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 الفصل األول

 أساسيات البحث

 املقدمة  . أ

األدب ىو فهم معٌت األعمال األدبية فهما متعمقا. يعٌت أن األدب يؤثر 
ادلقتضيات خارجة األدب وتقدم األدب نفسو. وتلك ادلقتضيات تتعلق ابجلوانب 
خارج األدب، من دين وفلسفة وأخالق وغَتىا. وتلك مقتضيات األدب حتسن 

األديب، ألن األدب يتمكن أن يكشف عن الظواىر وراء موضوع نوعية اإلبداع 
و األدب ينحل إىل أربعة العناصر عن احلياة 1 األدب كتعبَت عن احلياة البشرية.

واألدب أساسيا حماولة لفهم  2.البشرية، ىي العاطفة، واخليال، والفكرة، والصورة
حمليطة اخلارجة عن البنية األعمال األدبية يف جوانبها اخلارجية ألن تلك اجلوانب ا

األدبية مبسوطة ومتأملة ومبحوثة حبثا متعمقا. وعناصر األدب اخلارجية اليت تلفت 
نظر ابحثي األدب تشمل القيم األخالقية والًتبوية والفلسفية والدينية والتارخيية 

 3وغَتىا.
من أشكال األداب ىو األعمال اخليالية، ومن األعمال اخليالية ىي القصة 

قصَتة والرواية القصَتة. القصة القصَتة ىي احلكاية اليت انتهت قراءهتا يف ادلرة األوىل ال
من اجللوس، حواىل نصف ساعة حىت ساعتُت تقريبا. تشمل القصة القصَتة مجيع 
العناصر اليت بنتها الرواية، العناصر فيها تنقسم إىل قسمُت: العناصر الداخلية و 

   4العناصر اخلارجية.
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القصة القصَتة "احلبيب اجملهول" ىي تقص شخصا يعارض األشخاص ىذه 
اآلخرين، أي تقص زوجة ىربت من زوجها واختارت رجال آخر حتبها حبا مجّا. 
وجبهول حبيبتو حدث أمر عجيب بُت الشخص األول واألشخاص غَته. اصطنع 

لشخص الشخص األول أنو ال يتعرف تلك ادلرأة، وحاول الشخص الرابع أن يتكلم اب
األول بصدق، ولكن الشخص الثاين و الشخص الثالث فيفران منها. فالصدق الذي 

 5ينتج الصالح. فطلب الشخص الرابع على أن يزوج بتلك ادلرأة.
يف القصة القصَتة "احلبيب اجملهول" قيم أخالقية ادلعربة أبفعال األشخاص 

القية يف التعلم الرئيسية ومساعديهم. وديكن أن تؤخذ من تلك األفعال قيم أخ
واالجتماع والدين وستبحثها الباحثة يف ىذا البحث. ويف ىذا البحث توصف القيم 
األخالقية، األوىل أخالق التعلم ألن الباحثة تتوقع أن يساىم ىذا البحث للقراء يف 
أخالق تعلمهم. والثانية، أخالق االجتماع، ألن الباحثة تتوقع أن يساىم ىذا البحث 

اهتم االجتماعية. والثالثة، أخالق الدين، ألن الباحثة تتوقع أن يساىم للقراء يف حي
 ىذا البحث للقراء يف أخالق دينية وفق ألدايهنم.

لذلك اجتذبت الباحثة أن تبحث يف ىذا ادلوضوع القيم األخالقية )حتليل 
أديب(. ابستعمال ادلنهج أو التحليل الكيفي الوصفي، يعٍت بوصف أو جبمع البياانت 

 لىت حتتوى على القيم األخالقية.ا
 أسئلة البحث  . ب

 أما أسئلة البحث الىت ألقتها الباحثة يف موضوع ىذا البحث فكما يلى:
"احلبيب اجملهول"  قصة القصَتةيف اليف الشخصية األوىل ما القيم األخالقية  .1

 لتوفيق احلكيم؟
"احلبيب  قصة القصَتةما القيم األخالقية يف األشخاص ادلساعدين يف ال .2

 اجملهول" لتوفيق احلكيم؟
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 أهداف البحث . ج
 أما األىداف البحث اليت يسعى ىذا البحث إىل حتقيقها فهى ما يلى:

"احلبيب اجملهول"  قصة القصَتةيف ال يف الشخصية األوىل دلعرفة القيم األخالقية .1
 لتوفيق احلكيم.

"احلبيب  ةقصة القصَت دلعرفة القيم األخالقية يف األشخاص ادلساعدين يف ال .2
 اجملهول" لتوفيق احلكيم.

 أمهية البحث . د
احلبيب  قصة القصَتةكما سبق أبن موضوع ىذا البحث " القيم األخالقية يف ال

اجملهول لتوفيق احلكيم"، فلذلك ىناك األمهيات الكثَتة اليت تستفاد منها على 
 حسب اجملال، وىي دما يلي:

األمهية النظرية: ترجو الباحثة أن يكون ىذا البحث أثرا من اآلاثر العلمية  .1
اجليدة الذي يقدر وصولو إىل نتيجة البحث األحسن و سوف يعطي مسامهة 

 للعامل األديب عاما و لألدب العريب خاصا. 
األمهية التطبيقية: سوف يكون ىذا البحث مرجعا يف حتليل األدب لطالب   .2

صوصا لطالب شعبة اللغة العربية و أدهبا و الذين حيبون كلية اآلداب و خ
وىذا البحث سوف يسهل كل الطالب الذين يريدون  قصة القصَتة.بقراءة ال

"احلبيب قصة القصَتة أن حيللوا اآلداب و خاصة يف دراسة أدبية عن ال
 اجملهول".

 توضيح املصطلحات . ه
ياغة عنوان ىذا توضح الباحثة فيما يلي ادلصطلحات اليت تتكون منها ص

 البحث، وىي:

 كل ما ذلا صلة مع األشياء اليت ىي مهمة ومفيدة  :          القيم األخالقية .1



4 
 

لإلنسان يف تشكيل ادلواقف واألخالق والطبيعة 
احملمودة. وجود القيم األخالقية ادلغروسة يف األطفال 
يف وقت مبكر يف ىذا الشأن يرجى أن يلد بشرا 

 .6ابعتبارىا نوعية ادلوارد البشرية 
 ىي قصة يف النثر اليت ىي قصَتة نسبيا. والقصر ىنا :  القصة القصَتة    .2

ليس واضح حجم. ويعرف حجم ابختصار التقييد 
القصَت ىنا كما ديكن أن تقرأ يف جلسة واحدة خالل 

 7. ساعة واحدة

 8: إحدى قصص "أرين هللا" لتوفيق احلكيم.  احلبيب اجملهول .3
 وىو كاتب أديب مصرى، من رواد الرواية والكتابة :    توفيق احلكيم .4

  ادلسرحية العربية ومن األمساء البارزة يف اتريخ األدب  
 9العرىب احلديث.

 حدود البحث . و
 لكي ال خيرج البحث من دائرتو ادلقصودة فحددتو الباحثة يف ضوء مايلي:

إن موضوع الدراسة يف ىذا البحث ىو القيم األخالقية يف القصة القصَتة  .1
 "احلبيب اجملهول" لتوفيق احلكيم.

القصَتة إن ىذا البحث يركز يف دراسة أدبية عن القيم األخالقية يف القصة  .2
 "احلبيب اجملهول" لتوفيق احلكيم.

 حددت الباحثة القيم األخالقية يف األمور التالية: .3
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 القيم األخالقية االجتماعية (1
 القيم األخالقية التعليمية (2
 القيم األخالقية الدينية (3

 الدراسات السابقة . ز
ال تدعي الباحثة أن ىذا البحث ىو األول يف القصة القصَتة "احلبيب 

وفيق احلكيم، فقد سبقتها دراسة تستفيد منها وأتخد منها أفكارا. اجملهول" لت
وتسجل الباحثة يف السطور التالية تلك الدراسة السابقة هبدف عرض خريطة 
الدراسة يف ىذا ادلوضوع وإبراز النقاط ادلميزة بُت ىذا البحث وما سبقو من 

 الدراسات:
ليلى خَت النداء، حبث عن "القصة القصَتة "احلبيب اجملهول" يف أرين هللا لتوفيق 

يف قسم اللغة العربية و أدهبا كلية  s-1احلكيم" حبث تكميلي قدمتو لنيل شهادة 
اآلداب و العلوم اإلنسانية جبامعة سونن كاليجاكا اإلسالمية احلكومية 

ار النظري النفسية يف األدب. م. تستعمل الباحسة اإلط2115جوكجاكرات،سنة 
وتستحدم فيو ادلدخل الكيفي و ادلكتبة. وصدرىا يف أرين هللا. واخلالصة من ىذا 
البحث وىي: الشخص )أان( رجل ديلك األان القوي. وىو يؤثره الشيء الواقعى 
وادلنطقي يف الفعل عند يوجو ادلشكلة ويؤثر حياتو كل يوم يف ىذه القصة القصَتة. 

 األعلى أكثر من اذلو يف أتثَت األان الذي ديلكو الشخص )أان( ألنو كثَت وكان األان
ما من فعلو يؤثره األخالق و الفكرة. أما الرجل الثاين على عموم، فهو رجل عدواين 
لو خشن يف األقوال وسوء يف األفعال إىل الشخص )أان(. وعدوانية إظهار من اذلو 

 األعلى الضعيف فناما يعمل األان ما يريد اذلو اليت غَت دملوء و غَت مرقوب. لو األان
 بدون تفكَت عن قيم األخالق.

رادين سوفرمان مستفى، حبث عن "القيم اإلسالمية يف قصيدة الربدة لإلمام 
يف قسم اللغة العربية و أدهبا كلية  s-1البوصَتي" حبث تكميلي قدمو لنيل شهادة 
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معة سونن أمبيل اإلسالمية احلكومية اآلداب و العلوم اإلنسانية جبامعة سونن جا
م. تستعمل الباحسة اإلطار النظري حتليل األديب. وتستحدم فيو 2114سورااباي،سنة 

ادلدخل الكيفي و ادلكتبة. وصدرىا يف يف قصيدة الربدة. واخلالصة من ىذا البحث 
وىي: أوال، أن يف قصيدة الربدة لإلمام البوصَتي ذلا غرض واحد وىو غرض ادلدح 
إىل النيب ملسو هيلع هللا ىلص. كما يف الغزل وشكوى الغرام، جهاد النيب، إسرائو ومعراجو، شرق 
القران ومدحو، ومولده النيب، ومدح النيب. اثنيا، أنواع القيم اإلسالمية يف قصيدة 

 الربدة لإلمام البوصَتي ثالث قيم، وىي: قيم عقلية، قيم الروحية،  وقيم خلقية.
دي، حبث عن "القيم اإلسالمية يف شعر لبيد بن ربيعة" حبث دمحم عمران رشا

يف قسم اللغة العربية و أدهبا كلية اآلداب و العلوم  s-1تكميلي قدمو لنيل شهادة 
اإلنسانية جبامعة سونن جامعة سونن أمبيل اإلسالمية احلكومية سورااباي،سنة 

حدم فيو ادلدخل م. تستعمل الباحسة اإلطار النظري حتليل األديب. وتست2114
الكيفي و ادلكتبة. وصدرىا يف يف شعر. واخلالصة من ىذا البحث وىي: أوال، أن 
أغراض الشعر يف معلقة لبيد بن ربيعة ثالثة أعراض الرئيسية وىي الوصف، والفخر، 
والغزل. اثنيا، القيم اإلسالمية يف معلقة لبيد بن ربيعة ثالث قيم وىي قيم عقلية، قيم 

 يم خلقية.اجتماعية، وق
الحظت الباحثة أن ىذه البحوث الثالثة تناولت تنوع القيم يف القصة القصَتة 
ادلختلفة. واألول يبحث عن القصة القصَتة احلبيب اجملهول يف أرين هللا لتوفيق 
احلكيم، والثاين يبحث عن القيم اإلسالمية يف شعر لبيد بن ربيعة، والثالث يبحث 

لبيد بن ربيعة. وىذه البحوث الثالثة خمتلفة عن ىذا عن القيم اإلسالمية يف شعر 
البحث الذي تقوم بو الباحثة حيث أن األخَت تناول القيم األخالقية يف القصة 

 القصَتة احلبيب اجملهول لتوفيق احلكيم.
 
 

 


