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 الفصل األول

 أساسيات البحث

 أ.مقدمة

كيكوف التعبَت  ،عن العواطف كاؼبقاصد كاألفكارلتعبَت األدب ىو كسيلة         
األدباء  وستخدمابقوؿ أخر أف األدب ىو الفن الذم  باغبركات الصادرة عن اإلنفعاؿ.

. ىناؾ من يرتب بضغط األصوات يسمى بالشعر اللغة كانتاجو يتعلق بًتتيبو بواسطة
الكابة يسمى كىناؾ من يرتب بضغط اغبوار يسمى باؼبسرحية كىناؾ من يرتب بضغط 

كاألدب إذ نظرنا اليـو إىل تعريفو ىو ما عرب عن العٌت من اؼبعاىن   باغبكاية أك القصة.
كاقع اجملتمع أك اغبياة بأسلوب صبيل أك بعبارة أخرل ىو فكرة كأسلوب، ىو فكرة من 

عن طموحها اليت يقدمها أديب ىذه األمةاألثار الكتابة من أحالمو، كىو ؾبمل 
       .     1كأحالمها،كأماؽبا

ُب العصر اغبديث ككتب كتب  ينشهور اؼب نصرياؼب ءدبااأل حدأالتوفيق اغبكيم ىو        
األدب من الركاية كاؼبسرحية كغَت ذللك. كىو يفحص كيبتحن كهبرب كل قطعة من قطع 

عن خرب ىي القصة ك عصفور من الشرؽ  كاحدل قصتو مباذجو بأسلوب ثقاُب مؤلفاتو.
يعد توفيق  درس ُب فراقبيس.للالذم سلك الشرؽ األكسط  منؿبسُت  قطب اظبو

اد القالئل للركاية العربية كالكابة اؼبسرحية ُب العصر اغبديث، فهو من أحد الرك  اغبكيم
، كقد امتد عامل العريبالعالمات البارزة ُب حياتنا األدبية كالفكرية كالثقافية ُب ال لإحد
كثَتة متعاقبة من األدباء كاؼببدعُت، كىو أيضا رائد للمسرح الذىٍت   ألجياؿ تأثَته
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من اؼبؤسسُت اغبقيقُت عد كاحدا يكىوما جعلو عبديد، كمؤسس ىذا الفن اؼبسرحي ا
كإمبا أيضا على مستول  فحسب الكتابة اؼبسرحية ليس علي مستول الوطن العريبلفن

                                                            العاؼبى.

اف كاتبان كأديبان مصريا، من ركاد الركاية كالكتابة اؼبسرحية العربية كمن األظباء كك 
هبا الشارع  طريق ستقبلتوفيق اغبكيم ي كانتالبارزة ُب تاريخ األدب العريب اغبديث،  

األديب العريب نتاجاتو الفنية بُت اعتباره قباحا عظيما تارة كإخفاقا كبَتا تارة أخرل األثر 
 األعظم على تبلور خصوصية تأثَت أدب كفكر اغبكيم على أجياؿ متعاقبة من األدباء.

ُب ة مذكور  ، كلكن حياتو التسجل على كتاب معُتحياة توفيق اغبكيم  
كأـ يبيز بُت التوفيق اغبكيم مع كاتب اخر.بعضها بعضا، كىو الذم  تعلقتليت ا وائصقص

ديب قاأل . كمام يدكف َب كتب معينةحياهتاء سول توفيق اغبكيمأكثر بك األد وفالكاتب
توفيق اغبكيمباؼبقارنة مع  ة حياكتابةبعض السمات اػباصة ُب  كجدأنو  لوسي يعقوب
ككتاب طو ؿبسن ، لاألياـ كتابمثل   األدباءاألخرين شخصياتعن  كتب السَتة 

  عباس ؿبمود العبد العقاد ، لككتاب العقيدة إليهية،اؼبازينقصةحيات لعبد عبد القادر 
كىلم جرا. الشيء األكؿ الذم فوزم اغبسيٍت لحياتة رحلك أمُت، كتاب اغبيات  ألضبد

ُب فتح أك الركاية على كجو  وخرل مل يتم تضمينها مع قصة رحلتهيبيز سَتة توفيق أ
اػبصوص، كلكن ىناؾ ُب كتاب أك ركاية مًتابطة مع بعضها البعض. احمللل يستشهد 

   ،)عودة الركح(عودهح ر ال زعم ثالثة الركاية ىي حياة توفيق اغبكيم ، كىذا ىو
، كنائب فيل  )دقيقة الرمادشرؽالعصافَت (، )دقيقة الرمادشرؽ (،  )من الشرؽالعصفور )

ُب  يبحث العناصر اػبارجية.باحثو )االياـ ؿ القضاة ُب اؼبناطق الريفية (اريافيومياتركاية
 ىذا اؼبوضوع قليل الذم يبحثو .  قصة عصفور من الشرؽ، ألف
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من الناحية  . كىذه العناصر2ؤثرة ُب حياة الراكماؼبارجية ىي العوامل العناصر اػب 
 . 3كالتارخية كالدينيةاعية كالنفسية جتماال

خلية أك اػبارجية  اعن العناصر الدلكل القصة أكاؼبسرحية أكالركية أكالشعر الزبلو  
يبٍت كل صنفات من العناصر اػبارجية كؽبذا يعرب أنبية العناصر اػبارجية ُب الصناعة 
األدبية. ربلل الباحثة قصة عصفور من الشرؽ لتوفبق اغبكيم يعٍت من الناحية 

 ماعية كالدينية. االجت
 

حثلبب. أسئلة ا  
اإلجابة عليها فهي: ةاكؿ الباحثربأما أسئلة البحث اليت سوؼ   

ُب قصة عصفور من الشرؽ لتوفيق   االجتماعيةمن الناحية  كيف العناصر اػبارجية .  1
  اغبكيم؟

ُب قصة عصفور من الشرؽ لتوفيق  الدينية  من الناحية كيف العناصر اػبارجية  . 2
 اغبكيم؟

 
 
 

 

 

 
 
 

                                                           
2
Burhan Nurgiantoro, Teori kajian Fiksi, Jogjakarta:Gajah Mada Universiti Press, 2001,hal 23 

3
Nyoman Kutaratna, penelitian sastra,( Yogyakarta:2004),hal 51                

 



4 
 

 ج. أهداف البحث
سعى ىذا البحث إىل ربقيقها فهي ما يلي :تأما األىداؼ اليت   

ُب قصة عصفور من الشرؽ لتوفيق   من الناحية الدينية . ؼبعرفة العناصر اػبارجية1
 اغبكيم؟

ُب قصة عصفور من الشرؽ لتوفيق   االجتماعية. ؼبعرفة العناصر اػبارجية من الناحية 2
 اغبكيم؟

 
 د. أهمية البحث

  تأٌب أنبية ىذا البحث فبا يلي:  
سوؼ . إف قصة عصفور من الشرؽ احدل من قصة التوفيق اغبكيم اما أف دراساهتا 1

 تؤدم  إىل اكتسشاؼ كمعرفة ما فيها من الفن كاألدب كاعبماؿ.
لتوفيق اغبكيم سوؼ تساعد علىاكتشاؼ . إف دراسة أدبية لقصة عصفور من الشرؽ 2

 فيها كىي أىم أىداؼ أألساليب القرنية.  الرسائل القرنية
 

 ه. توضيح المصطلحات
 توضح الباحثة فيما تتكوف منها صياغة عنواف ىذا البحث، كىي :

. كالعناصر اػبارجية ىي 4لؤثرة ُب حياة الراك اؼبىي العوامل :  اػبارجية.العناصر.1
 .5األدبية اليت تبحث فيها العناصر اإلجتماعية كالنفسية كالتارخية كالدنيةالعناصر 

أف القصة ىي إحدل طريقة التعبَت  .ىبث ترعهااػبياؿ . قصة: كىى اصطالحااغبوادث2 
 .6عن األحاديث كاؼبشاعر ككصف اغبياة

الذم لتوفيق اغبكيم  من الركاية قصة ااحد. عصفور من الشرؽ لتوفيق اغبكيم : 3
 الناحية النفسية كالدينية . بحث ت

                                                           
4
Burhan Nurgiantoro, Teori kajian Fiksi, Jogjakarta:Gajah Mada Universiti Press, 2001,hal 23 

5
Nyoman Kutaratna, penelitian sastra,( Yogyakarta:2004),hal 51                

6
  361[ص،  1936]تيروخ:دار انًشرف انًُجذ في انهغح واالعالو، نىيس يعهىف،
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 و. تحديد البحث
ُب ضوء  ةعا فحدده الباحثتسع إطارا كموضو تفيما كضع ألجلو كال  الكي يركز حبثه

:                        يليما  
 أف موضوع الدراسة ُب ىذا البحث ىو العناصر اػبارجية ُب قصة عصفور من .1

 الشرؽ 

لتوفيق عصفور من الشرق العناصر اػبارجية ُب قصة. أف ىذا البحث يركز ربليل 2
 .من الناحية الدينية كاالجتماعيةاغبكيم 
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 ز. الدراسات السابقة

ال تدعي الباحثة أف ىذا البحث ىو األكؿ ُب دراسة العناصر اػبارجية ُب قصة       
دراسة تستفيد منها كتأخذ منها العصفور من الشرؽ لتوفيق اغبكيم فقد سبقتها 

أفكارا. كتسجل الباحثة ُب السطور التالية تلك الدراسة السابقة هبدؼ عرض خريطة 
الدراسة ُب ىذا اؼبوضوع ك إيراز النقاط اؼبميزة بُت ىذا البحث كما سبقو من 

                                                                      الدراسات:         

سيت مفعولة "العناصر اػبارجية ُب قصة كن عدكا للمرأة لتوفيق اغبكيم" حبث  .1
تكميلي قدمتو لنيل شهادة البكالوريوس ُب اللغة  العربية كأدهبا ُب قسم اللغة العربية 

بحث الرأم ت.  2009جامعة امبيل سورابايا إندكنسيا، سنة  كأدهبا كلية األداب
كأف كجود النظرة الدكئية للمرأة عند توفيق اغبكيم كما يعرب  توفيق اغبكيم كبو اؼبرأة،

كيصوره ُب قصة كن عدكا للمرأة يعود اىل تربية اغبكيم الصارمة الناذبة عن صارمة 
 الطباع كالىت أبعدتو بكل الطرؽ كشىت الوسائل عن اقرانو الفالحُت.     

                              
شخصية كأفكاره ُب األدب" حبث تكميلي قدمتو لنيل نور لطيفة "توفيق اغبكيم  .2

 شهادة البكالوريوس ُب اللغة العربية كأدهبا ُب قسم اللغة العربية كأدهبا كلية األداب
. كىذه الرسلة اعبامعة ربت 2002جامعة سوناف امبيل سورابايا إندكنسيا، سنة 

غبكيم "  كانت اؼبوضوع  "العناصر اػبارجية ُب قصة عصفور من الشرؽ لتوفيق ا
نظرية جديد، تشمل على دراسة اإلجتماعية على النص األديب ككانت نظرية 
جديدة ُب دراسة أدبية الىت مل يسبقها طالب بكلية األداب كاختلفت األطرركحة 

كجدنا  بالبحوث من الدراسة السابقة كىي البحث األكؿ بالعناصر اػبارجية كما
األداب ُب قسم اللغة العربية كأدهبا جبامعة  الطالب حبثوا ُب ىذه اؼبباحث بكلية

                                                    سوناف اإلسالمية اغبكومية.   
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فوزية " مفتش كعك لتوفيق اغبكيم" دراسة ادبية ظبييوتك، حبث تكميلي قدمتو لنيل    3
 العربية كأدهبا كلية األداب شهادة البكالوريوس ُب اللغة العربية كأدهبا ُب قسم اللغة

بحث عن القصة "مفتش كعك" ت.  2007جامعة سوناف امبيل سورابايا اندكنسيا سنة 
مو من سعادة، كرمز اللفظ زر لتوفيق اغبكيم بداللة الرمزية من حيث اللفظ "كعك" 

"الزميل" بسالـ كأمن. كرمز أيضا اللفظ "بندر" باإلقتصاد كمصلحة اإلجتماع، كرمز  
للفظ" اؼبركز" باغبكومية، كنظاـ اغبكومية اعبيدة. كاألخَت قد رمز اغبكيم لفظ كذلك ا

كقعت صبيع  ن ىذه القصة ىي كبن سنشعر بسعادة"الشرعي"بالعدؿ كالعدالة. كاؼبعٍت م
 مارمز توفيق اغبكيم ُب قصة القصَتة. 

 
موعظة اغبسنة " العناصر اػبارجية ُب شعر حساف بن ثابت" دراسة أدبية، حبث  4

البكالوريوس ُب اللغة العربية كأدهبا ُب قسم اللغة العربية كأدهبا  تكميلي قدمتو لنيل شهادة 
حساف بن ثابت ، يبحث شعر  2014اندكنسيا  كلية األداجبامعة سوناف امبيل سورابايا

 جتماعية كالناحية السياسة.االة من الناحية اإلقتصادية كالناحية كيبُت العناصر اػبارجي
 
 
 
 
 
 

 

 

 


