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الثاني لصفلا  

 اإلطار النظري

 المبحث األول : القيم الدينية وعلم األدب االجتماعي

 مفهوم علم األدب االجتماعي .أ

ا يف اللغة اإلندونيسية مشهور  إصطالحا كان علم األدب االجتماعي 

 sosioيا من األصل من كلمة "سوسيو""سوسيولوجيا األدب". سوسيولوجب

 \ logi واحد وصاحب، وكلمة على معٌت معاوتيدل (  socius)يونانية

logos ،دبعٌت القول واألمثال. التطور التايل تغَت اؼبعٍتsosio/socius   يدل

دبعٌت العلم  (sosiologis)دبعٌت علم.إذاسوسيولوجيا   logosعلى آّتمع و

أن سوسيولوجيا ىو العلم الذي يدرس عن القصص  عن آّتمع، ىذه دبعٌت

أو األصول والتنمية آّتمع، إما من وظيفية األفراد يف آّتمع وإما عالقتو بُت 

سانسكرتا معناه يعلم  (sas)األفراد األخرى. األدب فاألصل من "ساس" 

دبعٍت على األلة والوسيلة. وؽبذا األدب ىو إصباع   traويهتدي. اإلهناء
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لة لتعلم واؽبدى وكتاب التعلم اغبسن. معٌت كلمة ـبصصا بعد تشكل الوسي

 7معناه إصباع األعمال اغبسنة.  kesustraanمن كلمة 

دعي إليو ويف لسان العرب : أصل األدب الدعاء، ومنو قيل للصنيع ي

الناس مدعاة ومأدبة. وقيل أيضا األدب ىو الكالم الذى يصور العقل 

 8والشعور تصويرا صادقا.

 بظروف ماىف آّتمع، والظروف أو األدب مظهر آّتمع، يتأثر األدب 

ة واسعة تشمل كل مايعنيو البشروما خيتصمون حولو. األحوال االجتماعي

باألدب يعرب اؼبؤلف اغبوادث من اغبياة وىو يتضمن فيها، المفر من اآلثار 

يف آّتمع. ولذلك يتأثر األدب بآّتمع وكذلكالعكس. واغبوادث اليت تصور 

 عنها األدب االتداد الواقعية االجتماعية اؼبعنية.

بالنظر إىل ؾبامل االجتماعية ظبي بالظرية  واؼبدخل يف دراسة األدب

االجتماعية يف اآلدب أي فهم الدب من الناحية االجتماعية اليت ربيطو. من 

يف آّتمع. ويقول رينو -ويكون-سخص يف آّتمع، واألدب يعرب عماكان

                                                           
7
  .Nyoman Kutha Ratna, Paradigma Sosiologi Sastra (Yogyakarta : Pustaka Pelajar 2002),hlm. 1 

 ٜ٘ٔ(صفحة، ٖٜٙٔ)القاىرة : مكتبت النحصة اؼبصرية،  أصول النقد الديب. أضبد الشايب، 8
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( غن األدب إنو يصور اغبياة يف آّتمع وإن اغبياة  Rene Wellekوللك )

 9ّٓتمع.ىي اغبقبقة يف ا

علم االجتماعية عملية االجتماع بأهنا عمل الشخص اؼبستمر إىل الدفاع  

أوالتغَت، وركز علم االجتماعي على صفتو الديناية أو عملية اغبياة 

نسان باألماكن فق  بل على عملية دينامية اليت االجتماعية، فال يتعلق اإل

 تًتكب من أعمال األشخاص اؼبستمرة.

( أن األدب ىو مؤسسة إجتماعية Rene Wellekرأس رينة وللك ) 

بواسطة اللغة. منهجية األدب التقليدي كمثل الرمزية االجتماعية ألهنا مقياس 

األدب وآّتمع  آّتمع. السيما األدب يعرض عن اغبياة وىي تتكون على

عادة ضيق وؼبس مشاكل من خارج األدب، إتصل األدب بأحوال معنية أو 

 .10بالسياسي واإلقتصادي االجتماعي

يعٍت اإلنسان كال مها العلم االجتماعي و األدب ؽبما الغرض اؼبتساوي  

يف آّتمع. الفهم لألعمال األدبية اعترب ناحية االجتماعية يسمى باالدب 

االجتماعي. وليست األعمال األدبية خاصية ذاتية ونصوص االجتماع. 
                                                           

2
 .Nyoman Kutha Ratna, Paradigma Sosiologi Sastra (Yogyakarta : Pustaka Prlajar 2002),hlm. 11 

10
 .Zainudin Fananie, Telaah Sastra ( surakarta : Muhammadiyah university Press, 2001) hal 70 
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ولكن القسم الذي الينصل عن حياة آّتمع. وؽبذا كان االجتماعي يرتب  

 .باألدب

يف األدب االجتماعي، وىناك  من التفسَت فوقة ديكن استنتاج أن اؼبشكلة

 ثالثة أشياء:

اؼبؤلف اؼبصنفات األدبية من خالل توصيلو مع خلفيتو األعمال األدبية  .1

 اؼبنتجة.

األعمال األدبية كمرآة للمجتمع واليت يتم إنتاجها األعمال األدبية وذلك  .2

 وثيقة اجتماعية وثقافية.

 مل إجتماعية. األعمال األدبية كيفية تأثَت للقارئ واألع .3

العبارة أعاله يف الواقع يعٍت أيضا أن الشاعر ىو يف األساس   

أعضاء آّتمع. لذلك كان البد من وضع اجتماعي معُت، ىو السبب 

وديكن رؤية األدب كمؤسسة اجتماعية عن طريق لغة. اللغة نفسها ىي 

نتاج اجتماعي. يعرض األدب صورة من اغبياة، واغبياة نفسها ىي واقع 

اجتماعي. من ىذا اؼبنطلق، فإن العالقات التأمُت على اغبياة بُت 
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الشعوب، بُت آّتمع والناس دبا يف ذلك الشعراء بُت آّتمعات، وبُت 

 األحداث اليت ربدث يف عقل واحد.

 القيم الدينية في االنتاج األدبي .ب

 مفهوم القيم  .1

وىو صبع من  يقوم، وأصلو قوم. القيم-القيم لغة من كلمة قام  

. وعّرف ؾبدى وىبو وكامل 11قيمة معناه الثمن الذي يعادل اؼبتاع

اؼبهندس معٌت القيم، بأنو مايعلق بو عليو االنسان أو ؾبموعة من الناس 

ث قبلتو ليكون مبدأ من مبادئ السلوك األخالقي أو أمهية كربى من حي

اإلديان الديٍت أو الفلسفي، ويكون ىذا بطيعة اغبال شيئا ؾبرداونسبيا يف 

األدب  12رأي البعض، مثال ذلك: اغبرية بوصفهامن قيم الدديقراطية.

بنية العمل األديب، اعبيد حيتوي دائما القيم. مت تعبئتو القيم يف شكل 

الشخصيات، موضوع، والوالية. القيم  يف اؼبؤامرة، واإلعداد،واؼبضمون 

 13اؼبوجود يف األعمال األدبية، من بُت أمور أخرى

                                                           
11

 ٗٙٙ،)بَتوت: دار الشرق، الطبيعة الثامنية. ؾبهول السنة(،صفحة.  ، اؼبنجد يف اللغة واألعالملويس معلوف . 

 ٖٔٓ( صفحة. ٖٜٛٔن ، ،)بَتوت : مكتبة لبنا ، معجم اؼبصطلحات العربية يف اللغة واألدب. ؾبد وىبة وكامل اؼبهندس12

13
. Andi Wicaksono, pengkajian ProsaFiksi,(Yogyakarta:Garudhawaca,  2014 )hal,222 
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 .القيم اؼبتعة ىي القيمة اليت ديكن أن تعطي للقارئ متعة مباشرة .1

القيم الفنية ىي القيمة اليت سبكن أن تظهرا فنا أو مهارة للقيام  .2

 .بأعمال

القيم الثقافية ىي القيمة اليت سبكن أن يوفرا أو ربتوي على  .3

 .تمع، حضارة، أو ثقافةعالقات عميقة يف آّ

على توفَت أو ة والدينية ىي القيمة القادرة القيم األخالقية واؼبعنوي .4

 تنبعث منها اؼبشورة أو التعليم اؼبتعلقة األخالقية واؼبعنوية أو دينية

القيم العملية ىي القيمة اليت ربتوي على األمور العملية اليت سبكن  .5

 14  تطبيقها يف واقع اغبياة اليومية

 مفهوم القيم الدينية .2

اليت يتعامل  إن القيم الدينية بقصد ّٔا ألوان من العقات اؼبالئكة

 ضوئو مع ربو ومع الناس. واالىتمام ّٔذه القيم امنا حيقق اإلنسان يف 

للفرد يف الواقع نوعا من التكامل يف السلوك ونوعا من التوافق 

األجتماعي. ذلك أن ىذه القيم تفوم على أساس من الضب  الذايت. 
                                                           

14
Dendi Sugono, Buku Praktis Bahasa Indonesia ,(Jakarta: Departemen Pendidikan 

Nasional,2003)hlm 111 
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ومن سيطرة الضمَت على سلوك اإلنسان. ىذا الضمَت الذي ارتب  باهلل 

 15اديان وثقة فاهلل دائما يف ضمَت ىذا اإلنسان واهلل دائما يراقبو.

 او لإلسالم اعبامع األصل ربو عن وسلم اهلل صلى ؿبمد لقى

 وعند اهلل عند القرآن وكان الكرمي، القرآن وىو وشريعة، عقائدة يف الدين

 ومن لإلسالم، األساسية التعاليم تعريف يف األول اؼبصدر اؼبسلمُت،

 العقيدة ومها أساسيتان، شعبتان الدين أو اإلسالم أن عرف لقرانا

  شعبة ىي أخرى، شعبة ىناك أن شلتوت ؿبمود وقال. 16والشريعة

 بعث إمنا" النيب قال الرسول، رسالة ؽبدف وقفا ىذالقول. 17األخالق

 (اغبديث") األخالق مكارم ألسبم

وىذه القيم كلها موجودة يف األديان اؼبختلفة ومهما كان كذلك 

فأن السبب األول اؼبؤدي اىل كبائها يف تلك األديان فذلك يرجع اىل ما 

يمة, ويبدؤ ذلك بصرف النظر قده اإلنسان من وجود قوة إؽبية عظيعت

بشأن التدين أي ميل الناس بطبيعتهم اىل اإلعتقاد  اىل ما ذكر يف التاريخ

                                                           
15

 521-519 ،الثانوية اؼبرحلة يف العربية اللغة تدريس ؾباوز، على الدين حصال ؿبمد  

16
 9 ،صفحة،(1966 القلم، دار: القاىرة) ،وشريعة عقيدة األسالم شلتو، ؿبمود  

17
 463، صفحة ،اؼبراجع نفس  
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بوجود قوة أو قوى فوق القوى الطبيعة مسيطرة عليها وعلى القوة 

 البشرية.

ومن وجهة النظر التارخيي أن التدين من أقدم طبائع الناس وقد 

نشأت فكرة تعدد األؽبة عند الناس األقدمُت إذا كانوا يعتقدوا أن كل 

طبيعية عمل من أعمال إلو قادر على النفعة والضرر مظهر من اؼبظهر ال

مث تقدم العقل وتقدت معو العلوم واؼبعارف فأخذ عدد األىلة يقل اىل 

أن بلغت اؼبعرفة أقصاىا وقامت األدلة القاطعة على أنو ال ديكن أن 

يكون ىناك أكثر من إلو واحد وىو سبب األسباب واؼببدع األول. 

ية يف احضان الناس ولكن األمر ال ديكنهم ومهما إرتقت فلسفة األلوى

من ان يدركوا ما صح عندىم من تلك القوة اؼبلشودة يف إعتقادىم 

باألؽبة فال مناص أن يظهر من ذلك النظرية تعدد الديانات لكثرة 

أدياهنم ورجع التدين على اإلصبال اال التجاء اىل قوة يتعينها اإلنسان يف 

صوير تلك القوة فمنهم من تصورىا ضيقة وضعفو واختلف الناس يف ت

ومل يرىا وبعضهم من صورىا بيده ونصيبها يف معا بده وبعضهم فعل غَت 

ذلك. ومن مث تنوعت األديان يف العامل ودبا كان ديددىا بلغ الكثَتة, 
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ومهما كان كذلك فإهنا تنقسم إىل قسمُت من الديانات, أحد مها 

وحية فهي الىت كان معبودىا يرى, روحية وثانيهما مادية، أما الديانات الر 

 وليس باؼبادة وكانت تشتمل عال ثالل طوائف :

ديانات اآلؽبة وىي الىت تعبد آؽبة عظيمة، عبادة أرواح القدماء 

 أو كبوىا، عبادة القوى الطبيعية.

وديانات اآلؽبة تنقسم إىل توحيدية واؼبشركة. أما التوحيدية ىي 

ما الديانات اؼبشركة ىي الىت يعبد الىت يعبد أصحأّا بإلو واحد، وأ

أصحأّا إؽبُت فأكثر. ىذه الديانات وغَتىا من سائر الديانات األخرى 

تنطوى يف ثنايا تعريف الدين السماوي وغَته من األديان، ففي ىذه 

 اؼبناسبة ينبغي عرض ما عرفناه من تعريفُت للدين ومها: 

لقي عن تعريف الدين السماوى وىو الشرع اإلؽبي اؼبت .1

 طريق الوحي.

تعريف الدين مطلقا وىو إعتقاد قداسة ذات وؾبموعة  .2

سلو كيات تدل على اػبضوع لتلك الذات ذال وحيا 

رغبة ورىبة. وىذا التعريف فيو مشول للمعبودد سواء كان 
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أو معبودا بالباطل وىو -وىو اهلل عّز وجلّ  -معبودا حبق

 .كل ما سوى اهلل تعاىل

 عتبار النظر يف اؼبصدر اىل قسمُت :وتنقسم األديان با

األديان السماوية وىي األديان الىت تؤيت عن طريق الوحي اإلؽبي عن  .1

 يد نيب من األنبياء مثل اإلسالم واليهودية والنصرانية.

األديان الوضعية وىي األديان اليت يضعها العقل البشرى ومل تأت عن  .2

ية والكنفوشيوسية وغَتىا من طريق الوحي اإلؽبي مثل اؽبندوسية البوذ

 األديان الشركية. 

 وتنقسم األديان باعتبار النظر يف اؼبعبود اىل قسمُت :

التوحدية وىي اليت تدعوا اىل عبادة اهلل تعاىل وحده الشريك لو وىي  .1

يف الدرجة األوىل يف اإلسالم مث يليو اليهودية مث النصرانية وإن كان 

 اقع غَت اهلل تعاىل.إلو اليهود والنصارى يف الو 

األديان الوثنية الشريكة اليت تدعوا اىل عبادة اهلل تعاىل ىي اؽبندوسية  .2

 والبودية وغَتىا من الشركيات القددية واغبديثة.
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وفبا سبق ندرك أن القيم الدينية اؼبوجودة يف األديان اؼبختلفة، 

صبال وأن القيم الدينية تتكون من ـبتلف القيم, وىذه القيم على اإل

 ثالثة أنواع وىي:

 قيم العقيدة .1

 قيم الشريعة او العبادة .2

 قيم األخالق .3

تلقى ؿبمد صلى اهلل وسلم عن ربو األصل اعبامع لإلسالم او الدين يف 

عقائدة وشريعة، وىو القرآن الكرمي، وكان القرآن عند اهلل وعند اؼبسلمُت، 

سالم، ومن القران عرف أن اؼبصدر األول يف تعريف التعاليم األساسية لإل

. وقال ؿبمود 18اإلسالم أو الدين شعبتان أساسيتان، ومها العقيدة والشريعة

. ىذالقول وقفا ؽبدف 19شلتوت أن ىناك شعبة أخرى، ىي شعبة  األخالق

 الة الرسول، قال النيب "إمنا بعث ألسبم مكارم األخالق ")اغبديث(رس

                                                           
  ٜ(،صفحة، ٜٙٙٔ، )القاىرة: دار القلم، األسالم عقيدة وشريعة. ؿبمود شلتو، 18

19
 ٖٙٗ، صفحة ،نفس اؼبراجع. 
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ىكذا مايتعلق باإلسالم أو الدين اإلسالمي أماما يتعلق بالقيم الدينية ، 

ففي ىذه اؼبناسبة أن إلسالم كدين من األديان كان لو فيم الدينية ـبتليفة وىي  

 كاآليت:

 العقيدةقيم  .1

. 20وكانت ذبمع على العقائدالعقيدة ىي دبعٌت االعتقاد،  

فالعقائد ىي اعبانب النظرى الذي يطلب الإلديان بو اوال وقبل كل 

 21شيء إديانا ال ترقى اليو شك.

فالعقيدة ىي بعض اإلسياء لزم ادياهنا عن صحيحها بالقلب, 

وىي يعطى االمن يف القلب وجيعل اإلديان الذي الخيالطو شيء 

بالشك. وعقيدالة االسالم فيها علوم ما لزم إديانو, يعتقدىا ويؤمنها 

ديان اىل اهلل, اؼبسلمُت كلهم, ألن االسالم صبدر من اإلعتقاد واإل

فالعقيدة نظم الإلعتقاد الذي يربطاالنسان اىل اإلساالم. واإلنسان 

                                                           
20

 . Ahmad Warson Munawwir, Almunawwir Kamus Arab-Indonesia) Surabaya: Pustaka 

Proggressif, 1227) hal, 254 
 ٜ(،صفحة، ٜٙٙٔلقاىرة: دار القلم، ، )ااألسالم عقيدة وشريعةؿبمود شلتو، 21
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مسلم حُت بتمام اإلخالص يريد الرب  بنظام اإلسالم, لذلك 

 22العقيدة الربطو االول أساس اإلسالم.

وأما العقيدة يف الشرعية اإلسالمية تتكّون من : اإلؽبيات 

 واؼبالئكة والنبّوات والكتاب و اليوم األخَت وقضاء والقدر.

 اإلؽبيات  . أ

فيو عن ذت اهلل الذى مل يبلغ بالعقل, ألن العقل  يبحث

 ىو اقتصار.

وىي تشمل إثبات أظباء وصفات اهلل, ووجود اهلل 

ووحدنيتو, واختالفو باػبلق والتدبَت والتصريف, وتًتىو عن 

اؼبشاركة يف العزة والسلطان, واؼبماثلة يف الذات والصفات, 

اليو باالستعانة وتفرده باستحقاق العبادة والتقديس, واالذباه 

واػبضوع, فال خالق غَته, والمدبر غَته, والدياثلة فبا سواه 

                                                           
التكميلي, شعبة اللغة العربية  تيتك نور خليفة تريسونداري, القيم الدينية يف شعر أضبد شوقي يف باب "ذكرى اؼبولد" , البحث 22

 (.ٕ٘ٔٓوأدّٔا  وكلية األداب والعلوم اإلنسانية , جامعة سونن امبيل اإلسالمية اغبكومية سورابايا , 
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شيء, واليشاركو يف سلطانو وعزتو شيء, ووالزبضع القوب 

  :  23وتتجو اىل شيء سواه 

ومََلْ (3)ملَْ يَِلْد وملَْ يُوَلْد (2)الصََّمُد  اللَّوُ (1) )ُقْل ُىَو اللَُّو َأَحدٌ 

)4(َيُكْن َلُو ُكُفًوا َأَحٌد 
ُذ َولِيِّا فَاِطِر 24 َر اللَِّو َأزبَِّ (, )ُقْل أََغي ْ

السََّماَواِت َواألْرِض َوُىَو يُْطِعُم َوال يُْطَعُم ُقْل ِإِّنّْ أُِمْرُت َأْن 

(14)َأْسَلَم َوال َتُكوَننَّ ِمَن اْلُمْشرِِكَُت  َأُكوَن َأوََّل َمنْ 
25 ,

)ُقْل ِإنَّ َصاليت َوُنُسِكي َوؿَبَْياَي َوفَبَايت لِلَِّو َربّْ اْلَعاَلِمَُت 

ال َشرِيَك َلُو َوِبَذِلَك أُِمْرُت َوأَنَا َأوَُّل اْلُمْسِلِمَُت  (162)

َر اللَِّو أَ  (163) ْبِغي َربِّا َوُىَو َربُّ ُكلّْ َشْيٍء َوال ُقْل أََغي ْ

َها َوال َتزُِر َوازِرٌَة ِوْزَر ُأْخَرى مُثَّ ِإىَل  َتْكِسُب ُكلُّ نَ ْفٍس ِإال َعَلي ْ

 .26(164)َربُّْكْم َمْرِجُعُكْم فَ يُ َنبُّْئُكْم دبَا ُكْنُتْم ِفيِو زَبَْتِلُفوَن 

 

                                                           
 17(،صفحة، ٜٙٙٔ، )القاىرة: دار القلم، األسالم عقيدة وشريعةؿبمود شلتو، 23

 ٗ-ٔسورة اإلخالص ,  24

 ٗٔسورة األنعام,  25

 164-162سورة األنعام ,  26
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 اؼبالئكة  . ب

ابن باز رضبو اهلل : أما اإلديان باؼبالئكة فيتضمن قال 

اإلديان ّٔم إصباال وتفصيال فيؤمن اؼبسلم بأن اهلل مالئكة 

خلقهم لطاعتو, ووصفهم بأهنم عباد مكرمون ال يسبقونو 

ُم َما بَ ُْتَ أَْيِديِهْم َوَما : ))يَ ْعلَ  27بالقول وىم بأمره يعملون

َخْلَفُهْم َوال َيْشَفُعوَن ِإال ِلَمِن اْرَتَضى َوُىْم ِمْن َخْشَيِتِو 

(22)ُمْشِفُقوَن 
28. 

ونؤمن على سبيل التفصيل دبا ظّبى اهلل ورسولو منهم  

 كجربائيل وميكائيل ومالك خازن النار وإسرافيل اؼبوكل

بالنفخ يف الصور وقد جاء ذكره يف أحاديث صحيحة وقد 

ثبت يف الصحيح عن عائشة رضي اهلل عنو أن النيب صلى 

اهلل عليو وسلم قال : )) ُخلقت اؼبالئكة من نور وخلق 

 اعبان من مارج من نار وخلق آدم فبا وصف لكم ((.

                                                           
27

 ٕٓٔ( ص. ٕ٘ٓٓأضبد مصطفى, تربية األوالد ) القاىرة: دار بن اعبوزي,  

28
 ٕٛالقرأن الكرمي األنبياء أية   
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 الكتاب  . ت

انو قد قال إبن باز رضبو اهلل : جيب االديان بأن اهلل سبح

، كما 29أنزل كتبا على أنبيائو ورسلو، لبيان حقة والدعوة إليو

قال تعاىل : )َلَقْد أَْرَسْلَنا ُرُسَلَنا بِاْلبَ ي َّْناِت َوأَنْ زَْلَنا َمَعُهُم 

النَّاُس بِاْلِقْسِ  َوأَنْ زَْلَنا اغبَِْديَد ِفيِو بَْأٌس اْلِكَتاَب َواْلِميزَاَن لِيَ ُقوَم 

َشِديٌد َوَمَناِفُع لِلنَّاِس َولِيَ ْعَلَم اللَُّو َمْن يَ ْنُصرُُه َوُرُسَلُو بِاْلَغْيِب ِإنَّ 

((25)اللََّو َقِويّّ َعزِيٌز 
، وقال تعاىل : )َكاَن النَّاُس أُمًَّة  30

َواِحَدًة فَ بَ َعَث اللَُّو النَِّبيَُّْت ُمَبشّْرِيَن َوُمْنِذرِيَن َوأَنْ َزَل َمَعُهُم 

اْلِكَتاَب بِاغبَْقّْ لَِيْحُكَم بَ ُْتَ النَّاِس ِفيَما اْختَ َلُفوا ِفيِو 

(213))
31. 

ة ونؤمن من على سبيل التفصيل دبا ظّبى اهلل منها كالتورا

واالقبيل واالقبيل والزبور والقرأن، والقرأن ىو أفضلها وخاسبها 

وىو اؼبهيمن عليها واؼبصّدق ؽبا وىو الذي جيب على صبيع 

                                                           
29

 ٗٓٔ( صفحة. ٕ٘ٓٓأضبد مصطفى، تربية يف االوالد ، ) القاىرة : دار اغبوزي ,   

30
 ٕ٘القرأن الكرمي اغبديد أية   

31
 ٖٕٔالقرأن الكرمي الباقرة اية   
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األمة اتباعو وربكيمو مع ما صحت بو السنة عن رسول اهلل 

ألن اهلل سبحانو بعث رسولو ؿبمد إىل صبيع الثقلُت وأنزل 

شفاء ؼبا يف الصدور عليو القرأن ليحكم بو بينهم وجعلو 

 وتبيانا لكل شيء وىدى ورضبة للمؤمنُت.

 النبّوات . ث

األمر يبحث فيو أكثر. ولكن من أمهّية ىو اإلديان 

بالرسول, وحجاة اإلنسانية اليو, ومسؤوليتو, وصفاتو 

الواجب واحملال واعبائز, ومن معجزاتو. أن اهلل يصطفى من 

مث يبعثو اليهم -عن طريقة-عباده من يشاء, وحيملو رسالتو

. ومن 32رسوال يبلغهم, ويدعوىم اىل االديان والعمل الصاحل

ىنا وجب الإلديان جيمع رسلو الذين قصهم علينا من نوح 

 عليو السالم إىل ؿبمد صلي اهلل عليو السالم.

رسلهم رضبة منو وفضال : مبشرين وإعتقاد أن هلل رسال أ

للمحسن بالثواب, ومنذرين للمسئ بالعقاب ومبّينُت للناس 
                                                           

 ٕٓ(،صفحة، ٜٙٙٔ، )القاىرة: دار القلم، األسالم عقيدة وشريعةؿبمود شلتو، 32
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ما حيتاجون اليو من مصاحل الدين والدنيا, ومفيدين ؽبم ما 

يبلغون بو الدرجة العليا وأيّدىم باياٍت ظاىرة ومعجزات 

 .33باىرة اّوؽبم ادم وأخرىم نبيّنا ؿبمد عليو الصالة والسالم

 راليوم اآلخ . ج

ب, وقد عرب ر ىو اإلديان بيوم اغبسااإلديان بيوم اآلخ

خر, وأرشد اىل أنو خاسبة اؼبطاف القرأن عنو باليوم اآل

. ))َوَأْن 34باإلنسان, وأن اليو تنتهى الغاية من خلق األنسان

َوَأنَّ َسْعَيُو َسْوَف يُ َرى (32)لَْيَس ِلإلْنَساِن ِإال َما َسَعى 

َوَأنَّ ِإىَل َربَّْك اْلُمْنتَ َهى (41)مُثَّ جُيْزَاُه اعبَْزَاَء األْوىَف (40)

(42))35. 

ر, فهو يوم عظيم األىوال, تشيب فيو أما يوم اآلخ

األطفال. تقوم الناس فيو من قبورىم, وحيشرون اىل صعيد 

 واحد للحساب, مث يؤول أمرىم اىل النعيم او العذاب.

                                                           
 ٜٙىر بن صاحل اعبزيري, اعبواىر الكالمية ) بَتوت : اؼبزرعة بناية االديان( ص. الشيخ طا33

 ٕٗ(،صفحة. ٜٙٙٔ، )القاىرة: دار القلم، األسالم عقيدة وشريعة ؿبمود شلتو،34

35
 ٕٗ-ٜٖالقرأن الكرمي النجم أية   
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وأما أإلديان بو فهو التصديق بأنو البد أن يأيت وأن يظهر 

. وإعتقد اوال 36فيو صبيع ما ورد يف القرأن واغبديث يف شأنو

بسؤال القرب مث بنعيمة أو عابو, مث حبشر األجساد, وأن 

اػبلق كما بدئ يعاد, مث باغبساب واؼبيزان مث بإعطاء 

الكتاب اما باليمُت واما بالشمال, مث بالصراط مث بدخول 

نة دار النعيم. ودخول الكافرين جهنم دار اؼبؤمنُت اعب

 .37العذاب األليم

 القضاء والقدر . ح

وما القضاء والقدر اللذان ورد يف القرأن ذكرمها, وجعلها 

الناس مرتبطُت بفعل اإلنسان ومسلكو يف اغبياة سوى النظام 

العام الذى خلق اهلل عليو الكون ورب  فيو بُت األسباب 

سببات والنتائج واؼبقدمات, سنة كونية دائمة ال تتخلف واؼب

                                                           
 ٖٛ: اؼبزرعة بناية االديان( ص.  ر بن صاحل اعبزيري, اعبواىر الكالمية ) بَتوتالشيخ طاى36

 ٘ٛاؼبراجع نفسو, 37
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وكان من بُت تلك السنة, ان خلق اإلنسان حرا يف فعلو, 

 .38ـبتارا غَت مقهور وال ؾببور

وإعتقد ان صبيع أفعال العباد سواء كانت اختيارية مثل 

يام والعقود واألكل والشرب, او اضطرارية مثل الوقوع  الق

كائنة بإرادة اهلل تعاىل وتقديره ؽبا يف األزل وعلمو ّٔا قبل 

 .39وقتها

 الشريعةقيم  .2

ريعة ىو الشرع، قال السّيد ؿبمد حسُت الطباطبائي أن الش 

وشرع ىو مصدر من شرع مث جعل اظبا للطريق النهج. فالشرع ىو 

، واستعَت ذلك 40هنج الطريق الواضح فقيل لو "ِشرع وَشرع وشرييعة

للطريقة اإلؽبية. الشرع أو الشريعة ىي الطريقة واؼبنهج الذي شرعو 

طريقا مستقيماً، يفيد اؼبتمسكُت بو ّٔداية اهلل سبحان وتعاىل لعباده 

اهلل وتوفيقو، حيث يتضّمن األوامر والنواىي واإلرشادات اليت وّجو 
                                                           

 ٓ٘(،صفحة. ٜٙٙٔ، )القاىرة: دار القلم، األسالم عقيدة وشريعةؿبمود شلتو، 38

 ٜٔالشيخ طاىر بن صاحل اعبزيري, اعبواىر الكالمية ) بَتوت : اؼبزرعة بناية االديان( ص. 39

 ٖٓ٘.اؼبيزان يف تفسَت القرآن ، صفحة 40
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اهلل ّٔا عباده، ليكونوا عابدين لو عافبلُت صاغبُت سائر ين على 

طريق اغبّق بالعقائد واألفعال واألخالق، وىذه ىي السبيل لتحقيق 

اِّن الذي يهدف إىل إخراج الناس الغاية من التسريع السماوي الرب

 من الظلمات إىل النور، وإبعاىم عن اؽبوى والشهوات.

كلف اؼبسلمُت إياىا، ليأخذوا أنفسهم ّٔا يف عالقتهم باهلل،  

وعالقتهم بالناس ، وأهنا على كثرهتا ترجع إىل ناحيتُت رئستُت، مها 

واغبج.  العبادات واؼبعامالت. فالعبادات ىي الصالة والصوم والزكاة

ويف ذلك يقول النيب صلى اهلل عليو والسالم" بٍت اإلسالم على 

طبس، شهادة أن الإلو إال اهلل وأن ؿبمدًا رسوالهلل، وإقام الصالة 

وإبتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت ؼبن استطاع إليو 

سبيال".واؼبعامالت ىي مايتعلق بشئون األسرة واؼبَتاث، ومايتعلق 

دالت، وما يتعلق بالعقوبات، ومايتعلق باعبماعة باألموال واؼببا

 اإلسالمية وعالقتها بغَتىا. 

الىىىفمن البيانات السالفة، علمنا أن الشريعة سشتمل كل 

التعاليم اإلسالمية سواء يف العبادات واؼبعامالت، وىي اليت وجو اهلل 
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ّٔا عباده، ليكونوا عابدين لو عاملُت صاغبُت سائرين على طريق 

وىي من ضمن تعاليم دين االسالم الذي جاء بو النيب صلى  اغبق،

 اهلل عليو وسّلم.

 األخالققيم  .3

األخالق لغة مزاجو والعادة والطبيعة أو نظام السلوك اؼبقدمة. 

واصطالحا ىي موقف الشخص تتجلى يف أعمالو وساوكو. وقال 

(، األخالق ىي اؼبكونات األساسية ٖٔ:ٕٛٓٓفؤادي وأصدقائو )

ثة لإلسالم الذي حيتوي على عقيدة السلوك أو األدب، أو الثال

بعبارة أخرى األخالق جانب من جوانب اإلسالم اليت ربكم سلوك 

 اإلنسان.

القيمة اػبلقية ىي النظام بُت القيمة األساسية والقيمة اليت توجد 

يف الناس مع القيمة توجد يف عصر أو أىل. ىذه القيمة ىي القيمة 

عل ّٔا الناس ؿبًتمُت، اؼبثل من الدولية والتعاون اػبلقية اليت ذب

 الدويل.
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لقد كان ؿبمد بن عبد اهلل خامت األنبياء واؼبرسلُت يتم األديان 

القددية برسالتو كافة للناس بشَتا ونذيرا. وكانت سَتتو وجهوده برىانا 

للمسلمُت ومصدقا أقوالو، التوجد يف حياتو صلى اهلل عليو وسلم 

موتو عيوب وقصور شيئا. وقد بُّت القرآن الكرمي  من الشباب إىل

بأنو صلى اهلل عليو وسلم قدوة وإمام ذوى اػبلق اغبسنة العالية اؼبعرب 

يف كتابو تعاىل "بأسوة حسنة" وذلك روح الرسالة جاء ّٔا، قد 

. ويرى اإلسالم أن تربية اػبلق الكرمي أمر 41نشئت منها ىيبة ووقار

مهم يف بناء األمة والشعوب، وليس قباح بنائها األوىل متعلقة 

بالدوافع اؼبالية واؼبادية وإمنا باػبلق الكرمي. ولذلك األمور اؼباسة من 

لسلوك نواحى السعي ىي اػبلق اغبسن، فإمنا أمر الزم لتكوين ا

والعمل. وإذا نظرنا إىل الرؤساء والعظماء يف ىذا العصر كثَتة منهم 

من العلماء ذو العلم يرتدون الدرجة الكثَتة والعالية ولكنهم ليس ؽبم 

 خلق حسن شبرة من تلك العلوم. 

                                                           
41

. Nasaruddin Razak, Penafsiran kembali Islam sebagai suatu aqidah.1222.(Bandung: 

Alma’ruf)hal 35-36 
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ومن األمور اؼبهمة يف اإلسالم األخالق، وألن الرسول صلى اهلل 

خالق بعد أن نعرف حياة عليو وسلم وقد بعث ألمت مكارم األ

اعباىلية بدون األخالق الكردية. وكما عرفنا أن اعباىلية دون اعباىل 

العقل والفكر وإمنا اعبهل اػبلقي، فجاء اإلسالم برسالتو تعلو اػبلق 

الكرمي، حىت كان النيب صلى اهلل عليو وسلم خلقو القرآن وىو قدوة 

 وإمام ذواػبلق الكرمي.

 األخالق تتكون من:

 األخالق المرتبطة باهلل .أ

تعٍت طبيعة الواردة يف الشخص الذي يتجسد يف اغبياة 

ربكمو اهلل. وىناك بعض الصفات أو السلوكيات اليت جيب أن 

تكون فبلوكة من قبل شخص إىل اهلل، على النحو الذي اقًتحة 

( اؼبثال : الشكر ٕٓٔٓ:ٕٕٚتوتو سوريانا )يف نسرول ،

 عاء.والتسبيح واإلستغفار والد

 األخالق المرتبطة بالمخلوقات .ب

 وترتب  األخالق مع ـبلوق ىي: 
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 األخالق اؼبرتبطة باهلل  -

تعٍت طبيعة الواردة يف الشخص الذي يتجسد يف اغبياة 

ربكمو اهلل. وىناك بعض الصفات او السلوكيات اليت أن 

النحو الذي  فبلوكة من قبل شخص اىل اهلل, على تكون

(, اؼبثال : ٕٓٔٓ: ٕٕٚنا ) يف نسرول, اقًتحو توتو سوريا

 الشكر والتكبَت والدعاء.

 األخالق لنفسو -

والغرض من ىذا الطابع لنفسك ىو اؼبوقف الذي خرج من 

الروح اؼبتعلقة بصيانة والكشف عن الذات يف شخص. أما 

بالنسبة اليت تضمينها يف الطابع نفسو، من بُت أمور أخرى، 

 صادق وجدير بالثقة.  والصرب، واالمتنان، متواضع،

 األخالق لعائلة -

األخالق لعائلة يربز من روح اؼبتعلقة اغبفاظ على االنسجام 

واػبَت شخصيا. أما بالنسبة الىت تضمينها يف العقيدة إىل 

 العائلة منها بّر الولدين، عادل إىل اإلخوة وتاديب األطفال.
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 األخالق للبشر أو اعبماعة -

شر يولدون مع العجز الذي ينبغي يقول ابن مسكاوية أن الب

 أن يكملوه وىم ال يستطيع أن يكملوه بأنفسهم فق . 

 

 المبحث الثاني : سيرة حياة يوسف السباعي و الرواية نائب عزرائيل 

 سيرة حياة يوسف السباعي وروايته .أ

 حياة يوسوف السباعي .1

من  ٓٔولد ؿبمد يوسف ؿبمد السباعي حبارة الروم بالقاىرة يف 

م, وكان والده ؿبمد السباعي من رواد النهضة  ٜٚٔٔيونيو عام 

األدبية اغبديثة يف مصر ويرى يف أبيو مثقفا وفنانا, فبدأ حيب القراءة 

مثل والده وىو مل يزل يف سّن صغَت تشبها بوالده الذي كان تواقا 

كان االب خيتلف عن بقيو أباء ىذا العصر يف    42للقراءة والكتابة,

كل شيء يف أسلوب التعامل والتفاىم اػبايل من التجهم اؼبليئ 

                                                           
ؾبموعة من الكتاب, يوسف السباعي يف ذكراه األوىل )القاىرة : اؽبيئة يوسف الشاروِّن, " يوسف السباعي يف رحلتو االدبية" يف  42

 ٛٚٔ( ص. ٜٜٚٔاؼبصرية العاّمة للكتاب, 
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إمنا كان باالحتواء والبساطة, ومل يكن األب اؼبالمح وعنيف اغبركة و 

األب ىو اغبنون اؼبرح الرقيق الودود, وأشهر تلك اؼبواقف التحريرية 

يف حياة السباعي األب ىو مكافأة اإلبن الراسب يف االمتحان ال 

اغبانية  وقد لعبت ىذه األبوة 43الناجح ألّن الثاِّن يكفيو قباحو.

دورا ىاما وحيويا يف نفوس األبناء وأوؽبم يوسف الذي كان يدرك 

قيمة والده كمثل لألب اؼبثايل إىل جانب قيمتو األدبية ككاتب قد 

ومن ىنا ورث يوسف شخصية  44اعترب من أشهر مًتصبي عصره.

ألخر حبا واحًتاما اؼببكرة لألديب عن أبيو, وظل كل منهما يكون ل

وتقديرا وكان ىا التالحم والتناغم بُت السباعي الكبَت والسباعي 

وبعد وفاة أبيو كان حزينا  45الصغَت من أوثق االرتباطات الوجدانية,

شديدا وأحدث غيابو شرخا مل يلتئم أبدا يف نفس يوسف, وكان 

                                                           
 ٜٔ( ص. ٕ٘ٓٓحنان مفيد, يوسف السباعي سبعة وجوه ) القاىرة : جار الشروق,  43

 ٜٔحنان مفيد, يوسف السباعي, ص.  44

 .ٜٔحنان مفيد, يوسف السباعي, ص. 45
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دبقاليد األمور قد أصبحت بال معُت  على األم السيدة عائشة سبسك

 46فهي األب واألم يف أن واحد.

ومل يكن التلميذ ؿبمد يوسف ؿبمد السباعي من اؼبتفوقُت كان 

عاديا ال ىذا وال ذاك, ولكن الالفت للنظر أنو كان من ؿبب قراءة  

الفصل  كل أنواع القراءات واؼبقاالت حىت حُت يكون داخل

الدراسي وأثناء شرح اؼبدرس كان يقرأ القصة والرواية دائما ينشغل 

بوضع الرواية على سلقية أسفل الدرج ويستغرق يف تفاصيلها إىل 

كان يدرس يف اؼبرحلة   47اغبد الذي ينسى فيو كل من وما حولو.

, وسبضى األشهر ويوسف االبتدالية دبدرسة ؿبّمد على بالسيدة زينب

يف الصف الثاِّن الثانوي وتضطر األسرة على االنتقال إىل شربا وتًتك 

جنينة نامش إىل األبد وحصل ىناك على البكالوريا يف القسم 

العلمي من مدرسة شربا الثانويّة مّث التحق دراسة يف الكلية اغببية عام 

 عم م, وحصل على شهادة "أركن اغبرب"يف ٜٓٗٔم وعام  ٖٜٗٔ

                                                           
 ٕ٘حنان مفيد, يوسف السباعي, ص. 46

 .ٕٕحنان مفيد, يوسف السباعي, ص. 47
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م وأحاط بو  ٖٜ٘ٔ, ودخل يوسف اغبربية يف شهر نوفمرب ٜٗٗٔ

مكث يوسف يف جناح  48منذ الدقالق األوىل كافة القيود الصارمة.

, وتعلم ٜٙ٘ٔإىل  ٖٜ٘ٔالفرسان حوايل عشرين عاما ما بُت 

يوسف طيلة عشرين عاما كيف يهدب روحو ويروضها على فعل ما 

ال ربب وفبول ما ال ترضى والتسليم بال جدال وال مناقسة, ومع 

ذلك كانت ىناك رئي دقينة زبايلو أو رباول أن تستسرق من خالل 

 49عاؼبو الشارد واؼبتأمل غدا مشرق وأحالما عذبة.

أغلق يوسف السباعي صفحة العسكرية يف أوائل اػبمسنيات 

اعده األدبية القددية منتئما انتماء كامل بعد فصول من وعاد إىل قو 

التوفيق, وكذلك عاد لينشئ نادى القصة مع إحسان عبد القدوس 

فأنشاء صبعية األدباء وارباد األدباء واربد الكتاب العرب وآّلس 

ذلك كان إضافة إىل  50األعلى للفنون واالدب ونادى القلم الدويل.

يوسف وزير الثقافة أثرت علّي كأديب لكن روح األديب ال ديكن أن 
                                                           

 ٜٕحنان مفيد, يوسف السباعي, ص. 48

 ٖٓحنان مفيد, يوسف السباعي. ص. 49

 ٖٗحنان مفيد, يوسف السباعي,. ص. 50
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سبوت بداخلي. فهي حية تتنفس كالنبض يف العروق من اؼبمكن أن 

يقلع االديب عن الكتابة ؼبدة عام أو عامُت مث يعود كما كان بل قد 

51.يعود دبستوي أفضل فبا كان عليو
 

 ئع يوسف السباعي األديبةروا

أشغل يوسف السباعي حياتو باألنشطة األديبة و الثقافية على مدي 

 :52عاما من اإلبداع اؼبتواصل, ومن أشهر مصّنفاتو اػبيالية وىي ٕٚ

 سنة مؤلفاته رقم

 1947 ) قصص قصَتة ( أطياف  .1

 1947 )رواية ) نائب عزرائيل  .2

 اثنا عشرة امرأة  .3

 ) قصص قصَتة)

1948 

 خبايا الصدور   .4

 )قصص قصَتة(

1948 

                                                           
 ٜٗٔحنان مفيد, يوسف لسباعي, ص,. 51

52
 ٖٙحنان مفيد, يوسف السباعي, ص.   
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 ياأمة ضحكت  .5

 )قصص قصَتة(

1948 

 اثنا عشرة رجال  .6

 )قصص قصَتة(

1949 

 1949 )الرواية(أرض النفالق   .7

بُت أيب الريش وجنينة نامش   .2

 )قصص قصَتة(

1950 

 1950 )الرواية(إِّن راحلة    .2

 1950 )مسرحية(أم رتيبة    .10

 1952 )الرواية(بُت األطالل   .11

 1952 )الرواية(السقامات   .12

 1952 )الرواية(وراء الستار   .13

 1956 )الرواية(طريق العودة   .14

 1961 )الرواية(جفت الدموع   .15
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 1963 )الرواية(ليل لو أخر   .16

 1969 )ايةالرو (كبن النزرع الشوك   .17

 1971 )الرواية(ابتسامة على شفتية   .12

 1953 )الرواية(البحث عت اعبسد   .12

 193 )الرواية(فديتك ياليلى   .20

صبعية قتل الزوجات   .21

 )مسرحية(

1953 

 1953 )الرواية يف جزأين(رد قليب   .22

 

غيم وىناك أيضامصّنفاتو من اؼبقاالت مثل أيّام من عمري ومن وراء ال

ومن حيايت وأيّام سبّر وما أشبو ذلك, ويكتب أيضا سيناريو يف اؼبسرحيات 

 وما إىل ذلك. 53مثل أقوى من زمن وراء الّستار

 ملخص الرواية نائب عزرائيل  .ب

                                                           
 ٖٚحنان مفيد, يوسف السباعي, ص. 53
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بدأت ىذه الرواية برسالة خاصة يكتبها الكاتب يوسف 

ا لو ويظهر الكاتب فيها أن عزرائيل السباعي لعزرائيل إىداء واحًتام

بطل. حكت ىذه الرواية عن عزرائيل الذي خيطئ يف قبض روح 

الشخص وكان ذلك اػبطأ حدث لرجل اظبو يوسف وجعلو ينتقل 

إىل دار األخرة بسبب تشابو اظبو مع اسم الشخص الذي كان من 

اؼبفًتض أن ديوت بدال منو. وقتذك بدا يوسف اظبا متشبها باظبو 

داه اؼبنادي ولكن ليس ىناك شخص تقدم إليو, فتقدم يوسف نا

وبُت أنو يوسف الذي ناداه من قبل فيصيب اؼبنادي اغبَتان ّٔذه 

اغبادثة وأدرك على وقوع خطأ ـبجل قام بو عزرائيل يف قبض 

األرواح. جرت اؼبناقشة بُت اؼبنادي وعزرائيل بصدد إعادتو إىل 

دار األخرة وما أراد العودة إىل  الدنيا, وجبانب ذلك ارتاح يوسف يف

 الدنيا فخطى خبطة زبّوف عزرائيل بتهديداتو.

وبعد أن أطلع يوسف على شؤون الدار األخرة فَتى عزرائيل أنو 

أصبح خطرا وال ديكن إعادتو للحياة فيتفق معو على ان يقوم نيابو 

عنو ببعض مهامو أو والفة يف قبض االرواح, تعجب وىّز قلبو ّٔذه 
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مة اؼبخّوفة عنده, ولكن البد لو من القيام ّٔا لوفاء وعده إىل اؼبه

عزرائل. ويف أثناء الطريقة بُت السماء واالرض, تغَت فكره وىو يريد 

أن يقبض أرواح الزعماء الظاؼبُت واؼبستخلصُت النهيمُت وخيالف 

تعليمات عزرائيل وال يتقيد بقاؼبة االظباء والعناوين اليت أعطاىا لو, 

قد كتبت يف القاؼبة أظباء األناس اؼبقبوضُت أرواحهم بأمكنة  رغم أن

 معّينة وأوقات معينة.

ىب  يوسف واجها إىل الدنيا وحامال عصا وقائمة األظباء وكيسا 

ليقبض أرواح الناس وجيعل األوالد يتامى والنساء أيامى والعكس. 

وتوجو إىل شاطئ البحر السيد بشر فور وصولو إىل الدنيا للبحث 

ن الروح االوىل وىي زيزي إبراىيم وكان الوقت اؼبطلوب قبض ع

روحها يف الساعة الثانية عشرة ظهرا حُت تتمتع دبياه البحر, 

فهاصبتها األموج وتغرقها, ولكن أنقذه النائب من األموات بوسيلة 

إعارة جسد األخر, وليس دبجرد االنقا اال أنو يتنّعم بيدهنا اعبنسي. 

ف لسائر االرواح اؼبقبوضة ويأيت من جسد إىل وىكذا ما يفعلو يوس

جسد أخر لينقذىم من اؼبوت ويتمتع دبا يوجده من االجساد, كما 
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حدث لألرواح التالية إّن يوسف بوصف نائب لعزرائيل يقضى 

فرصتو يف أكل الكثَت يف بيت جابر بك كَتاشو ويتمّتع بنظر أجساد 

ة يف الشارع أو يف النساء اعبنسية من االرواح اؼبقبوضة اؼبوجود

 السيارة أو يف كّل شيء يفرح قلبو.

فيضبطو عزرائيل متلبسا دبخالفة أوامره, ويقرر إعادة روحو إىل 

جسده يف القرب, ولكن من االسف الشديد إنّو يصاب بالفزع ألنو 

سيعود إىل حالة أسرتو اؼبفروحة حبصول على مساعدة التأمُت على 

وسف ولكّن البّد من إعادة روحو حياتو, وشعر عزرائيل باألسف لي

إىل جسده بأسرع ما ديكن قبل أن يعرف سّكان االخرة خطأه 

اؼبخجل, وفّكر عزرائيل برىة عن حل تلك اؼبشكالت, ويف النهاية 

وعد عّدة بأن يأيت لو مرّة أخرى بأسرع ماديكن ويأخذه إىل األخرة. 

 وتنتهي القصة بصعودمها إىل السماء ؼبرة ثانية.

 


