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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري

 أ . المبحث األول: حياة توفيق الحكيم
 نشأتة .1

كاف يشتغل ُب السلك ،   1898 غبكيم ُب اإلسكندرية سنة كلد توفيق ا 
دبديرية البحَتة. ككرث ىذا  "الدلنجات" إحدل أعماؿ إيتال الباركد القضائ، من القرية

ضيعة كبَتة، فهو يعد من أثرياء الفالحُت كقد تعلم كإنتظم ُب كظائف ك عن أمو  واألب
القظاء، كاقًتف بسيدة تركية، أقبب منها توفيقا، ككانت صارمة الطباع، تعتز بعنصورىا 

 .7بوألحد ؽبا الفالحُت من أىلو كأقار  الًتكى أماـ زكجها اؼبصرل، كتشعر بكربياء
كقضت أيامها األكىل مع الطفل بُت ىؤالء الفالحُت حُت ُب الدلنجات،  

فكانت تعزلو عنهم كعن أترابو من األطفاؿ، كتسد بكل حيلة أم طريق يصلو هبم. كلعل 
كجهو كل األبواب  ذلك ما جعلها يستدير إىل عاؼبو العقلي الداخلي، إذ كانت تغلق ُب

بلغ السابعة من عمره أغبقو أبوه دبدرسة اإلبتدائية، كظل اػبارجى. كؼبا  بالعلماليت تصلو 
هبا درحا من الزمن، حاكؿ فيو أف وبرر نفسو من كثاؽ أمو كحياة اإلنفراد اليت أحذتو هبا، 

 كلكنو مل يستطع إال ُب حدكد ضيقية.
كؼبا أًب تعليمو اإلبتدائي رأل أبوه أف يرسلو إىل القاىرة ليلتحق بإحدل اؼبدارس  

فكاف  ةيشتغل أحدنبا مدرسا بإحدل اؼبدارس اإلبتدائية، أما الثاني اية، ككاف لو هبنو االث
خت ؽبما.فرأل أبوه أف يسكن مع عمو طالبا دبدرسة اؽبندسة، ككانت تقيم معهما أ

عدكه على التفرغ للدرس. كأتاح لو بعده عن أمو شيئا من اغبرية، فأخده اسكعمتو، لي
 العود.يعٍت باؼبسيقي كالتوقيع على 
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كقد قرأت مسرحيات كثَتة  توفيق اغبكيم كاتب مسرحي معركؼ لدل مثقفي العرب،
لو، ككنت أعجب من قدرتو على توزيع األدكار بُت شخصيات اؼبسرحية كحنكتو ُب 

مل أفرؽ  "ؿبمد" إدارهتا، مع عربية فصيحة، كنص متماسك، كعندما قرأت لو مسرحيتو
الًتتيب اعبديد الذم قَدمو توفيق اغبكيم، كإثارتو سول  "سَتة ابن ىشاـ" بينو كبُت

القارئ من خالؿ تقدًن نص أديب جديد، يتكلم فيو األشخاص بدؿ سرد تارىبي 
كقصصي، ككأنو مل يفعل شيئان سول انتشاؿ األظباء من بُت النصوص كلصق كل فقرة 

 .                      باسم شخصية ُب النص اؼبسرحي

كتبو ُب  ـ  1919مؤلفاتو ُب اؼبسرحية كىو "الضيف الثقيل" ُب سنة ككاف اّكؿ  
ليت االربيطاين ٍب كتاب "أىل الكهف" ككانت حوادهتا تدكر حوؿ اإلحتالؿ ثورة مصرية 

ىناؾ صعوبة ُب إدخاؽبا ُب نطاؽ أشَت إليها ُب القراف اغبكيم كىذه اؼبسرحية مل تكن 
د استلهم توفيق ُب كتابة ىذه اؼبسرحية األدب قبل أف تعرؼ اؼبسرح. ككتاب شهر زا

األسطورة الفارسية الىت تزعم أف كتاب ألف ليلة كليلة قصص قطتو شهر زاد على زكجها 
 8شهر يار.
ككتاب توفيق اغبكيم الركاية كىي عودة الركح ىى الثرار الىت أكقدهتا الثورة اؼبصرية  

كالصبا بتاريخ مصر. كقد لة كىو ُب ىذه القصة يعمد إيل دمج تاريخ حياتو ُب الطفو 
تقلد اغبكم العديد من الناصب فقد عمل مديرا الدار الكتب القومية اؼبصرية، كما عُت 

ككاف رئيسا الرباد كتاب مصر،   uniscoمند كباد ائما ؼبصر ُب منظمة اليونسكو ، 
رفيعة كما خشَت رئيسا شرقيا اؾبلس إدارة مؤسة األىراـ كناؿ عداد من اعبوائر كاألظبة ال

 . 9منها حائرة الدكلة التقديرية لالداب كقالدة النيل كقالدة اعبمهورة
 
 

                                                           
3

  492}معهد دار المعارف، مجهول السنة{ ص األدب العربي المعاصرفي المصر،شوقي الضيف، 
9 http://www.egxpyx.com/miscellaneous-details.aspx?mscellaneous:1171 
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ـ ككرث من الكتب األدبية كثَتا كُب سرد  1987كمات توفبق اغبكيم ُب سنة  
 األعماؿ األدبية لتوفيق اغبكيم كمنها مايلي : 

 جدكؿ أعماؿ توفبق اغبكيم األدبية
 نوع الكتاب سنة  اسم الكتاب  رقم
 اؼبسرحية 1932 أىل الكهف 1
 الركاية 1933 عودة الركح  2
 اؼبسرحية 1934 شهر زاد 3
 اؼبسرحية 1936 أىل الفن  4
 الركاية 1936 القصر اؼبسحور  5
 القصة القصَتة 1936 ؿبمد 6
 اؼبسرحية 1938 عصفور من الشرؽ 7
 الركاية اإلجتماعية 1938 عهد الشيطاف 8
 الًتصبةالكتاب  1949 بفاليوف 9
 الكتاب الًتصبة 1949 أكديب 10
 الكتاب الًتصبة 1955 إيزيس 11
 اؼبسرحية 1956 الصفقة 12
 الكتاب الًتصبة 1966 السلطاف اغبائر 13
 الكتاب الًتصبة 1962 ياطلع شجرة 14
 الكتاب الًتصبة 1925 مشس النهار 15
  – بدكف السنة زىرة العم 16
  – " الرباط اؼبقدس 17
  – " سليماف اغبكيم 18
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ينتج  ككذلك توفيق اغبكيم ىو رمز للركح األدبية اليت تتدفق خاطف ال يوفقت، كاف
 نوعية العمل العفا عليها الزمن حبلوؿ الوقت. 

 المبحث الثاني: القصة 

 مفهوم القصة. 1

. كقاؿ 10القصة لغة من كلمة :قص، يقص، قصة صبعها قصص كمعناه اغبديث 
القصة اليت تكتب كاعبملة من الكالـ كحكاية نشرية تستمد من اػبياؿ إبراىيم أنيس" أف 

 .11أكالوقيع معناىا كتبُت على قواعد معنية من الفن الكتايب"

أف القصة ىي إحدل طريقة التعبَت  .ىبث ترعهااػبياؿ اصطالحااغبوادث قصةال 
 .12عن األحاديث كاؼبشاعر ككصف اغبياة

إحدل طريقة التعبَت عن األحاديث كاؼبشاعر كقاؿ ؿبمد توقبي "أف القصة ىي  
. كقاؿ حسن جاد حسن " أف القصة ىي حكاية تعتمدعلى السرد 13ككصف اغبيات"

كقد يدخل فيها اغبوار أحيانا، كعناصر الفنية اغبديثة: اغبادثة كالسرد كاالشخصية كالزماف 
يقس لغة  أف قصة مصدر من قص كقاؿ أىل اللغة، لويس معلوؼ، 14كاؼبكاف كالفكرة".

ىي: "إتباع األثر كإتباع الشئ بعد الشئ. كيقاؿ  دبعٌت اغبديث. كأما معناىا اصطالحا
  .15يقص القاص عليو القصص أكاػبرب

 

 

                                                           
                                            611{ص، 1936ف،} تيروخ، دار انًشرانًُجذ في انهغحواألعالو، . نىيس يعهىف،11
1
                                        444}تيروخ،دار انًعارف:يجهىل انسُح{ص، انًعجى انىسيط،. إتراهيى أَيس وأصحاته، 1
6

  361[ص،  1936]تيروخ:دار انًشرف انًُجذ في انهغح واالعالو، نىيس يعهىف،
1
     414}تيروخ، نثُاٌ، دار انكتة انعهًيح، يجهىل انسُح{انجسء انثاَي،ص،انًعجى انفصم في األدب،. انكتىر يحًذتىَجي، 2

1
                                        44{ انطثعح انثانثح، ص،1943}قاهرج، يسيذج ويُحقح، األدب انًقارٌ،. حسٍ جاد حسٍ، 3

621{ص. 1964}تيروخ:دار انًشرف،نهغح،انًُجذي ا. نىيس يعهىف، 14  



12 
 

 . أنواع القصة2

 كأما أنواع القصة فهي:

 عب كاقعية أكخيالية.لشعبية: ىي كل حكاية صدرت عن الشالقصة ا .1
 كىدفها شرح األفكار.القصة الفلسفية: ىي قصة أساسها الفلسفة  .2
القصة الشعرية: ىي حكاية منظومة شعرا تتكوف من مقاطع قصَتة تبعالسَت  .3

 األحداث.
القصة اػبيالية: تعتمد ىذه القصص على اػبياؿ البعيد اؼبناؿ الذم ىو من صنع  .4

 مؤلفها.
هذا النوع بًتكز إىل كجوب اإلنتقاؿ أصور حقيقة كقعية من لالقصة الواقعية: ف .5

 اغبياة.
القصة اغبيوانات: مبع من القصة اليت هبعل اؼبؤلف فيها البطل حيوانا كتدكر  .6

 16األحاداث حوؿ تصرفة.
بعد أف نظرت الباحثة إىل األراء السابقة فتقوؿ أف القصة ىي طريقة التعبَت عن  

األحاديث كاؼبشاعر ككصف اغبياة اؼبركية اكاؼبكتوبة باللغة كاألساليب من الفن الكتايب، 
القصة الواقعية نوع القصة فهي القصة السعبية كالقصة الفلسفية كالقصة الشعرية ك كأما 

أف القصة ىي إحدل طريقة التعبَت عن األحاديث كاؼبشاعر ، ك كالقصة اغبيوانات
 .ككصف اغبياة

القصة سرد ألحداث كاقعية أكخيالية، قد تكوف نثرا أكشعرا يقصد من خالؽبا  
تثقيف للسامعُت أك القراء. كالقصة كثَتا ماتعرب عن صوت إثارة اإلىتماـ كاإلمتاع كال

 منفرد لواحد من صباعة مغمورة. 

                                                           
1
                       413تيروخ: دار انكتاب انعهًيح{ انجسء انثاَي،ص انًعجى انًفصم في األدب،}. انكتىر يحًذ تىَجي،  5

                          

  



13 
 

 قصة عصفور من الشرق .2
صدرت عاـ توفيق اغبكيم مسرحية من تاليف  1938ترصبت كنشرت بالفرنسية  

 1960"عصفور من الشرؽ" تعترب عصفور من الشرؽ من اؼبسرح الذىيٍت نظرعاـ 
بصعوبة ذبسيدىا علي اؼبسرح، ففي  1946طبعة ثانية ُب عاـ باريس طبعة أكيل، ٍب 

قصة عصفور من الشرؽ  ىذا اؼبذىب الذم ابتكره اغبكيم تكوف الشخصيات رموزا.
 .  1938يقولب دفًت اليومية ُب شاكلة أخرا، مثل ُب قصة عصفور من الشرؽ 

 في القصة الخارجيةالمبحث الثالث: العناصر 

العناصر الشمولية كالكمالية. كىذه العناصر تتعلق بعضها كل القصة تتكوف من  
 ببعض كتنقسم إىل القسمُت كىو العناصر اػبارجية كالعناصرالداخلية.

قد عرؼ أف القصة تولدت من جنس األدب اإلنشاء النثرم، ففي ربليلها يتكوف من 
كجودىا الزبلوا منهاحىت كاف  أف القصةك  ارجية.حيث األمور الداخلية كاألمور اػب

كغَتىا من األمور  رجها كالسياسة كاثقااػبموصوفا عن نصوص ذاهتا، كموصوفا عن 
 اػبارجية الؤثر لوجودىا. كينقسم برىاف نور غينطرك

)(Burhan nugiantoro  عناصر القصة إىل القسمُت، نبا العناصر الداخلية
 كالعناصر اػبارجية.

 العناصر الداخلية  .1
العناصر اليت تعمل على بناء األدب نفسو. كطانت أنواع العناصر الداخلية ىي 

العناصر الداخلية متعلقة بعضها ببعض، كالعناصر الداخلية تتكوف من اؼبوضوع 
 17كالشخصية كاؼبوضع كاغببكة كالفكرة.

 
 
 

                                                           
14  Nyoman Kutaratna, penelitian sastra,( Yogyakarta:2004),hal 51 
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 العناصر اػبارجية .2
كأما اؼبراد بالعناصر اػبارجية فهي العناصر ُب خارج القصة اليت تتأثر فكر الكتاب 
أكفكرة الشعراء. كىذه العناصر ىي الركح ُب صناعة الركاية، كليست أمرا صغَت بل 
لديها تأثَت كبَت لكي طلعت الفكرة ألكؿ مرة، كمع ذلك فإهنا ما تكوف أساسا 

 18ظاىرللقصة حسب الكتابة.

. مفهـو العناصر اػبارجية أ  

كل شيئ   العناصر ىو صبع من عنصر، ىي األشياء اليت كجب كجودىا ُب بناء 
. العناصر اػبارجية ىي العناصر اػبارجية ُب العمل األديب 19مدخرة كانت أكمظاىرة 

كلكنها مؤثر ُب األدب كمضمونو كلكن ليس عضوا فيو. كما نفهم أف تنقسم العمل 
األديب قسماف، كنبا العنصر الداخلي كالعنصر اػبارجي، أما العنصر الداخلي كىو 

من األحداث كاؼبوضوع كالشخصية كالبيئة كنقطة النظر  العنصر الذم يتكلم عن األدب
كاألسلوب. كأما العنصر اػبارجي فهو احد العناصر الذم يكوف خارج الفن األديب 
كلكنو اليعد من اؼبؤثرات ُب نظاـ الفن األديب. كيقاؿ إف العناصر اػبارجية ؿبسنات 

عامل الؤدم إىل إنشاء العمل اؼبعنوية لألدبية، كيقوؿ بعض العلماء أف ىذا العنصر ىو ال
 .20األديب

كالعناصر اػبارجية ىي العناصر األدبية اليت تبحث فيها العناصر اإلجتماعية  
.كربليل العناصر الداخلية لألدب ىو التحليل فيما يتعلق 21كالنفسية كالتارخية كالدنية

باألدب فحسب دكف النظر اىل الظواىر اػبارجية اليت تؤثر ُب إهباد األدب كيهمل ترصبة 

                                                           
1
6  Burhan Nugiyantoro,Teori kajian fiksi (Yogyakarta:gajah mada university press,2010,23 

1
4 Nyoman Kutaratna, penelitian sastra,( Yogyakarta:2004),hal 51                

1
.                                         533{،ص: 1936ب} تيروخ:دار انًشرف،انًُجذ في انهغح واألعالو،نىيس يعهىف،  3

                     
 .19 Burhan Nurgiantoro, Teori kajian Fiksi, Jogjakarta:Gajah Mada Universiti Press, 2001,hal 23-

24 
21 Nyoman Kutaratna, Penelitian Sastra, Jogjakarta,2004, hal 51 
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حياة الؤلف، ككاف الؤلف كأنو مات كالعمل شيئا ُب العمل األديب كمعٌت ىذا أف 
لى النص ليس ؽبا ارتباط األدب مستقل داخلي. كالتحليل ُب ىذه العناصر بنائا ع

 يخ كالنفسية كالديينية كغَت ذلك.باؼبعارؼ األخرل كالثقافة كالفلسفة كالتار 

َب  نفسو. العناصر ىو ماتسبب  خلية ىي العناصر اليت تبٍت األدبكالعناصر الدا 
ا كاف الناس يشاىدكف العثوار إذاألدب بوصفها األدب. كمن العناصر الىت َب الواقع 

 كاؼبشاركة ُب بناء القصة،) مباشرة(العناصر الداخلية لعناصر القصة ٍ  األدب. كمن
 التماسك بُت ـبتلف العناصر اليت ذبعل شكل الداخلية من قصة. أك العكس،

ُب اغبقيقة أف العناصر ىي العناصر اػبارجية اليت تبٍت العمل األديب من خارج  
{ َب تعريف ىذا Wellek warrenالعمل األديب اؼبذكور. فقاؿ "كلك ك كراف }

العلمية (العنصر أنو يشتمل بعضة أمور كىي السَتة الذاتية لألديب كعلم النفس 
 .)أفكار الكاتب(كالثقافة اإلجتماعية كالفلسفي  )إجتماعية(كسوسيلوجية  )اإلبداعية

 أنواع العناصر الخارجيةب.

حالة الشخصية تتكوف ىذه العناصر اعبارجية من أقساـ، منها ترصبة اؼبؤلف أم 
للمؤلف،للمؤلف الطبيعة كالتقليد كنظر للحياة كل منها ستؤثر كتابتو. كالثاين النفسية من 

تاىل يعٍت بيئة حياة اؼبؤلف كىي اغبالة السياسية، اغبالة لاؼبؤلف كاف اـ من القراء. كا
اإلجتماعية،كاغبالة اإلقتصادية. ىذه اغباالت تؤثر ُب األدب. كالعنصر األخر ىو 

 22لفلسفة أك نظر اغبياة للقـو كغَت ذلك.ا

 

 

                                                           
21 Rene Wellek&AustinWarren, Teorikesusastraan,(PT.Gramedia – Jakarta:1990)Hal:75-135  
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الناس ُب الركاية اك الرفاه االقتصادية الذم يسرح حياة العناصر : يةاالجتماع . أ
 للمجتمع االقتصادية كالثاقفية. 

 كاؼبشاعر األفكار يشمل الذم النفس /الركح للشخص النفسية ىواغبالةالنفسية: . ب
 .األخرل النفسية كاألعراض كالعواطف، كاؼبواقف

و ربليل كفهم لألحداث التارىبية عن طريق منهج يصف ك يسجل ىالتارىبية :  . ت
ما مضى من كقائع ك أحداث ك وبللها ك يفسرىا على أسس علمية صارمة 
بقصد الوصوؿ إىل حقائق تساعد على فهم اؼباضي ك اغباضر ك التنبؤ 

 .باؼبستقبل
خبالق الكوف كاإلنساف، كبالتعاليم كالوظائف العلمية اؼبالئمة ىو االيباف  :الدينية . ث

ُب مقابل أكلئك الذين اليؤمنوف باػبلق إطالقا، بل يؤمنوف  كذلكا اإليباف، ؽبذ
ببة لألسباب اؼبادية بالصدقة كاإلنفاؽ ُب خلق الظواىر الكونية، أك أهنا مس

بلساف كعمل كاغبكم  كالطبيعة كاؼبلة كاالسالـ كاالعتقاد باعبناف كاإلقرار 
 .23كالتدبَتكالقضاء 
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