصتهم اخليال غْي ممنوع فيه. التغْي
مع القلم على القرطاس. احلياة ىف اخلال ال تستوى ابحلياة الوقيعية أو 

 احلديثة.  
 "...إن هؤ الءاألشخاص احلقيقيني الذين   
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   بعيشون إىل جوارى راضينبحياهتم الىت أمسيها اتفهة ،وهم وال    
   ريد أن أغْيجمرأىايمهم ...إهنم شك هازئون ىب إذا علموأىن أ   
 ليسوا خملوقات تتحرك على الورق طبقاً ملشيئىت ،وتتصرف تبعاً    
 ملنطقى ...ولكنهم انس ال سبيل ىل على حياهتم ...ينبغى ىل أن   
   أترك هؤ الءالناس وسأ هنم ...أال ترى معىن أيها الصديق أنه    
 64؟! ..." ينبغى ىل أن أترك هؤ الءالناس وشأهنم   

القصة ىف تلك الفقرة يصورها املؤلف مريدا على التغْي حبياة الغْي   
وهو الذي يريدها ابلكتابة يف ورقات القراطيس. وميرها ىف اخليال عابرا يف 
فكرته. لكن، وذلك كله ال يستطيع أن يعمل به، الهنم ىف احلياة الوقيعية ُلا 

سواء. هكذا احلياة، يف اخليال  القصة املتفرقة. كل املسائل املهدوف غْي 
كأنه يسكن ىف اجلنة اجلميلة والكرمي جدا. لكن يتفرق احلال أبن احلياة 
الوقيعية كحامل املصائب ال حىت ال يشعر قليل الريح من اجلنة اليستطيع 

 ابحلتم.
القصة الىت تصب ىف املوضوع يعطى كثْيا صور احلياة أو معناه ا الىت 

ويهتم أن نفهم أن وجود احلياة سيكون أيضا  يستطيع أن يؤخذ نفعها،
وجود املوت. املوت نفسه نذير واعتبار ملن حييا. املوت سيفيق اإلنسان، أبن 
احلياة إمنا ينتظر أجل املوت.  وجبانب ذلك بكثرة املعرفة أو التعلم من أنواع 
حدث املوت الذي وقع يف هذه الدنيا، سيتخذ امرأ يعظم معىن احلياة 

 .  وحقيقتها
 الصرب .١0

 " فرما ها بنظرة انرية فهمت معناها ... " 
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ىف القصة أعالها، قد أظهر شخصية النسوة الصبورة الىت تستخدم 
الصفة من الرجال الذي يسعى أن يعمل عمال جاهال. ابإللقاء من أعلى 

 سطوة البناء. لكنها ثبتت أن تسعى للعون.
املسائل. رغم  وفيها شخصية النسوة تصورت بطبيعة الصربة أبهداف

يف هذه القصة التسمى كيفية حياهتا. وشخصية الرجل مقابلة العكس 
ابلصفات ُلا. كما حيكى ىف الرواية أنه ليصل احلياة السكينة واململوءة 
ابلربكات، فينبغى لإلنسان أن ميسكوا أنفسهم من أحوال إجيابية ابلزرع على 

 صفة الصرب فينا كما يتصور ىف القصة.
يف مشي عملية تلك احلياة، ليحصل النتيجة لتتوصل الصرب مهم 

 65األحوال املرامة.
 صفة الصرب متصورة يف موضوع " موزع الربيد "

 " ...ال األايم تنتهى ،والالناس تفىن ، وال احملفظة
 تفرغ ...ال شىء يفرغ غْي صرب ى ...ولكن ما حيلىت ؟... "

وزع الربيد يف يف هذا املوضوع يصور أيضا الشخصية الىت مهنته كم
يومه من طلوع الفجر حىت حانت اللياىل البد له أن يرسل الرسالة. فيمكن 
له الشكوى، لكن ذلك اثبت على ما مير وظيفته كموزع الربيد. الصرب 

 والنشيط، إن مل يكوان له فتمكن وظيفته التنتهى.  
 املوت )خلف احلياة( .١١

 " فلنسمه :)املوت( ... ال
 ... " بد أن نصل إليه يو ماً 

اإلنصاف العامل ىف القصة الىت تفيق على كون املوت، ما يكون   
يف قابل احلياة. العامل يسعى ليعرف العلماء األخرين أبن احلياة ىف الدنيا 
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سيكون متأخرا. كما يقال " إىن مؤمن أنه يوجد شيء ؛ فلنسميه : " املوت 
" ... " 

حلياة أو معناه ا القصة الىت تصب ىف املوضوع يعطى كثْيا صور ا  
الىت يستطيع أن يؤخذ نفعها، ويهتم أن نفهم أن وجود احلياة سيكون أيضا 
وجود املوت. املوت نفسه نذير واعتبار ملن حييا. املوت سيفيق اإلنسان، أبن 

وجبانب ذلك بكثرة املعرفة أو التعلم من   66احلياة إمنا ينتظر أجل املوت.
الدنيا، سيتخذ امرأ يعظم معىن احلياة أنواع حدث املوت الذي وقع يف هذه 

 وحقيقتها.  
 اإلخالص .١2

 " وهي جتيب قائلة "
شخصية املرأة ىف القصة تسعى أن تساعد الرجل الذي ألقى   

نفسه حىت ينغرم لالنتهار. لكن، هذه املرأة تساعده حىت يساعد ويعود أن 
  .ميشى ابحلياة الغالبة

منا لإلعانة على رجل شخصية املرأة تساعد بشعور اإلخالص، إ  
منغرم. إن مل يكن اإلخالص يف نفسها فيمكن انتهى حياة الرجل ىف 

 .القصة
اإلنسان حسن اخللق حتما حنن ال بد أن نزرع صفة اإلخالص   

ىف النفس، اإلخالص إمنا ال الهتمامه فقط، لكن يتعلم اإلخالص جلميع 
بد أن تكون يف األحوال ىف الدنيا. الصرب، الشكر واإلخالص مجيعها ال

نفس األمة اإلنسانية، هي كاألمة اإلنسانية لديهم دين خصوصا دين 
    .اإلسالم

ىف اإلنسان، يعسر أن يصل صفة اإلخالص، والصرب والشكر،   
 .ألهنا على قدر إمياهنم. إذ، اإلخالص سبيل األمة اإلنسانية لنيل رضا هللا
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. ويقال اإلخالص يعىن تطهْي األعمال من أي وعي للخلق  
أيضا، اإلخالص يعىن رعاية النفس من اإلابلة لرؤية اإلنسان. كما يقول 
الشيخ أبو علي الدقاق " اإلخالص رعاية النفس من أخبار الناس، من 
األمانة يعىن تصفية النفس من الوعي على نفسه، املخلص اليصف ابلنفاق 

  .67واألمني اليكرب
 

 الشكر .١٣
 ضيق الصدر، وقال : ...... " " فتململ الشاب ونفخ انفذ الصرب

حال حياة الرجل ىف القصة حقيقة من حياة الشخص الذي   
يستطيع وميلك احلياة الكافية الالئقة من شخصية املرأة. لكن، شخصية 

 .ي ميشيها١الرجل اليشكر احلياة ال
 : والصفة غْي الشكر تدل ىف الفقرة األخرى  

 نفسك..... " " فدنت منه الفتاة قائلة برفق : ال تعذب
كاإلنسان، البد أن يشكر على احلياة الذي ميشي ولو كان خْيا   

أو شرا. حياة أمة اإلنسان مجيعهم قد نظمهم اخلالق، وما يكون يريده، 
وذلك القدر الذي البد ميشيه اإلنسان، على كائن اخللق واخلالق. الشكر 

طى احلياة أحد كيفية ليستطيع مجيع احلال الذي يكون قدر اخلالق. تع
 .الالئقة أو ال مجيعها الئق أن يشكر

كما عرفنا أن الشكر هو الدعوى على ما مينه امللك، مليئا   
ابلتفوض. ويقال أيضا أن الشكر حقيقته محد الرمحن ابلتذكر على ما 

 68يعطيه.
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 مسؤولية اإلنسان كاملخلوق يف جمموعة القصص أرين هللا لتوفيق احلكيم    .ج
 أن ميسك نفسهإن اخلليفة البد  .١

   "ما من شك ىف أنه يصغى إىل مهسات تنا جيه وتناديه    
   ... أهى خارجة من بني أسطر كتابه ...  أم اتية من الشفق    
  البعيد ، أم صاعدة من الغور السحيق ؟  ... إنه يسمعها من    
  هناومن هناك ...  إن لغتها مفهومة له ... وإن مرا ميها معلومة    
  ديه ... وجاءة اللحظة احلامسة : فنهض قائماً كأن شيأً جيذبه ، ل   
 69وألقى بنفسه ىف املاء ..."   

 
  "فلم جيب الشاب ، ولكنه التفت إىل الفتاة يتأ ملها من ر أسها    
  وكتم ىف -إىل كعب حذائها ...الأتمل املعجب حبسنها ، بل ...   
 صدره نفخة غيظ مث قل :    

 70 نسة ىف منعى من اال نتحار ؟!"وما هو حق اآل -

من الفقرة أعالها، أن الرجال الذي يكون ىف أول القصة الذي   
يغمس نفسه ىف البحر وىف أثنائها يقال إنه يكون ىف قاضى الطالب العام. 

 ىف القصة الشخصية الرجل بطبعه الغليظ يقول :
"وما حق هذه السيدة لتمسكنا على قتل النفس ؟" هذه أحد   

ذي مل يعرض اإلنسان نفسه أبنه خليفة الذي البد أن ميسك نفسه ال
للمسائل الذي يهدفها. كاخلليفة، جيب اإلنسان أن ميلك الصفة أو يقدر 
أن ميسك نفسه. متسك النفس قد فاق مجيعا على ما الذي سنعمله هو 
احلاصل من ذكاء الطبع العايل. متسك النفس يقع إذا كان احلال عسْيا 
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كنا كاخلليفة البد أن ميسكه. ألن اخلليفة إمنا اليكون واليا   7١اطفة.ويدير الع
 للغْي لكن له أن أيمت بنفسه، وأحدها ابلسعي أن ميسك نفسه.

 احلياة الدنيوية مصيبة  .2
 إنه حادث انتحار إذن ؟! .. ملاذا أراد أنينتحر ؟!... -"  
 هذا هو السؤال الذى حار على كل الشفاه ! ...  
 تجقيق عن السر ، فا ال نتحار من احلوادثقديكشف ال  
 72اجلنائية الىت جيب أن تتوىل فيها التحقيق النيابة العمومية ..."  

شخصية الرجل الذي يسعى أن يؤخر حياته ابلنهج الذي يكرهه   
اإلله هو قتل النفس، قد بعد من صفة العبد الذي يعطيه األمانة كاخلليفة. 

املسألة جبميع النتيجة. احلياة ىف الدنيا اخلليفة حقيقة أن يشجع لدهف 
ومن أنواع الفنت اليت تعطى  7٣مصيب. خلقها هللا مكاان جلميع املؤمنني.

 لإلنسان، ويطلب صربه ىف هدف املسائل  يف أي حالة. 
يرجع لشخصية الرجل الذي يسعى للقتل، يعطى املفهوم لنا،    

كون خليفة للغْي كيف يكون خليفة حقيقيا ىف األرض، إمنا يقدر أن ي
ولنفسه ليجتنب عن الفكرة السالبة، كما عمل شخصية الرجل يف تلك 
القصة. ينبغى لنا ابشرتاك األمة اإلنسانية أن يتناصحوا، ومث للخلفاء 

 وظيفات و رعاايت كبْياتن يف مرور اماانهتم. 
 الوظيفة والرعاية للخليفة .3

   راحة  "أما وقد ظهر األمل من جديد يف صورة تعطش إىل   
   جمهولة، يبشر هبا ذلك اإلنسان احلامل اآلمل املؤمن .... فال   
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  أيسر من أن جيد أتباعا يدينون مبا يدين ، ويسْيون إىل حيث   
 74يسْي ...."  

ويف ذلك النص، دور اخلليفة هو بدعوى الغْي ليقتدي ويتبع   
فة يف إمرار اعتقاد الذي عنده. لكن، هذه احلالة غْي سهلة. كان اخللي

 وظيفته وإعماُلا رعاايت كبْية يف دنياه واخرته.

ىف الفقرة أعالها قد صورت أيضا أهنم عاشقون األمن والناجز   
الذين طال خمفيان واليتعلق ابلوظيفة ودوراإلمامة ىف األرض، وهذه احلالة 
عالية جدا. وعن رعايته على ما نعمل ىف الدنيا للحياة األخروية املستقبلة. 
الرعاية على ما عمله ىف مهاد األرض، هو املسئلة األخروية، واسرارها الئقا 
اليعلمها اال هللا. وذلك كله إمنا ال يدور للخليفة الذي أعطى هللا إايهم 

  75األمانة لكن كل الناس سيحاسب عند ملك مقتدر.
 املعرفة ابهلل هو قد وجد نعمة العظمى القصوى .4

  كثر من مليون سنة ، يعود الشعور "وهنا ألول مرة أيضا منذ أ  
  بوجود " هللا " األكرب إىل الظهور ىف النفس اإلنسانية من جديد   
 76... وصاح ذلك النيب يف أعماق نفسه ..."  

ويف نص هذه القصة، حيكى أن اإلنسان فاقوا على كون اإلله،   
بيني بوجود الربهان الذي وجده العامل. اخرا، يسعى العامل أن يعطي الت

لألخر. اخلليفة الذي وظف ابإلمامة ابلنظام واحلدود املعينان، فللخليفة أن 
 يبلغ أمانته.

                                                           
 أرني هللاتوفيق الحكيم، ،  74

75 . Hadari Nawawi. Hakikat Manusia Menurut Islam. 1993. Al Ikhlas. Surabaya. 256 
 أرني هللاتوفيق الحكيم، ،  76



50 
 

وىف القصة أعالها، مث العامل يريد أن يعرف ابهلل أو ينظر هللا بعني   
البصْية، وال بطرف العينني. إذا كان هللا يدل عباده ببعض األسباب حىت 

رف حىت ينال السكينة الذي خارق يكون عارفا، فله ينفتح أبواب املعا
   77العادة، وهذه النعم األعظم.

 ما هو مضمر ىف القلب مظهر ىف الوجه .5
 "! ...إىن مل أتبني  
   ذلك إالاليوم ...إىن منذ مسعت من خالل هذا الباب صوت   
 تلك " العصفورة " اجلميلة الىت يقولون ىل هناإهنا ) امرأة (  

القصة أعالها، يف بداية القصة قد  شخصية الصبية املصورة ىف  
رعبها الرجل وهو املؤلف. قد رعبها على مجيلتها، الصبية الىت يقال "صوت 
ضحكها الصغْي، نفوسها اللينة وزكامها اللينة". هذه الصبية الىت تتخذ 

 قلوب املؤلف انسيا على احلياة األخرى. وما يف فكره إمنا وجهها. 
ة األصلية الىت يغلقها مجيلتها. ويف تلك القصة، قد خفيت الصف

 البديعة الىت تتخذه جمتذاب له. لكن مايراها إمنا اخليال فقط.    
وىف نص أعاله قد ظهر مرسوما أبن الفتاة اجلميلة، يف أوله يقال   

وجهها البديعة واملدائح الذي يغنيها املؤلف قد خرف. الصبية الىت ترجى 
ش منفردا بغْي العائلة، وأتتى او تكون ىف ومتدح إمنا هي الصبية الغالبة، تعي

القصة الىت أيلفها املؤلف نفسه، الىت نشرت جلميع أهل البيت املستأجر. 
 إمنا املؤلف يقول لصحابته ويصيح "ملاذا قدمت لتحكى كله إيل فقط ؟"

                                                           
77 .Labib MZ, Maftuhahnan. Kuliah Ma’rifat Mencapai Bahagia Sepanjang Masa. CV 

Bintang Pelajar. 48. 

 



51 
 

ويف تلك القصة أعالها تعطى مفهوما لنا أمنا يضمن يف القلب   
قلب املرء إما مضمرا فيه كان هو خْي أو يظهر ىف الوجه. وما يكون يف 

 مستطيعا أن يقدر من ظهر وجهه.  
إن اخلليفة ىف األرض، لإلنسان صفات أو طبائع موجوداتن يف   

أنفسهم حىت تعطيهم أماانت ابخلليفة الىت يقدر أن أيمت لنفسه ولغْيه )البيئة 
ه وأعماله. االجتماعية(. ما يضمر ىف قلب اخلليفة، ستظهر الحمالة يف وجه

اإلنسان بدور اخلليفة سيعطى أمثاال أو أسوة حسنة، ألنه ىف األساس 
 يوظب لتبليغ األمانة.  

 التعاون .6
 " لو أن مثله يستطيع أن يستكشف شيئا، إن مل يفعل فعلها هي الىت تفتح عينيه " 

الصفة الىت صورهتا الشخصية املؤلف الذي يبلغ أو يرجى لتلك  
العميق. وابحلالة الىت تراها املؤلف مازال يسكن ىف الصبية، هو التعاطف 

البيت املستأجر، بغرفة الىت جيْي ابلصبية، قد أراد أن يتعاوهنا للخروج من 
 قصة حياهتا. 

التعاطف من شخصية املؤلف يقال يف قطعة القصة "نعم، ذلك   
شعر ورجاء الىت يزرعان يف روحى ُلا، العاطفة البديعة والكرمية". يريد 

ملؤلف أن يعني تلك الصبية من ظلم احلياة الىت مره يف أثناء حياهتا. الصفة ا
من شخصية املؤلف من أحد الصفة الىت ميلكها اخلليفة. هي التعاون، 

 عندما يرى الشخص ىف مسألة أو حالة املتحْية.
وىف احلياة اجملتمعية، اخلليفة ميلك الحمالة شعر التعاون أيضا، ألنه    

املسلمة ىف األساس يؤسس اجملتمع أبساس التعاون. التعاون كيفما األمة 



52 
 

على اخلْي والفضل، واالجتناب من احملرمات، واخلرق عن املنكرات 
 والظلمات، ورمي العصات والعداوة وخر.  

  شعر التعاون يرشده النص يف هذه القصة :
 ال اي عزيزي ... إنه

 فه أبرعخيالك كان والشك أقو ى من كل طالء ميكن أن تكتش
 مصانع التجميل ! ...وكاد الليل ينتصف ...فمال التاجر على

 أذن املرأة ومهس ُلا بكلمات فأشارت برأسها عالمة اإلجياب
 والقبول ...
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 الرابع لفصلا
 لالختتاما

  اخلالصة .أ
 القصة ىف الواردة الفلسفة مضمون على ابلبحث الباحث قام ما وبعد   

 : يلي كما  وهو النتائج تقدمي إىل اآلن فوصل"  هللا أرىن"  القصْية
 بذاته، الأيتى املوت:  هي"  هللا أرىن"  القصص جمموعة يف احلياة معاىن .١

 واالنتحار اليأس، سبب يكون شيئا وليست سعادة واحلياة مكتوب، ألنه
 األخر العامل ىف سعادة أكثر العيش أسلوب ليست احلياة هناية أو

 وتغْي إجاابت، دون الترتك حنل، أن جيب معضلة هي ياةواحل ،(األخرة)
 وقد اإلنسانية، احلياة ومراحل التغيْي، إرادة هناك كانت  إذا سهلة احلياة

 احلياة ىف واحلقيقة الوقيعية العني، بفتوح اإلنسان اليرى عندما احلياة، تغر
 كانت  إن مجيلة احلياة و والتخفى، الكذب وجود بعد أتتيان الحمالة

 ابلنظرة املعىن سيفرق لكن حتما، حقيقية غْي أى ابخليالية تقارن
   .والصرب واإلخالص، والشكر، الوقيعية،

 إن:  هي"  هللا أرىن"  القصص جمموعة يف كاملخلوق  اإلنسان مسؤولية .2
 واملسؤولية والوظيفة مصيبة، الدنيوية واحلياة نفسه، ميسك أن البد اخلليفة

 هو وما القصوى، العظمى نعمة وجد قد هي هللاب واملعرفة للخليفة،
 .والتعاون الوجه، ىف مظهر القلب ىف مضمر

 االقرتاحات .ب
 : يلى كما  االقرتاحات الباحث يقدم  

 من املعىن حقيقة طلب يف الفلسفة يدرسوا أن املسلمني جلميع ينبغى .١
 .وكائنه وحضوره، الشيء،
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 التفكر يف الفلسفة يستعملوا أن رساملدا ىف العربية اللغة ملدرسي ينبغى .2
 .والوظيفة الدراسة عن

 أن اآلخر للباحث ميكن أن يقرتح أن الباحث يريد العلم هذا إىل ابلنسبة .٣
 املباحث من ذلك غْي أو األخرى القصص جمموعة ىف الفلسفة  يبحث

 .  الفلسفتية
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