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 االستهالل
 

 ربقر نفسهاال تكن كالشمعة تضيء لالخرين و 
 لكن كن الشمس تضيء لنفسها و ؼبن حوؽبا

 
 كما قيل يف اغبديث:

 ال يؤمن أحدكم حىت حيب ألخيو ما حيب لنفسو
  )رواه البخاري ومسلم(
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 اإلىداء
 

 إىل: اعبامعي أىدي ىذا البحث
 

 الذي قد دعاىن يف كل سجودهأظباوي اغباج والدي اجملبوباؼبكرم 
 اليت قد ضبلتٍت وولدتٍت و دعاىن يف كل سجودىاليمة السعدية حاغباجةاحملبوبة  ووالديت

 ، ناصب شيال فينا وأخيت صغَتة  صدقالرفقي و أخي صغَت 
 الذين قد شجعوين كي أكون ناجحةوعبميع عائلة الكبَتة 

 في قسم اللغة العربية وأدهباذايت الكرام الذي قد علمونييوعبميع أساتيذ و أسات
 اإلنسانيةجامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية اغبكومية ماالنجكلية العلوم 

 داهباحملبوب يف شعبة اللغة العربية و أميع إخواين و إخوايت اعبو 
 و إىل صبعية الصلوات بوعا تاقبونج دبعهد العايل لوىور

 عسى هللا أن يبارك كل أمرنا امُت
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 كلمة الشكر والتقدير
 

و أنزل العربية لغة ـبتارة للقران الكرًن اغبمد هلل الذي أنزل علينا القرآن عربيا، 
وأنعم علينا بأنواع النعم ولطائف اإلحسان، وفضلنا على سائر خلقو بتعليم العلم 
والبيان، والصالة على ؿبمد اؼببعوث خبَت اؼبلل واألديان، وعلى آلو وأصحابو بدور معامل 

 مل العرفان. أما بعد.اإليبان، ومشوس عوا
القيم األخالقية يف رواية "الشاعر"  قد سبت كتابة ىذا البحث اعبامعي ربت اؼبوضوع:

واعًتفت الباحثة أنو كثَت النقص  (.ربليلية مضمونيةؼبصطفى لطفي اؼبنفلوطي)دراسة 
 واػبطأ رغم أهنا قد بذلت جهدىا إلكمالو.

ساعدة األساتيذ الكرام والزمالء وىذه الكتابة مل تصل إىل مثل الصورة بدون م
األحباء، أقول ؽبم شكرا جزيال على كل مساعدهتم صبيعا. وجعلنا هللا وإياىم من أىل 
العلم والعمل واػبَت، وال يفوت عن رجائي أن ينفع ىذا البحث اعبامعي للباحثة وسائر 

 لثناء إىل: القراء. آمُت يارب العاؼبُت. لذلك تقدم الباحثة فوائق االحًتام وخالص ا
األستاذ اغباج الدكتور موجيا راىارجو، مدير اعبامعة موالنا مالك إبراىيم  .1

 اإلسالمية اغبكومية ماالنج،
 الدكتورة استعادة، عميدة كلية العلوم اإلنسانية، .0
 الدكتور ؿبمد فيصل، رئيس قسم اللغة العربية وأدهبا،  .1
 ، مشرف البحث اعبامعي،عبد الرضبن اؼباجستَت .2
 هللا زين الرؤوف، اؼباجستَت اؼبشرف األكادمي بقسم اللغة العربية وأدهبا.عبد  .3

 الباحثة

 

 يرةالب وسيلة 
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 تقرير الباحثة
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حضرتو وكتبتو بنفسي وما زدتو من إبداع غَتي أو تأليف األخر. وإذا اّدعى أحد يف 
اؼبستقبل أنو من تأليفو وتبيُت أنو فعال من حبثي، فأنا أربمل اؼبسؤولية على ذلك ولن 

على اؼبشرف أو مسؤولية قسم اللغة العربية وأدهبا كلية العلوم اإلنسانية تكون اؼبسؤولية 
 جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية اغبكومية ماالنج.
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 اؼبستلخص
القيم األخالقية يف رواية "الشاعر" ؼبصطفى لطفي ، 10112121وسيلة الباريرة ، 

البحث اعبامعي. قسم اللغة العربية وأدهبا، كلية  (.ربليلية مضمونيةاؼبنفلوطي )دراسة 
 .0214اإلنسانية، جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية اغبكومية دباالنج 

 اؼبشرف: عبد الرضبن اؼباجستَت. 
 .، قيم األخالقية، رواية الشاعرونية ربليلية مضمالكلمة الرئيسية:

 رسالة من أعمال األديب، و يفهم كان ربليل اؼبضمون ىو سًتاتيجية ليعرب
عن رسالة  الباحثة ،و هبذا التحليل تعربوباألفضل ليفتح ستائرىا الذي يشكل بالرمز

إدمون يف رواية الشاعر عمل اؼبلخص ؼبصطفى لطفي اؼبنفلوطي من  األخالقية
رواية الباحثة سؤالُت متعلقُت بالقيمة األخالقية يف لك اغبجة قدمت من ت.روستان

كيف عناصر الداخلية يف رواية . 1، الشاعر عمل اؼبلخص ؼبصطفى لطفي اؼبنفلوطي
ما القيم األخالقية يف رواية "الشاعر" ؼبصطفى . 0 "الشاعر" ؼبصطفى لطفي اؼبنفلوطي؟

 لطفي اؼبنفلوطي؟
ختارت الباحثة الرواية دبوضوع "الشاعر" ؼبصطفى لطفي اؼبنفلوطي بأن فيها وا

أن  ةال بد للباحث ستكون تعليما لنا يف اغبياة، و يف ىذا البحثربتوي على قيم احملمودة 
ربلل عناصر الداخلية يف أعمال األديب كي يسهل البحث يف نيل قيم األخالقية. ولذلك 

كيف عناصر الداخلية يف رواية "الشاعر" يف ىذا البحث كانت أسئلة البحث، األول  
ؼبصطفى لطفي اؼبنفلوطي و الثاين ما القيم األخالقية يف رواية "الشاعر" ؼبصطفى لطفي 

 اؼبنفلوطي.
لبحث من البحث الكيفي الوصفي، وربلل على ثالثة خطوات، األول كان ىذا ا

تقرأ الباحثة رواية الشاعر ؼبضطفى لطفي اؼبنفلوطي و الثاين ربلل عناصر الداخلية يف 
رواية الشاعر ؼبضطفى لطفي اؼبنفلوطي و الثالث ربلل عن قيم األخالقية يف رواية الشاعر 

 ؼبضطفى لطفي اؼبنفلوطي.



 ك
 

 
سئلة البحث اؼبذكورة، ىناك نتيجتان: األوىل، نتيجة ربليل عناصر انطالقا من أ

الداخلية يف رواية الشاعر ؼبضطفى لطفي اؼبنفلوطي. كان الشخصي الرئيسي يف تلك 
سَتانو دي برجراك، وأما الشخصي الثانوي ىناك طبسة أشخاص منهم الرواية ىو 

ة ىي اغببكة التقدمية، وؽبا روكسان و كرستيان و لربيو و راجنو و الفيكونت. واغببك
معظم اػبلفية تقع يف ميدان اغبرب و الباقية يف حانة بوروجونيا. والثانية،  ذروتان. أما

يف رواية الشاعر ؼبصطفى لطفي اؼبنفلوطييتضمن على عن قيم األخالقية نتيجة البحث 
: وىيأخالق الناس للناس على وىي: حرس عزة النفس و  األخالق الناس لنفسوالقيم 

، وأما أخالق الناس لربو ويتصور يف القناعةو  األخالق للمجتمع و األخالق للوطن
  األخالق الفضيلة فيها وىي العفة و الشجاعة و العادل و اغبكمة.
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ABSTRACT 

Wasilatul Bariroh, 12310101, Moral Values in “As- Sya’ir”, Musthafa Luthfi 

al- Manfaluti’s Novel(Content Analysis). Thesis.Arabic Language and Letters 

Department, Humanity Faculty, Islamic State University Maulana Malik Ibrahim 

Malang, 2016.  

Supervisor: Abdul Rahman, S. Ag, M. Hum. 

Key words: Content Analysis, Moral Values, Novel As- Sya’ir. 

Content analysis is a strategy to understand the message of literary works, 

especially to uncover the veils of literary works, such as symbols. With this 

content analysis, the researchers can uncover the moral message contained in the 

novelAs-Syair, Mustafa Lutfi al Manfaluthi’s novel, adaptation from Edmund 

Rustau. Of the explanation, researchers asked two questions relating tomoral 

values in the novel As sya'ir, 1. How the intrinsic elements in the novel As sya'ir 

work of Mustafa Lutfi al Manfaluthi? 2. What moral values contained in the novel 

As sya'ir work of Mustafa Lutfi al Manfaluthi? 

Methods of this study is a qualitative descriptive study. The analysis was 

conducted in three stages, first read the novel As sya'ir work of Mustafa Lutfi al 

Manfaluthi, both examining the intrinsic elements of the novel As sya'ir, and the 

third examines the moral values contained in the novel As-sya'ir work of Mustafa 

Lutfi al Manfaluthi. 

Based on the formulation of the problem that has been mentioned, the 

results of the analysis in this study are, the first, results of analysis of the intrinsic 

elements of As-sya'ir, Mustafa Lutfi al Manfaluthi’snovel which the main 

character named Sreno De BorJork, and a supporting cast that affects five people 

Rokisan, Kristian De Novet, Liproyh, Regent, Viskont De Jais, and the French 

population. The plot is a progressive, and has a two-climax. Most of the 

background of the novel is housed in Battlefields and Bar Bourgeois. Second, the 

results of the analysis of moral values in As- sya'ir, Mustafa Lutfi al 

Manfaluthi’snovel, that there is a moral value between people and himself is to 

maintain self-esteem, and between people and between people or social 

relationships that the brothers morals, morals to society and morals to the state, 

and between man and God that is qona'ah, while the main character in As sya'ir, 

Musthofa Lutfi Al Manfaluthi’s novel are iffah, syaja'ah, fair and wisdom.  
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ABSTRAK 

Wasilatul Bariroh, 12310101, Nilai Moral dalam Novel “As- Sya’ir” karya 

Musthafa Luthfi al- Manfaluti(Kajian Analisis Konten). Skripsi. Jurusan 

Bahasa dan Sastra Arab, Fakultas Humaniora, Universitas Islam Negeri Maulana 

Malik Ibrahim Malang 2016.  

Pembimbing: Abdul Rahman, S. Ag, M. Hum. 

Kata kunci: Analisis Konten, Nilai Moral, Novel As- Sya’ir. 

Analisis konten merupakan strategi untuk memahami pesan karya 

sastraterutama untuk membuka tabir-tabir karya sastra yang berupa simbol, 

dengan analisis konten ini  peneliti dapat mengungkappesan moral yang 

terkandung dalam novel As-Syair karya saduran Mustofa Luthfi al Manfaluthi 

dari Edmund Rustau.Dari pemaparan tersebut, peneliti mengajukan dua 

pertanyaan yang berkenaan dengan nilai moral dalam novel As Sya’ir, 1. 

Bagaimana unsur intrinsik dalam novel As Sya’ir karya Mustofa Luthfi al 

Manfaluthi? 2. Apa nilai-nilai moral yang terdapat dalam novel As Sya’ir karya 

Mustofa Luthfi al Manfaluthi?  

Metode Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Analisis 

dilakukan dalam tiga tahap, pertama membaca novel As Sya’ir karya Musthafa 

Lutfi al Manfaluthi, keduameneliti unsur intrinsik novel As Sya’ir, dan ketiga 

meneliti nilai moral yang terkandung dalam novel As-Sya’ir karya Musthafa 

Luthfi al Manfaluthi. 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka hasil analisis 

dalam penelitian ini ada dua, yaitu pertama hasil analisis unsur intrinsik novel 

novel As-Sya’ir karya Musthafa Luthfi al Manfaluthi yaitu tokoh utamanya 

bernama Sreno De BorJork, dan tokoh pembantu yang berpengaruh ada lima 

orang yaitu Rokisan, Kristian De Novet, Liproyh, Regent, Viskont De Jais, dan 

penduduk Perancis. Alurnya merupakan alur progresif, serta memiliki dua 

klimaks. Sebagian besar latar novel tersebut bertempat di Medan Perang dan Bar 

Borjuis. Kedua, hasil analisis nilai moral dalam novel As- Sya’ir karya Musthafa 

Lutfi al Manfaluthi, yaitu terdapat nilai moral antara manusia dengan dirinya 

sendiri yaitu menjaga harga diri, dan antara manusia dengan antar sesama ataupun 

hubungan sosial yaitu akhlak kepada saudara, akhlak kepada masyarakat, dan 

akhlak kepada negara, dan antara manusia dengan Tuhannya yaitu qona’ah, 

sedangkan akhlak (moral) utama yang terdapat dalam novel As Sya’ir karya 

Musthofa Luthfi Al Manfaluthi ini adalah iffah, syaja’ah, adil dan hikmah. 
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 الفصل األول

 اؼبقدمة
 

 خلفية البحث .أ 
األدب اغبديث يصَت قيادة قوية لنا كصورة عكسية كانت أم تشكيل قيمة 
األخالقية. كما نرى اليوم أن أزمة األخالقية قد انتشرت بتطور الزمان. و ليعدمها 

بأهنم عارفا كيف يغَت يبتكر األدباء األعمال األدبية كتعليم األخالقية للمجتمع ، 
و قال عمر ابن مال أسلوهبا. ا وبتوي فيها و جاألعمال األديب عن الدنيا دب

خطاب عند يورث لقومو "علموا أوالدكم األدب بأنو يصَت الولد اعببان شجاعة". 
القارئ ويصَت دفعا  وقد ظهرت أن األعمال األديب لو قيمة األخالقية لَتيب

 لعايل.ؼبستقبل البلدة ذو روح ا
و قراءة األعمال األديب سَتفع أدب الناس باألخالق الكريبة ، بأن األدب 
ليس للغة اؼبكتوبة أم اؼبألوفة وال للعبة اللغة فحسب ولكن األدب ىو لغة اليت 
تشتمل على معٌت األكرب و يقًتح قيمة الروحية واغبياة بل يبأل إرادة الناس للتبصر. 

درس األخالق باالبتعاد على فبارسة  واألدب يشمل على درس اللسان و
األدب لو فإن 1اؼبذمومة, كما قيل يف حديث النيب: "أدبٍت ريب فأحسن تأدييب".

مستقبل البلدة ، و صار كطريقة مبط يف تدريب  يدورا مهما يف انتشار شخص
 و اػبيايل. لغتاألخالقية بأسلوب 

اػبلق أي أن ورأى مسكويو أن الناس مفطورون و مطبعون على قبول 
فأما مراتب الناس يف  اإلنسان مهيأ فطريا الكتساب الفضائل و مستعد لقبوؽبا.

قبول ىذه األدب اليت ظبيناىا خلقا، واؼبسارعة إىل تعلمها و اغبرص عليها فإهنا  
كثَتة، فهي تشاىد و تعاين فيهمم، وخاصة يف األطفال. و إننا ننتقل بالتأديب 
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ئا, وكل إنسان مستعد لفضيلة معينة فهو إليها أقرب واؼبواعظ إما سريعا أو بطي
ومن بيانو أن اإلنسان لو طريقة أم فطرة فردية يف فهم  2بالوصول إليها أحرى.

 األدب و البالغ األخالق األفضل.  
حضور قيمة األخالقية كدليل يف فهم أية صفة اليت تصَتىا الناس كذايت 

لعريب مصطفى لطفي اؼبنفلوطي ، ىو  األديب مصري اؼبشهور يف أدب ااحملمودة. 
ملخص الرواية األخالقية. واألعمال  كاتب و شاعر و مؤلف األعمال الًتصبة و

األدبية لو وبتوي على األدب اإلنفعايل يف جزء أدب الذوق بأسلوبو اعبميل و 
الغرامي و رواية "الشاعر" ىي احدى من األعمال اؼبلخص ؼبنفلوطي من أديب 

ن روستان. و فيها يشرح عن قصة اغبب للشاعر ، سَتانو دي الفرنسي ، ادمو 
برجروك. وىو الشاعر ذو روح شاعرا خالصا بأخالق عايل و يرضى إلزالة نفسو 
بأن هبتنب الدنيا من الظلم و يضغة حبو لفرح شخص أخر. فهذه الدواعي 

 الباحثة إىل اختيار موضع رواية "الشاعر".
وايتو بكثرة تعليم اغبياة يف توصية من وقد ألف مصطفى لطفي اؼبنفلوطي ر 

شخص الرئيسي الذي يدور كالشاعر ، كيف يتخذ موقف كشاعر بروح شاعرا 
خالصا و يشرع حقيقة اغبب فيجعلها كعربة كميلة للمجتمع ، وىذه ىي الرواية 

بأغراض مبنية روحية بكثرة قيم األخالقية. لذلك ستهدي الباحثة عما يتعلق 
بقيمة األخالقية يف رواية "الشاعر" ؼبصطفى  سالتو للقارئاؼبؤلف يف ايصال ر 

 لطفي اؼبنفلوطي بتحليلية اؼبضمونية. 
لفضيلة ايم األخالقية يف رواية "الشاعر" ربتوي على األخالق الفضيلة، فالق

ذو موقف بسيط و يفتكر األىل و البلدة و  )فبارسة بأخالق ؿبمودة( ىي
اجملتمع. مبو يف قلبو أن اػبلق هبب أن يعمل عمال صاغبا على كل ـبلوق". و كما 

صور فيها عن حوادث الشخصيات يف رواية ؼبصطفى لطفي اؼبنفلوطي تتتكون 
                                                           

الرياض: وززارة التعليم العايل  األخالق بُت مدرستُت السلفية والفلسفة )مسكويو و ابن قيم مبوذجا(.عبد هللا بن ؿبمد العمرو.  0
 . 152. 0224جامعة اإلمام ؿبمد بن سعود اإلسالمية، 
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( حىت تصَت كعربة الفضيلةبأنواع اؼبشكلة اغبياة و كيف وبلوهنا بطرقهم األفضل )
و اختارت الباحثة اؼبوضوع ؽبذا البحث على وىو "القيم األخالقية اغبياة للقارئ. 

يف رواية "الشاعر" ؼبصطفى لطفي اؼبنفلوطي بدراسة ربليلية مضمونية. ومن أحوال 
اغبديثة يف الرواية زبص على قيم األخالقية ، و يبدى حبضور حب الشاعر 

ن تقيم اؼبوضوع ليسهل القارئ يف افهام قصد الرواية و تظن الباحثة بأاػبالص 
 ومغزى على مؤلفها.

توي عما يتعلق بأغراض اؼبؤلف يف  رواية "الشاعر" ربترى الباحثة مع أن يف
ايصال رسالتو للقارئ وىي قيم األخالقية الشاعر. و من بيان السابق قد ظهرت 

رائعة قيم األخالقية البأن فيها يتضمن على أن ىذه الرواية يسًتعي للتحليل 
القارئ لبيان السبيل لتحصيل الكمال اػبلقي للناس و لتعليل  يبتهذيب األخالق

 نسج معٌت من اغبب اغبقيقي للشاعر. عن إحساس النفس و لتوصل و ت

 أسئلة البحث .ب 
 اعتمادا على خلفية البحث السابقة قدمت الباحثة أسئلة البحث يف اآليت: 

 رواية "الشاعر" ؼبصطفى لطفي اؼبنفلوطي؟كيف عناصر الداخلية يف  .1
 ما القيم األخالقية يف رواية "الشاعر" ؼبصطفى لطفي اؼبنفلوطي؟ .0

 
 أىداف البحث .ج 

 انطالقا من أسئلة البحث السابقة فإن أىداف البحث يف اآليت: 
 وصف عناصر الداخلية يف رواية "الشاعر" ؼبصطفى لطفي اؼبنفلوطي. .1
 رواية "الشاعر" ؼبصطفى لطفي اؼبنفلوطي.وصف القيم األخالقية يف  .2
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 فوائد البحث .د 

ولكل البحث ىناك فوائد ورأى الباحثة أن كثَت من فوائد كبَتة من ناحية نظرية 
وكان  وتطبيقية يف تطوير أراء القارئ عن قيم األخالقية خاصة يف حبث األدب العربية.

 الفوائد يف ىذا البحث كما يايل:
 الفوائد النظرية .1

ومن ناحية نظرية ترجو الباحثة أن يفيد ىذا البحث يف زيادة علوم عن دراسة ربليلية 
 رواية و تطوير اللغة العربية وأدهبا. الأدب العريب والسياما يف ربليل اؼبضمون يف 

 الفوائد التطبيقية .2
تطور ومن ناحية تطبيقية ترجو الباحثة أن يفيد ىذا البحث يف تزيد إرادة القراءة عن 

إلفهام اجملتمع بالقيم األخالقية األفضل وليكون مرجعا قيمة األدبية للقارئ و 
 الصالحهم.

 
 الدراسات السابقة .ه 

عرفنا اليوم أن البحوث العلمية قد جرت منذ زمان طويل يف اعبامعات و كثَت من 
البحوث والتجريبات عن القيمة األخالقية. و البحث الذي كتبت الباحثة يف ىذا 
البحث ربت اؼبوضوع "القيم األخالقية يف رواية "الشاعر" ؼبصطفى لطفي اؼبنفلوطي 
)دراسة ربليلية مضمونية(" مل يبكن مبحوثا يف أي جهة. ومن الدراسات السابقة اليت 

 تتعلق باؼبنهج  ذكرنا من البحث اعبامعي كما يلي:

ي اؼبنفلوطي ، ربت اؼبوضوع "رواية "الشاعر" ؼبصطفى لطف 0226يت ، انور حي (1
يف شعبة اللغة العربية وأدهبا كلية اآلداب )دراسة ربليلية يف اؼبوضوع والشخصية(" 

( 1جامعة سونان كاليجاكا اإلسالمية اغبكومية جوكجاكارتا. وأسئلة حبثها ىي )
( كيف الشخصية وخلق 0ؼبصطفى لطفي اؼبنفلوطي؟ )ما اؼبوضوع يف "الشاعر" 
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( كيف العالقة بُت 1لطفي اؼبنفلوطي؟ ) ؼبصطفى"الشاعر" الشخصية يف 
منهج البحث ؼبصطفى لطفي اؼبنفلوطي؟. "الشاعر" اؼبوضوع والشخصية يف 

ونوع البحث اؼبستخدم ىو  (Content Analysis)اؼبستخدم ىو البحث النصى
وأما نتيجة البحث ىنا ، توجد معٌت . Library Reseach)حبث مكتيب )

بناء ىدف الرواية اليت ذبمع أي تستلخص يف  الشخصيات أهنم وبمل اؼبؤلف يف
 ذات اؼبوضوع ، فالعالقة بينهما وبصل قصد باحثة يف ان يفشى معٌت كلي.

ربت اؼبوضوع "القيم األخالقية يف شعر الشافعي ،  0211مرسودين  بوكيع ،   (2
يف شعبة اللغة العربية يف ديوان الشافعي لعبد الرحيم )دراسة ربليلية مضمونية(" 

ا كلية اآلداب جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمة اغبكومية ماالنج. وأدهب
( ما القيم األخالقية يف شعر الشافعي يف ديوان الشافعي 1وأسئلة حبثها ىي )

 (Content Analysis)لعبد الرحيم؟. منهج البحث اؼبستخدم ىو البحث النصى
وأما نتيجة البحث . Library Reseach)ونوع البحث اؼبستخدم ىو حبث مكتيب )

ىنا أن كتاب ديوان الشافعي يتضمن على القيم األخالقية يف أخالق الناس لربو 
ع هلل. و د ويتصور يف القناعة و التوكل و حب هللا و التقوى و الرجاء و التوا

أخالق الناس للناس على وىي: األخالق للرسول و األخالق الناس لنفسو و 
جتمع و األخالق للوطن. فاألخالق احملمودة يف األخالق للجار و األخالق للم

ديوان الشافعي ىي القناعة و الصرب و التوكل و التقوى و اغبياء و أما األخالق 
 اؼبذمومة فيها ىي اغبسد و الغيبة و الطمع.

ربت اؼبوضوع "القيم األخالقية يف رواية ،  0212فجار بريانتا ىاري نوكراىا ،  (3
اللغة اإلندونيسي يف شعبة راسة ربليلية مضمونية(" "الرجع" لليال س جوداري )د

(  1كلية اآلداب و الفن جامعة اغبكومية ماالنج. وأسئلة حبثها ىي )و أدهبا  
( أيبا عناصر  0رواية "الرجع" لليال س جوداري؟ )كيف قيمة األخالقية يف 

( كيف  1كوسيلة ابالغ قيم األخالقية يف رواية "الرجع" لليال س جوداري؟ )
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منهج البحث فية ابالغ قيم األخالقية يف رواية "الرجع" لليال س جوداري؟. كي
ونوع البحث اؼبستخدم ىو  (Content Analysis)اؼبستخدم ىو البحث النصى

وأما نتيجة البحث ىنا ىي األول قيم . Library Reseach)حبث مكتيب )
األخالقية عن عالقة بُت الناس بربو فهو الشكرإىل هللا  و عالقة بُت الناس بنفسو 
فهو الندامة و عالقة بُت الناس بالناس األخر يف بيئة اإلجتماعي فهو اإلىتمام. 
و الثاين عن عناصر الرواية كوسيلة ابالغ قيم األخالقية فهو الشخصية بصفة 

كيفية ابالغ قيم األخالقية يف الصديق و رأي صايف و الشكر. و الثالث عن  
الرواية فهي ابالغ اؼبباشرة من الشخصية أما ابالغ غَت اؼبباشرة من اغبوادث. 
فالقيم األخالقية يف ىذه الرواية ىي عما يتعلق باغبرية و معٌت كإندونيسي ، 

مل و فرح عندما يرد مكان مرسى ومعٌت كليمة الرجع فالرواية ىو الرجع كحال مؤ 
 لعوج ، و  األخر عن كليمة الرجع دبعٌت كعملية ذكر اؼباضى.

القيم األخالقية يف رواية "الشاعر"  ىناك التساوي والفرق بُت ىذا البحث "
" والبحوث السابقة. يساوي ؼبصطفى لطفي اؼبنفلوطي )دراسة ربليلية مضمونية(

ؼبوضوع "القيم األخالقية يف ديوان الشافعي ربت اىذا البحث بالبحث ؼبرسودين 
ربت . و لفجار بريانتا ىاري نوكراىا لعبد الرحيم )دراسة ربليلية مضمونية("

اؼبوضوع "القيم األخالقية يف رواية "الرجع" لليال س جوداري )دراسة ربليلية 
 مضمونية(".

ع إما الفرق بُت ىذا البحث والبحوث السابقة يف موضوع البحث ، موضو 
شعر الشافعي يف ديوان الشافعي لعبد الرحيم، ( 1البحوث السابقة كما يلي: )

( رواية "الرجع" لليال س جوداري. إما موضوع ىذا البحث ىو رواية "الشاعر" 0)
رواية "  يت ربت اؼبوضوعاؼبصطفى لطفي اؼبنفلوطي. و إما البحث لنور حي

يف اؼبوضوع والشخصية(" "الشاعر" ؼبصطفى لطفي اؼبنفلوطي )دراسة ربليلية 
ولكن ىبتلف يف متساوي هبذا البحث يف موضوع البحث ىو رواية "الشاعر" 
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اؼبوضوع والشخصية و العالقة بينهما فَتواية "الشاعر" عن  يتانور حيحبثو. تبحث 
القيم األخالقية يف رواية . إما الباحثة تبحث عن ؼبصطفى لطفي اؼبنفلوطي

" اعتمادا على تلك الدراسات السابقة، رأت لوطي"الشاعر" ؼبصطفى لطفي اؼبنف
القيم األخالقية يف رواية "الشاعر" ؼبصطفى  الباحثة أن البحث ربت اؼبوضوع "

 "مل يبحث من قبل.لطفي اؼبنفلوطي )دراسة ربليلية مضمونية(

 منهج البحث .و 
البحث استقصاء منظم يهدف إىل إضافة معارف يبكن توصيلها والتحقق من 

وأما اؼبنهج ىو الطريقة أو األسلوب الذي  3طريق اإلختبار العلمي.صحتها عن 
ينتهجو العامل يف حبثو أو دراسة مشكلتو والوصول إىل حلول ؽبا أو إىل بعض 

 اؼبنهج ما يتعلق يف ىذا البحث ، وىي كما يلي:ف 4النتائج.
 نوع البحث .1

 Library)ىي الدراسة وصفية من اؼبكتبية  الدراسة من حيث نوعهاكانت 

Research) .و يف الدراسة لتناسب باألنظمة والبيانات اليت ربصل ؽبا بيان اؼبكتوبة
اؼبكتبية تنفع الباحثة عُت اؼبكتبية غبصول البيانات أي ربدد حبثها يف مواد اؼبكتبية 

و الدراسة اؼبكتبية ىي نشاط اؼبتعلقة ببحث صبع البيانات اؼبكتبية و 5فحسب.
 بالتجهز اؼبادة البحث.القراءة و التقييد 

 
 
 
 

                                                           
 . 11(, 1774)اإلسكندرية: مكتبة مطبعة اإلشعاع,  مناىج البحث العلميعبد هللا ؿبمد الشريف.  1

: )اإلسكندرية مناىج البحث العلمي يف الفكر اإلسالمي والفكر اغبديثعبد الفتاح ؿبمد العيسوي و عبد الرضبن ؿبمد العيسوي. 2
 .11, (1775-1774دار الراتب اعبامعية, 

5
Mestika Zed. Metode Penelitian Kepustakaan.Ed. 2.  Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008. 1. 
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 مصادر البيانات .2
. واإلعالم أو البيانات يفرق 4اؼبصادر البيانات ىي فاعل من حاصل البينات

على أصولو وىي البيانات الرئيسية و البيانات الثناوية، فاؼبصادر البيانات تتكون 
 5من البيانات الرئيسية والبيانات الثناوية ، كما يايل:

 األساسيةالبيانات ( أ
لبيانات األساسية ىي البيانات اليت ربصل من مصدرىا أي يلحظ و ينقل ااؼبصادر 

لبيانات يف ىذا البحث مأخوذة من رواية "الشاعر" ؼبصطفى لطفي األول مرة، فاؼبصادر 
 اؼبنفلوطي.

 البيانات الثانوية( ب
لبيانات الثناوية ىي البيانات اليت الهبهدىا الباحثة فردا اعبمع البيانات ااؼبصادر 

لبيانات الثناوية يف ىذا فايف حبثها كمثل من اؼبكتب اإلحصائي و اجملالت وغَتنبا. 
 . ومنها:البحث مأخوذة من اؼبراجع اؼبتعلقة بالعلوم أو النظريات قيمة األخالقية

 : أمزاح: جاكارتا0225يف نظر القران، ياتيمن عبد هللا، تعليم األخالق  -1
 : نوانسا: باندونج0223م. صاغبُت و م. رشيد أنوار، أخالق تصوف،  -0
 : أوميندا: جاكارتا.1722ىامكا، فلسفة اغبياة،  -1

 طريقة صبع البيانات .3
وقال جاطرين مارشال   8ستستخدم الباحثة الطريقة عبمع البيانات بالدراسة اؼبكتبية.

أن مناىج   Chaterin Marshall dan  Gretchen B. Rossmanو كرهبُت ب، روظبان 
األفضل اليت تستعملها الباحث الكيفي عبمع البيانات يف حبثو ىي بأنواع الريقة، ومنها 

                                                           
6
 Suharsimi, Arikunto. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi revisi IV. Yogyakarta: 

Rineka Cipta, 1998, 114. 
7
Marzuki. Metodologi Riset.Yogyakarta: Prasetia Widia Pratama Yogyakarta, 2000. 55. 

8
Basrowi dan Suwandi. Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rineka Cipta, 2008. 158. 
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كما قيل ويبَت أن ربليل اؼبضمون ىو 9مالحظة باإلشًتاك و اؼبقابلة و حبث اؼبكتبية.
10هج البحث  الذي ينفع الكتب أو الوثيقة لإلستنتاج الصالح فيو.اؼبن

 طريقة ربليل البيانات .4
وبعد أن مت صبع البيانات هبيء دور التحليل الستخالص النتائج منها، وىذه ىي 

أما ربليل و  طريقةربلياللبياناتفىهذاالبحثهيكيفيةوصفيةالبيانات. وكانت  عملية لًتتيب
. ولتبحث (Analysis Content)البحث اؼبستخدم ؽبذا البحث ىو ربليل مضمون 

مضمون ؼبصطفى لطفي اؼبنفلوطي فاستخدم الباحثة لتعرف القيم فيو اليت تتعلق عن 
كمعلمة رئيسية H.D Lasswellو تعريف لالزويل .أي األخالق احملمودة األخالق الفضيلة

ربليل اؼبضمون ىو أسلوب يهدف إىل الوصف الدقيق  ميزت تطور ربليل اؼبضمون أن
وىو سًتاتيجية ليعرب عن توصية  11.واحملايد ؼبا يقال عن موضوع معُت ويف وقت معُت

 12األعمال األدبية بقصد صناعة عقد أي خالصة اليت حصل من التعرف والتفسَت.
البحث, بأن ص و الباحثة كوسيلة يف ة اؼبستخدمة يف ىذا البحث ىي النوأما األدا

دور الباحثة يف البحث الكيفي كاؼبخطط و العامل صبع البيانات و التحليل و اؼبفسر 
ويقوم ىذا التحليل على استخدام 13البيانات و كاؼبقرر قيمة )اغباصل( ربليلها.

االستدالل االستنباطي للمعاين أو األفكار أو السمات بأسلوب موضوعي 
اؼبعاين أو األفكار أو اؼبوضوعات الواردة يف نص  ومنهجي.وكأدة اليت تسعى إىل إحصاء

 والقيام بتصنيفها.
 
 

 وأما اػبطوات اليت تستخدم الباحثة يف ربليلها كما يلي:
                                                           

9
Andi Prastowo. Menguasai Teknik-Teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif. Jogjakarta: Diva 

Press, 2010.  20 
 .010نفس اؼبرجع،  12
 . 10(،  1771 مطبعة النجاح اعبديدة،. )اؼبغربية: ربليل اؼبضمون ومنهجية البحثأضبد أوزي.  11

12
Suwardi Endraswara. Metodologi Penelitian Sastra. Yogyakarta: 2008, 161. 

13
Moleong. Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007, 168. 
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 تقرأ الباحثة رواية "الشاعر" ؼبصطفى لطفي اؼبنفلوطي  -1
 الباحثة النص يف رواية "الشاعر" اليت تتضمن على عناصر الداخلية.لل رب -2
ربليل عن لل الباحثة رواية "الشاعر" اليت تتعلق باؼبوضوع ىذا البحث وىو ورب -3

"القيم األخالقية يف رواية "الشاعر" ؼبصطفى لطفي اؼبنفلوطي" بتحليل 
 ث.ليتناول الباحث عن أىداف اؼببح اؼبضمون
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 الفصل الثاين

 اإلطار النظري
 

 ربليلية مضمونية مفهوم .أ 
ربليل اؼبضمون يكتسي اليوم طابع العمومية، وىو من التقنيات اؼبنهجية 

 1723الواسعة اإلنتشار و الكثَتة اإلستعمال يف كثَت من البحوث. ويعترب عام 
أن ربليل  H.D Lasswellمعلمة رئيسية ميزت تطور ربليل اؼبضمون، ورأى الزويل 

يد ؼبا يقال عن موضوع معُت اؼبضمون ىو أسلوب يهدف إىل الوصف الدقيق و احملا
ويف وقت معُت. وأما كلوز كربندوف يرى يف كتابو )ربليل اؼبضمون مقدمة منهجية( 

أن ربليل اؼبضمون يعد أحد األساليب البحثية اليت  1762من أحدث الكتب 
تستخدم يف ربليل الواد األعالمية هبدف التوصل إىل اإلستدالالت واستنتاجات 

 14لة إعادة البحث أو التحليل.صحيحة ومطابقة يف حا
ويعرف ىولسيت إن ربليل اؼبضمون حبث يسعى إىل اكتشاف عالقات ارتباطية 
بُت اػبصائص اؼبعربة يف أي مادة اتصالية عن طريق التعرف على ىذه اػبصائص 
بطريقة موضوعية و منهجية. وأما تعريف باركوس إن لفظ ربليل اؼبضمون يستخدم 

العلمي للرسائل االتصالية، وىذا األسلوب العلمي يتطلب أن للتعبَت عن التحليل 
 15يكون التحليل فيو دقيقا و منهجيا.

وإذا حاولنا عن فهم ربليل اؼبضمون فكثَت من التعاريف وقصد تقريب مهومو. 
و يفهم األعمال ويستخدم الباحثُت بو ليفشي  تحليل األدبية اعبديدةويكون ك

الظاىر للمادة اإلعالمية دراسة كمية وموضوعية  األدبيو يتميز بدراسة احملتوى
ومنهجية.والقيام بتحليل اؼبضمون يعٍت تفكيك وثيقة معينة إىل وحدات لو معٌت 

 غبصول رسائل من اؼبؤلف للقارئ.
                                                           

14
 .1993.12النجاحالجديدة،مطبعة:المغرب.تحلياللمضمونومنهجيةالبحث.أحمدأوزي

15
 .11.نفسالمرجع
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ومن ؾبال استخدام لتحليل اؼبضمون كما اتسع اليوم لو اتساعا كبَتا ، ومل 
بق عليها عند ظهوره أول األمر. يعد يقتصر تطبيقو على حبوث اإلعالم اليت ط

ويرى ىنري و موسكوفتش إن كل ما قيل أو كتب اال وىو قابل ألن يصبح 
موضوعا لتحليل اؼبضمون وىذا يعٍت أن اللغة شرط أساسي من شروط ربليل 
اؼبضمون. غَت أن واقع الدراسات العلمية اليت اقبزت باستخدام ربليل اؼبضمون يف 

ىذا الرأي و الوقت واغباضر، تبُت أن ؾبال استخدام اؼبدة الفاصلة بُت صدور 
( ؾبال اللغة 1ربليل اؼبضمون ؾبال أوسع من ىذا بكثَت. واجملاالت عديدة فو ىي 

 16( ؾبال اللغة الغَت مكتوبة والشفاىية.1( ؾبال اللغة الشفاىية و 0اؼبكتوبة، 
 وأما اجملال ؽبذا البحث ىي اجملال اللغة اؼبكتوبة.



 ايةالرو  مفهوم .ب 
األدب, وىو اإلنشاء باللغة الرواية احدى من األعمال األديب أي فن من 

الرائعة و معٌت اغبلو. اللغة الرائعة أي جعل األثر و يسلى القارئ وأما معٌت اغبلو 
وقال ويليك و ويرين يراه بأن األدب ىو كل  15أي ينفع و يتضمن قيمة الًتبية.

شيء مكتوبة أم مطبوعة أي كل شيء الذي مكتوبة عن علم الطب و علم 
اإلجتماعي وغَت ذلكو وبد دبعٌت عمل األدبية و األدب يعناه بفن األديب نراه كعمل 

 16اػبيال.
قبلما نعرف عن الرواية علينا أن نعرف ونفهم ما ىي القصة, بأن الرواية 

حدى من جانبها. وللقصة معنيان أحدنبا السرد واإلخبار على فن األديب الذي ا
هبعل ؽبا )تركيبا معينا تتحرك حاللو الشخضيات تنمو اغبوادث, وتًتابط العناصر 

                                                           
16

 .1993،22مطبعةالنجاحالجديدة،:المغرب.تحلياللمضمونومنهجيةالبحث.أحمدأوزي
17

 Rohinah M. Noor. Pendidikan Karakter Berbasis Sastra. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011, 17. 
18

 Wiyatmi. Pengantar Kajian Sastra.Yogyakarta: Pustaka, 2006, 14. 
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القصصية على خطة اؼبقصودة, وتدبَت احملكم من خارج حياة القصة نفسها, أي 
 19بقصد من القاص وتدبَته و وعيو(.

من األنواع القصة فهناك قصة اغبادثة وقصة الشخصية وقصة  و من كل نوع
الفكرة و قصة البيئة وغَت ذالك. وأما من حيث الشكل واؼبظهر فأشهر أنواع القصة 
أربغة : الرواية و القصة و األقصوصة و اغبكاية, فالرواية احدى منها و الرواية تقابل 

التأثَت, سبثلها عدة شخصيات فهي ؾبموعة حوادث ـبتلفة Romanيف الفرنسية كلمة 
على مسرح اغبياة الواسع, شاغلة وقتا طويال من الزمن. ويعتربىا بعض الباحثُت 

و من أكثر عمل األديب 20الصورة األدبية النثرية اليت تطورت عن اؼبلحمة القديبة.
يعملو األدباء, أحد منو رواية. الرواية كقصة لو مستوى وبكل ىذه اؼبستوى نستطيع 

حثو يف بعض الناحية, مثل الشخصية و الناص فيها و الصراع النفس وغَته. ان نب
 وكل ىذا البحث ليفهم كم من فهم القارئ يسًتعيها. 

ليفهم الرواية أكيد أن القارئ لو استجابة و طريقة و شعور اؼبتنوعة عن فهم 
شاعر" معٌت خبيال عند قراءة, يف قراءة رواية مصطفى لطفي اؼبنفلوطي باؼبوضوع "ال

مثال, يقص فيها عن الشاعر بلطيفة النفس يقتنع مفقودا ألن هبتنب الدنيا من 
الظلم و هبتنب حبو لفرح الناس, وكل ما يقع فيها هبعل سلك النفس الشاعر يتأمل 

 حىت تقوم صراع يف نفسو.
أن كلمة   1736 األنواع األدبيةيف كتاب M. I’abbee. Ci Vincentوقال 

وترادف بكلمة قصة يف لغة  Romanالروايةيف القرون الوسطى عند الغربيُت يسمى 
شعبية أو رومانية )يعٍت اللغات اؼبشقة من الالتينية كالفرنسية واإليطالية(. و تطلق 
على كل قصة خيالية كانت أم حقيقية, شعرا كلنت أم نثرا. ويف ىذه القرن مل تأخد 

ا إال يف القرن السابع عشر, حُت ظهرت يف فرنسة رواية معٌت أدبيا خاص
م ؼبؤلفها أونوريو دورفيو, الذي اتتح هبا عهدا جديدا للرواية  1512)عشًتوت( 

                                                           
 . 5. 1737. بَتوت: دار الشرق اعبديد, فن القصةأضبد أبو سعد.  17

 .03نفس اؼبرجع، 20
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الفرنسية ووضع فوق ذلك القواعد اليت ظلت تتبع إىل زمن طويل يف التأليف 
 الروائي.

جية من ويف قرن التاسع عشر أصبح القرن الذي استمد خصوصياتو اؼبنه
فبارسة الرواية, وعرف بافسم اؼبشَت باشتقلقو إىل انتساب ذلك العصر األديب أصالة 
إىل فن الرواية ونعٍت بو عصر رومنتيك. اقول حىت أصبح أدب الرواية يف ىذا العصر 
أدبا لو شكلو الفٍت اػباص, وكتابو اؼببدعون الذين يبدأوا ينافسون الشاعر اؼبسرحي 

العميق لإلحساسات والعواطف واألخالق والعادات, ويصيغون يف التحليل الدقيق 
بل من  -كما جرت العادة يف اؼباضي-شخصياهتم ال من دخان, وال فبا ألفو اػبيال

كائنات ؾبسدة حية ؽبا ما لنا من شعور وإحساسات, زبتلج هبا روح العصر, وترى 
عو فبا جعل األدب فيها كل اجملتمع يتحرك أمامنا ويبيد دبختلف طبقاتو وسائر أوضا

الروائي يقطع بذلك شوطا بعيدا تصبح فيو الرواية ىي أدب العصر وملحمة شعوبو 
 اغبديثة.

و الرواية اليت ستبحث هبا الباحثة ىي الرواية العواطف اليت تتناول قصة أو 
مغامرة من مغامرات القلب و رواية "الشاعر" ىي رواية اليت تقدم العطيفة ليعرب 

فالعطيفة ىي احدى من عناصر األدب اؼبهمة، و ىذه الرواية اؼبلخص عناصر فيها. 
ؼبصطفى لطفي اؼبنفلوطي من أديب الفرنسي، أدمون رستان دبذىب الغرامي 
فاؼبناسب بكون اؼبذىب بأن أول مرة يقوم اؼبذىب الرومانتطقي أي الغرامي ىي يف 

 21قرن تاسعة عشرة بالفرنسي بعد ثروة الفرنسي.

 الداخلية الرواية عناصر .ج 
قبلما نعرف عن قيم األخالقية ؽبذه الرواية، ستعرف الباحثة بابتداء حبثها بتحليل 
عما يتعلق بالرواية حىت يسهلها يف احباث قيمة األخالقية وىي ربليل عن  عناصر 
الداخلية. والرواية كأعمال األدب اػبيايل وتبٌت على عناصر القصة، وىذه العناصر 

                                                           
21

  Akhmad Muzakki. Pengantar Teori Sastra Arab. Malang: UIN MALIKI Press. 2010, 140. 
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خلي و عناصر اػبارجي، وأما ستبحث هبا الباحثة ىي يف تشكل على عناصر الدا
 22عناصر الداخلية ، ومن بياهنا كما يايل:

عناصر الداخلية ىي العناصر اليت تقيم هبا األعمال األديب كعناصر )اؼبباشرة( كان 
متبع يف اقامة األعمال األديب، ومنها: القصة أي الرواية و اغبديثة و األخدود و 

ضوع و األرضية و نظر القصة و األسلوب و غَتىا.ولدراسة ىذا البحث الشخصية و اؼبو 
ربدد الباحثة العناصر الداخلي من العنصر الشخصية و األخدود و األرضية و نظر 

 القصة. 
 اؼبوضوع أو الفكرة .1

اؼبوضوع ىو أساس القصة أو رأي العام من الرواية، واؼبوضوع يسمى بالرأي 
الرئيسي أو ىدف الرئيسي. وسينتشر مؤلفها بأساس القصة مث يثبت القارئ 

القارئ بأن اؼبوضوع الرئيسي فيها أي اؼبوضوع الذي وبتوي على كّلّية القصة. 
واؼبوضوع اؼبؤلف هبا.اليتنعم بالقصة فحسب، ولكنو يبحث عن معٌت فبا يقصده 

يسمى برأي و فكرة و نظر اغبياة اؼبصنف من بداية صناعة األعمال األديب، بأن 
األدب كصورة عاكسة حياة اجملتمع فاؼبوضوع الذي يقصده اؼبصنف فيها متنوعة 
وىو يشمل على قيمة األخالقية و األدب و الدينية و اإلجتماعية والثقافة وغَت 

 23ذلك.
ة ىبتار و يرفع مسائل اغبياة كاؼبوضوع ألعمال األديب كان مصنف الرواي

اؼبناسب بالعربة و اؼبراقبة بالبيئة، واؼبوضوع يتعلق باؼبعٌت )العربة( اغبياة و كل مسئلة 
و عربة اغبياة أكثر هبا ترفع على األعمال األديب اػبيايل و تشتمل من العربة الفردية  

م مل تصل إىل اغببيب و الوالد و العائلة و كانت أم اإلجتماعية ىي احملبة )اؼبتصل أ
  24الوطن و الدينيية و اػبيانة و البطولة و العدل و الصالح وغَت ذلك.

                                                           
22

Burhan Nurgiyantoro. Unsur Pembangun Fiksi. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 

1998, 66. 
23

Zainuddin, Fananie. Telaah Sastra. cet. 1.Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2000. hal, 

84.  
24

 .11نفس المرجع.  
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 ( Plot)اغببكة  .0
كما اغببكة  يسمى بعملية القصة من ناحية اإلجراءات و اغبالة و  اغببكة

ربدثت على الشخصيات يف الرواية. وىو يشمل على عالقة بُت اغبوادث السبب 
والعاقبة، وليثبت األحداث علينا أن نبحث نقطة الًتكيزي يف القصة. يشتمل على 
عناصر القصة، كما قيل ستانطون أن األحداث ىي الرواية اليت ربتوي على دور أم 
ترتيب اغبوادث. وكل منها يرتبط بسبب مسبب القصة أي حادثة واحدة تسبب 

 أحداث أخرى.من حادثة أخرى. وكل األحداث ما قامت إال بسبب 
كان انتشار اغببكة يف الرواية ثالثة عناصر اؼبهمة اليت تؤثرىا وىي اغبادثة و 

)اإلجراءات(  actionالصراع و قمة الصراع. األول اغبادثة، يف لغة اإلقبليزية يسمى 
)اغبادثة(. اإلجراءات ىي عمل الذي يعملو الشخص يف الرواية مثل eventو 

و أما اغبادثة ىي أحوال الذي يصيبو الشخص يف الضرب و الغضب و احملبة ، 
 الرواية عن شيء يف خارج عملو مثل حادثة يف العامل: السيل و اإلنفجار و غَتنبا.   

 meredith danوالثاين الصراع، و ىو اغبادثة اؼبهمة يف انتشار اغببكة. و قال 

fitzgerald  أن الصراع ىو شيء ما بفطرة غَت سرور اليت ربدثت يف الرواية ، و أما
شكلو ينقسم على قسمُت ونبا الصراع اػبارجية و الصراع الداخلية. الصراع 
اػبارجية ىو الصراع الذي ربدث بُت الشخصية حبادثة غَت نفسها بالبيئة العامل  

صراع الذي ربدث يف القلب أم كانت أم البيئة البشر. و أما الصراع الداخلية ىو ال
النفس الشخصية يف الرواية أي أن الصراع الذي يصيبو الشخص بنفسو ، ومثال منو 
الصراع الذي يقع بسبب يف اختالف بُت إرادتُت و عقيدتُت و اإلختيار اؼبختلف و 
غَت ذلك. و الثالث الِذرَوة ، يرى ستانطون أن الذروة ىي عند يكون الصراع يصل 

 األعلى ومل يستطيع أن يبتعد عنو.على دور 
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كانت اغببكة تنقسم على ثالثة دور وىي دور األول و دور الثاين و دور 
الثالث. و أما دور األول يف الرواية يسمى بدور اعًتاف القصة و وبتوي على 
اؼبعلومات اؼبهمة متعلقة يف كل أحوال يقص لدور التايل ، و اؼبثال: اعًتاف اػبلفية 

ؼبكان و حالة العامل و يستخدم أيضا اؼبؤلف يف اعًتاف الشخصيات فيها و أظباء ا
بأن يوصف عن البدنية كانت أم الشخصياهتا. و أما دور الوسطى يف الرواية يسمى 
بدور خالف أي يصور الصراع الذي يظهر يف دور السابقة ، و أما يف دور األخر 

 ة القصة.فيها يصور حادثة كسبب من الذروة و وبتوي على هناي
 
 
 
 
 
 

إذا  اغببكة اؼبستقدمية ىي اغببكة ينقسم على ثالثة أقسام، األول  و اغببكة
كانت اغبادثة بصفة اؼبستقدمية )حادثة قصة األوىل يتبع حبدثة األتية أي مًتتب(، 

ىي العكس من األخدود اؼبستقدمية أي قصة  Flash Backاإلرذبائية اغببكة والثاين 
اليبدأ من دور األول بل يبدأ من دور الوسطى أم األخر مث تستمر إىل دور األول، 

اػبلطية ىي قصة اليت ترتيب حادثها يبدأ من دور األول إىل دور اغببكة والثالث 
 25الوسطى أم أخر مث يقص لثانية مرة من دور األول.

اؼبستقدمية اغببكة ومن حبث السابق فقد واضح أن األحداث لو ثالثة أقسام: 
اإلرذبائية ىي يبدأ من  فاغببكةاليت فيها تقوم الرواية مًتتيب من الوقت واألحداثها 

اػبلطية ىي قصة اليت اغببكة دور الوسطى أم األخر مث تستمر إىل دور األول وأما 

                                                           
25

Burhan Nurgiyantoro. Teori Pengkajian Fiksi. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 1998, 

120. 

 البداية
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من دور األول إىل دور الوسطى أم أخر مث يقص ترتيب حادثها اختالطا، مثال يبدأ 
 لثانية مرة من دور األول.

 الشخصية .1
الشخصية ىي عاملة و طبيعة الشخصي يف القصة أو الرواية. والشخصية ؽبا 
دورا مهما يف اقامة الرواية وىي تدل على امكان الشخصيات سلوكهم اؼبتنوعة.ويرى 

فبا يقال ويعمل الشخصيات. أبراىم ألن يقدر الشخصيات علينا أن نراىا 
والشخص الذي تقدم اؼبصنف األعمال اؼبسرحية يف قصتو سيفسر القارئ بقيمة 
األخالقية، كما يعرب يف أقوال وأعمال الشخصيات فيها. ومن التمييز الشخصية،  

 : 26كما يايل
 الثانويالشخصية الرئيسي و الشخص  (1

و دور مهم يف الشخص الرئيسي ىو الشخص يفضل دوره يف الرواية ول 
الرواية وىو الشخص أكثر فيها يقص كعامل اغبادثة كان أم مسببها. بل يف 
الرواية اؼبعينة وبضر اؼبصنف الشخص الرئيسي على كل اغبوادث حىت سيوجد 
القارئ كل صفحة من الرواية أي موجوده منذ بداية حىت هناية فيها، وكان يف 

ادث أم كل أبواب ولكن اغبوداث رواية األخرى الوبضره اؼبصنف على كل اغبو 
أشد متعلقة للشخص الرئيسي. وأما الشخص الثانوي لو دور ليكمل و ليعضد 

 شخص الرئيسي.
 و الشخصية العدو )اػبصم(البطل الشخصية   (0

و الشخصية العدو البطل والشخصية من ناحية دورىا ؽبا شخصية  
البطل ىي الشخصية معجبة للقارئ بأهنا شخصية مؤدب )اػبصم(، شخصية 

شخصية اػبصم ىي باألخالق و قيمها اؼبناسبة بإرادتو يف اغبياة، أما 
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الشخصية مسبب الصراع ولو كان يسبب من حدوادث اػبارجي أي من كارثة 
 العامل و نظام اإلجتماعي وغَتنبا.

 05(Settingاػبلفية )  .2
 باؼبكان و الوقت والبيئة اإلجتماعية مكاناػبلفية يسمى دبا يتعلق   

اػبلفية و الشخصية و  Stantonاألحداث تقص القصة . وقد صبع ستانطون 
القارئ عما بسبب ىذه األحوال الثالثة اليت ستفهم األحداث على القصة 

و أما من عناصر اػبلفية تنقسم على ثالثة أقسام و  يقصد اؼبصنف يف قصتو.
الزمان و اػبلفية اإلجتماعية، وأما اػبلفية اؼبكان ىي اػبلفية اؼبكان و اػبلفية 

تدل على مكان اليت ربدثت اغبادثة يف الرواية و أما اػبلفية الزمان و تصَت  
مان تتعلق كمخصوص و اؼبثايل اليت ستؤثر اغببكة و الشخصيات. و اػبلفية الز 

بوقت ربدثها اغبوادثة يف األعمال األديب ، و أما اػبلفية اإلجتماعية تتعلق 
 بعملية حياة اإلجتماعية يف اجملتمع فيها. 

من تعريف الشخصات و تصوير العامل و البيئة  تحتوياألعمال األدبيو كان 
لقصة. و حال اؼبكان و العالقة بالوقت وعما الذي يقودىا القارئ بعاطفو إىل ا

وكانت اػبلفية غَت ؿبدود لألحوال فحسب ولكن وبتوي على الطريقة و الثقافة 
 القيم األخالقية. و اإلعتقاد و

 جهة النظر  .3
قرائة األعمال األديب اؼبختلفة يبكننا أن نقابل من مصنف اؼبختلف، بأنو 
نظر كشخصية يف الرواية ويف جانب األخرى نظره القارئ كالقاص أم اؼبصنف 

اية. و جهة النظر يف األعمال األديب يبحث "من الراوى؟، أو من أي موقع الرو 
)من( ينظر اغبادثة يف الرواية؟". والبد على اؼبصنف أن يصنع أم يبدأ قصتو 
باختيار اعبهة النظر للرواية اليت تقصده. واعمال جهة النظر "أنا" أو "ىو" 
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ي ليدور أو ليوصل يشمل على شخصية "أنا" أم "ىي" يف األعمال األديب أ
 28قصد اؼبصنف.

 األمانةأو الرسالة .4
األمانة ىي عنصر اؼبوضوع يف األعمال األديب الذي فيها قيم األخالقية و 
اؼبمارسة و األدب السلوك وبضر هبا اؼبؤلف من الشخصيات القصة، ويسمى 
األمانة بقيمة األخالقية. بأن كل مصنف القصة لو إرادة ألن يعطي شكل اغبياة 
اؼبثايل، واألعمال األديب يشمل على تطبيق األخالقية يف أعمال اليومية 
الشخصيات فيها ورجاءا للقارئ بأن يأخذ حكمة من األمانة أو الرسالة يف 
القصة. فاغبقيقة أن األمانة فكرة أساسية يف صناعة الرواية، ويف ىذا اؼببحث 

 29األفضل أم الفضيلة.ستحلل الباحثة األمانة بنظرية بويا ىامكا عن القيمة 

 قيمة األخالقيةال .د 
 او أقسامه يةاألخالققيمة مفهوم  .0

أدب الذي يستخدم لتقييس شيئ، كما يقدم يف كتاب ة يعًتف دبعيار أم القيم
أن القيمة تتعلق باؼبوضوع وإذا ليس ىناك اؼبوضوع ليقّيمها فال  0226طريق الدين: 

 30ىناك القمة، واؼبوضوع لو القيمة اإلهبايب كانت أم القيمة السليّب معلق من اؼبقيم. 

الضروري و القيمة  القيمة من ثالثة أنواع وىي القيمة اؼبادة و القيمة كانت
ىي كل شيئ اؼبفيد لعنصر الناس وىذه القيمة مناسب بأالت  القيمة اؼبادةالروحية. وأما 

ىي كل شيء اؼبفيد  القيمة الضروريالقياس كبو: الثقل و اؼبطول و الواسع وغَتىم. وأما 
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ة ىي  الروحية ىي كل شيء اؼبفيد لروحيالقيمة للناس يف اعمال الربنامج  و النشاط وأما 
القيمة الدينية و القيمة األخالقية من قدرة الناس و كل شيء اؼبفيد لروحيتهم، مثل 

القيمة الصالح من عنصر العقل الناس. وإن القمة الروحية اليقيم باستخدام األالت 
اؼبقيم كما استحدم القيمة اؼبادة بل يقيم بعقل األدب و بروحية اإلنسانية.  والقيمة تقال  

أو اإلعايارات حسن أم سيأهتا، مث سنستعملها كأساس ىدف الناس  كحاصل القيمة
يف اعمال شيء أم ال يعملو، وإن اغبقيقة الناس لو صفة األخالقي و يبلك قوة لكي 

 11يكون باألخالقي أي لو حياة بالقيمة و السلوك.

"  mosمن كلمة " mores" و كان  moresإن كلمة األخالق من لغة الالتيٍّت "
يسمى باألدب و الشعور الباطٍت و يتجو العمال شيء، وأما يف معجم العام لغة 
اإلندونيسي من و.ج. س فوروادارمنتا لو تعليق أن األخالق ىو مذىب من أعمال 
اغبسنة أم السئة أي األخالق ىو القيم و السلوك اجملتمع يف ترتيب سلوكهم، وىذا كمثل 

وىذا يقصد أن عملو ىبالف بالقيم و السلوك ما نقول أن عمل اؼبرء بال أخالق 
األخالق يف اللغة صفات للنفس الباطنة ، واليت من وأما 10األخالقي اؼبتفق يف اجملتمع.

طبيعتها الرسوخ والثبات. وأهنا خاصة بسجايا النفس وقواىا اليت يبكن وصفها باغبسن 
النفس، هبا يفعل  والقبيح. واألخالق يف اإلصطالح ليحي بن عدي "إن اػبلق ىو حال

اإلنسان أفعالو بال روية وال اختيار، واػبلق قد يكون يف بعض الناس غريزة وطبعا، ويف 
 11بعضهم ال يكون إال بالرياضة واإلجتهاد.
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(، و األخالق يسمى كالعبارة moralوكان األخالق أو األدب يسمى باألخالق )
يكون كعادة و ثقافتهم.  يف استالم األعمال كان أم مرفوض يف حياة اجملتمع حىت

األخالق ىو دليل سلوك اعبائز أم غَت جائز لالنسان و أما القيمة يشكل على الدينية 
 34فلذلك األخالق يسمى باألخالق الدينية، واألخالق يقيم هبا فيصَت كأدب الدينية.
ية وكان يف ىذا التحليل اختارت الباحثة  القيمة األخالقية الدينية لتحليل موضوعها روا

 الشاعر ؼبصطغى لطفي اؼبنفلوطي.

وقال أضبد أمُت أن األخالق ىو علم الذي يبُت عن معٌت احملمودة كانت أو 
اؼبذمومة و يشرح عما وجيبة بُت الناس و أغراضو و يدل على سبيل ما يوجب بو الناس. 
أما شيخ حفيظ اؼبسعودي يرى يف كتابو "دروس األخالق" أن األخالق ىو علم الذي 

فيو عن اإلحسان القلب و كافة حاشة. وقال برماوي عماري يف كتابو "مادة  يبُت
األخالق" أنو يرى األخالق كعلم الذي يفيض عن األعمال اغبسنة و األعمال السيئة 

و االستنتاج من ىذه اؼبعاين أن  13اليت يشمل على األقوال و األعمال و صبع بينهما.
غبسنة والسيئة و يشرح عن ملزم الوجيبة وىو األخالق ىو العلم الذي يبُت عن معٌت ا

 دليل لألعمال.

وكان يف دئرة اؼبعارف يقال أن األخالق ىي صفات اإلنسان األدبية، أي 
األخالق ىي صفات الناس اليت ضبلها منذ مولوده زرعت يف نفسو. و تلك األخالق 

ة أم الشخصية و مولود باحملمودة كانت أم اؼبذمومة، و يف اؼبوسوعة الًتبية أهنا فطر 
األدب. وأما يف اؼبعجم الوسيط يذكر أن اػبلق حال للنفس راسخة تصدر عنها األعمال 
من خَت أو شر من فَت حاجة إىل فكر و رؤية. وأما رأي الغزايل أن اغبلق عبارة عن ىيئة 
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يف النفس راسخة عنها تصدر اإلنفعال بسهولة و يسر من غَت حاجة إىل فكر و 
 36رؤية.

ونظريتو ىي قيم  القية يف األعمال األديب يتصور عن نظرية حياة مؤلفهاإن األخ
الصالح، وىذا اغبال الذي سَتسلو اؼبؤلف للقارئ، واألخالقية يف القصة عند كيٍت 

( تقصد كنصيحة اليت تتعلق بكذىب األخالقية اليت ستجيدىا القارئ 67: 1744)
ؼبؤلف عن كل مسئلة أم أحوال اؼبتعلقة الذي يعطاه ابقراءتو. و القيم األخالقية كدليل 

مثل الصفة و األدب و التهذيب، وىذه تصَت كما تكون فبثلة يبثل يف  باغبياة
القصةباظهار صفة و أدبو. و كان األعمال األديب يؤلفها اؼبؤلف ليقدم شكل أم مباذج 

يف أدب الشخصيات تناسب حياة مؤلفها و اػبيالية ربتوي على تطبيق األخالقية 
 31بنظريتو.

القيم و ن ئلة اغبياة اؼبتعلقة حبياة اإلنسانوع رسالة األخالقية ذبمع من مسكان 
بُت مسألة الثاين مسألة بُت الناس بنفسو و األول : أقسامثالثة تنقسم على  األخالقية

و كل رواية فيها القيم الناس بربو. بُت مسألة الثالث الناس و األخر يف بيئتهم و
بُت الناس بنفسو  من قيم األخالق مسألةاألخالقية قيمة واحدة كانت أم قيم فيها، وأما 

اغبوف و اؼبوت و الشوق و عزة النفي و واثق من نفسو و  تتعلق بكون النفسي و
وأما مسألة غَت ذلك من صفة اليت تتعلق بنفس الفردي. اإلنتقام و احساسا بالوحدة و 

مثل صديق اػبالص أو اػبيانة و  الناس و األخر يف بيئتهميم األخالق بُت من ق
ينب الزواج و بُت ولد و والده و حب الوطن و كلها اليت اػبيانات و العائلة و عالقة 

مثل قيم بُت الناس برهب من قيم األخالق مسألةتتعلق بتفاعالت بُت الناس. وأما 
 38ة.األخالقية الديني

                                                           
36

Asmaran As. Pengantar Studi Akhlak. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002. 1-2. 
37

Burhan Nurgiyantoro. Teori Pengkajian Fiksi. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 1998. 

320-321. 
38

Burhan Nurgiyantoro. Teori Pengkajian Fiksi. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 1998. 
323-324. 



24 
 

األعمال األديب الذي وبصل هبا القارئ ؽبا معٌت اغبسنة، وإذا يوجد األخالقية يف 
فيها أدب اؼبذمةمة من شخصيات فيها الشخصي اػبصوم كان أم الشخصي البطل فال 
يعٍت اؼبؤلف يشَتىا للقارئ. فإن أدب من الشخصيات كممثل الذي يشكل صفات 

ؤلف ؽبم ألن يأخذ اغبكمة غَت حسنة لكيال يتبع و يتجهها القارئ، لذالك يرجو كل اؼب
 39يف األعمال األديب.

 الفضيلة األخالق .6

 Ethikaإن أول فكرة "الفضيلة" فهي من سؤال أريستوتيليس يف كتابو 

Nechomachea  ومن أسئلتو: "ما من حسنة اإلنسان؟" فاإلجابة منو " ومن حسنة
اإلنسان ىي األعمال الروحي بالفضيلة". ونظرية عن الفضيلة ليس منو فحسب ولكن 
من الفلسفي سوكراطيس و فالطو وغيهما، بأن الفضيلة إجابة عن "أية صفة جعلتو 

علق بأدب األفضل. وقال اإلنسان كذات احملمودة؟ وىي الفضيلة". وىذه الفضيلة تت
أضبد أمُت أن الفضيلة ىي األخالق اغبسنة أي احملمودة، واألخالق كإرادة اؼبمارسة 

أن أفضل األخالق  Smithفبممارسة اإلرادة اغبسنة لو صفة فضيلة. وقد بُت ظبيت 
يتعلق بالسلوك الالئق تعجبو و يطراه. السلوك الذي يشمل الفضيلة الئلقة باإلطراء ألنو 

 40جب. لذلك يصف الفضيلة األفضل واألعلى.مع

أن تقدم العقل ينقسم على قسمُت وىي تقدم  يرى كان عبد اؼبالك كرًن أمر هللا
الذكاء و تقدم العاطفة، و تسمى تقدم العقل باألدب أو الفضيلة و تقدم أدب 

ويفتكر األىل و البلدة و التهذيب. واألخالق الفضيلة ىو اإلنسان ذو موقف بسيط 
تمع. مبو يف قلبو أن اػبلق هبب أن يعمل عمال صاغبا على كل ـبلوق، وينقل من اجمل

                                                           
39

 .322نفس المرجع،  
40

 Abdul Haris. Etika Hamka (Konstruksi Etik Berbasis Rasional Religius). Yogyakarta: LKiS, 

2010. 122. 



25 
 

بالسعادة أم أن الفضيلة ىي الفن يف ابالغ حق السعادة  Leibniztالفلسفي ليبنيسط 
االفراح األخر. و ينقل أراء أريسطوتيليس أن الفضيلة ىي اؼبمارسة بأخالق احملمودة. 

ال الوجيبة على العادة و اؼبمارسة. ويرى فلسفة األخرى وكان الفلسفي يرى أهنا االعم
أن الفضيلة يوجو اؽبمة و اإلرادة القوية على أعمال الكريبة. و من ىذه التعريفات 
يلخص ىامكا أن الفضيلة ىي يضحى القوة ليدل على صحة العقل و يظهر من احملبة 

 41والرجاء.

ن يقطع جهاد الباطن، و أما بيان ىامكا عن البسيط ىو كون الفضيلة بعد أ
جهاد يف اغبياة بُت النفس و الصحة العقل. و النفس يدعو ألن يعمل اإلنسان 
مضارات و بالعكس إن العقل يدعو إىل عمل مفيد. وإذا يفوز العقل فاختار عمال 
مفيدا حىت يكون األفضال، وأما العكس فيصَت كاػببيث. إن اإلنسان الفضيلة يبارس 

بالعقل، وباجتهاده يصَت كاؼبمارسة، كما أن السريق دبمارستو سرق أعمال الذي يدعوه 
وال ىباف بدخول إىل سجن بأنو ذاتو كالسريق فبارستو و دخول السجن كفكرتو من 

يتحدث عن ذات احملمودة و ذات اؼبذمومة، وأما اغبدث من ومسألة األدب عنده  قبل.
وؽبذا مبحث بينهما كمنهج القيمة مسألة حسنة كانت أم سيأة يصَت كمسألة اعبمال. 

أم قيمة الفلسفة أي القيمة اغبسنة أو السيئة. فالقيمة ىو القدر كما نستخدم على قدر 
شيء ما, وقال كوردون ألفورط أن القيمة ىي التيقن أو اإليبان الذي يدفع الناس ألن 

 42يتحرك على اختياره و القيمة يف ساحة سيكولوجية ظبيها اليقُت.
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معٌت البسيط بكلمة "اإلستقامة" و "اإلعتدال"، فالبسيط ال ناف  أن ويذكر 
على ؿبلل الشريعة كمثل يبيح أن نأكل اؼبأكوالت الذيذة بل ينبغي لنا أن نقتصر قدر 

أن األخالق الفضيلة تنقسم على أربعة  Platoكان ىامكا ينقل أراء فالطو 43البطن.
ئة، والثاين الشجاعة باإلصالح، أقسام، وىي: األول حرس النفس ألن اليكون خطي

والثالث عارف سر اغبياة من اػبربة، والرابع بسيط من كل أمر. ومن ىذا البيان فيشرح 
أن السلوك األول والثاين يذكر فالطو يسمى بالعفة والشجاعة، وأما الفضيلة عند ىامكا 

ومن بياهنم  يتعلق خبمسة حاالت، وىي: العفة و الشجاعة و العدل و احملبة و اغبكمة. 
 44كما يايل:

 العفة 
العفة عند الغزايل ىي مستطيع يف أن وبرس النفس عن الشهوة بعقل 
الدينية، ويف صفة العفة فيو الكرًن و اغبياء و البسيط و التعاون و الذكاء وغَت 

وأما العفة عند  45طماع. وىذه الصفة احدى من نعم هللا لالنسان من موليده.
ىامكا ىي ذاكية بامساك النفس أي حرس النفس. والعادة يستخدم اؼبرء العفة 
يف حال صعوبة اغبياة يف كفاية حاجاهتا, و بذكائو جعلو الناس بالظن أنو غنيا 
فاغبقيقة أنو فقَتا. والعكس كأن الضفدا يريد كالبقرة فصار التسوق أكرب من 

و اؼبديون يف أي مكان كان يسماه بالصفة  احملصلة كي يظنون أنو مستطيع
 24العفة.
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يدفع عن  أن العفة ىي قدرة ألنىامكا يرى فلسفة اغبياة وأما يف كتاب
نفس اإلنسان من زيادة الفرح بنهاية اغبزن أم صعوبة لو. فاؼبرء بطبيعة العفة ىي 

ؼبثال من يستطيع أن هبتنب من الشهوات األموال بل ال يؤمل نفسو غبرس أموالو. وا
حر بأنو مستطيع ألن يدفع ىي الشخص الذي ينصر غارق يف الب العفةمن صفة 
الدفاع و والصرب و العفو والقناعة و التوضؤ فهي وكل الشخص بصفة .عن نفسو
 25من العفة.

 الشجاعة 
إن صفة الشجاعة يف نظر الغزايل ىي قوية يف يشرف على الغضب بالعقل 

و امساك النفس و يستلم على نقد شخص للتقدم ولو صفة التعاون و الذكاء 
الشجاعة ىي قوية الغضب اليت تدؽبا العقل 48اخر و يبلك حسة الرضبة و احملبة.

األدب ىي شجاعة يف األقوال أم يشرح  الشجاعةتأخرىا كان أم تقدمها، وقصد 
دبا يؤمن اإلنسان حق شجاعتو. و شجاعة األدب ىي شجاعة يف شرح ما يؤمن 

 27يرغبون عنو.بشجاعو ولو كانو 
أن الشجاعة وبتاج إىل قطع امل ؼبصلحة يرى ىامكا فلسفة اغبياة يف كتاب و

واؼبثال من صفة الشجاعة ىي اغبياة. قادر ألن يتأمل وال يعمل دبا تريده الشهوة.
الشخص الذي ينصر غارق يف البحر بأنو اليبايل على اػبطر الذي ـبطر نفسو 

اػبطر. وكل الشخص بصفة اؽبجم أي يبيح شخص أخر لكي هبتنب من 
(offensiefك ) إنسان الصرب واغبزم والسرع والنخوة والشجاعة بأن يبر من اػبطر
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وغَت نافر يف اقبال اؼبوت ويتقدم ولو كان خطرا و الصديق و األمُت يف امساك 
 32الرأي وىذه ىي من شبرات الشجاعة.

العفة والشجاعة صفتان عن نفس الفرد وأما صفة عن النفس الفرد مع 
وأما العفة و الشجاعة  اجملتمع يسمى بالعدل و اغبكمة, ويتحدان كصفة احملبة. 

كجناح اليمُت وجناح اليسار وإذا ينكسر أحد منهما فال يطَت ؼبرة أخرى, واؼبرء 
شجاعة بأنو قادر لعذاب بصفة العفة بأنو اليبايل على دعوة نفسو وىو بصفة ال

 51.ألجلو

  دلاالع 
تطيع يف أن يعطى اغبق يناسب بفطرة شخص ما دل عند الغزايل ىو مساالع
دل يسمى بتقرير كي ااغبكمة فيو. و الع نيليف امساك غضب و شهوتو ل أم قدرة

العادل يتعلق بالشخصية 52ىبسر قوم واحد بل يًتبح )يًتبح بُت قومُت أم كثَت(.ال 
يتعلق باجملتمع و العدل يتعلق باغبكم، وأما العادل الذي متعلقة  الفردية و

بالشخصية الفردية ىي يعطى اغبق ؼبن يبلكو أي إذا يأخذ الناس حقو بطريقة 
ما صحيحة أم يعطى حق األخر بال ينقص حقو فهذا يسمى بصفة العادل، وأ

اغباكم الذي العادل الذي يتعلق باجملتمع و العدل الذي يتعلق باغبكم مثل عمل 
وبكم اجملرم. فضد من ىذه الصفة يسمى بصفة الظلم أي غَت عادل يف تقرير كل 

 31األمور.
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والعدل ىو حال "النفس" أي قوية الباطن حبرس النفس عند العضب أو 
االرفاع الشهوات. ويف القانون يشمل على ثالثة أقسام، ومنها التساوي و اغبرية و 

ي يعمل لنفسو الفرد، أي اليعمل لنفسو إذ حق اؼبلكي. وطبيعة من العدل ى
يشعر بو االمل. وىو ينبت الرضبن والسياما لشخص ضعيف، وإذا ينبت الرضبن 
فالصالح يتبعو. العدل أي ميزان اغبق، والعدل يظهر الرضبة والسياما رضبة على 
الضعيف واؼبظلوم حىت قام اغبكم يف قلب اؼبخطئ قبل أن يعطاه اغباكم حكما 

تمع كشاىد علىيهم. وإذا ظهرت الرضبة فيتبع الصالح و األضحية حىت لو، فاجمل
شعر اؼبخطئ بأنو يعمل شيأ غَت نافع لشخص أخر. وكل ؾبتمع بأخالق األعلى 
أو اغبسنة فهو من نظر العدل ؽبم، فإن العدل يظهر الرضبة والرضبة يظهر األخالق 

 54اغبسنة و األضحية.

العدل واغبكمة أي كيف طريقتنا بطبيعة اغبسنة معهم، لذلك علينا أن 
مبلك الصفة العدل أي نضاع ما يف مكانو و نعطيو للمالك و أما الصفة اغبكمة 
أي يوجو على الصالح. كما قيل اؼبؤدب أن اغبب ىو عماد الفضيلة يف الدنيا. 

يبكن للخيانة ولو كان وإذا ال يكون اغبب فالقيامة، بأن احملب مازال الصديق ال
واحد. فاحملبة الفضيلة ىي احملبة من الصديق و األمانة، وأما الصديق ىي عماد 
من العدل. وإذا ينبت احملبة فيشتمل على اغبكمة: يوخو النفس على الصالح و 

33العدل. 
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  اغبكمة 
اغبكمة ىي فضيلة األفضل و ويرى الغزايل أن اغبكمة وجيبة لكل الناس 

و كانت كلمة اغبكمة من لغة 56سعى ليصيل الصالح و بال ـبطئ.ىي إذا ي
العربية وأما يف لغة اإلندونيسي يسمى بالسر، وينقل ىامكا اغبكمة من أراء 
سوججراطيس. واغبكمة بعيد النظر أي سبام اؽبدف إصالح القلب. وىي قريب 

أنو بال من الفطرة، مصدر من طهَتة عقل الناس ويصَت اغباكم من رأي الفلسفي 
خطيئة. واغبكمة ىي حال النفس "الباطن" كما أهنا تعرف بُت األخالق احملمودة 

 51واأخالق اؼبذمومة.
واغبكمة كعالقة فرع و شجرة، فالفرع كأعضاع اجملتمع وأما الشجرة  
كاجملتمع. وإن كانت الشجرة غَت خصيبة فال يبكن على الفرع وطيدة، وال 

ال الفرع وىذا كمثل حّش الشجرة ال يبكن تعود تستطيع الشجرة أن يبدل اؽبواء ب
اد بُت "العدل" و "اغبكمة"يف األخالق إن اإلرب باغبياة بسبب اؽبواء اليسيلها.

، و احملبة ىي حب فاغبب من جد الفضيلة. وقال ىامكا: الفضيلة يسمى باحملبة
نيا، "يرى اؼبفكرين والزعماء و ذو أخالق أن احملبة ىي أساس من الفضيلة يف الد

وإذا الدنيا بدون احملبة فصارت قيمة األخالقية متكسرة واليبكن العاشق أم احملب 
لفضيلة ابىبُت حبو وال يؤذيو وال يندمو." فاػبالصة ؽبذا البيان أن احملبة اليت تقصد

 سب كل الناس كحب الزم ليدافع.ربىي 
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 الفصل الثالث

 البيانات ربليل 
 

 اؼبنفلوطيصطفى لطفي ؼبالشاعر خالصة رواية  . أ
كان مصطفى لطفي اؼبنفلوطي ألف ىذه الرواية وىي "الشاعر" ، وفيها تتكون من 

صفحة وتطبع يف دار الشرق العريب ببَتوت. تقص ىذه الرواية عن نفس الشاعر،  171
شاعرا  و كأناظبو  سَتانو دي بر جوراك ىو شاعر شجاع و صادق يف أقوالو وأفعالو.فإن

خالصا سيكون فرحا على فطرتو ولو كان يلبس لباسا ليس جبتو، و روحو كشمعة اليت 
ترضى ؿبروق بل مفقود ليسلم و هبتنب الدنيا من الظلم. وىو كأحد النعم من هللا ليفهم 
حقيقة اغبب حىت صار كتعليم اغبياة ليقتدي بالناس. و ىذه ىي قصة اليت تقص عن 

 ، سَتانو دي بر جوراك.فرنسير شاعباؼبدفون حب اػبالص 

شاعر من شعراء القرن السابع عشر نشأ غريبا يف أطواره وإن سَتانو دي بر جوراك 
وأخالقو متفردا بصفات قل أن ذبتمع ألحد من معاصريو، فكان جامعا بُت الشجاعة 
 إىل درجة التهور وبُت القوة إىل معاقبة أعدائو على أصغر اؽبفوات. وكان كريبا متالقا

وإنو جندي ا يف اليبقى على شيئ فبا يف يده وعفيفا اليبد يده إىل ـبلوق كائنا من كان. 
فصيلة شبان اغبرس من اعبيش الفرنسي و أفراد تلك الفصيلة كلهم من اعباسكونيُت 

خالية من كثرة التبجح و االدعاء و الغرور و ، وىم قوم معروفون حبسن األخالق و  مثلو
 فضيلة الشجاعة و الصرب و القناعة و الشرف و عزة النفس. الكذب ، وؽبم مع ذلك

وكانت بليتو العظمي يف حياتو أنو دميم الوجو كبَت األنف ويعلم ذلك من نفسو 
حق العلم ويتأمل بسببو تأؼبا كثَتا ألنو عاشقا البنة عمو )) روكسان (( الشهَتة جماؽبا 

ثَت من النبالء واألشراف وعرضوا كسان أحبها كو ر و كما أن  النادر وذكائها اغبارق.
عليها الزواج  فلم ربفل هبم حىت جاء البارون كرستيان دي نوفيت يف حياهتا، فأحبتو 
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واختاره وأخلصت لو إخالصا عظيما ومل يكن يف اغبقيقة متصفا بصفات الفطنة والذكاء 
ليها سَتانو حىت والنبوغ اليت كانت تظنها ؾبتمعة فيو، لوال اغبيلة الغريبة اليت احتاؽبا ع

ولقد أخلص يف حبو البنة عمو روكسان إخالصا مل يسمع دبثلو يف تارخ أونبها ذلك. 
اغبب ، فأحبها وىي التعلم حببو ، وتأمل يف سبيل ذلك اغبب أؼبا شديداً وىي ال تشعر 
بأؼبو وأحبت غَته. وال وبقد وال ينتقم بل كان أكرب عون ؽبا يف غرامها الذي اختارتو 

يف مودتو إخالصا عظيما و أعانو  وازبذ حبيبها الذي اثرتو صديقا لو وأخلص لنفسها
على استمرار صلتو هتا وبقاء حبو يف قلبها ، ألنو ما كان يهمو شيئ يف العامل سوى أن 

 يراىا سعيدة يف حياهتا.

ولقد يدفن حبو واختار ألن يفرح احملبوبة بطريقتو و رضي ومل يزل شأنو طول حياتو 
، ومل تعلم روكسان بسريرة  امساكو بل يدفن كل طموحات إال طموحات الفراحهايف 

خضور شخصية سَتانو دي برجراك يف ىذه الرواية . و نفسو إال يف الساعة األخَتة
يعطي منافع كثَتة يف افهام حقيقة اغبياة بصفات الفضيلة ألن يورث تعليم اغبياة البن 

 ادم ليستمر حياتو.

 ربليل البيانات . ب
فتحللت بطريقة ؼبصطفى لطفي اؼبنفلوطي رواية "الشاعر" الباحثة  بعد أن تقرأ

اليت تشتمل على ثالثة أنواع، األول: الشخصية ، والثاىن: عناصر الداخلية ربليل ال
 ايل:وتشرحها كما ياػبلفية ، والثالث: اغببكة، 
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 اؼبنفلوطيربليل العناصر الداخلية يف رواية الشاعر ؼبصطفى لطفي  .0
 يةصالشخ 0 .0

كان ىذا الفصل ىو بداية رواية الشاعر و يقص فيها أشخاص من اجملمع 
الفرنسي، وىم من الشعراء و اعبنود و العمال و اػبدم واألشراف و العلماء والكتاب و 

ىؤالء الشخصيُت يتكونون من الشخصي الرئيسي والشخصي  .أعضاء اجملمع الفرنسي
. لذلك فقط ربلل الثانوي. وليس كل الشخصي الثانوي لو أثر مهم يف رواية الشاعر

 الباحثة الشخصيُت الذين يؤثرون كثَتا يف تلك الرواية.
وجدت الباحثة الشخصية يف الرواية "الشاعر" ؼبصطفى لطفي اؼبنفلوطي ىناك 

وليس كل الشخصي الثانوي لو أثر مهم يف رواية ي وشخصية الثانوي، شخصية الرئيس
مثل: روكسان و كرستيان  الشاعر، لذلك ربلل الباحثة الذين يؤثرون كثَتا يف ىذه الرواية.

 و الكونت دي جيش. دي نوفيت و لربيو و راجنو
كان الشخص الرئيسي يف رواية "الشاعر" ىو سَتانو سافينيان ىركيل دي برجوراك 

أفضل اعباسكوين، ىو شاعر ؾبيد و جندي شجاع و جريء و صادق يف قولو وفعلو و 
الناس خلقا وأشرفهم نفسا، وأطيبهم قلبا و عامل فاضل وناقد بارع. وىو يشمل على 

بعاداتو الذي وبمل سيفا خلفو و ىو اؼبستعد ؼبواجهة ىجمات العدو وىذه يظهر 
وتظهر الوبايب والهبامل و ولو أنف ىائل جّدا، ودوره يف الرواية كشخص األنصار.

 :01الطبيعات أم صفاتو يف أعمالو وأقوالو اؼبصورة يف اغبوار التايل، يف صفحة 
يسمع حديثهم اظبو اؼبركيز دي جيجي جالسا على مقربة منهم "كان رجل من األشراف 

أتستطيع أن زببين : ينصت غبوارىم فوضع يده على كتف راجنو فلتفت راجنو إليو فقال لوو 
: إن كنت تريد من سًنانو ىذا الذي تتحدثون عنو؟" فهز راجنو رأسو كاؼبستغرب.. قالمن ىو 

النبل شيئا غًن الشرائط واألوظبة والذىب والفضة واغبرير والديباج فهو أنبل النبالء وأشرفهم 
الحيايب والجيامل والخيضع جندي شجاع جريء يف موقفو ومشاىده صادق يف قولو وفعلو. ألنو 

يف شأن من شؤون حياتو إال للحق الذي يعبو ويدين لو، ولو عرفت يا سيدي لعرفت أفضل 
الناس خلقا وأشرفهم نفسا، وأطيبهم قلبا وأشدىم عطفا على البؤساء واؼبنكوبٌن. وىو فوق 



34 
 

فاضل وناقد بارع. وقبائو الواسع اؼبسدس األطراف الذي يرفع مؤخره  ذلك شاعر ؾبيد وعامل
 بطرف سيفو مث ديشي بو ـبتاال كأنو طاووس جير ذنبو وراءه ولو أنف ىائل جّدا."

لك اغبوار تتصور أن سَتانو شاعر بسيط و جندي شجاع جريء يف موقفو ومن ذ
وأطيبهم قلبا وأشدىم عطفا على ومشاىده صادق يف قولو وفعلو و لو أحالق اغبسنة و 

 البؤساء واؼبنكوبُت وىو شاعر ؾبيد وعامل فاضل وناقد بارع.
وصهر الكردينال وزير فرنسا الكونت دي جيش أحد قواد اعبيش الفرنسيكان 

يف كن ال سبيل لو إليها بأنو متزوج، ول هايريد أن يتزوجوبب روكسان و وإنو  العظيم
 :04صفحة

جيش أحد قواد اعبيش الفرنسي وصهر الكردينال وزير فرنسا إنو الكونت دي " 
العظيم. وقد أحب روكسان وأغرم هبا غراما شديدا وؼبا رأى أن ال سبيل لو إليها من طريق 

وال من طريق الزواج ألنو متزوج بابنة أخت الكردينال أراد أن  اؼبخالة ألهنا شريفة مرتفعة
طمعا يف أن ينال  ((فالفًنو و ال تأبو لو الفيكونت ))اقط من أشياعو ال رببيتزوجها من رجل س

أو تنزل منها من طريقو ما مل ينل من طريق اخر فهاؽبا األمر وتعاظمها و أبت أن تذعن لرأيو 
 "على حكمو 

مال و سلطان بطريق سيئة ومن ىذا اغبوار يصور أن الكونت طامع يف أن ينال 
وكان الكونت يف ىذه  هبدف أن يناؽبما. أي يتزوج بابنة أخت وزير فرنسا الكردينال

 الرواية لو دور كشخصي اػبصم.
كان سَتانو ىو شاعر بسيط ويبسك عقيدتو بالصدق يف أقوالو وتؤيد عزة النفس 

في وىذه الصفات تتصور يف قطعات حواره مع الفيكونت كما يليمن عرش و أموال. 
 :22صفحة 
واليعنيين صبال الصورة إنين الأحفل يا سيدي بالسور والرسوم واألزياء واأللوان،  " 

وحسنها وال برقشة الثياب وحسيب من اعبمال أنين رجل شريف مستقيم، والأكذب والأتلون 
والأداىن والأسبلق وأن نفسي نقية البيضاء غًن ملوثة بأدران الرذائل واؼبفاسد، فلئن فاتىن 

الثوب اؼبلفوف والوسام الالمع واعبوىر الساطع، فلم يفتين شرف اؼببدأ والعزة الوجو اعبميل و 
 "النفس وال إباء الضيم والنقاء الضمًن.
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"إن اعببهة العالية ياسيدي الربتاج إىل تاج يزينها و إن الصدر اؼبملوء بالشرف والفضيلة 
الحيتاج إىل وسام بتألأل فوقو، فليفخر الفاخرون دبا شاءوا من فضتهم و ذىبهم و ألقاهبم 

 ومناصبهم." 
 : 20يف صفحة و 

أتعلم أنين  أهنا مبارزة ما من ذلك بد فتشجع، قال: "ففطن الفيكونت ؼبا أراد وعلم
إن الشاعر ، قال:  خيال شاعر كذابقال:  سأضربك ضربة غريبة مل يرى الراؤون مثلها؟

يفهمو األغبياء فيظنونو كاذبا ، ويف استطاع ي أن أرربل يف أثناء اليكذب ولكنو يقول ما ال
 "شيئا إال فعلتو الذي يدور بيين وبينك موشحا ال أقول فيوالقتال 

ومن ذلك اغبوار تتصور أن سَتانو صادق يف أعمال و أقوالو ولقد أبّر على وعده 
 :21فيصفحة الذي يكون 

"أسأل هللا رضبتو وإحسانو ، فها ىو ذا اؼبوت يرفرف فوق رأسك قد سددت عليك 
أنين يف صبيع األبواب ومل تبق لك حيلة يف دفع القضاء ، قد وعدت والبد أن أيف يوعدي 

 .الكلمة األخًنة من اؼبقطع األخًن أصيب
وىنا  ضربو ضربة ىائلة اخرتقت صدره فسقط يرتنح من وقع الضربة وضجة القاعة 
بالتصفيق والتهليل وأحاط القوم بسًنانو يباركونو وديسحونو ، وأخذت النساء تنثر عليو الورود 

شهدىن سرورا بنتيجتو ، وظل اعبماىر واألزىار ، وكانت روكسان أكثرىن اىتماما باؼببارزة وأ
ما أشجعو! ما أشعره! إنو بطل عظيم ، حادث بديع ، منظر صبيل :  يصيحون بأصوات ـبتلفة

خًنة من اؼبقطع األخًن كما ، شاعر وباطل معا. اليقول إال ما يفعل قد أصابو يف الكلمة األ
ائذن يل يا يده و قال لو: قال. و تقدم حنوه السيد داربنيا رئيس حراس اؼبلك و مد إليو 

 سيدي أن أشكرك و أصافحك وأقول لك إنك أفضل مبارز رأيتو يف حيايت."
و يبسك الوعد دبا يقول، إنو  ةسَتانو الشجاع تلك الكلمة تتصور عن صفة

شجاع ليحارب الفيكونت الذي اليؤمن دبا يقول أنو يستطيع أن يفيز الفيكونت بسيفو 
فهو صادق يف أقوالو وىو بطل عظيم و حادث بديع وشاعر ذكي وىذا تصور بشعره يف 

وكانو من اعبماىر يصيحونو ببطل عظيم و السيد دارتنيان كرئيس حراس تلط النص.
 د و يقول أنو أفضل مبارز.اؼبلك يب
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وأما الشخصية الثانوي األول يف رواية "الشاعر" ىي روكسان: أصبل فتاة يف فرنسا 
مشهور بذكائها وؽبا مذىب النساء اؼبتحذلفات، وكانت عذراء يتيمة ال أىل ؽبا وال 

 قوالو اؼبصورة يفوتظهر الطبيعات يف أعمالو وأسوى ابن عمها سَتانو دي برجراك. أقرباء
 :03-02صفحة يف اغبوار التايل 

"وىنا ظهرت روكسان يف مقصورهتا فضج اعبمهور حٌن راىا ضجيج السرور واالبتهاج 
اه يا إؽبي ، إن صباؽبا فوق ما يتصور العقل : أحد األشراف اعبالسٌن على اؼبسرح وصاح 
بخ : فقهقو لينيًن ضاحكا وقال لو إهنا زىرة تبتسم يف أشعة الشمس.. ، فقال اخر : البشري

بخ لك يا كرستيان، لقد أحسنت االختيار لنفسك كل اإلحسان وما أحببت إال أصبل فتاة يف 
فرنسا. إهنا السيدة مادلٌن دي رويان الشهًنة بروكسان، وىي فتاة عذراء يتيمة ال أىل ؽبا وال 

عنو األن. وىي على فرط صباؽبا أقرباء سوى ابن عمها سًنانو دي برجراك الذي كانو يتحدثون 
وكثرة ؿباسنتها عفيفة طاىرة الذليل عاقلة رزينة ذبلس إىل أذكياء الرجال وربادثهم وتفتنت 

 بتصوراهتم وأفكارىم. فإهنا من فريق األديبات اؼبتحذلفات."
تبُت تلك القطعة اغبوار لينيَت مع كرستيان أن روكسان كانت يتيمة ال أىل ؽبا وال 

ى ابن عمها سَتانو ، وىي أصبل فتاة يف فرنسا و ذكية و ىي من فريق أقرباء سو 
 .األديبات اؼبتحذلفات

وأما الشخص الثانوي اؼبؤثر الثاين يف رواية "الشاعر" ىو كرستيان دي نوفيت وىو 
نبيال من النبالء الريف ويذىب إىل باريس ليلتحق بفرقة اغبرس من اعبيش الفرنسي وىي 

يها سَتانو، وكان فىت صبيل الصورة. وىذه البيان تتصور يف اغبوار الفرقة اليت يعمل ف
 :02صفحة يف واألقوال 

"البارون كرستيان دي نوفيت وىو فىت من اشراف الريف صبيل الطلعة حسن الزي 
والثياب، حضر من ))تورين(( إىل باريس منذ عشرين يوما ليلتحق بفرقة اغبرس من اعبيش 

 صباح اليوم."الفرنسي فلم يدخلها إال 
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كان كرستيان دي نوفيت صبيل الطلعة وىو فىت من اشراف الريف من ))تورين(( 
إىل باريس ليلتحق بفرقة اغبرس من اعبيش الفرنسي أي اعبيش الذي فيو بطل شجاع، 

 سَتانو. وىذا الصرح يؤكد حبوار سَتانو الذي يعجب جمالو.
سَتانو اؼبخلصُت ينصحو دائما والشخصي الثاين التايل ىو لربيو أحد من أصدقاء 

باؽبدوء والسكينة وينعى عليو شدتو وصرامتو يف أخالقو وينصح لو بازباذ خطة يف اغبياة 
تناسب البيئة اليت يعيش فيها رضبة بنفسو وإيقاء على راحتو وسكونو. وتظهر الطبيعات 

 :02صفحة يف أقوالو اؼبصورة يف اغبوار التايل يف أعمالو و 
ىا ىو اؼبسيو ))لبيو(( صديق اؼبسيو : ذ ؼبح رجال مقبال على البعد فقالوإنو لكذلك إ"

 سًنانو اغبليم."
يصيب اؼبشكلة ينصح لو ولو كان كان لربيو صاحب سَتانو الذي ينصحو كل و 

رأيهماـبتلفا و وبفل سَتانو بنصحو ألن لو رأيا يف اغبياة غَت رأيو ومذىبا غَت مذىبو 
 :27صفحة يف  وىذه الشرح تتصورلو ساعة واحدة. إلفًتاقولكنهم ما كانا يستطيعان ا

 :"فتأثر لبيو ؼبنظره تأثرا شديدا وكاد يبكي لبكائو، ولكنو ذبلد واستمسك وقال لو
الربزن يا صديقي والتستلم ؽبذه األوىام فما اغبب يف الدنيا إال حظوظ وجدود، وقد يأتيك 

ال أنت ـبطئ يا لبيو فإنو الجيوز يل أن أطمع يف  تظن أنو أبعد أشياء مناال منك ، قال: اعفوا م
 حيب ))كليوباتره(( إال إذا كنت ))قيصر(( وال يف حّب ))يبنيس((.."

طباخ أم طاىي مشهور يبيع يف  ،راجنووأما الشخص الثانوي اؼبؤثر الثالث ىو 
بؤساء من حانوتو الكبَت بأنواع اؼبطاعم، وكان ؿببا للشعر واألدب والتمثيل عطوفا على ال

الشعراء واؼبمثلُت ويستقبلهم يف حانونو استقباال حافال ويقدم ؽبم على حسابو ما 
لينيَت  اغبوار يقًتحون من طعام وشراب. وتظهر الطبيعات يف أعمالو وأقوالو اؼبصورة يف

 :00صفحة يف مع كرستيان 
 

: أقدم إليك راجنو طاىي الشعراء واؼبمثلٌن وىو  التفت إىل كرستيان و قال لو" مث
اللقب الذي اختاره لنفسو وعرف بو بٌن الناس صبيعا، ألنو صديقهم اؼبخلص الذي حببهم 
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ويكرمهم ويذود عنهم ويفتح ؽبم باب مطعمو على مصراعيو يأكلون منو ما يشتهون ويشربون 
ر ديلوهنا عليو، أو قطعة سبثيلية ما يقرتحون اليتفاضاىم على ذلك أجرا سوى قصيدة من الشع

. وىو فوق ذلك شاعر متفنن مطبوع ينظم أكثر شعره يف وصف فطائره و .ديثلوهنا بٌن يديو.
ء و اؼبمثلٌن بل : نعم يا سيدي إين صديق الشعراحلواه فاحنين راجنو بٌن يدي كرستيان وقال

 عبدىم وموالىم.."
اؼبمثلُت بأن يقضي يف حضرهتم  و ىموبب شعائر  راء الذيالشع وكان راجنو طاىي

ىناك الشخصي و ليسمع أشعارىم، وىو صديقهم اؼبخلص الذي حببهم ويكرمهم.
 :33صفحة فيكما يلي   راجنووىو اعبديد 
فتح راجنو طاىي الشعراء واؼبمثلٌن مطعمو مبكرا كعادتو والطيور التزال جاشبة يف  "

فجلس بٌن يدي منضدتو ينظم على ضوء اؼبصباح قطعة شعرية يف وصف ))اللوزينج((..  أوكاره
فألقى قلمو واعتدل يف جلستو وتأوه اىة طويلة مّث قال ـباطبا إؽبة الشعر: وداعا أيتها اإلؽبة 
القوية القادرة ، قد انقضى الليل و انقضى سكونو و ىدوؤه، وجاء النهار جبلبتو جبلبتو 

يين واذىيب لشأنك غًن مقلية وال ؾبتواة و موعدنا الليلة القاتلة..مشي إىل وضوضائو فدع
اؼبطبخ .. و وقف بأحد الغلمان وىو يشّق دبدية يف يده رغيفا إىل شقنب فقال لو: لقد أخطأت 
القسمة أيها الغالم فاؼبصراعان غًن متوازتٌن.. ومل يزل يطوف بالعمال و خياطبهم هبذا 

 ".يباألسلوب اؼبضحك الغر 
كان راجنو ىو طاىي الشعراء و اؼبمثلُت الذي وبب أن يقرأ شعرا و إنو يكتب 
شعرا  كأنو طاىي و شاعر معا، وىو الطاىي اؼبضحك و الشامل يظهر عندما يرا عن 
غالمو يطعم بغَت ترتيب يف اؼبطبخ فيخاطبهم باألسلوب اؼبضحك، وىذه تتصور من 

 :52صفحة فيرواية قطعة تلك ال
سًنانو: أنت يا ابنة عمي فتاة رقيقة الشعور ذكية الفؤاد اليعجبك إال التفّوق "فقال 

والنبوغ والتأنس نفسك إال بالذكاء اغبارق والفطنة النادرة فماذا يكون شأنك غدا لو أن ذلك 
 الفىت الذي أحببتو واصطفيتو كان بليدا أو غبيا أو ضعيف الذىن ..."
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الفؤاد كما يقول ؽبا سَتانو عندما ىبطر كانت روكسان رقيقة الشعور و ذكية 
كان و  ويؤمن أهنا وبب الفىت الذي أحببتو واصطفيتو كان بليدا أو غبيا أو ضعيف الذىن.

 :51صفحة تتصور تلك الصفة يف  سَتانو لو صفة الشجاعة

"قالت روكسان: ذلك ماجئتك من أجلو ، فقد أعجبين موقفك الشريف الذي وقفتو 
ذلك الفىت الوقو البذئ الذي حاول أن يهزأ بك وينال من كرامتك واالمتالء الليلة أمس أمام 

قليب ثقة دبا كنت الأزال أعرفو لك طول حياتك من الشجاعة و اغبمية و علو اؽبمة و إباء 
 الضيم فأثبت إليك أسألك أن تتوىل كرستيان حبمايتك."

كانت شجاعتو ومن قطعة ىذا النص قد تصور أن سَتانو لو صفة الشجاعة ، و  
 :70صفحة في ، وصفاتو تكونعلو اؽبمة و إباء الضيم ىو يبلكو  .ورإىل درجة الته

"قال سًنانو: إين ألعجب ألمرك جدا يا كرستيان، وخييل إيّل أّنين لو كان يل مثل حظك 
يف اعبمال ألحسنت الكالم يف اغبب.. وىو يصعد نظره يف وجهو ويصوبو ويعجب جبمالو 

إيل يا كرستيان أنك لو أعرتين صبالك أو لو أنين أعرتك لساين لتألف منا إنسانا ووضاءتو: خييل 
 تام اؼبواىب و اؼبزايا."

وقد صرح وأكد يف النص أن كرستيان فىت صبيل الوجو حىت يصعد نظر و يعجبو 
سَتانو جمالو. وكان كرستيان غٍت واؼبزايا حبلية من حلى الدنيا ولكن األسف بأنو رجل 

يستطيع أن يكتب كتابا، وىذا يصور من حواره مع سَتانو عند يسأل ألن  عاطل وال
يكتب كتابا لروكسان مث يقول كرستيان أنو ال يستطيع أن يكتب كتابا وإنو غيب بليد. 

 :71صفحة فيوىذه ىي صفة كرستيان اليت تتصور من اغبوار سَتانو بو 

رببك حبا شديدا وشريفا وتضمر األن أستطيع أن أقول لك إهنا اعرتفت يل بأهنا  قال: "
ول لك إهنا تنظر منك اليوم كتابا، لك يف قلبها من الوجد مثل ما تضمر ؽبا ، وقد كلفتين أن أق

: ألنين رجل عاطل من صبيع اؼبواىب واؼبزايا قال: ومل؟ قال: وأسفاه، ذلك ما ال أستطيع ، قال
: منها ىلكت وافتضحت،قالمت ، فإن عطلت ال أملك حلية من حلى الدنيا غًن حلية الص

: ىل تعجز عن  قال: ال ، ألين غيب بليد..قال عجبا لك ، قال: أال تستطيع أن تكتب كتابا؟
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: ال، فإن ذاكرايت قوية جدا قالحفظ ما يلقى إليك من اعبمال والكلمات و إن مل تفهم معناه؟
 ، ولكنها كذاكرة البيغاء تنقل وال تعقل شيئا." 

ومن ىذه اغبوار يشرح أن كرستيان غيب بليد و أنو ال يستطيع أن يكتب كتابا  
اإلكبازي بأنو معجبة لروكسان. وإنو صبيل الصوار و بعيد عن الذكاء. ولو دور كشخص 
بعيد عن الذكاء ، و لنا بأن لو الشخصية اليت قيمها اؼبناسبة بإرادتنا يف اغبياة ولو كان 

و ىذه الصفة تتصور اكرة البيغاء تنقل وال تعقل شيئا. ذإن ذاكراتو قوية ولو كان 
 :77صفحة في

" ولقد حزنت كثًنا لفرارىا مع ذلك الضابط اػببث وبكيت ما شاء هللا أن أفعل ألهنا  
كانت سلوة حيايت و معين ي على أمري ، وما ىي إال أيام قالئل حىت تكشف الغطاء عن ذلك 

حسايب.. فلم أر بدأ من اإلنتحار فخلوت يف حانويت ليلة اإلفالس العظيم الذي كان كامنا يف 
أمس و ألقيت اخية يف عنقي ، وما ىو إال أن صعدت على الكرسّي و وضعت قدمي على 
حافتو ألدفعو من رب ي و دخل سًنانو فهالو األمر وتعاظمو وفهم للنظرة األوىل كل شيئ ، 

تو فنفضت لو صبلة حايل وبث: ماذا أصابك أيها اؼبسكٌن؟ ، قالفابتدر اغببل فقطعو بسيفو
قّص على روكسان قص ي و قال  ، فأشفق علّي وجذتين من يدي حىت جاء يب إىل ىنا ومهي
: إن راجنو صديقنا و صاحب اليّد البيضاء علينا ، و على األدباء صبيعا شعرائهم و كتاهبم ، ؽبا

 ن فهو أديب متفنن ؿبسن "وىو إن مل يكن من نوايغ الشعراء اجمليدي
و من ىذا اغبوار يتصور أن سَتانو لو صفة التعاون العايل وىو يعُت راجنو ليبتعد 
عن االنتحار بأن يبتدر اغببل فقطعو بسيفو، و كان سَتانو يقص عن حال راجنو  
كصديق الشعراء و شاعر وال يقص عن فعلو لالنتحار حىت استثار عطف روكسان و 

الشأن الذي يقوم بو يف منزؽبا. وىذه اغبال يصور أن سَتانو و روكسان عهدت إليو هبذا 
ؽبما صفة الرضبة ، و من حوار سَتتنو لروكسان يتصور أن راجنو ىو شاعر و أديب 

 :121صفحة و عشرين يف سن متفنن ؿب
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يو صديقو لبيو متلهفا، وقال وما ىي إال ىنية خىت ظهر سًنانو على قمة التل فهرع إل "
: ولكنين أخاف عليك إن أخطأوك قال : ال ، ألهنم خيطؤونين دائما،قال  ىل جرحت؟ :لو 

: وماذا أصنع، وقد وعدهتا عنو أن يكتب إليها كثًنا والبد يل من ، قالاليوم أن يصيبوك غدا
 "الوفاء بعهدي..

ومن تصريح تلك النص تتصور أن سَتانو صادق و أمانة بوعده، ويف قطع النص 
قد أبر على وعده ألن يكتب إىل روكسان كثَتا ولو كان اليتصاحب حال  ىذا تصور أنو

 : 125يف صفحة ت عند اغبرب، ذلك الوقت أي إنو اليبايل باؼبو 
بل كنت معك يا سيدي، ضائع ال قمة لو ألنك مل تكن معي، قال: : "قسم "قال

فاستخرج منو وقاتلت عن وشاحك استنقذتو من يد أعدائك وىا ىو ذا، ومد يده إىل جيبو 
 الوشاح وألقى بو بٌن يديو."

أنو يؤكد الكونت أنو  يف أقوالو و ىذه اغبوار يتصور أن سَتانو يبلك صفة صادق 
يده إىل جيبو فاستخرج منو الوشاح قتل العدو و استنقذ الوشاح من يد األعداء بأن يبد 

 : 151يف صفحة 
لباسها األسود و جبانبها الكون "و إهنن لكذلك إذا أقبلت روكسان من ناحية الدير يف 

دي جيش ، و كان قد وصل يف ؾبده الدنيوي إىل  الغاية القصوى ال ي ال غاية ورائها فأصبح 
القائد العام للجيش الفرنسي و أصبح يدعى ))الدوق ماريشال دي جرامونت(( ، و كان قد 

قددية الثاثرة ، أشرف يف ذلك الوقت على سن الشيخوخة ، فهدأت يف نفسو تلك العواطف ال
عواطف الشرور و الشهوات ، أخذ نفسو بزيارة روكسان يف ديرىا من حٌن إىل حٌن للتعزية و 

 الوفاء و التكفًن عن سيأتو اؼباضية إليها."
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ومن قطعة ىذا النص يشرح عن الشخصية الكونت الذي يتغَت كشخصي البطل، 
عواطف الشرور و الشهوات ، أخذ فهدأت يف نفسو تلك العواطف القديبة الثاثرة و 

نفسو بزيارة روكسان يف ديرىا للتعزية و الوفاء و التكفَت عن سيأتو اؼباضية إليها. و 
 :155 -154صفاتو اؼبتغَتة تؤكد يف حواره مع لَتيو يف صفحة 

و ظل ينظر إىل الدوق نظرا حائرا مضطربا ألنو ما كان يتوقع منهبعد الذي   "فدىش لبيو
: ال  عليو أو إعجاب بو فقال لو الدوق بٌن سًنانو أن جيري لسانو بكلمة ثناء كان بينو و

بعجب يا لبيو ، فإنين و إن كنت أعلم أنين قد نلت من حيايت كل شيئ و أنو قد حرم كل 
شيئ ، فأنا أعتقد أنو خًن ميّن و أن نفسو تشتمل على أفضل فبا تشتمل عليو نفسي ، و ليتين 

ده يف يدي فأصافحو الصديق للصديق، ذنيب الذي أذنبتو إليو و أن أضع يأستطيع أن أستغفره 
: إن اؼبرء حينما يصل إىل ذروة العظمة يف اغبياة ال بد أن ، قال: ولكنك عظيم يا موالياقالت

و ىل ..سبر بو ساعات مهما كان طاىرا وبريئا يشعر فيها ببعض االم خفية بلذع نفسو و تؤؼبها،
يكون عظماء إال أهنم ارتقوا سلما بنيت درجاهتا من صباجم اؼبوتى و استطاع العظماء أن 

 ".أشالئهم
و من ىذا اغبوار يتصور أن الكونت )الدوق( اغبُت لو صفة البسيطة كأنو 
اعباسكوين اػبالص بصفة الصديق و الشجاعة و التعاون لشخص ضاعف ، وكان يريد 

سَتانو. و كان الدوق يريد أن أن يكون صفاتو كشخص الرئيسي يف ىذه الرواية وىو 
يغفر لو سَتانو عن خطاياه و أن يصافحو الصديق  للصديق ، و يف قطعة ىذا النص 
يشرح الدوق بكالمو أنو القائد اؼبسؤويل على وجيبتو و أنو يشعر حبال االم ؾبتمع 

 : 154صفحة و يف الفرنسي. 

الرثاء لو ، فسًنانو رجل عظيم إنك تبالغ كثًنا يا لبيو يف اغبزن عليو و "فقال الدوق: 
ال يكرتث باالم اغبياة و مصائبها وال ينظرىا دبثل العٌن ال ي تنظر هبا إليها، و قد عاش طول 
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حياتو حرا مستقال يف أرائو و مذاىبو غًن مبال دبا يالقيو يف ىذه السبيل من اؼبكاره و االالم و 
كل اإلعحاب وال هتينوه بالتأمل لو و البكاء   ال يزال شأنو يف حاضره مثلو يف اؼباضية فاعجبوا بو

 عليو."
و من حوار الدوق أنو يرى شخصية سَتانو رجل عظيم ال يكًتث باالم اغبياة و 
مصائبها قد عاش طول حياتو حرا مستقال يف أرائو و مذاىبو غَت مبال دبا يالقيو أي أنو 

 قوية اإلقامة لنفسو وال يتعلق بشخص اخر.
 اػبلفية  6 .0

اػبلفية يسمى دبا يتعلق بالزمان و اؼبكان و البيئة اإلجتماعية كان شرح السابق أن 
اليت حكيت يف الرواية. وأما اػبلفية اليت تتعلق بالزمان و اؼبكان وجدت يف الرواية 
وضوحا وأما اػبلفية البيئة اإلجتماعية ىي كلما تتعلق باؼبنظمات والعادات والعقائد 

 يف رواية "الشاعر" كما يايل: فيها. وربليل اػبلفية
حانة بوروجونيا يف باريس. كان يف ىذه اػبلفية يف : 15اػبلفية األوىل يف صفحة 

أشخاص صبهور اؼبشاىدين يف تلك الليلة كما ىو شأهنم يف صبيع الليايل خليطا من 
 العمال واعبنود واللصوص واػبدم واألشراف والعلماء والكتاب وأعضاء اجملمع الفرنسي.

بدأ الناس يفدون إىل حانة بوروجونيا يف باريس ؼبشاىدة  0261"يف ليلة من ليال سنة 
رواية ))كلوريز(( ، وىي إحدى روايات الشاعر اؼبشهور بلتازار بارو ، ومل يكن للتمثيل يف 
ذلك العصر دور خاصة بو ، وإمنا كانوا ديثلون يف اغبانات أو اؼبطاعم الكبًنة على مسارح 

ا لذلك. وكان صبهور اؼبشاىدين يف تلك الليلة كما ىو شأهنم يف صبيع الليايل خاصة يعدوهن
خليطا من العمال واعبنود واللصوص واػبدم واألشراف والعلماء والكتاب وأعضاء اجملمع 

 الفرنسي...  " 
: يف باب نيل، يف الليلة و كان يف ىذه 32صفحة اغبصة التاسعة يف  ةالثانياػبلفية
 و لينيَت و لربيو و اؼبمثلون و اؼبوسيقيون. اػبلفية سَتانو

"قال سًنانو: اه لقد طلع البدر وتألألت أشعتو فاختقت باريس اؼبظلمة وحلت باريس 
 اؼبنًنة.. إن الطبيعة هتيء لنا ميدانا صبيال للقتال الرىيب فهيا بنا صبيعا إىل  ))باب نيل((."
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 اؼبنظمات والعادات والعقائد يفاػبلفية البيئة اإلجتماعية ىي كلما تتعلق بوأما 
 :20يف صفحة الرواية، وربليل منها 

"قال سًنانو: إن الشاعر اليكذب ولكنو يقول ما اليفهمو األغبياء فيظنو كاذبا ، فصاح 
 الفيكونيت: كذبت وإنك ألعجز من ذلك، قال مل أكذب يف حيايت قط."

قد ظهر أن سَتانو يبسك عقيدة وثيقة اليت تدل على الوثيقة  اغبوارومن ىذا 
يف صفحة ، وىو أي أنو صدق يف أقوالو و أفعالو كذب يف معجمويالىو شاعرا خالصا و 

20: 
"فقالت روكسان لو: شكرا لك يا ابن عمي فسأعتمد على وعدك ما حببيت، قال: 

يف صبيع شدائده وـباطره، قال: اعتمدي ما شئت، قالت: وكن صديقو الويف الذي يأخذ بيده 
بل أصدق أصدقائو، وحل بينو وبٌن التعرض الخطار اؼببارزات واؼبشاجرات، قال: إنو لن يبارز 

 قط ، قالت: أتقسم يل؟ قال: ال ، ألنين ما تعودت الكذب."
بأن اليبد يده ، إن سَتانو يبسك عقيدة وثيقتو اليت تدل على الوثيقة اعباسكونيةو 

 : 22يف صفحة وىذه تتصور يف حواره مع فتاة مقصف . يء من أي إنسانلتناول أي ش
من اؼبائدة : أنت ضيفي اليلة يا سيدي و ىا ىو ذا الطعام بٌن يديك فادن وقالت لو"

: شكرا لك يا صديق ي، وبالرغم من أن عظم ي اعباسكونية ، فال وتناول منها ما تشاء
فإين دعوتك إبقاء على صداقتك التسمح يل أن أمد يدي لتناول أي شيء من أي إنسان 

 ..." وودك
، يف الصباح عند بدأ الفجر و كان منزل راكسان: يف 77يف صفحة  الثالثةاػبلفية

 روكسان.  يف ىذه اػبلفية روكسان و سَتانو و راجنو و وصيفة

"منزل روكسان منزل صبيل أنيق سبند أمام بابو شرفة عالية بديعة ، قائمة على ساريتٌن 
ضخمتٌن تتلق فوقهما أغضان شجرة ياظبٌن مغروسة أمام الباب حىت تصل إىل الشرفة فتنتشر 
يف أحنائها ، ويقابل ىذا اؼبنزل منزل اخر يشبهو يف شكلو ورونقو، وال خيتلف عنو بشيئ سوى 

بو ملففة بقطعة من بسيج كأهنا أصبع ؾبروحة مضمدة ، وبٌن اؼبنزلٌن ميدان واسع أن حلقة با
 يتوسطو مقعد مستطبل من الرخام جلست عليو وصيفة روكسان و راجنو الشواء يتحدثان.."
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، يف الليلة و كان يف ىذه منزل روكسان: يف -122يف صفحة  الرابعةاػبلفية
 جيش و وصيفة.اػبلفية روكسان و سَتانو و الكونت دي 

احنىن بٌن يديها "أقبل الكونت دي جيش فرأى روكسان واقفة وحدىا يف مكاهنا ف
: أمسافر ، وقال : قد جئتك اليوم يا سيديت مودعا وردبا كان الوداع األخًنوحياىا وقال ؽبا

: نعم قد صدر األمر إىل اعبيش بالسفر إىل أراس بعد بضع ساعات بتخليصها من ، قال أنت؟
: ما أشد حزين غبزنك يا قالتالعدو و يظهر يل أن نبأ سفري مل يؤثر عليك أقل تأثًن..يد 

: اكتمي كل شيئ عن سًنانو فإنو ال يغتفر يل أبد الدىر فضحكت روكسان و قالت ؽباسيديت. 
: ما أكثر الذين  من اؼبنزل وىو يقولحرماين إياه من اغبرب  فوارضبتاه لو. مث ىتفت بو فخرج 

: نعم ولكين ال أحب إال واحدا منهم ، قد دعيت الليلة إىل ىذا  قالتا روكسان !حيبونك ي
رة ال ي يلقيها الكاندير عن اؼبنزل )وأشارت إىل منزل كلومًن اؼبقابل ؼبنزؽبا( لسماع احملاض

 ".اغبب
 اغببكة  1. 0

نرى أن الشخصية ربدد على انتشار اغببكة كلها يف ربليل رواية الشاعر ؼبصطفى 
ي اؼبنفلوطي، و الشخصية اؼبؤثر ىي سَتانو و روكسان. و كل اغبادثة ىذان لطف

الشخصيتان متعلقة يف سبيل القصة بطريقة مباشرة تقص مغامراهتما كانت أم غَت مباشرة 
مراحل،وىيالبدايةمث أربعةبكوهنما كموضوع احملاورة فيها. و كانتاغببكةفَتوايةالشاعرتتكومبن

 غبدثالنازل.اغبدثالصاعدشبالذروة شبا

 البداية:

إن البداية يف رواية الشاعر ؼبصطفى لطفي اؼبنفلوطي تستخدم اعًتاف اػبلفية و 
الشخصية ، وكان اؼبصنف يصور عن تعرف اػبلفية و الشخصية يف بداية صنعة روايتو ، 

 :15ونبا توجد يف مقطعة النص الرواية صفحة 
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بدأ الناس يفدون إىل حانة بوروجونيا يف باريس ؼبشاىدة  0261يف ليلة من ليال سنة  "
رواية ))كلوريز(( ، وىي إحدى روايات الشاعر اؼبشهور بلتازار بارو ، ومل يكن للتمثيل يف 
ذلك العصر دور خاصة بو ، وإمنا كانوا ديثلون يف اغبانات أو اؼبطاعم الكبًنة على مسارح 

ا لذلك. وكان صبهور اؼبشاىدين يف تلك الليلة كما ىو شأهنم يف صبيع الليايل خاصة يعدوهن
خليطا من العمال واعبنود واللصوص واػبدم واألشراف والعلماء والكتاب وأعضاء اجملمع 

 "الفرنسي...

ومن قطعة ىذا النص يظهر أن اؼبؤلف الرواية يبدأ روايتو بأن يشرح اػبلفية فيها ، 
الذي فيها ؾبتمع يشغل  1422ا يتحدث حبالة الفرنسي يف سنة و يبلغ للقارئ عم

 باؼبسرحي و أهنم ىبتار اغبانة النطالق اؼبسرحية. وكانت اغبانة يبالء جماىر اؼبتنوعة. 

 :01مث يستمر البداية بتعرف الشخصية الرئيسي يف صفحة 

سًنانو ىذا الذي تتحدثون عنو؟ فهز راجنو رأسو  : أتستطيع أن زببين من ىو .. فقال لو  "
كاؼبستغرب وقال لو : إين ألعجب ألمرك يا سيدي فهي أول مرة ظبعت فيها إنسانا يف العامل 
ال يعرف السيد سًنانو ! قال : إين أعرف عنو شيئا قليال ، و أريد أن أعلم أنبيل ىو أم 

ائط واألوظبة والذىب والفضة واغبرير إن كنت تريد من النبل شيئا غًن الشر صعلوك؟ قال : 
والديباج فهو أنبل النبالء وأشرفهم ألنو جندي شجاع جريء يف موقفو ومشاىده صادق يف 

الحيايب والجيامل والخيضع يف شأن من شؤون حياتو إال للحق الذي يعبو ويدين لو، قولو وفعلو. 
طيبهم قلبا وأشدىم عطفا ولو عرفت يا سيدي لعرفت أفضل الناس خلقا وأشرفهم نفسا، وأ

على البؤساء واؼبنكوبٌن. وىو فوق ذلك شاعر ؾبيد وعامل فاضل وناقد بارع. وقبائو الواسع 
اؼبسدس األطراف الذي يرفع مؤخره بطرف سيفو مث ديشي بو ـبتاال كأنو طاووس جير ذنبو وراءه 

 ولو أنف ىائل جّدا."
 الصراع:



47 
 

أن يبنع على مسرحي مونفلوري منذ أيام  يبدأالصراعفيهذىالروايةدبجيئ سَتانو يف
 :01يف شأن من الشؤون ، وىذه كماذكرفيصفحة 

"قال راجنو : قد علمت الساعة أن سًنانو كان وجد على اؼبمثل مونفلوري منذ أيام يف 
شأن من الشؤون ال أعلمو فحكم عليو بأن ينقطع عن التمثيل شهرا كامال و ىدده باؼبوت إن 

 خالف أمره .. "

وجاء سَتانو بغضب شديد ؼبونفلوري ، ألنو قد منع مونفلوري للتمثيل ولكنو يبثل 
يف حانة بوروجونيا وال يتبع كالمو فيغضبو سَتانو و يعد أن يضربو إذ يستمر سبثيلو ، و 

 : 12ىذه كماذكريف صفحة 

 "و ىنا رن صوت عظيم يف جوانب القاعة يقول:
 يا مونفلوري؟ فدفش اعبمهور و صبد مونفلوري : أمل أحرم عليك التمثيل شهرا كامالقال

فسخط صبهور ، يف مكانو...اترك اؼبسرح حاال يا أحق اؼبمثلٌن و إن ال فأنت أعلم دبا يكون 
من الناس سخطا شديدا وضجو من كل ناجية: مثل يا مونفلوري مثل وال زبف. فتشجع 

ا حىت وثب سًنانو من كرسيو مونفلوري و عاد إىل التغين بقطعتو .. فما نطق بأول حرف منه
الذي كان واقفا عليو إىل أقرب كرسي إىل اؼبسرح و ىز عصاه يف وجهو و صاح: ال سبثل أيها 

 الدب اؽبائل وال تنطق حبرف واحد.."   
كان ىذا الصراع مستمر من الصراع السابق دبجيء رجل زري الذي يتخَت عن 

سَتانو ال يبكن أن وبكمو إال شجاعتو ليحاكم منفلوري بأن يقول أن شخصي كمثل 
أمر من اؼبلك أم خدم اؼبلك و يظنو متحكم من اؼبلك ، فيجيبو سَتانو أنو وبكم على 
إرادتو بل الرجل الزري هبادلو و هبعل سَتانو بالغضب و يسبب اغبرب  بينهما. كما 

 :13تصور يف صفحة 
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هانة والضعة فبزوجة "وىنا تقدم رجل زري اؽبيئة قذر اؼبنظر تلوح على وجهو ظبات اؼب
: ال يقف موقفك ىذا يا سيدي. و ال جيرؤ و السماجة و قال لو بصوت خشن أجشبالوقاحة 

على مئل ما جرؤت عليو إال أحد رجلٌن: إما عظيم أم صنيعة رجل عظيم ، فهل لط أن زببين 
ما أنا : ، قالمن ىو موالك الذي أنت صنيعتو؟فعجب سًنانو ألمره و ظل يردد نظره فيو ساعة

: أال تلجأ يف ، قال: ال قال : أليس لك سيد حيميك و يرعاك؟، قالبصنيعة أحد أيها الرجل
ساعات شدتك و حرصك إىل النبيل من النبالء ىذا البلد و أمًن من أمرائو يسبل عليك سرت 

 : قلت لك )ال( مرتٌن فهل ترى حنما الزما أن أقوؽبا لك مائة مرة لتفهمها... " قال ضبايتك؟
 الذروة:

، و  يكونت الرجل الزري من عضب سَتانوفقدصعدالصراعويكونذروةحُت يدافع الف
كان يبدأ بأن وبقر سَتانو عن نقص أنفو ولكنو غَت ذكي يف الصناع كلمة صبيلة 

دق لالحتقار و ىذا يسبب سَتانو بامساك غضبو. وحينما يتخَت الفيكونت عن ص
دبوشح القتال بُت سَتانو و الكونت ، وىذا اغبوار ، مث يبدأ سَتانو يف اضرابو ضربة غريبة 

 :21يتصور يف صفحة 
: أتعلم أنين  اؼببارز ما من ذلك بد فتشجعو قال"ففطن الفيكونت ؼبا أراد و علم أهنا 
: إن الشاعر ال ، قال: خيال شاعر كذاب قالسأضربك ضربة غريبة مل ير الراؤون مثلها؟ 

غبياء و يظنو كاذبا ، و يف استطاع ي أن أرذبل يف أثناء يكذب و لكنو يقول ما ال يفهمو األ
القتال الذي يدور بيين و بينك موشحا ال أقول فيو شيئا إال فعلتو ، و سيكون مركبا من طبس 

: كذبت و إنك ، قالقطع يبتدئ أوؽبا بابتداء اؼببارزة و ينتهي اخرىا بانتهاء حياتك يا فيكونت
 ".حيايت قط : لو أكذب يف، قالألعجز من ذلك 

 النهاية:
و كان حدث النازل يستمر بنهاية الصراع عند يضرب سَتانو ضربة ىائلة اخًتقت 
صدر الفيكونت فسقط يًتنح من وقع الضربة ، فالفائز من ىذا القتال فهو سَتانو و 
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ضجة القاعة بالتصفيق و التهليل و أحاط القوم بسَتانو يباركونو و يبسحونو. و وىذا 
 :21يف صفحة  اغبال يتصور

يرتنح من وقع الضربة وضجة "عندما يأيت ضربو ضربة ىائلة اخرتقت صدره فسقط 
 ".القاعة

و كانت ىذه اغببكة من شكل اغببكة اػبارجية وىي عن صراع بُت شخصى  
الرئيسي و اجملتمع الفرنسي ، و أما اغببكة التالية يف رواية الشاعر ؼبصطفى لطفي 
اؼبنفلوطي ىي اغببكة الداخلية اليت تتعلق بالصراع بُت شخصى الرئيسي و روحو. و ىذه 

عن سببو الذي يبنع مونفلوري للتمثيل إىل  اغببكة يبدأ حينما يقصسَتانو دي برجراك
 :24صاحبو لربيو حينيكون يف اغبانة. وىذاىواغبواربُت سَتانو و لربيو،فيصفحة 

: ىل لك أن زببين مل تضمر يف نفسك ىذا البغض الشديد ؼبنفلوري ، و ما أذكر  قال" 
لبطٌن الذي ال : أبغضو ألنو وىو ذلك العتل ا ، قالأن الرجل اساء إليك يف حياتو قط؟

يستطيع يده أن تصل إىل سرتو يظن نفسو رشيقا صبيال يستطيع أن خيلب قلوب النساء و 
يستهوي ألباهبن خبفتو و رشاقتو ، فإذا وقف على اؼبسرح للتمثيل ألقى عليهن يف مقاصًن من 
نظرات كنظرات الضفادع بصورة تعافها األنفس و تندى ؽبا الوجوه و لقد أضمرت لو يف 

إليها نظراهتاغبنفائية  تلك الكوجدة منذ الليلة ال ي رأيتو جيرتئ على أن يوجو نفسي
: إنين أحب حبا قائال ؟ خييل إيّل أنك عاشق يا سًنانو، قال: و من ىي ال ي تريدالبشعة..قال

 ال بد أن يسقيين إىل القب .."
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 البداية:

بعد يسأل عما و يف قطعة ىذه اغبوار يتصور أن سَتانو يقص صديقو لربيو 
يتحدث بامناع منفلوري يف التمثيل ، فأجاب سَتانو عن سؤالو أنو رغب عن منفلوري 
العتل البطُت الذي ال يستطيع يده أن تصل إىل سرتو. و كان سَتانو قد حذره بكل 
مرات ولكنو ال يبايل على قولو، و يف حدث الصادع يشرح سَتانو أنو وبب امرأة اليت 

رة غَت الئق إىل أحد امرأة الذي وببها وىي روكسان ، وىو يشعر أنو يراىا منفلوري بنظ
غَت جادرا المالك حبها بسببو بائس مسكُت بال أمل و ال رجاء. وىذايتصور من 

 :26قطعةاغبواربُت سَتانو و لربيو،فيصفحة 

لبيو : حسبك يا سًنانو فإنك ربب ابنة عمك روكسان ، و لكن ال أدري مل ال فقال " 
: ذلك ما قال إليها بذات نفسك ما دمت سبت إليها بصلة القريب ال ي بينك و بينها ؟تقضي 

أعجز عنو يا صديقي ، فإين رجل بائس مسكٌن قضى هللا علي أن أعيش يف ىذا العلم بال أمل 
 ".و ال رجاء
و كان اغبوار السابق يتصور أن سَتانو يصيب بعيش بال أمل و ال رجاء ال  

ا ؽبا بأنو يعلم أن أنفو البشاع و القبيح فال يبكنو يشرحها اغبب. مث يستطيع أن يعرب حب
يسلى لربيو لسَتانو بأن هللا قد وىبو من العقل و الذكاء و الصفات الكريبة اليت أشد 

 : 27يعجبها اإلمرأت ، كمايقص فيصفحة 

م "إن هللا قد وىبك من العقل و الذكاء و الصفات الكردية النادرة ما يقول لك مقا
اعبمال ، أمل ترى تلك الفتاة بائعة اغبلو ، وىي تنظر إليك نظرات اغبب و الشغف على أثر 

 لة؟ كذلك كان شأن روكسان.." تلك اؼببارزة الغريبة ال ي انتصرت فيها على الفيكونت الي
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 الصراع: 

يبدأالصراعالثاين فيهذىالروايةمنروح سَتانوأنو يشعر باالم شديد بإرادتو يف امالك 
اغبب الذي يتعارض حبالو. و من حواره ىذا يتصور أنو يشعر حازنا عظيما و االما 
شديدا. وىذه الصراع الذي يصيبو الشخص بنفسو أي يسمى بالصراع الداخلية.  

 :27كماذكرفيصفحة 

: نعم ، إن االمي عظيمة جدا ال  ، فرفع رأسو و قال : رضبة بنفسك يا صديقي   وقال لو" 
حيتملها بشر ، فليت هللا إذ خلقين على ىذه الصورة الدميمة البشعة مل خيلق يل قلبا خفاقا ، أو 
ليتو إذ خلق يل ىذا القلب خفاق خلق لو أجنحة يستطيع أن يطًن هبا يف جو اغبب كما يطًن 

 القلوب اغبوافق .."
 الذروة:

سَتانو مع روكسان يف حانة بورجونيا على دعوة فقدصعدالصراعويكوكبُت لقاء 
روكسان ، و يف ىذه اغبانة تقص روكسان عما يتحدث بالقتال يف اغبانة الذي يفيزىا 
سَتانو و القتال األمس و يفيزىا لثنية مرة و تذكر عن طفلهما حىت وصلت القصة إىل 

ل سَتانو عن من شعورىا اغبُت اليت تشوق إىل اعبندي. وكانت روكسان توجب على سؤا
الذي يسرق حبها فيجيب أهنا ربب اعبندي الفرنسي جميل صورة، و هبعل سَتانو 
ابتساما باغبياء حىت تشرح أن الرجل اليت تقصده ىو كرستيان دي نوفت ، فتحرك قلبو 
عندما يسمع حبها غَت اظبو. فقد نزل الذروة منذ أن يلتقي روكسان مع كرستيان حىت 

 : 52-46وار بُت سَتانو و روكسان يف صفحة يبزوجان. وىذا اغب
،  فاظبحلي أن إقضي إليك بسري و أن أقول لك بصراحة إنين عاشقة يا سًنانو .."

مشت رعدة خفيفة يف أجزاء جسمو و كاد منظره ينم عما يف  فتألأل وجهو و انتعشت نفسو و
الذي يتمتع بنعمة : و من ىو ىذا اإلنسان السيد نفسو لو ال ذبلده واستمساكو وقال ؽبا

: وىو جندي يف فصيلة شبان اغبرس أي فصيلتك يا سًنانو فهمهم بٌن شفتيو قالت .. حبك؟
 ".أصبل صورة حلقها هللا يف العاململ يبق يف األمر ريب، أما صزرنو 
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 النهاية: 
فقد نزل الصراع من قبلو منذ أن يعرف كرستيان أن سَتانو و روكسان يتحبان 
فيأحذ بأن يبوت يف ميدان اغبرب كي تكونان يتحبان بال قطع بسببو حاضر يف 
حياهتما. و مرت مدة طبسة سنوات من وفات كرستيان ،كان روكسان تعرف أن مرسل 

تندمت ندمة شديدا. وىذه ىي رساالت بديوان صبيلة فهو سَتانو وليس كرستيان ، ف
و النهاية من الرواية الشاعر ؼبصطفى لطفي اؼبنفلوطي عن جهاد و مؤمل احملبة يف اغبياة. 

-الوسط-ىي اغببكة التقدمية: األول ؼبصطفى لطفي اؼبنفلوطيواغببكة يف رواية الشاعر 
األخَت ، واغببكة اؼبقفولة أي آخر القصة بأن سَتانو ال يبكن أن يكون مع روكسان ولو  

 كانا يتحبان ، بأن سَتانو ىبتار وعده من كرستيان ألن وبرس روكسان وال ليحبها.
 
 يف رواية الشاعر ؼبصطفى لطفي اؼبنفلوطي األخالقية القيمربليل  .6

 كما يايل:   القيم األخالقية يف رواية الشاعر ؼبصطفى لطفي اؼبنفلوطيكانت 
يف ىذه سَتانو دي بورجراك يتصور أن شخص الرئيسي  23-22يف الصفحة 

يدافع نفسو عند ة النفس واإلعتماد على النفس، فإنو الرواية لو شخصي الذي يؤيد عز 
 ربتاج إىل تاج يزينها وإن الصدر وىو يعلم للقارئ أن اعببهة العالية ال .الفيكونت هر وبتق

اؼبملوء بالشرف و الفضيلة ال وبتاج إىل وسام يتألأل فوقو و طهارة أم عفة النفس أفضل 
 يتصور يف قولو:فهذه من صفتو الصرب من االحتقار و القناعة على حالو، وهبذا منو. 

شيئا و أنين  مفلوك ال أملك من متاع الدنيانعم أعرتف لك يا سيدي بأنين رجل فقًن "
ال أضبل على صدري أي ىنة من تلك اؽبنات ال ي تيموهنا شارات الشرف، ولكن ائذن يل أن 

 أقول لك كلمة واحدة مث أنت وشأنك بعد ذلك.
إنين ال أحفل يا سيدي بالصور و الرسوم و األزياء و األلوان ، وال يعنيين صبال الصورة 

، وال من اعبمال أنين رجل شريف مستقيم و حسبها وال برقشة الثياب و منتمتها، وحسيب
أكذب وال أتلون وال أداىن وال أسبلق و أن نفسي نقبة البيضاء غًن ملوثة بأدران الرذائل و 
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فلم فاتىن الوجو اعبميل والثوب اؼبلفوف والوسام الالمع واعبوىر الساطع، فلم يفتين  اؼبفاسد
 الضمًن. شرف اؼببدأ والعزة النفس وال إباء الضيم والنقاء

إن اعببهة العالية يا سيدي ال ربتاج إىل تاج بزينتها ، وإن صدر اؼبملوء بالشرف و 
الفضيلة ال حيتاج إىل وسام يتألأل فوقو فاليفخر الفاخرون دبا شاءوا من فضتهم و ذىبهم و 
ألقاهبم و مناصبهم. أما أنا فحسيب من الفخر أنين أستطيع أن أمشي بٌن الناس برأس عال ، 

بهة مرتفعة ، ونفس مطمئنة و ثوب نقي أبيض مل تعلق بو ذرة من غبار، ومل تلوثو شائبة من وج
 شؤوب السفالة و الدناءة ، ال أىاب شيئاً وال أغضي لشيء وال أخجل من شيء."

أن الرواية مؤلف األخالقية من  ويف ىذا اغبوار نستطيع أن نأخذ اغبكمة و رسالة
 القيمة األخالقيةوىذه من  أىم من  كثَت اؼبال و الشرف،الية جبهة العأي عزة النفس 

كان سَتانو وعندما وبقر الفيكونت و الفقَت عن أنف سَتانو الكبَت  .بُت الناس بنفسو
يظن أن أنف كبَت ما أفخر بو كل الفخر ألنو عنون الكرم و ىو  فخور حبال أنفو و

 لى ما يعطى هللا لو، وىذا. وىذه من صفتو بالقناعة عالشرف و الشجاعة و الشمم لو
 :16-14يتصور يف حواره يف الصفحة 

" قال: و ىل تظن أيها الغيب األضبق أن األنف الصغًن مفخرة من اؼبفاخر ال ي يعتز هبا 
صاحبها؟ نعم إن أنفي كبًن جدا ال يكبه أنف يف ىذا البلد ، وذلك ما أفخر بو كل الفخر، 

، وأنا ذلك الذي اجتمعت لو  و الشجاعة و الشمم عنون الكرم و الشرفألن األنف الكبًن 
 ىذه الصفات صبيعها."

أن يعرب شعوره البنة ويف جانب األخرى كان سَتانو ليس لو صفة عزة النفي يف 
القلق حببو اؼبفتون  يف أحد من صفة غَت ؿبمودة وبو يسبب سَتانووىذا  عمو، روكسان،

حىت وفاتو، وىذا هبعل روكسان و كرستيان يشعران ـبطئ ألنو قد  وىو ال يعرب حبو
ضّحى حبو لفرحهما ولو كام حقيقة حب روكسان لسَتانو. ورسالة أم قيمة األخالقية 

كانت أم صبيلة   سبلك جسمية  النص ىي ال تكن بال عزة النفس لو اليف ىذه قطعة 
ماذا تشعر وال يكون  ةف احملبوبسيعر  كثَتة ليعرب شعور اغبب، بأن اعتبار اغبب  مالية

 :26صفجة  خطاء يف الفهم. ىذه كما تتصور يف النص التايل
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" فقال لبيو: حسبك يا سًنانو فإنك ربب ابنة عمك روكسان، ولكن ال أدري مل ال 
تقضي إليها بذات نفسك ما دمت سبت إليها بصلة القريب ال ي بينك وبينها؟ قال: ذلك ما 

فإنين رجل بائس مسكٌن قضى هللا علي أن أعيش يف ىذا العامل بال  أعجز عنو يا صديقي ،
أمل و ال رجاء ، تأمل يف وجهي قليال و انظر ىل يستطيع صاحب مثل ىذا الوجو البشع 

 الدميم أن حييا يف العامل حياة اغبب و الغرام؟"
من األموال الذي ستوجهو،  كان سَتانو يهتم عزة نفسو  56-55و يف الصفحة 

وإنو اليسلم دعوة من الفيكونت الذي سيقدم أعمال أدبو إىل العظيم و النقاد يف 
لكي ينقد النقاد و ليس لكي يعطاه العظيم  ملكة، بأنو يؤلفها ليس لشخص اخر أماؼب

البسيط ، وىذه من صفتو األجرة على حسن أعمال أدبو، ولكنو يؤلفها لنفسو ال غَته
 :هتم عزة النفس فهي من األخالق بُت الناس بنفسو تتصور يف حوار التايلالذي ي

"و قال لو : أربب أن تكون يل يا سًنانو؟ فانتفض وقال : ال يا سيدي ، وال ألّي 
إنسان قال: إن خايل الكردينال ))ريشليبو(( كثًن اإلعجاب بك و بأدبك و حيب أن يراك ، 

إنك نظمت منذ عامٌن رواية سبقيلية صبيلة مل توفق إىل فإن شئت قدمتك إليو ، ولقد قيل يل 
سبثيلهاحىت اليوم ، فلو أنك ذىبت هبا إليو ورفعتها لو لعرف لك فضلك فيها وأحسن جزاءك 
عليها كما أحسن من قبل إىل غًنك من الكتاب و الشعراء..وقال للكونت : ذلك مستحيل يا 

ن إنسانا يف العامل حيدث نفسو بتغيًن حرف سيدي ، وإن دمي ليجمد يف عرويف عندما أزبيل أ
واحد من قصيدة من قصائدي ، وما أنا من حاجة إىل اإلستعانة على أديب بأحد من الناس  
كائنا من كان ، وقال : ولكنك تعلم أنو إذا أعجبو بيت من الشعر دفع شبنو غاليا، قال: نعم 

ذلتو ألين إمنا أسكب فيو دم قليب أعلم ذلك، ولكنو اليستطيع أن يبذل فيو شبنا مثل الذي ب
 حارا ودم القلب أغلى قمة من الفضة والذىب."

أم عالقة اإلجتماعية يف ىذه الرواية  بُت الناس و األخروأما من قيم األخالقية 
لو صفة اغبمة كشخص اؼبؤثر يف ىذه الرواية ، فإن كرستيان  05تكون يف الصفحة 

روكسان و يرضى أن يضحى ألجلها من يد العظيم الفيكونت  لشخص أخر فإنو يرحم
سيقتل دبائة  لينيَت الذي يريدىا كزوجة الثانية و كان كرستيان يتحرك أيضا عندما صاحبو
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ص ىي وصيلة الرضبة بُت الناس، رجل من أمر الفيكونت. والقيمة األخالقية يف ىذا الن
 :وىذه تتصور يف حوار التايل

إين أخاف عليك منو ألنو أقوى منك وردبا قتلك ، قال: ال أبايل  قال أقتلو، قال:" 
اؼبوت يف سبيلها ، قال: أنظر ىا ىي ذي تنظر إليك وربدق فيك ربديقا شديدا فال يشغلك 
شاغل عنها.. قال: من ىو ذلك العظيم الذي دبر لو ىذه اؼبكيدة؟ قال: ذلك سر اؼبهنة ال 

ل: ال حاجة يب إليك فقد عرفتو ، مث خلى سبيلو أستطيع أن أبوح بو، فضحك كرستيان وقا
فذىب لشأنو ، والتفت ىو إىل مقصورة روكسان حزينة وقال يف نفسو: و أسفاه البد يل أن 

 أتركها األن ."
أي  كان  سَتانو لو صفة التسامح لصاحبو وىذه من قيم األخالقية للمجتمع

بأن يواجو مائة رجل الذي سيقتل  لينيَت ، فإنو ينصر صاحبواألخالق بُت الناس و األخر
 : 30صاحبو، وىذه اغبادثة تتصور يف حواره مع لينيَت يف الصفحة 

"..فما راعو إال صباعة من اعبنود والضباط قد دخلوا اغبانة حييطون برجل يرتنح سكرا 
فتأملو فإذا ىو لينيًن ، فهرع إليو مذعورا، وقال: ما بك يا صديقي؟ قال: خذ ىذه الورنة 

رأىا إهنا تنظرين بأن مائة رجل يكمنون يل الليلة يف طريقي إىل منزيل عن ))باب النيل(( واق
ليقطلوين بسبب تلك القصيدة ال ي تعملها ، فأذن يل بالذىاب إىل منزلك ألنام فيو الليلة. 
فأطرق سًنانو ىنينة وىو يهمهم قائال : مائة رجل على رجل واحد؟ ما أجبنهم و أسفل 

 .."ًن !نفوسهم، ليني
إن يف ىذا اغبوار كان القائد يبسك مسؤليتو ألن وبفظ جنود و بلدتو، وىذه من 

د أن يبسك تصوره اؼبؤلف للقارئ أن األمر الباليت بُت الناس واألخر مة األخالقية يق
 : 124أمانتو كالرئيس، وىذه يتصور يف الصفحة 

وىم ال يسمعون ما يقول، ن هبا و كان يتكلم و اعبنود مقبلون على ألعاهبم يتشاغلو "
مر قائدكم دبعاقبتكم و لكنين ... :ولقد كنت أريد أن ا  قالقال ؽبم وىو يشًن إىل قائدىم: و 

فقاطعو قائد وقال لو: لو أنك فعلت ذلك يا سيدي ؼبا أذعنت ألمرك ، فاصفر وجو الكونت 
صاحب السلطان  ألنين دفعت للقيادة العامة صريبة الرياسة وىي ذبعلينقال:  وقال:وؼباذ؟

اؼبطلق على فرق ي ال ينازعي فيها منازع و ال أخضع يف أمرىا إلرادة غًن إراديت وبعد فليس من 
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الرأي أن حياسب القائد جنوده على اغبب و البغض و الرضا و السخت ، أو أن يطلب إليهم 
 "شيئا إال الطاعة واإلذعان ألوامره و نواىبو.

كانت القيمة األخالقية بُت الناس و اجملتمع، وىذه تتصر من   145ويف صفحة 
نفس سَتانو الذي ىبتار عالقة الصحبة اػبالصة من أن يبلك حبو. إنو يبنع قلبو ألن 

يشرح أن مرسل رساالت إليها سَتانو، بل كان سَتانو يسكت عنو يبلك روكسان بأن 
يكون كرستيان مات يف ميدان اغبرب. وىذا يستطيع أن يأخذ سعادتو بروكسان عند وال

 اغبوار بُت سَتانو مع روكسان:
))لبيو(( من ناحية اؼبيدان مسرعا و أسر يف أذن سًنانو ىذه " يف ىذه اللحظة أقبل 

بأول قذيفة من قذائف قال : يان(( فانتقض و قال : وكيف قتل؟ الكلمة )) قد قتل كرست
ئصو و غشت على عينيو غمامة سوداء، فعجبت روكسان اؼبعركة ، فاصفر وجهو و ارتعدت فرا

ألمره وقالت لو: ما بك يا سًنانو؟ قال: ال شيئ ، قالت: أسبم حديئك ، ماذا كنت تريد أن 
فصمت وأطرق ىنيهة و ظل يقول بينو و بٌن نفسو : قد انقض كل شيئ ، فال تقول يل؟ 

فلبس يف استطاع ي أن أبين  أستطيع أن أقول شيئا ، ولقد كان كرستيان صديقي و عشًني
 سعاديت على أنقاض شقائو."
يسلم يف ىذه الرواية ىي تكون يف نفس سَتانو أنو  الناس لربو ومن قيم األخالقية
صرب حبالو الذي بال عمل وال صبل الوجو ولكنو يعرف ، فإنو يعلى نعم هللا الذي يعطاه

فالقناعة من صفة الناس وهبذا لبلص أنو يبلك صفة القناعة أن األخالق أفضل منهما،
 :23و يف صفحة  26تتصور يف صفحة  الصفة وىذهاحملمودة. 

"قال: ذلك ما أعجز عنو يا صديقي ، فإنين رجل بائس مسكٌن قضى هللا علي أن 
 ىذا العامل بال أمل و ال رجاء.."أعيش يف 
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 :23ويف الصفحة 

سيدي ال ربتاج إىل تاج بزينتها ، وإن صدر اؼبملوء بالشرف و إن اعببهة العالية يا "
الفضيلة ال حيتاج إىل وسام يتألأل فوقو فاليفخر الفاخرون دبا شاءوا من فضتهم و ذىبهم و 
ألقاهبم و مناصبهم. أما أنا فحسيب من الفخر أنين أستطيع أن أمشي بٌن الناس برأس عال ، 

نقي أبيض مل تعلق بو ذرة من غبار، ومل تلوثو شائبة من  وجبهة مرتفعة ، ونفس مطمئنة و ثوب
 شؤوب السفالة و الدناءة ، ال أىاب شيئاً وال أغضي لشيء وال أخجل من شيء."

 األخالقية الفضيلة يف رواية الشاعر ؼبصطفى لطفي اؼبنفلوطي كما يايل: كانت
الثانوي اؼبؤثر يف الرواية وىو كرستيان دي  ىيعًتف عن شخص 05يف صفحة 

، وىذه تتصور يف فشجاعتو من الرضبة نوفيت، إنو يبلك صفة الفضيلة وىي الشجاعة
 حواره كما يايل:

" قال: ماذا تريد منو؟، قال أقتلو، قال: إين أخاف عليك منو ألنو أقوى منك وردبا 
ىا ىي ذي تنظر إليك وربدق فيك ربديقا  قتلك ، قال: ال أبايل اؼبوت يف سبيلها ، قال: أنظر

شديدا فال يشغلك شاغل عنها.. قال: من ىو ذلك العظيم الذي دبر لو ىذه اؼبكيدة؟ قال: 
ذلك سر اؼبهنة ال أستطيع أن أبوح بو، فضحك كرستيان وقال: ال حاجة يب إليك فقد عرفتو ، 

ينة وقال يف نفسو: و أسفاه مث خلى سبيلو فذىب لشأنو ، والتفت ىو إىل مقصورة روكسان حز 
 البد يل أن أتركها األن ."

ويف قطعة ىذا النص يتصور أن كرستيان شجاعة يف أن ينصر ؿببوتو روكسان ال 
يبايل اؼبوت يف سبيلها، بل يأسف ليًتكها بأنو سينصر صديقو لينيَت الذي سيقتلو 
العظيم.و إن شخص الرئيس يف ىذه الرواية سَتانو يبلك صفة العفة، إنو شخص بسيط 

ك من متاع الدنيا ولكنو الوبفل بالصور و و ىو قناعة حبالو الذي فقَت مفلوك اليبل
الرسوم و األزياء و األلوان بأنو يعرف أن صبال الصورة و حسبها وال برقشة الثياب. 

كان سَتانو وىذه من صفة العفة اليت فيها بسيط بالقناعة على حالو و وبرس احًتامو، و  
 :22يف صفحة ال يبايل عندما حقره الفيكونت. و تتصور ىذه الصفة 
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"فقال الفيكونت : إن الذي يغيطين ويؤؼبين أن تصدر األمثال ىذه الكلمات اؼبملوءة  
كبا و عظمة من حقًن مفلوك ال ديلك من متاع الدنيا شيئا حىت قفازا يف يده والحيمل على 
ثوبو أي عالمة من عالمات الشرف، فارتعش سًنانو غيظا ولكنو ذبلد واستمسك وأنشأ يقول 

 بصوت ىادئ رزين:
مفلوك ال أملك من متاع الدنيا شيئا و أنين ال نعم أعرتف لك يا سيدي بأنين رجل فقًن 

أضبل على صدري أي ىنة من تلك اؽبنات ال ي تيموهنا شارات الشرف، ولكن ائذن يل أن 
 أقول لك كلمة واحدة مث أنت وشأنك بعد ذلك.

، وال يعنيين صبال الصورة إنين ال أحفل يا سيدي بالصور و الرسوم و األزياء و األلوان 
و حسبها وال برقشة الثياب و منتمتها، وحسيب من اعبمال أنين رجل شريف مستقيم ، وال 
أكذب وال أتلون وال أداىن وال أسبلق و أن نفسي نقبة البيضاء غًن ملوثة بأدران الرذائل و 

ر الساطع، فلم يفتين فلم فاتىن الوجو اعبميل والثوب اؼبلفوف والوسام الالمع واعبوى اؼبفاسد
 شرف اؼببدأ والعزة النفس وال إباء الضيم والنقاء الضمًن.

إن اعببهة العالية يا سيدي ال ربتاج إىل تاج بزينتها ، وإن صدر اؼبملوء بالشرف و 
الفضيلة ال حيتاج إىل وسام يتألأل فوقو فاليفخر الفاخرون دبا شاءوا من فضتهم و ذىبهم و 

أما أنا فحسيب من الفخر أنين أستطيع أن أمشي بٌن الناس برأس عال ، ألقاهبم و مناصبهم. 
وجبهة مرتفعة ، ونفس مطمئنة و ثوب نقي أبيض مل تعلق بو ذرة من غبار، ومل تلوثو شائبة من 

 شؤوب السفالة و الدناءة ، ال أىاب شيئاً وال أغضي لشيء وال أخجل من شيء."
اك كشخص الرئيس يف ىذه الرواية لو و يف جانب األخرى كان سَتانو دي بورجر 

 :30صفة الشجاعة، وىذه تتصور من حواره مع لينيَت يف صفحة 
"..فما راعو إال صباعة من اعبنود والضباط قد دخلوا اغبانة حييطون برجل يرتنح سكرا 
فتأملو فإذا ىو لينيًن ، فهرع إليو مذعورا، وقال: ما بك يا صديقي؟ قال: خذ ىذه الورنة 

ا إهنا تنظرين بأن مائة رجل يكمنون يل الليلة يف طريقي إىل منزيل عن ))باب النيل(( واقرأى
ليقطلوين بسبب تلك القصيدة ال ي تعملها ، فأذن يل بالذىاب إىل منزلك ألنام فيو الليلة. 
فأطرق سًنانو ىنينة وىو يهمهم قائال : مائة رجل على رجل واحد؟ ما أجبنهم و أسفل 

! إنك ستنام الليلة يف بيتك ، فلم يفهم غرضو وقال لو وىو يرتنح و بتملق: نفوسهم، لينيًن 
ولكنك تعلم يا سيدي أنين رجل ضعيف مسكٌن ال أقوى على مقاتل ي ىر فمن يل بلقاء مائة 
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رجل وحدي؟ قال: إنين أنا الذي ألقاىم ، وأنا الذي سأقاتلهم ، فخذ اؼبصباح من يد البواب 
نك أنك ستنام يف بيتك..فتقدم ننحوه لبيو ووضع يده على كتفو وسر أمامي ، وأقسم لك أ

وأسر يف أذنو: أال يستطيع ىذا الرجل أن ينام الليلة يف غًن بيتو؟ وىل ترى من الالزم اغبتم أن 
زباطر بنفسك دفاعا عن مثل ىذا األبلو اؼبأفون ، وقال سًنانو لو وىو يبتسم ابتسامة ىادئة 

ذي اليفيق بل الزق الذي ينفد ىو أرق الناس قلبا و أصبلهم حّسا لطيفة: إن ىذا السكًن ال
وأشرفهم شعورا ، رأيتو مرة وقد خرج من الكنيسة يوم األحد فرأى اؼبرأة ال ي حيبها تتناول 

 بيدىا الطيفة قليال من اؼباء اؼبقدس .."
ومن ىذه اغبوار يتصور أن الفيكونت يأمر مائة رجل يكمنون صاحب سَتانو 

الليلة يف طريقو إىل منزلو عن ))باب النيل(( ليقطلونو بسبب قصيدة اليت تعملها،  لينيَت
 يظهر أن سَتانو لو روح و مث يطلب سَتانو ألن ينام لينيَت يف منزلو بأنو الذي سيلقاىم. 

شجاعة ليساعد صاحبو الضعيف لينيَت بلقاء مائة رجل الذي التسامح للمجتمع وإنو 
سيقتلونو. وىذه ىي من صفة يقصد بالشجاعة الذي اليبايل على خطر ما ليساعد 

 الضاعف بأن اليبايل على اػبطر و اؼبوت ليساعد صاحبو. 
وكان سَتانو يبلك صفة اغبكمة فإنو يتحد اجملتمع يف حانة بوروجونيا ألن يساعد 

ذي سيقتل دبائة رجل أوامر الفيكونت، يعًتف سَتانو شخص لينيَت أنو السكَت شاعر ال
الذي ال يفيق بل الزق الذي الينفد ىو أرق الناس قلبا و أصبلهم حسا و أشرقهم 
شعورا. مث يعًتف عن شعر لينيَت إىل اؼبمثلُت فيها، وإهنم يعجبون بشعره مث يقص سَتانو 

لونو بسبب شعره فيطلبونو ألن نذىب بو ليقابلهم أن مائة رجل أوامر الفيكونت سيقت
 :31-30وكلهم يذىبون معهما. و صفتو تتصور يف صفحة 

فأطرق سًنانو ىنينة وىو يهمهم قائال : مائة رجل على رجل واحد؟ ما أجبنهم و "
أسفل نفوسهم، لينيًن ! إنك ستنام الليلة يف بيتك ، فلم يفهم غرضو وقال لو وىو يرتنح و 

ولكنك تعلم يا سيدي أنين رجل ضعيف مسكٌن ال أقوى على مقاتل ي ىر فمن يل بتملق: 
بلقاء مائة رجل وحدي؟ قال: إنين أنا الذي ألقاىم ، وأنا الذي سأقاتلهم.. وكان اؼبمثلون قد 
نزلوا من اؼبسرح وأقبلو يشاىدون اغبادثة فوضع سًنانو يده على كتف لبيو ، وقال لو وىو 

ئة لطيفة: إن ىذا السكًن الذي ال يفيق بل الزق الذي الينفد ىو أرق يبتسم ابتسامة ىاد
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الناس قلبا و أصبلهم حسا و أشرقهم شعورا، رأيتو مرة وقد خرج من الكنيسة يوم األحد فرأى 
 اؼبرأة ال ي حيبها تتناول. بيدىا اللطيفة قليال من اؼباء اؼبقدس .. 

وما أرق ىذا الشعور! فالتفت إليها فصاحت إحدى اؼبمثالت : ما أصبل ىذه اغبادثة 
سًنانو و قال ؽبا: أليس كذلك أنتها الفتاة؟ وارضبتاه ؽبذا الرجل اؼبسكٌن كيف يسمح مائة 
رجل ألنفسهم أن يتفقوا عليو؟ أال تعلم ما ىو السبب يف ذلك يا سيدي؟ فلم جيبها سًنانو و 

: ىا أنذا ذاىب إىل اؼبعركة الليلة، التفت إىل صباعة من اعبند الذين دخلوا مع لينيًن وقال ؽبم
، ىو أنكم مهما غًن أن يل عليكم شرطا واحدا فقط فإن شئتم أن تكونوا معي فأنتم وشأنكم،

رأيتم من اػبطر احملدق يب فال يتقدم أحد منكم ؼبساعديت ، وليكن مكانكم مين مكان مراسلي 
قالت اؼبمثلة ىل تؤذن يل يا سيدي الصحف و متدوبيها يف اؼبعارك، يشاىدوهنا وال يقربوهنا ، ف

أن ألذىب معكم حيث تذىبون؟ قال نعم اذن لك ولكل من أراد الذىاب منكم، فصاح 
 وسيقيون صبيعا: كلنا نذىب معك."اؼبمثلون و اؼب

وأن سَتانو ىو شاعر الذي يبسك احدى من صفات الفضيلة اال وىي العادل، 
م لنفسو. وىذه من صفة سَتانو الذي اليعمل لشخص أخر إذا يشعر بو االوكان عادل 

عادل الذي يعطى اغبق على فطرتو أي غَت متحيز. وإن سَتانو يعرف مع أن الفيكونت 
يأمر مائة رجل ليقتل لينيَت و كان لينيَت شاعر لطيفة الشعور و صاحبو، وبالتأكيد أنو 

و يفعل ذلك يساعده و إن الفيكونت يريد أن يكون سَتانو متبع يف أن يسلم لينيَت بأن
 :32-31يف صفحة بقول سَتانو  وىذه الصفة تتصورمن أجلو. 

"وىنا التفت سًنانو إىل اؼبمثلة ال ي أعجبتها قصة لينيًن،قال : قد كنت سألتين أيتها 
الفتاة منذ ىنيهة : مل يتفق مائة رجل على رجل واحد مسكٌن؟ فأقول لك جوابا على ذلك : 

 أجلي ألهنم يعلمون أين صديقة الذي الخيذلو." إهنم ما فعلو ذلك من أجلو بل من
كان سَتانو دي برجراك يبسك صفة الفضيلة وىي العفة، وعفتو يظهر أنو بسيط 
وال يتفاخر بنعم الدنيا، إن مراسل الصفح يطلبو بأن يقص عن حادثة اليت تقع بو يف أن 

ي ينصره وال ينصر شاعر من مائة رجل ، ولكنو يرده بأنو يفعل ذلك من أجل صاحبو أ
 : 53و ىذا اغبادثة تتصور يف صفحة ليتكرب بكون اظبو يف اعبريدة. 
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"فقال لو : وكيف تسمح لنفسك يا سيدي أن تقدمين إىل غًنك قبل أن تقدم نفسك 
إيّل؟. وقدم إليو الثالث كأسا من اػبمر و قال لو : اشرب معي يا سيدي حنب بأسك و 

إيّل يا سيدي أنك أشجع مين ، ألنك قدمت إيل شيأ شجاعتك فالتفت إليو وقال لو : خييل 
قبل أن تعلم ما رأيي فيو. مث دفع الكأس عنو بقوة فهرافها ، وجاءه أحد مراسلي الصفح ، 
وقد ديسك بيمينو قلما وبيسراه قرطاسا و قال : قص علّي حديث واقعتك أيها الفارس البطل 

أقاتل من أجلك يا سيدي ، وال من أجل  ألنشره يف جريديت. فنظر إليو شزرا وقال: إنين مل
جريدتك بل من أجل صديقي لينيًن. فتململ لبيو من خشونتو و جفائو ، وكان جالسا على 
مقربة منو ثوبو ، و فقال لو: ما الذي أصابك يا سًنانو؟ وما ىذه اػبشونة ال ي يسيقبل هبا 

يا لًنيو ! فليس يل يف العامل أصدقاءك الذين يهيثونك و ديجدونك؟ قال: ال تصدق كلما تراه 
 صديق سواك."

من زيادة الفرح، وإنو ال يبتعد يدفع و  قدرة ألنومن تلك اغبوار يكون سَتانو أنو 
هبذب إىتمامو على طلب مراسلي الصفح لينشر قصتو يف جريدتو، وإن حديث يف 

اليت تسمى وىذه ىي قصتو ألجل صديقو لينيَت وال لعرض رياًء بانتشارىا يف اجملتمع 
 بصفة العفة.

سَتانو لو صفة العفة، إنو يرد على طلب  يتصور أن 56-55صفحة و يف 
الفيكونت يف تقدم روايتو أمام خال الفيكونت الكردينال بأنو اليريد أعمال أدبو ينقد 
بالنقاد اؼبملكة وىو اليرضى إذا يبذل فيو شبنا مثل الذي بذلتو ألنو إمبا يسكب فيو دم 

ودم القلب أغلى قمة من الفضة والذىب. وىذه كما تكون يف حواره من قلبو حارا 
 الفيكونت التايل:

"و قال لو : أربب أن تكون يل يا سًنانو؟ فانتفض وقال : ال يا سيدي ، وال ألّي 
إنسان قال: إن خايل الكردينال ))ريشليبو(( كثًن اإلعجاب بك و بأدبك و حيب أن يراك ، 

ولقد قيل يل إنك نظمت منذ عامٌن رواية سبقيلية صبيلة مل توفق إىل فإن شئت قدمتك إليو ، 
سبثيلهاحىت اليوم ، فلو أنك ذىبت هبا إليو ورفعتها لو لعرف لك فضلك فيها وأحسن جزاءك 
عليها كما أحسن من قبل إىل غًنك من الكتاب و الشعراء..وقال للكونت : ذلك مستحيل يا 
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ندما أزبيل أن إنسانا يف العامل حيدث نفسو بتغيًن حرف سيدي ، وإن دمي ليجمد يف عرويف ع
واحد من قصيدة من قصائدي ، وما أنا من حاجة إىل اإلستعانة على أديب بأحد من الناس  
كائنا من كان ، وقال : ولكنك تعلم أنو إذا أعجبو بيت من الشعر دفع شبنو غاليا، قال: نعم 

ا مثل الذي بذلتو ألين إمنا أسكب فيو دم قليب أعلم ذلك، ولكنو اليستطيع أن يبذل فيو شبن
 حارا ودم القلب أغلى قمة من الفضة والذىب."

ومن ىذا النص يبُت أن سَتانو ىبتار دم قلبو وىبتار حياة بسيط، وأنو يستطيع أن 
هبتنب من شهوات األموال اليت جعلتو غٍت و متكرب بابدال دم قلبو بأن ال يعتمد اغبياة 

 على غَته وال يضع زمام النفس يف يد عظيم من العظماء فهذه أحد من صفة العفة. 

كان سَتانو يبلك صفة العفة وىي صرب يف أن   71-72ويف قطعة النص الصفحة 
يبتنع غضبو ؼبن وبقره، وإن كرستيان وبقره عند يقدم سَتانو شعره، وىو اليغضب بل 
يعتنقو مث يشرح أن ابنة عمو روكسان رببو و يرسلو رسالة، فصار تعجبا بو و يطلب عفو 

 على فعلو. ىذا اغبوار كما يايل: 

ألنف(( فانفجرت شفتاه عن مثل ما تنفرج.. مث ما لبث "..فقاطعو كرستيان وقال : ))ا
أن رأى سًنانو يتقدم حنوه رويدا رويدا حىت وقف أمامو ووضع يده على عتفو فارتعد كرستيان 
ارتعادا خفيفا ، و بينا أنو ينتظر عاصفة من الشر هتب عليو إذ ظبعو يناديو بنغمة لطيفة ىادئة 

ليو فراه باظبا متلطفا فعجب ألمره و قال لو: ماذا تريد ويقول لو: سيدي كرستيان فرفع طرفو إ
يا سيدي؟ قال: أريد أن أعانقك و أقبلك أيها الصديق فتعال إيّل ، فظل كرستيان ينظر إليو 
نظرا حائرا متضعضعا ال يفهم من أمره شيئا فقال: تعال إيل و قبلين ف فقال: تعال إيل و 

يدي؟ قال: أخ الفىت ال ي رببها، أي فتاة بريد؟ قال: قبلين فإين أخوىا.. وقال لو أخ من يا س
 روكسان.." 

وكان سَتانو لو صفة الرضبة فالرضبة من الشجاعة، إنو يرحم ابنة عمو رضبة شدسدا 
و يهمو جدا أن يراىا سعيدة فجياهتا ىانئة يف عيشها ال يكدر عليها مكدر من عواءي 
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ما الذي سيحفظها. وىذه تتصور يف الدىر و نكبات األيام . وإنو شجاعة بأن يعمل 
 :71قطعة حواره مع كرستيان يف صفحة 

إن روكسان ابنة عمي و صديق ي و رفيقة صباي و طفول ي ليس ؽبا يف العامل من صديق 
وال معٌن سوّي ويهمين جدا أن أراىا سعيدة فجياهتا ىانئة يف عيشها ال أكدر عليها مكدر من 

 أكتمك أنين أخاف عليها اػبوف كلو أن ربل هبا يف ىذا عواءي الدىر و نكبات األيام، وال
 اغبب الذي اختارنو لنفسها نكتة من مكبات العظام .."

 : 121و يف صفحة 

أدرك اعبنود يا سًنانو، فقد نال منهم اليأس أو كاد ، حىت نطقوا بكلمو " فقال لو:  
الثورة احمليفة ، فخرج إليهم سًنانو وأخذ خيطو بينهم خطوات ىادئة مطمئنة و يسارقهم من 

نظرات العتب و التأنيب ، حىت سكنوا و ىدأوا و خضوا أبصارىم حياء منو و حٌن إىل حٌن 
يداعبهم و يتفنن يف مفاكحتهم و مطايبتهم حىت سرى عنهم بعض ما خجاًل مث أخذ ديازحهم و 

ال ، قال :  هبم. فقال لو أحدىم: أما يف مهوم اغبياة واالمها ما يشغلك عن الفكاىة يا سًنانو؟
و لو أن المرىء أن خيتار لنفسو اؼبيتة ال ي يريدىا الخرتت لنفسي أن أموت يف ليلة صافية 

 أصبل بقعة ، وىي ت قبة السماء بأصبل سالح وىو السيف و يفاألدمي متأللثة النجوم رب
 " اؼبيدان..
بأن ومن قطع النص يتصور أّن سَتانو لو صفة الشجاعة، فإنو يشرح للجند  

نسبة هبري من اؼبيدان أي ال ىباف أن يكون موتا ألجل الوطن، بأفضل  عنده اؼبوت
أن هذه من الشجاعة بيثبة فوىذه من األخالق بُت الناس و األخر ألجل الوطن و 

إنو هبمع  صفة اغبكمة سَتانو يف اؼبيدان ليقابل العدو. ويف جانب األخرى يبلكيكون 
 :122-121ذا النص صفحة تتصور يف ىوىذه ، نبسة اعبنوج للصامد يغلب العدو

" مث ىتف ))بابراتراندو(( فلباه جندي شيخ قد أوىف على الستٌن من عمره فقال لو: 
من كيك و غين ؽبؤالء األطفال الشرىٌن تلك األغنية اعباسكونية ال ي تذكرىم أخرج نابك 

ببالدىم ومعاىد طفولتهم ومغاين صباىم فأخذ الرجل يغنيها و جييد يف توقيعها و سًنانو يغين 
معو ، فأطرق اعبنود برؤوسهم ، وقد سبثلت ؽبم بالدىم كأهنا حاضرة بٌن أيديهم يرون جباؽبا و 
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باهتا و ..فقال القائد لسًنانو : إنك هتيج أشجاهنم و تسنثًن االمهم هتذه الذكرى ، ودياهنا و غا
فقال: فليتكوا و وليتأؼبوا علهم يتلهون قليال عن االم اعبوع ال ي يكابدوهنا ، وليت صبيع 
االمهم تنتقل من أمعائهم إىل قلوهبم فيسرتحيوا، قال: إين أخاف على ضبيتهم أن تفرت و 

ل: ال خييفك ذلك يا سيدي فإن بكائهم على وطنهم الصغًن ال ينسيهم واجبهم تتضعضع ، قا
لوطنهم الكبًن، وإن أردت أن تكون على بينة من ذلك فانظر ماذا أصنع ، مث أشار إشارة 
خفية إىل حامل الطبل أن يدق طبلو دقة اؽبجوم ففعل ، فانتفض اعبنود من أماكنهم و ثاروا إىل 

ال للقائد : انظر يا سيدي إىل اؽبؤالء األطفال الباكٌن كيف استحالوا يف أسلحتهم يتقلدوهنا فق
 غبظة واحدة إىل ليوث كواسر عندما ظبعوا نداء وطنهم." 

 : 124يف صفحة و 

و كان يتكلم و اعبنود مقبلون على ألعاهبم يتشاغلون هبا وىم ال يسمعون ما يقول ، "
مر قائدكم دبعاقبتكم و لكنين ... كنت أريد أن ا:ولقد  و قال ؽبم وىو يشًن إىل قائدىم قال

فقاطعو قائد وقال لو: لو أنك فعلت ذلك يا سيدي ؼبا أذعنت ألمرك ، فاصفر وجو الكونت 
ألنين دفعت للقيادة العامة صريبة الرياسة وىي ذبعلين صاحب السلطان قال:  وقال:وؼباذ؟

أمرىا إلرادة غًن إراديت وبعد فليس من  اؼبطلق على فرق ي ال ينازعي فيها منازع و ال أخضع يف
الرأي أن حياسب القائد جنوده على اغبب و البغض و الرضا و السخت ، أو أن يطلب إليهم 

 "شيئا إال الطاعة واإلذعان ألوامره و نواىبو.
و من شرح ىذا النص تتصور أن القائد يبلك صفة اغبكمة، وىو يستطيع أن 

جنوده من أمر الفيكونت ليحكمهم بال سبب. وإنو يتحمل أمانتو كقائدألن يدافع 
كرئيس اعبنود.وكان سَتانو لو الصفة الفضيلة أال   القائد الذي يستطيع أن وبمل اؼبسؤولية

وصفتو  ؼبصلحة الوطن. وىو يدافع وطنو باحملبة ، ، و ؿببتووىي العفة فالعفة من احملبة 
 :125صفحة يوضح يف اغبوار التايل 
وكأهنم ال يسمعوهنا حىت انتهى منها ، فأمسكو عن اللعب والشخصوا "يستمعون القصة 

بأبصارىم إىل سًنانو و لبوا ماذا يقول، فقال لو: إن ىنرى الرابع يا سيدي، ما كان يرضى 
لنفسو، مهما كان اػبطر احملدق بو عظيما، أن يتنازل عن ريئتو البيضاء ألعداءه ..! فتهلل 
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ذلك ال  م، وعدوا إىل جلبتهم وضوضائهم..! فقال لو الكونت:يرىاعبنود فرحا وأنبسطت أسار 
يعنيين، وإمنا الذي يعنيين أنين قد حقنت دمي، واستبقيت حيايت لوطين، وسليت من العدو يوما  

: أما الفكرة فبعيدة جدا ال أرتاب فيها، ولكن ، قال كان يريد أن يعده من أيام ؾبده وفخاره
ق إال ليموت، فمن العار أن خيسر ىذا الشرف بأي شبن كان، الذي ال أعملو أن اعبندي ما خل

وأقسم لك يا سيدي أنين لو كنت حاضرا معك يف تلك الساعة ما ىان على أن أرى وشاحك 
 العظيم يف يد أعدائك دون أن أقاتل عنو، حىت أفتديو ولو حبيايت."

 :125صفحة  و يف
 مكان للنساء يف ميادين اغبروب، قال : ألن اؼبعركة ستدور بعد ساعة أو ساعتٌن، وال "

فذرعت . وسنموت يف تلك اؼبعركة  يا سيديت عن اخرنا ألن الكونت أراد ذلكفقال كرستيان 
روكسان واصفر وجهها و التفتت إىل الكونت وقالت لو:أصحيح مايقوا يا سيدي ؟ إنك إذن 

: أال تعلم أنو إذا قدر يل ىذا اؼبصًن كان ، قالت ال ، وأقسم لك قال:تريد أن أصبح أرملة ؟ 
ذلك اخر عهدي بالدنيا و نعيمها و استحال علّي عٌن الشمس أن تراين بعد اليوم إال إذا 

فقاطعتو و  : أقسم لك يا سيديت أنين..قالاستطاعت أن زبرتق بأشعتها صفائح القبور ؟ 
ريد أن أموت مع أبناء وطين كيفما كان األمر فمحال أن أغادر ىذا اؼبكان ألنين أقالت:  

 ."لقد نطقت بكلمة األبطال يا سيديت فأىنئكفهتف سًنانو بصوت عال: 
، من احملبةالعادلفالعادل و من ىذا اغبوار يشرح أن روكسان ؽبا صفة الفضيلة وىي 

ؿببتها للوطن يتصوار فيو أن كالم و أمر الفيكونت لرجوعها كي تبتعد عن اؼبعركة ال و 
ويف  اعباسكوينيًتك دة فال يبكن أن لدفاعتها للجاسكوين. وإهنا ؿببة للبىا يف ر يؤث

 ".جانب األخرى هباىد اعبنود فيو
 :154يف صفحة و 

: إنك تبالغ كثًنا يا لبيو يف اغبزن عليو و الرثاء لو ، فسًنانو رجل عظيم فقال الدوق "
ال يكرتث باالم اغبياة و مصائبها وال ينظرىا دبثل العٌن ال ي تنظر هبا إليها، و قد عاش طول 
حياتو حرا مستقال يف أرائو و مذاىبو غًن مبال دبا يالقيو يف ىذه السبيل من اؼبكاره و االالم و 
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ال شأنو يف حاضره مثلو يف اؼباضية فاعجبوا بو كل اإلعحاب وال هتينوه بالتأمل لو و البكاء ال يز 
 عليو."

و من حوار الدوق ىذا يتصور أن سَتانو لو صفة الفضيلة وىي العفة ، و إنو 
قناعة على ما عطاه هللا لو و ال يكًتث باالم اغبياة و مصائبها. و كان يعيش طول 

ا يعطى هللا لو بال  أرائو و مذاىبو غَت مبال دبا يالقيو أي يسلم محياتو حرا مستقال يف
 يكًتث باالم.

و كان سَتانو لو صفة عادل فإنو يعرف أن حب روكسان لو وليس لكرستيان ومع 
ذلك كان كرستيان يبوت يف اؼبعركة ، ولكنو يبتنع قلبو بأن يبلك روكسان بأن سَتانو قد 

، وىذه على أنقاض شقائو أهتسعادهأن  استطاعتو فليس يف العشَتو وبسبو كالصديق
 :145 يف صفحة اغبادثة يتصور 

"يف ىذه اللحظة أقبل ))لبيو(( من ناحية اؼبيدان مسرعا و أسر يف أذن سًننو ىذه 
ال: بأول قذيفة من قذائف الكلمة )) قد قتل كرستيان(( فانتفض وقال: و كيف قتل؟ ق

ائضو و غشت على عينيو غمامة سوداء فعجبت روكسان ، فاصفر وجهو وارتعدت فر اؼبعركة
ألمره وقالت لو: ما بك يا سًنانو؟ قال : ال شيء، فال أستطيع أن أقول شيئا ، ولقد كان  

 كرستيان صديقي و عشًني فليس يف استطاع ي أن أتين سعاديت على أنقاض شقائو.."

 :155يف صفحة و 

بو ساعات مهما   العظمة يف اغبياة ال بد أن سبر: إن اؼبرء حينما يصل إىل ذروة "قال 
يشعر فيها ببعض االم خفية بلذع نفسو و تؤؼبها، و ردبا ال تبلغ يف كوهنا و كان طاىرا وبريئا 

تأثًنىا متلغ تبكيت الضمًن،و لكنها على كل حال تزعجو و تقلقو و تستويل على شيئ من 
ظماء إال أهنم ارتقوا سلما بنيت درجاهتا راحتو و سكونو ، و ىل استطاع العظماء أن يكون ع
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من صباجم اؼبوتى و أشالئهم ، أو أن يناموا ميء جفوهنم إال ألهنم أسهروا كثًنا من عيون 
 البائسٌن و اؼبعدمٌن يف سبيل راحتهم و ىنائهم ..."

وار يتصور أن الدوق ال ىذااغبو من ،  عادلوىي كان الدوق لو صفة الفضيلة 
اخر إذا كان يشعر االم دبا يصيبو. فإنو ينام ملء جفوهنم إال  يصيب شيئ على شخص

 ألنو أسهر كثَتا من عيون البائسُت و اؼبعدمُت يف سبيل راحتهم و ىنائهم.
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 الباب الرابع

 االختتام
 نتائج البحث .أ 

فقد حللت الباحثة رواية الشاعر ؼبصطفى لطفي اؼبنفلوطي من ناحية عناصر 
الرواية و القيم األخالقية فيها، فهذه ىي النتائج اليت حصلت الباحثة يف ىذا الداخلية يف 

 البحث:

سَتانو دي برجراك. والشخصيون كان الشخصي الرئيسي يف رواية الشاعر ىو  .1
ىم روكسان و كرستيان دي نوفييت و الكونت دي جيش و لربيو  اؼبؤثر الثانوي

 ؼبصطفى لطفي اؼبنفلوطيو راجنو و اجملتمع الفرنسي. واغببكة يف رواية الشاعر 
األخَت، واغببكة اؼبقفولة أي آخر القصة بأن -الوسط-ىي اغببكة التقدمية: األول

سَتانو ىبتار وعده  سَتانو ال يبكن أن يكون مع روكسان ولو كانا يتحبان ، بأن
الذروة و رواية ؽبا ذروتُت، المن كرستيان ألن وبرس روكسان وال ليحبها. وكانت 

األوىل عندما يكون البطل يف حانة بوروجونيا يسمى بالصراع اػبارجية والذروة 
ا ربب اعبندي الفرنسي جميل سَتانو عن أهن إىلروكسان يشرح  الثانية عندما

ؼبصطفى معظم خلفية اؼبكان يف رواية الشاعر  . وأماانكرستي  اتقصدى صورةالذي
تقع يف حانة بوروجونيا و ميدان اغبرب والباقية يف باب النيل و  لطفي اؼبنفلوطي

يبسك سَتانو ة ىي منزل راكسان. وأما اػبلفية البيئة اإلجتماعية يف الرواييف 
أي أنو صدق يف أقوالو و أفعالو عقيدة وثيقة اليت تدل على الوثيقة شاعرا خالصا 

إال من  الوثيقة اعباسكونيةبأن اليبد يده لتناول أي شيء من أي إنسانيبسكو 
 اعباسكوين.
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تضمن شاعر ؼبصطفى لطفي اؼبنفلوطي، وىي تىناك القيم األخالقية يف رواية الو  .2

األخالق الناس لنفسو وىي: حرس عزة النفس و أخالق الناس للناس وىي: على 
يتصور يف وىي أخالق الناس لربو الق للمجتمع و األخالق للوطن و األخ

العفة و صفة فيها وىي اليت تعملها الشخصيات القناعة، وأما األخالق الفضيلة 
 .الشجاعة و العادل و اغبكمة

 مقرتحات البحث .ب 

ؼبصطفى لطفي قد انتهى ىذا البحث عن القيم األخالقية يف رواية الشاعر 
االنتقاد ترجو الباحثة لذلك  الباحثة بأن ىذا البحث مل يكن كامال،، وعرفت اؼبنفلوطي

واعتمادا على نتائج  و االقًتاحات من كل القراء و الباحث اؼبقبل كي يتم ىذا البحث
ولعل ىذا و أخَتا تشكر هللا سبحانو و تعاىل على سبام ىذا البحثالعلمي ىذا البحث. 

 البحث نافع للباحث و القارئ.
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