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 الفصل الثاين

 اإلطار النظري

 القصة القصرية ادلبحث األول :

 تعريف القصة القصرية . أ
ليس ىناؾ حتديد كاضح حوؿ القصة القصَتة. كالقصة القصَتة، كما سبقت 
اإلشارة، ىى ما ؽلكن قراءهتا َب جلسة كاحدة َب كقت أقل من ساعة كاحدة. 

ذلذه القصة أثرا كاحدا، كىناؾ سبب آخر لغموض حد القصة القصَتة، كىى أف 
كشخصية كحادثة كبيئة زلددة كغَت ادلعقدة. كمبا أف حد القصَتة غَت كاضح فكانت 

  ٔالقصة القصَتة ىى قصة منثورة قصَتة.
كأما خصائص ىذه القصة، كنوع من أنواع اإلنتاجات اخليالية فهى: أف 

ص نتخلص قصتو قصَتة كَب أسلوب قصصي أك ركائي. كاعتمادا على ىذه اخلصائ
على أف القصة القصَتة ىى قصة أك ركاية )ال يكوف أسلواب حتليليا جدليا( خيالية أك 

 ٕغَت كاقعية، كلكن قد يكوف كاقعا َب أم مكاف كَب أم كقت كبصفة قصَتة.
 عناصر القصة القصرية . ب

كأما كماؿ القصة أك دتامها فيمكن نظرىا من العناصر ادلكونة ذلا. كأما 
 سم إىل نوعُت كما يلى:عناصر القصة فينق

 العناصر الداخلية .1

                                                           
1
 Jakob Sumardjo & Saini K.M, Apresiasi kesustraan, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 7331), 

Hal 03 
 ٖٚص ،نفس ادلرجع2
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كىى العناصر الىت تتكوف منها القصة نفسها. كىذه العناصر ىى الىت 
جعلت إنتاجا أدبيا حاضرا بصفتو نصا أدبيا، كىى العناصر ادلوجودة بصفة 

 كأما عناصر األدب الداخلية فكما يلى: ٖكاقعية عندما يقرأ اإلنساف نتاجا أدبيا.
ككانت البطل َب القصة أقل شلا   ٗيدؿ على شخص أك فاعل القصة.البطل، كىو  (ٔ

كاف َب الركاة، سواء من حيث العدد أك شخصياهتم، السيما فيما يتعلق 
بطبيتعهم، شلا يضطر القارئ إىل أف يبحث عن التصورات األكثر حوؿ ىذا 

 البطل.
احلادثة، كىى ما حدثت َب القصة، كلكنها ترتبط فقط َب عبلقة السبب  (ٕ

 ٘كادلسبب، حيث تؤدل حادثة كاحدة إىل حادثة أخرل.
 كلكن ليس إظلا اراد أف ػلدث، القصة َب كتابة القصة. ادلؤلف فكرة ادلوضوع، (ٖ

 متاعب خبلؿ من الذم اراد تقدؽلو يكوف للقراء. الشيء شيئا يقدـ أف أراد
 فكرة على ترتكز للحياة. أحداث الشخصيات كأفعاذلا كلها نظرتو احلياة،

 ؽلكن حبيث احلياة ىذه ُب رأم كىو قالت شيئا، دائما القصَتة تب. القصةالكا
 ٙأفضل. بشكل احلياة فهم لآلخرين

البيئة، كىى مكاف أك عبلقة زماف اترؼلي كبيئة اجتماعية حيث كقعت األحداث  (ٗ
 ٚالىت ًب ركايتها.

حوؿ حادثة كجهة النظر، كىى ادلوقع أك الناحية اجليدة لتقدًن الركاية أماـ القراء  (٘
 ٛأك قصة ًب مبلحظتها.

                                                           
3
 Burhan Nurgiyantoro, Teori Pengkajian Fiksi, (Yogyakarta: Gadjah Mada University 
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األسلوب، كىو طريقة األداء اللغوم َب القصة ادلنثورة، أك كيفية كاتب القصة َب  (ٙ
 ٜالتعبَت عما َب ذىنهم.

اجلو، اجلو َب القصة القصَتة ؽلكن أف يساعد َب أتكيد نية ادلؤلف، ابإلضافة اىل  (ٚ
 ٓٔذلك، بل ىو أيضا سحر القصة.

 العناصر اخلارجية .2

العناصر ادلوجودة خارج النص األديب، بل تؤثره، بصفة غَت مباشرة، كىي   
 كأما العناصر اخلارجية فكما يلى: ٔٔعلى بناء النص األديب أك نظامو العنصرل.

سَتة الكاتب الذاتية، كىى قصة أك بياف حوؿ حياة أحد، كلكن السَتة، غالبا  (ٔ
 غَتىا.ما، تتصف بتقدًن سَتة حياة كتاب النص، كمهنتو كموقفو ك 

حالة البيئة، كىى حالة اجملتمع أك البيئة. كذلك مبا ذلذين العنصرين من التأثَت  (ٕ
 الكبَت على الكاتب.

القيم، كىى ما يوجد َب قصة أك نص أديب، كؽلثل رسالة من رساالت أك األمانة  (ٖ
كثَتا على القيمة الواردة ُب األدب تعتمد   الىت ال يعرضها الكاتب بصفة مباشرة.

اؿ األدبية . القارئ حباجة إىل أف يدرؾ أف ليس كل األعماكتسبو القارئالتقدير 
. فيمكن احلصوؿ على القيمة ادلوجودة ُب األدب إذا  ؽلكن بسهولة اخذ قيمة

. أم شيء مفيد حلياة القارئ كاف يقرأ كرقة تلمس نفسو، أم مشاعره كاف
ضلو األفضل ُب  ؾاإلنساف ًب احلصوؿ عليو من خبلؿ عملية تغيَت ادلواقف كالسلو 

أنوع  ٕٔ، سواء من حيث الواقع كادلشاعر كاحلالة النفسية.زلاكلة نضج النفس
 :فكما يلىالقيم َب العناصر اخلارجية 
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القيم االجتماعية: أم شيء مفيد حلياة اإلنساف ًب احلصوؿ عليو من  .أ 
خبلؿ عملية تغيَت ادلواقف كالسلوؾ ضلو األفضل ُب زلاكلة نضج النفس، 

 ٖٔحيث الواقع كادلشاعر كاحلالة النفسية.سواء من 
القيم األخبلقية: ىي كل ما ذلا صلة مع األشياء اليت ىي مهمة كمفيدة  .ب 

 ٗٔلئلنساف ُب تشكيل ادلواقف كاألخبلؽ كالطبيعة احملمودة.
القيمة الثقافية : الوحدة كالسبلمة ال تتجزائف من احلياة كاحلياة البشرية،  .ج 

 ٘ٔأك الدينية.سواء الشخصية أك االجتماعية 
القيم الدينية: كجهة النظر اليت تربط اإلنساف إىل هللا كؽلكن أف يكوف  .د 

 ٙٔالثبات الداخلي إلقناع القارئ ُب دينو.

 ادلبحث الثاين: ترمجة توفيق احلكيم 

 حياة توفيق احلكيم ونشأته وأعماله األدبية  .أ 

أصل ، ألب مصرم من ُب اإلسكندرية ٜٛٛٔأكتوبر  ٜكلد توفيق احلكيم 
ريفي يعمل ُب سلك القضاء ُب مدينة الدلنجات مبحافظة البحَتة. ككرث ىذا 

كقد نشأ توفيق احلكيم  ٚٔاألب عن أمو ضيعة كبَتة، فهو يعد من أثرايء الفبلحُت.
ثراين من جهة أمو ال أبيو، إذ كرث عنها ثبلذتائة فداف من أجود أراضي البحَتة. ىذا 

العيش قوهتم ُب عملهم. ككاف ىو كأبناء  ككاف إخوتو من أبيو يسعوف من أجل
طبقتو من الفبلحُت الذين يتنسموف معارج الثركة فجأة يتطلع إىل طبقة احلكاـ كىم 
من األتراؾ. طامعان إىل االندماج فيهم ابسم ادلدنية اليت أخذت تغزك ُب ذلك الوقت 
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 032 ص  ،نفس ادلرجع 
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 312ص  ،نفس المرجع  
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 328ص  ،نفس المرجع  
 ٖٙٓص  ،نفس ادلرجع  ٙٔ
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  ٕٛٛص)القاىرة: دار ادلعارؼ، رلهوؿ السنة(، ، األدب العريب ادلعاصر ُب ادلصر  شوقى الضيف،  
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 طبيقة الريف ادلصرم بقوة، كمل يكن أمامو كأبناء عنصره من سبيل لبلندماج ُب
 ٛٔاألتراؾ إال مصاىرة العائبلت الًتكية.

ككاف ىذا السبيل ىو الطريق الوحيد لؤلخذ أبسباب التًتؾ كاالرتقاء إىل 
طبقة احلكاـ. ىذه الرغبة من جهة كالثبلث مئة فداف من جهة أخرل عملت على 
أف تصل أبسباب زكجية بُت إمساعيل احلكيم ذلك الفبلح ادلصرم كبُت تلك الفتاة 

 ٜٔلًتكية، بنت أحد ضباط األتراؾ ادلتقاعدين.ا

ككانت ىذه الفتاة اليت ارتبطت أبسباب الزكجية إلمساعيل بك احلكيم، فتاة 
تشعر بقوة شخصيتها، كحتس بظهور ذاتيتها، ككانت حياهتا منذ الطفولة إحساسان 

ليت من أبصالة الدـ الذم غلرم ُب عركقها، كشعورنا ابلتفوؽ على قريناهتا من البنات ا
 ٕٓسنها، ككانت تتخذ الوسائل إلظهار شعورىا ابلتفوؽ، ُب منحى زينتها كملبسها.

كدلا بلغ السابعة من عمره أحلقو أبوه مبدرسة دمنهور االبتدائية، كظل هبا ردحان 
، حاكؿ فيو أف ػلرر نفسو من كاثؽ أمو كحياة االنفراد الىت أخذتو هبا، من الزمن

كدلا أًب تعليمو االبتدائي رأل أبوه أف يرسلو إىل  د ضيقة.كلكنو مل يستطع إال َب حدك 
القاىرة ليلتحق إبحدل ادلدارس الثانوية. ككاف لو هبا عماف يشتغل أحدعلا مدرسان 
إبحدل ادلدارس االبتدائية، أما الثاىن فكاف طالبان مبدرسة اذلندسة، ككانت تقيم معهما 

 ٕٔليساعدكه على التفرغ للدراس. أخت ذلما. فرأل أبوه أف يسكن مع عميو كعمتو،
ـ كتبو  ٜٜٔٔككاف أكؿ مؤلفاتو ُب ادلسرحية كىو "الضيف الثقيل" ُب سنة 

ُب ثورة مصرية ككانت حوادهتا تدكر حوؿ اإلحتبلؿ الربيطاين ٍب كتاب "أىل 
الكهف" اليت أشَت إليها ُب القراف احلكيم كىذه ادلسرحية مل تكن ىناؾ صعوبة ُب 

                                                           
 ٖٙ، )القاىرة: كلمات، رلهوؿ السنة(، ص توفيق احلكيمإمساعيل أدىم كإبراىيم انجي،   ٛٔ
 ٖٙ، ص نفس ادلرجع  ٜٔ
 ٖٙ، ص نفس ادلرجع  ٕٓ
 ٕٛٛ، )القاىرة: دار ادلعارؼ، رلهوؿ السنة(، ص األدب العرىب ادلعاصر َب مصر شوقى ضيف،  ٕٔ
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األدب قبل أف تعرؼ ادلسرح. ككتاب شهر زاد استلهم توفيق ُب   إدخاذلا ُب نطاؽ
كتابة ىذه ادلسرحية اأسطورة الفارسية الىت تزعم أف كتاب ألف ليلة كليلة قصص 

كلو بعض ادلسحيات كالفصوؿ مكتوبة ُب  ٕٕقطتو شهر زاد على زكجها شهر اير.
ـ ككرث  ٜٚٛٔ كمات توفيق احلكيم ُب سنة ٖٕرلليت كاحلديث كالرسالة كاألىراـ.

 من الكتب األدبية كثَتا كُب سرد األعماؿ األدبية لتوفيق احلكيم كمنها مايلي:

 سنة مؤلفاته رقم
 ٜٛٔٔ مسرحيات إبراىيم بك رمزم ك دمحم لطفي .ٔ
 ٕٜٔٔ مسرحيات دمحم بك تيمور .ٕ
مسرحيات مثلت بعضها فرقة عكاشة على مسرح األزبكية  .ٖ

 الثقيل، كعلى اباب()ادلرأة اجلديدة، الضيف 
ٜٕٕٔ 

 ٖٜٓٔ الزمار .ٗ
 ٕٖٜٔ أىل الكهف .٘
 ٖٖٜٔ عودة الركح .ٙ
 ٖٖٜٔ الشاعر .ٚ
 ٖٖٜٔ يومياف انئب ُب األرايؼ .ٛ
 ٖٜٗٔ شهر زاد .ٜ

 ٖٜٗٔ أىل الفن ٓٔ
 ٖٜٗٔ العلوامل ٔٔ
 ٖٜ٘ٔ أماـ شباؾ التذاكر ٕٔ
 ٖٜٙٔ القصر ادلسحور )ابالشًتاؾ مع الدكتور طو حسُت( ٖٔ
 ٖٜٙٔ دمحم ٗٔ
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 ٜٕٗ، ص نفس ادلرجع   

23
  ٛ٘، ص توفيق احلكيمإمساعيل أدىم كإبراىيم انجي،  
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 ٖٜٚٔ مسرحيات ُب رللدين عن دار مكتبة النهضة ٘ٔ
 ٖٜٚٔ حياتو كوكيل للنائب العاـ ٙٔ
 ٖٜٚٔ يوميات انئب ُب األرايؼ ٚٔ
 ٖٜٛٔ عصفور من الشرؽ ٛٔ
 ٖٜٛٔ حتت مشس الفكر ٜٔ
 ٖٜٛٔ عهد الشيطاف ٕٓ
 ٖٜٛٔ اتريخ حياة معدة )أشعب( ٕٔ
 ٜٖٜٔ بركسا أك مشكلة احلكم ٕٕ
 ٜٖٜٔ راقصتو ادلعبد ٖٕ
 ٜٓٗٔ  نشيد اإلنشاد ٕٗ
 ٜٓٗٔ زتار احلكيم ٕ٘
 ٜٔٗٔ سلطاف الظبلـ ٕٙ
 ٕٜٗٔ حتت ادلصباح األخضر ٕٚ
 ٕٜٗٔ جبماليوف ٕٛ
 ٖٜٗٔ من الربج العاجي    ٜٕ
 ٖٜٗٔ سليماف احلكيم ٖٓ
 ٖٜٗٔ زىرة العمر ٖٔ
 ٜٗٗٔ الرابط ادلقدس      ٕٖ
 ٜ٘ٗٔ القلبرصاصة ُب  ٖٖ
 ٜ٘ٗٔ شجرة احلكم ٖٗ
 ٜٜٗٔ ادللك أكديب ٖ٘
 ٜٜٗٔ قصص توفيق احلكيم ٖٙ
 ٜٜٗٔ بفاليوف ٖٚ
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 ٜٔ٘ٔ مسرح اجملتمع ٖٛ
 ٕٜ٘ٔ فن األدب ٜٖ
 ٖٜ٘ٔ ذكرايت الفن كالقضاء)عدالة فن كالقضاء( ٓٗ
 ٖٜ٘ٔ عصا احلكيم ٔٗ
 ٜٗ٘ٔ أرين هللا ٕٗ
 ٜٗ٘ٔ دقت الساعة ٖٗ
 ٜٗ٘ٔ السياسةأتمبلت ُب  ٗٗ
 ٜٗ٘ٔ زتارم قاؿ يل ٘ٗ
 ٜ٘٘ٔ التعادلية ٙٗ
 ٜ٘٘ٔ إيزيس ٚٗ
 ٜٙ٘ٔ ادلسرح ادلنوع ٛٗ
 ٜٚ٘ٔ الصفقة ٜٗ
 ٜٚ٘ٔ رحلة إىل الغد ٓ٘
 ٜٛ٘ٔ األيدم الناعمة ٔ٘
 ٜٛ٘ٔ لعبة ادلوت ٕ٘
 ٜٜ٘ٔ أشواؾ السبلـ ٖ٘
 ٜٜ٘ٔ أدب احلياة ٗ٘
 ٜٓٙٔ السلطاف احلائر ٘٘
 ٕٜٙٔ الشجرةاي طلع  ٙ٘
 ٖٜٙٔ الطعاـ لكل فم ٚ٘
 ٜٗٙٔ رحلة الربيع كاخلريف ٛ٘
 ٜٗٙٔ سجن العمر ٜ٘
 ٜ٘ٙٔ مشس النهار ٓٙ
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 ٜٙٙٔ مصَت صار صار ٔٙ
 ٜٜٙٔ  الورطة ٕٙ

 

 ادلبحث الثالث: القيم األخالقية وأنواعها

 مفهوم األخالق .أ 
اشارة اىل  إصطبلح األخبلؽ أيٌب من الكلمة "خلق" كىذا يعٍت عادة، ُب

عدد من التدريس حوؿ كيف ؽلكن للناس أف يعيشوا كيعملوا من أجل أف يصبحوا 
كيعرؼ األخبلؽ عموما ابسم ادلذىب للمشًتكة اإلجراءات اجليدة ٕٗ انساان جيدا.

 ٕ٘ كالسيئة الواردة بشأف كادلواقف كااللتزامات.

أبشكاؿ اخللق ىو الصورة الباطنة لئلنساف كاليت ؽلكن أف تظهر لآلخرين 
قاؿ اجلرجاين:  ٕٙسلتلفة على جوارحو الظاىرة للناس كىو السجية كالدين كالطبع.

اخللق ىو عبارة عن ىيئة للنفس راسخة، تصدر عنها األفعاؿ بسهولة كيسر من غَت 
حاجة إىل فكر كركية، فإف كاف الصادر عنها األفعاؿ احلسنة، كانت اذليئة خلقان 

فعاؿ القبيحة، مسيت اذليئة اليت تصدر عنها ىي حسنان، كإف كاف الصادر عنها األ
 ٕٛكقاؿ ابن منظور: اخللق ىو الّدين، كالطبع، كالسجية. ٕٚمصدر ذلك خلقان سيئان.

كادلعٌت أننا إذا أطلقنا كلمة األخبلؽ إظلا نعٍت هبا احلسن، أك اجلانب احلسن، ككذلك 
 ٜٕمن ادلمكن أف نقوؿ: األخبلؽ الذميمة أك السيئة.
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 النظر ككجهة الكاتب، نظر كجهة عن يعرب ما ىو  األديب اإلنتاج َب اخللق إف
 كابجلملة، القراء. أماـ الكاتب مايقدمها ىى احلق. كىذه قيم كعن الكاتب قيم عن

 األديب، اإلنتاج َب اخللق أف (Kenny) كٍت كيرل. الكاتب اعتقادات ؽلثل اخللق كاف
 كؽلكن تطبيقية، بصورة ادلعينة األدبية ابلتعاليم تتعلق مشورات عدة بو يراد إظلا غالبا،
 عمده دليبل ؽلثل اخللق إف. بقارئها ادلتعلقة القصة خبلؿ من كتفسَتىا أخذىا

 َب كاألدب كالسلوؾ ادلوقف مثل احلياة، بقضااي ادلتعلقة األمور حوؿ الكاتب
 القصة عنو يعرب كنموذج ظاىراي دليبل لكونو تطبيقية بصفة يتصف كىو ادلعاملة.

 كادلواقف القصة خبلؿ كمن شخصياهتا. من الصادرة كالسلوكات ادلواقف خبلؿ من
 كالرسائل احلكم استخراج القراء يستطيع أف يُػْرجى إظلا القصة شخصيات كسلوكات

 ٖٓلديهم. أكادلودعة ادلقدمة
تقدـ، فإنو ؽلكن استنتاج أف األخبلؽ كل  استنادا إىل فهم األخبلؽ الذم

بتعاليم اخلَت كالشر حوؿ اإلجراءات كادلواقف كطبيعة الشخص. كلكن شيء يتعلق 
 ٖٔيتم تفسَت األخبلؽ ليدؿ على سلوؾ كعادات األفراد كاجلماعات.

   مفهوم القيم األخالقية .ب 
القيم األخبلقية ىي كل ما ذلا صلة مع األشياء اليت ىي مهمة كمفيدة 

مودة. كجود القيم األخبلقية لئلنساف ُب تشكيل ادلواقف كاألخبلؽ كالطبيعة احمل
ادلغركسة ُب األطفاؿ ُب كقت مبكر ُب ىذا الشأف يرجى أف يلد بشرا ابعتبارىا 

 ٕٖنوعية ادلوارد البشرية. 

القيم األخبلقية يتعلق بشخصية اإلنساف. ىذه القيم األخبلقية ىي قيم 
حسنة كسيئة، ألف ما غلتنب كما يفعل ؽلكن إنشاء أم أمر من العبلقات اإلنسانية 
ُب اجملتمع تعترب جيدة كمفيدة للفاعل كاجملتمع كالبيئة كادلناطق الطبيعية احمليطة. القيم 
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قد تشمل قواعد ُب السلوؾ كاإلجراءات كالسلوؾ األخبلقية ىي قواعد احلشمة اليت 
اجليدة. القيم األخبلقية الواردة ُب األدب يسهم إىل حد كبَت ُب تشكيل األخبلؽ 
للقارئ. الرد من القراء ؽلكن أف يصور أنشطة قاـ هبا القارئ ؽلكن أف ػلصل الكثَت 

عر، كنظر احلياة من األشياء. القارئ ؽلكن أف ػلقق كيثرم ما كاف َب نفسو من ادلشا
  ٖٖاألخرل الىت ال ؽللكها.

 الًتبية، عملية على الكبَت أتثَتىا األخبلقية للقيم كاف األزماف تطور كمع
 أف يتعذر حيث معُت، شخص أخبلقية على البيئية تشوه أف ادلمكن من كابلعكس،

 تيسر كلما كشر خَت حوؿ ادلعرفة اتضحت شر. فكلما ىو كما خَت ما ىو بُت ؽليز
 مبعٌت خَتا االختيار يكوف أف احلاؿ طبيعة من ليس أنو من االختيار. كابلرغم أخذ
 أخذ أف الواضح من فإف اخللق، ذلك رلاؿ َب أحد كاجهو الىت القيم مع يتوافق أهنا

 ألحد يتمكن االختيار ىذا على كاعتمادا أسهل. يكوف سوؼ االختيار َب القرار
 سلوكاتو كانت إذا ما يعرؼ أف لو يتمكن ككذلك نفسو. على قاضيا يكوف أف

 ٖٗال. أـ عرفها الىت اخللقية القيم مع موافقة

 أنواع القيم األخالقية . ج
األخبلقية القيم  فهي: األديب اإلنتاج َباألخبلقية القيم  أنواع أما

 تفصيل يلى كفيما الدينية. األخبلقية كالقيم االجتماعية األخبلقية التعليمية كالقيم
 :األخبلقية القيم من األنواع ىذه
 التعليميةاألخالقية القيم  (1

 كيتم ذلك على اجلهد البشرم لتحقيق ىدؼ حياتو بشكل مستمر كبدأ
 لدل األفكار لتذية زلاكلة ىى إظلا الًتبية إف ُٖ٘ب كقت مبكر حىت مات.
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 االنساف ظلو كتوجيو إرشاد بطريقة كاحلساب كالكتابة القراءة خبلؿ من االنساف
 القصول. كفائتهم إىل كصلوا حىت الدارسُت حياة َب الفًتة إىل الفًتة من كتطوره
 فالًتبية كاتسعت، لًتبية كظيفة ازدادت احلياة، متطلبات تطور مع كلكن

 أف عليها كذلك اإلنساف، رؤكس داخل العقوؿ تذكية َب كظيفتو إىل ابإلضافة
 ٖٙالقلوب. داخل من الصادرة األخبلؽ ترىب

 إىل الوصوؿ يستطيع األرض على هللا سللوقات من كاحد ىناؾ ليس
 تربية َب العملية دتثل ىنا من ٖٚالعمليات. عدة خبلؿ من إال احلياة كماؿ

 لدل التعلمية الكفاءات على التحرل ألجل كمدبرة منظمة زلاكالت اإلنساف
 على طاقاتو تطوير َب كفاءة كىى الكماؿ، نقطة إىل ككصل يتطور حىت اإلنساف
 ٖٛكالتعليم. التعلم عملية خبلؿ من شلكنة صورة أكمل

 أمهم، بطوف من كلدكا الذين األطفاؿ أحواؿ على ابىتماـ الحظنا كإذا
 معٌت. من الكلمة َب ما بكل العجز حالة كَب الضعف شدة حالة َب أهنم عرفنا

 إىل حاجة َب مازالوا ألهنم اآلخرين، على يتعلقوف كحياهتم، معشيتهم َب ككانوا،
 كاألكل الشرب تقدًن بدكف الصبياف تركنا أمورىم. كلو كل َب كعوف مساعدة

 كإشراؼ، تربية أم بدكف تركناىم لو ككذلك سيموتوف. أهنم الضركرم فمن ذلم،
 أف البلـز فمن كغَتىا، كالدينية كاالجتماعية كاخللقية العقلية الًتبية كىى

عندما ال ػلصل األكالد التعليم فلن يعٍت البياف أنو  شيء أبم القياـ اليستطيعوا
يكونوا رجاال حقيقيا، مبعٌت أف حياتو لن تكوف مثالية كلن تكوف قادرة على أداء 
كظيفتها ابعتبارىا إنساان مفيدا ُب احلياة. كبعبارة أخرل فإف التعليم ىو الوحيد 

 ٜٖالقادر على جعل إنساف كدتدين البشرية .
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 كل على الدينية، تعاليمو واحدك التعلم، أكجب فقد اإلسبلـ كأما
 إدتامها الواجب البشر حاجة دتثل الًتبية أف اإلسبلـ يرل ألف كذلك .ادلسلمُت

 ابلقيم ملئية حياة َب كاآلخرة الدنيا َب كالسعادة الرخاء إىل الوصوؿ ألجل
 ٓٗاألخبلقية.

الًتبية األخبلقية تسمح للبشر الختيار حبكمة بُت احلق كالباطل.  
حوؿ  ؽلكن أف يبلغ الرسائل ادلعنوية مباشرة. كلما كرب الوعي البشرم فادلؤلف

اخلَت كالشر كربت أخبلقيتو. التعليم لو أتثَت ىائل على تطور األخبلقي. شخص  
من شيء جيد كشيء سيء يكوف من السهل حتديد  كثر حصولو على ادلعرفة

أف يعٍت جهدا  كخبلصة كل ذلك أف القيم األخبلقية من التعليم ؽلكن ٔٗاختياره.
كاعيا، سلططا، مستمرا، مسؤكليا كامبل كىي عملية تغيَت ادلواقف كالسلوؾ حبيث 
أف ادلتعلمُت ؽلكنهم أف يطوركا بنشاط إمكانيات ذلا ُب نضج األعماؿ من خبلؿ 

 "احلبيبالقصة القصَتة َب  التعليمية األخبلقيةكالقيم  ٕٗجهود التعليم كالتدريب.
 تشتمل على: لتوفيق احلكيم  "اجملهوؿ

 (Tanggung Jawab) مسؤكلية .أ 

إف ادلسؤكلية عبارة عن ادلواقف جتاه الواجبات الواقعة على 
عاتقنا، كعلينا أف نتم ىذه الواجبات على حد ذاهتا. كعلينا أف نقـو 
هبذه الواجبات أبكمل صورة شلكنة، رغم أهنا تتطلب منا شيئا من 

نواجو صدا من اآلخرين. كالشعور جتاه التضحيات كسوء البخث أك أف 
ادلسؤكلية مبعٌت أف لن نرضى، ابلرغم من أنو اليرل إليو أحد، إال إدتاـ 

كاحلقيقة أف كل إنساف تقع على عاتقو  ٖٗالواجبات بصورة كاملة.
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مسؤكلية كبَتة. كالشعور على ادلسؤكلية جعل من ادلمكن إدتاـ الواجبات 
على ادلسؤكلية من ادلستحيل أف يتم من أعماؽ القلب. كبغَت الشعور 

ٗٗأحد كاجباتو بصورة جيدة.
 

 (Pantang Menyerah) الثبات .ب 

إف الثبات ؽلثل ادلوقف ادلعرب عن عدـ الضعف أماـ شيء كاقع 
أصاب على أحد. كىذا ألف احلياة سوؼ تقدـ أكرب نعم كتؤدل إىل 

 كخاصة للقياـ، جيد ىوالثبات  صلاح عندما ضلياىا بكل زتاسة كثبات.
 ذلك صعبة، كاجو ادلشكلة كانت ادلشكلة. مهما مع التعامل ُب

الناس.  بُت كالوائـ كالوفاؽ السبلـ شعور لتحقيق الصحيحة ابلطريقة
 نتفاعل أف لنا كاف كاألصدقاء. إذا شخصية كاألسرة أمور ُب حىت كذلك
 حباجة يفقد االنتعاش كاستسلم. كضلن فرمبا سوؼ صحيح، غَت بشكل

 ىذه مع التعامل كيفية ىو لنا. ادلهم ػلدث ما مسألة ليست فهم إىل
 ٘ٗصحيح. بشكل ادلشكلة

 (Tidak boleh Bandel) شلنوع العنادج. 

كىو فعل من األفعاؿ الىت الينبغى فعلو مرة اثنية. كىذا السلوؾ 
يتمثل َب بذؿ النصيحة ألحد حىت اليقع َب اخلطيئة مرة أخرل. كمن 

الطريقة، يتخلص أحد من الوقوع َب رذائل األفعاؿ ىذا السلوؾ أك ىذه 
 مرة اثنية.

 االجتماعية األخالقيةالقيم  (ٕ
ىي اليت تشَت إىل عبلقة الفرد مع شخص آخر ُب اجملتمع. كيف ينبغي 
للمرء أف يتصرؼ، ككيف حل ادلشكبلت كالتعامل مع حاالت معينة مدرجة 
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 أف فَتل (Nurgianto) نورجيانطا كأما ٙٗأيضا ُب القيم األخبلقية االجتماعية.
 إدتامها. كىى عليو البلزمة اخللقية الواجبات لديو االجتماعية حياهتم َب اإلنساف
 العائلية كاحلياة بينهم فيما اإلنساف اجملتمع، حياة داخل الواجبات على يشتمل

 بُت كالواجبات ٍب كابلعكس، األبناء ضلو الوالدين كاجبات على تشتمل كىى
 ٚٗزكجتو. ضلو الزكج ككاجبات اإلخوة

 ابلتعامل يسمى ما إىل اإلنساف ػلتاج االجتماعية القيم رلاؿ كَب
 أف ادلستحيل من ٍب كمن االجتماعية. احلياة لسائر مفتاح مبثابة كىو االجتماعي

 األفراد بُت اجلسدية فاللقاءت االجتماعي. التعامل بوجود إال مشًتكة حياة صلد
 اليظهر التعامل من النوع كىذا معُت. رلتمع َب احلياة تعامل إظهار تضمن ال
 على للحصوؿ اجلماعات أك األفراد بُت كغَتعلا كالتخاطب التعامل ظهر إذا إال

 األساس مباثبة االجتماعي التعامل أبف القوؿ ؽلكن ىنا من مشًتكة. أىداؼ
 ٛٗاجتماعية. لعملية

 احلياة إنشاء اإلنساف يريد االجتماعية، التعاملية العبلقة كجود كمع
 كالرفقة كالرزتة الثقة مثل األفراد بُت العبلقات أنواع عدة َب الظاىرة ادلشًتكة
  "اجملهوؿ "احلبيبالقصة القصَتة َب  االجتماعية األخبلقيةكالقيم  ٜٗكغَتىا.

 تشتمل على: لتوفيق احلكيم
 (Saling Menasehati)تبادؿ النصيحة  .أ 

غلوز لنا أف نبذؿ النصيحة لكل أحد ألجل التنبيو عن احلق 
كاالجتناب من اخلطااي، كػلتاج ىذا السلوؾ إىل تقدير من اآلخرين دلعرفة 
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السلوؾ اخلاطئ كالسلوؾ الصواب. الؽلكن لئلنساف أف ػليا منفردا، ألنو 
 ػلتاج إىل اآلخرين، السيما ألجل تبادؿ النصائح.

 (Memelihara Persaudaraan)ادلراعاة على األخوة  .ب 

 ،ادلراعاة على األخوة على للمراعاة علمتناىذا القصة القصَتة 
أجل أف تكوف  من ادلؤمنُت حافظوا السبلـ اآلخرين اإلخوة الف كل
سليمة كمتناغمة، األخوة  تزاؿ ال حبيث كمرعية كطيدة العبلقة مواصلة

 اآلخرين. ضد كدفاع كتعاكف اإلسبلـ ىو تفاىم ُب
 (Tidak Egois)عدـ األاننية  .ج 

غلب علينا، بصفتنا كخلق من سللوقاتو هللا أف صلتنب األاننية َب 
احلياة بُت اجملتمع، كىذا ألف األاننية تورث عدة ادلشاكل. فينبغى لنا أف 
نبتعد عن األاننية َب أم موقف نتخذه ألنفسنا. كأما عدـ األاننية 

ياة فيما بُت الناس بعضهم مع فسوؼ يًتتب منو األماف كالسبلـ َب احل
 بعض.

 (Ramah)السماحة  .د 
كىي عبارة عن طيب خاطر كلُت الكبلـ َب السلوؾ. كالسماحة 
دتثل موقفا من ادلواقف الىت اختذىا أحد، على أهنا موقفا معتادا َب 
حياتنا. كابلسماحة نتمكن من إنشاء األلفة أكاالنسجاـ، السيما َب 

 احلياة االجتماعية.
 الدينية األخالقية القيم (ٖ

كىي قيمة تنظر اىل قيمة إذلية كركحية مرتفعة كمطلقة. القيم األخبلقية 
الدينية تبٌت الثقة كاليقُت، هتدؼ إىل أف تصبح الثبات الداخلي إلقناع القارئ ُب 

 كاحلب، اإلؽلاف َب إال اإلنساف دلس ؽلكنو ال القيمي، معناه َب كاإللو ٓ٘دينو.
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 كالقيمة ادلعٌت كانت أعطاه فاإللو كالعامل. للبشر كالقيمة ادلعٌت إبعطاء كيتم
 ٔ٘كأـ. أب حكيم ملك رحيم عامل كخالق بصفتو

 من تتكوف أهنا نرل كلها اإلسبلمية الشريعة على النظر أمعننا كإذا
 أف على يدؿ كىذا حسنا. أمرا غلعلو شلا معُت، أمر على كاإلحباة كالنواىي األكامر

 كادلتعلقة فركعها جبميع اخللقية األسس كضع الذل الوحيد الدين ىو اإلسبلـ
 حياة ينظم أف يستطيع اخلُُلق ألف كذلك اإلنساف. كمع اإللو مع جيدة بصفة

 ٕ٘األخراكية. للحياة كاستعدادا الدنياكية حلياهتم بينهم فيما اإلنساف
 كقد كالسنة. القرآف كىو األخبلؽ مصدر على اإلسبلـ يدؿ ككذلك

 كما فعلو غلب ما رتيع على كضمنية، ظاىرية بصفة ادلصدراف، ىذاف يتضمن
 كلكنو اإلنساف، اليهمل فاإلسبلـ اجلنة. إىل كدليل ادلصدراف كؽلثل الغلب.

 القياـ على اإلنساف يقهر دينا اإلسبلـ ليس فطرهتم. شكل على االىتماـ يضع
 اختيار على اخللقية ادلسؤكلية اإلسبلـ يضع بل استعمارية. بصفة الواجبات هبذه

 الثواب يناؿ جيدا االختيار كاف إذا نفسو. اإلنساف كزلاكلة اختيار كىو الناس
 اإلنساف َب يقع اخللقي ادلعيار أف يتضح ىنا كمن العقاب. يناؿ سوءا كاف كإذا

 منظمة بصفة السلوكات يظهر اإلنساف كاف بفطرة. كإذا نسميو ما كىو نفسو،
 سيستطيع أنو البلكـز فمن كالسنة، القرآف إرشاد كحتت فطرهتا على موافقة

  ٖ٘الكامل". درجة "اإلنساف إىل الوصوؿ
كؽلكن أف طللص إىل أف القيم األخبلقية الدينية ىي مهمة جدا كمفيدة 

إذلية كركحانية. الطبيعة اإلذلية ىنا تقول هللا ابمتثاؿ أكامره  للبشرية كىذه ىي
ينبغي أف ؽلتلكو البشر ُب ىذا العامل بكوهنم من كترؾ نواىيو. ىذا التدريس الذم 

يتطلب هللا  سللوقات هللا. ألف ىذا ىو كجهة نظر تربط اإلنساف إىل هللا  البشر
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دائما غريزاي. كالناس دائما ُب حاجة إىل احلماية كالعوف منو ُب رلموعة متنوعة 
بيعة ذكر هللا ىو انعكاس شخصي متق كدتسك الط من ادلشاكل. لذلك، دائما

لتوفيق   "اجملهوؿ "احلبيبالقصة القصَتة  َب الدينية األخبلقيةكالقيم  .ٗ٘البشرية
 تشتمل على: احلكيم

 (Jujur)الصدؽ  .أ 
إف الصدؽ ؽلثل السلوؾ ادلعتمد على زلاكلة أحد َب أف غلعل من 
نفسو إنساان موثوقا َب أقوالو كسلوكاتو كأفعالو. الصدؽ عبارة عن 

كاالبتعاد عن الغلوؿ. كالصدؽ عبارة عن قيمة البد منها  استقامة القلوب 
كل أحد. اليقتصر الصدؽ َب األقواؿ فحسب، كإظلا كجب انعكاسو َب 
السلوكات اليومية. كقيمة الصدؽ شلا يهمنا تطويره كطبيعة اإلنساف َب 
أايمنا ىذه. كالصدؽ عبارة عن الكبلـ على ماىو عليو كادلوافق على 

 ٘٘ليصدؽ الناس مبا يقولو من كلمات.احلقيقة الواقعة، 
 (Sabar) الصرب .ب 

الصرب عبارة عن كظم النفس عن الشكاكل الىت معها قلق َب 
كاإلنساف القوم من كجهة نظر اإلسبلـ ىو إنساف صبور،  ٙ٘القلب.

كليس رجل لو جسم قوم كعركؽ قوية. كالصرب ؽلثل قوة بعدما استطاع 
أحد أف يتغلب على نفسو كالضبط على أفكاره عندما اضطربت كاثرت، 
ككذلك التحامل على النفس َب حالة غاية َب الصعوبة كالتجاكز عن 

كالصرب ىو قدرة أحد على ضبط النفس أك  ٚ٘اجلدؿ اخلارج من زمامو.
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كمن التعريفات السابقة عرفنا أف الصرب ىو أف النظهر القلق  ٛ٘إرادتو.
 ٜ٘الواقع َب الباطن كأف النشكو على أمور مكركىة.

 (Pasrah)التسليم  .ج 
 رتيع كتنفيذ دائما لقبوؿ اإلنساف طاعة كموقف عقلي موقف التسليم
 حب العبد أساس على أك األكامر ادلنهيات إما هللا، شرعها اليت األحكاـ

 .لو
 (Hikmah dibalik cobaan) أخذ احلكمة كراء الببلء .د 

إف احلياة ال ختلو من الببلء كالفتنة أبدا، بل كبلعلا ؽلثبلف سنة من 
سنن هللا َب ىذه احلياة. سيواجو كل إنساف عدة من الببلء َب حياتو، 

ادلؤمنُت، غلب علينا أف نؤمن ابلشر كابخلَت معا. كعلى ىذا كبصفتنا ك
أبف ادلؤمنُت اليتخصلوف من الببلء كالفتنة من هللا تعاىل أبم صورة، َب 

 شكل النعم أك ادلصائب.
 (Syukur) الشكر .ق 

إف الشكر عبارة عن االحًتاـ بنعم هللا، كىذا ادلعٌت يظهر َب القلب 
اثلثة. بصورة معينة كَب اللساف َب صورة أخرل كَب اجلوارح َب صورة 

كالشكر  ٓٙكىذا االحًتاـ يقـو على أساس من معرفة هللا كنعمو ادلعركفة.
عبارة عن تقدًن الشكر هلل على ماصبو علينا من ادلنن كالعطاءات. كَب 
األساس تنقسم ادلنن إىل قسمُت، كعلا النعم ادلوجودة َب أنفسنا، من 

لقوة كالصحة احلواس اخلمسة ككماؿ أجسامنا كالعقل كاإلرادة كالشعور كا
كالسبلمة. كأما ادلنن خارج النفس فهى العائلة كالعامل كالبيئة شلا خلق َب 

 ٔٙاألساس لصاحل إلنساف.
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 (Menggambil keputusan yang baik) أخذ القرار اجليد .ك 
كىو شلا يشجع عليو اإلسبلـ، ألجل أف ػلذر أحد كينتبو للوصوؿ 

مشكلة أخرل بل ينشأ منو  إىل القرار اجليد، لكي اليؤدل ىذا القرار إىل
 ادلناسبة كادلوافقة.

 

 


