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 شكرالكلمة 

 بسماهللالرمحنالرحيم

 هللحلمداإن هلل ونعوذبا ونستغفره، ونستعينو أنفحنمده شرور وسيئاتسنامن

اهللفالمضللو،ومنيضللفال منيهده وأشهدأنالأعمالنا إالاهلل،ىاديلو، إلو

وأشهدأنحممداعبدهورسولو.وحدهالشريكلو،

كتاهبقدانتهأمابعد،ف مرديةيفروايةهالرسالةحتتاملوضوعالتىذاتالباحثةيف

بإذناهللعزوجلوىدايتو،.حتليليةالقلوبالدمرداشيةبدراسةوصفية"لقوت"مؤدتراحلب

عسىأنتكونىذهالرسالةنافعةللباحثةخاصةوللقارئنيعامة.وتقدمىذهالرسالةلكلية

كمادةمنامعةالرانريياآلدابوالعلوماإلنسانيةجب وادالدراسيةاملقررةاملاإلسالميةاحلكومية

يفالعلوماألدبية..S.Hum  علىالطلبةللحصولعلىشهادة

الدكتور املشرفنيمها لفضيلة الشكر تقدم السعيدة، الفرصة اندوسحممودويفىذه

يفإنفاقأوقاهتمايفمهاماوجهوداملاجستريعلىمساعدهتسومردياملاجستريوصاحل

يباركهما أن اهلل لعل كامال، جيدا إشرافا الرسالة ىذه كتابة إدتام على إشرافالباحثة

األدابوالعلوم كلية وعميد وأداهبا العربية جزاءحسنا.مثإىلرئيسقسماللغة وجيزيهما



ب  
 

 و اجلامعة ومدير واحملاضراتاإلنسانية احملاضرين علىمجيع وأدهبا العربية اللغة قسم يف

يفكتابةىذهالرسالة.مامساعدهت

إلسالميةاحلكوميةالذينقداالرانرييوالتنسىأنتشكرإىلموظفياملكتبةجبامعة

وىاوساعد الرسالة. ىذه كتابة يف إليها الكتباحملتاجة إعارة لوالديهايفتسهيل خصة

يهماأحسنالثوابيفمايفإدتمامىذهالرسالةلعلاهللجيزهماودعائهاحملبوبنيعلىتدعي

تكونإدتامالرسالة.وترجوالباحثةأناألصدقاءالذينساعدوىايفاآلخرة.وأخرياإىلدنياو

نفسها هلا نافعة الرسالة وللقارئنيىذه عسىعامة.خصة بالدعاء الباحثة أناهلل وختتم

.لةجيزيكلاملساعدينكتابةالرسا





ه7341اغستس،،دارالسالم
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Penelitian ini berjudul pemikiran Taufik alhakim dalam cerpen konferensi 

cinta Karya Taufik al-hakim (Pendekatan Deskriptif Analisis) Dalam hal ini, 

peneliti meneliti tentang Pemikiran-pemikiran yang terdapat di dalam cerpen. 

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif analisis. 

Peneliti menemukan pemikiran-pemikiran sang pengarang dari dua segi, yaitu: 

dilihat dari segi Filsafat: Empat orang yang bersahabat, salah satunya perempuan 

dan ketiga dari  lelaki tersebut menyukainya, dari segi filsafat dapat kita lihat 

ketika mereka menyelesaikan persoalan cinta  tersebut. Sebagaimana kita ketahui 

filsafat merupakan suatu pandangan hidup yang dijadikan dasar setiap tindakan 

dan tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari. Juga dipergunakan untuk 

menyelesaikan persoalan persoalan yang dihadapi dalam hidupnya. Dan dari segi 

kedua yaitu dari segi politik , sebagaimana  yang  kita ketahui pengertian politik 

secara umum adalah mencari berbagai cara untuk mendapat yang dinginkan, jadi 

Ketiga lelaki tersebut berpolitik dan melakukan berbagai cara untuk mendapatkan 

cinta sang perempuan. 



 و
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ا )دراسةتوفيقاحلكيم"لمؤمتراحلب"يفأفكارىورسالةلكانموضوعىذه

وصفية الباحثةعنتحبث(.حتليلية منالأفكارفيها الرواية األفكاريتتتضمنيفىذه
قصةيفىذهالاستخدمتوالباحثة.وأمامنهجالبحثالذياألفكارالسياسيةالفلسفةو

 حتليلاملفهو الوصف  اليتحصلتعلىنهج النتائج من و لتألف. مناسبة الباحثة يها
ارادتمامعىناحلبالفلسفة:األفكارئرفه :امنناحيةدوقصةال الباحثةإنامرأة

احلب. حول ىم نظر الرجل عند ،بعدمع وطابعتهم تقرتحوصفاهتم اإلجاباتاليت
يلةللحياةألنفلسفةمتجذرألساسيفالطبيعةذلكميكنأيضاأنتفسرعلىأهناوس

الباحثةعناملشاكل.الشخصيةلإلنسانكماأساسكلعملوسلوكيفاحلياةوحل
بامرأة.يتنافسونعلىاحلالسياسيةى عندالرجاليبحثعناحلبمعامرأةوىم

لكماوىميستخدمونيساسياأىدافهم.كمايفعلونجمموعةمتنوعةمنالطرقللحصو
 .علىحباالمرأة
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 الباب االول

 مقدمة

 أ.خليفة البحث

األدب فن من الفنون اجلميلة اليت تصور احلياة وأحداثها مبا فيها من 

يف نفس األدب وجييش فيها من أفراح وأتراح وآمال وآالم، من خالل ما خيتلج 

1بأسلوب مجيل وصورة بديعة وخيال رائع.عواطف وأفكار 
 

ىي أنو يصور ما يف نفس اإلنسان من  اكان أحد وظيفة األدب وفوائدهت

القراء فيعينهم فكرة وعاطفة أو حدثة ىامة ذلا مغزاذلا، مث ينتقل ذلك إىل نفوس 

على فهم احلياة ويوقظ مشاعرىم السامية القوية، ويوجو نفوسهم بذلك إىل 

نية النبيلة. واألدب قسمان الشعر والنثر. يشتمل النثر على أنواع  االغايات اإلنس

 2نها القصص، اخلطب، الرسائل، وأخل.كثًنة م

                                                 
، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، وزارة األدب العرىب وتارخيوالعزيز ابن حممد الفصل، عبد 1

 5، ص:  1ه ، ط:  1446التعليم العايل، 
 77النهضة ادلصرية(، د.س، ص .األدب، )القاىرة : مكتبة صول النقد أأمحد شايب، 2
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، يقى الشاعر الصحفى وإمراةادلوس خاصربعة أشوتروي ىذه القصة من أ

. ذات يوم كانوا جيلسون مع امراة وكان أصدقائها _ ثالثة الرجال _ حيبوهنا

ادة غرب الشمس ويف تلك احلظة كانوا يعربون عن هعلى شاطى النيل . دلش

 .3حبهم لودية . 

 وىذا ىو الوقت ادلناسب ذلم وكانت ودية ال حتبهم وترد مشاعرىم 

فقال ادلوسيقي،بل احلب ماننكر عن احلب، لتحويل حبهم امرأة  وسئلت امرأة

يغزف على أوتار القلب، وكلما قطع العقل منو وتراً،زاد اللحن  )احلن(

وتنخبو روعتها اً!وقال الشاعر إمنا احلب )قصيدة( تنفجر من القلب معانيها،طرب

إذ وضع العقل أوزاهنا!،فقال الصحفي،أ شعر أىن أغار عليك من ىذه الشمس 

ع اىل إجابات من الرجال الثالثة وبعد اإلستم الغاربة لو دلست أشعتها خديك.

وير احلب منها مرىقة للغاية وقالت اهنا ال تتفق مع استجابتها ألنو يعتقد أن تص

وإمرة ال تريد  رجال حيب االمتالك أكثر منها، وال حتب رجال يعبد .ومعقدة

 ذايت أكثر من ذاتو، وال تبغى رجال يهيم بفنو أكثر من شخصى...

                                                 
 122ص  ,فلسفو ) مكتبة اسرة ( ارين اهللق احلكيم ، يتوف 3
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 البحث مشكلةب.

" مؤمتر احلب "لتوفيق  يف قصة قصًنة عن احلب ق احلكيميلتوف أفكار ماىو. 1

 احلكيم

 "مؤمتر احلب"؟ق احلكيم عن احلب يف روايةيوفيريد ت اماذ .2

 ؟ما أثر احلب للمجتمع يف ىذه الرواية .  3

 ج. اغرض البحث

   " مؤمتر احلب "لتوفيق احلب يف قصة كثًنة ق احلكيم عنيتوفدلعرفة أفكار  .1

 احلكيم؟

 دة توفيق احلكيم عن احلب ؟ادلعرفة ار  .2

 أثر احلب للمجتمع ؟ دلعرفة  .3

 المصطلحاتد.معاني 

معاىن اليت  د الباحثة أن تثرح بعضىل ىذه الرسالة، تريقبل الشروع إ 

 لرسالة:تتضمن يف ىذه ا
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 .أفكار1

فكر _ يفكر _ فكرا مجعو أفكارا : إعمال اخلاطر يف شئ. قال سيبويو 

ال وقد حكى ابن دريد يف مجعو : وال جيمع الفكر وال العلم وال النظر، ق

كالفكرة وقد فكر يف شئ، وأفكر فيو وتفكر مبعىن. ورجل أفكارًا. والفكرة :  

 فكًن، مثال فيكر : كثًن الفكر : األخًنة عن كراع

 طر بالتأمل والتدبر بطلب ادلعاين.مجع من فكر وىو تردد اخلا

الفكرة اليت تعد أساسًا يف كل الفنون عدا ادلوسيقى اخلالصة، والعنصر 

الرئيسى يف الفنون اإلقناعية والتعليمية كااحملاضرات وادلقاالت وكتب النقد 

 4.ألهناالغاية ادلقصودة، وقد تسمى ادلعىن أو احلقيقةوالرتيخ 

 .احلب2

حب من يتنجب أي حبا، يقول ساعدة –حيب –حب  احلب أصلو

هبا إىل متجنبة وأما احلب اصطالحا احلب نقيض البغض ، واحلب الوداد  حب

 واحملبة أي احلب جيعل االمور سهلة يتغًنه الظالم إىل النور.

                                                 
 43(ص2443القهرة : دار احلديث ، ابن منظور، لسان العرب، )4
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 .االدب3

األدب ىي الكشف الفين واخليل كما مظهر من مظهر الثعب يعيش من 

 5أثر اجيايب  على احلياة البشرية. خالل اللغة كوسيلة، ولو

 احلبمؤمتر 4.

قصة قصًنة كثًنة منها موضوع كتابتو " أرىن اهلل " ، وىذا مؤمتر احلب ىو 

، كان ىذا ادلوضوع الكتاب مثانية عشرة موضوعات واختارت الباحثة موضوع 

 ىو موضوع الذى صدرلو توفيق احلكيم يف كتابة " أرىن اهلل ".

 

 

 

 

 

 

                                                 
 عصر صدر اإلسالم والعصر األموي،األدب العرىب وترخيو العصر اجلاىلي و عبد العزيز بن حممد الفصيل،  5

 ه،ط 1445(، 28،صز1)ادلملكة العربية : وزارة التعليم العاىل 
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 . منهج البحثه

البحث الذي تستخدمو الباحثة فهو منهج الوصف التحليلي منهج  أما

حيث انو طريقة من طرق التحليل والتفسًن بشكل علمي منظم من اجل 

حمددة الوضعية اجتماعية او مشكلة. وجلمع ادلعلومات، الوصول اىل اغراض 

 تعتمد الباحثة على تريقة البحث ادلكتيب.

د الباحثة على الكتاب الذي و أما كيفية كتابة ذلذه الرسالة فقد تعتم

ي قرره قسم اللغة العربية و ادهبا، بكلية االدب و العلوم االنسانية جبامعة الرانًن 

 االسالمية احلكومية دار السالم وىي الكتاب:

    “pedoman penulisan skripsi Jurusan Bahasa dan Sastra 

Arab Fakultas Adab IAIN Araniry Darussalam Banda Aceh tahun 

2014”  
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 الباب الثاين

 توفيق احلكيم وحياتو

 ستواأ.نشأتو ودر 

إن توفيق احلكيم ىو توفيق إمساعيل احلكيم وىو كاتب وأديب مصري، 

من رواد الرواية والكتابة املسرحية العربية ومن األمساء البارزة يف تاريخ األدب 

هبا م.وكانت للطريقة اليت استقبل 8878العريب احلديث،ولد باإلسكندارية سنة 

الشارع األديب العريب نتاجاتو الفنية بني اعتباره جناحا عظيما تارة أخرى األثر 

األعظم على تبلور خصوصية تأثري أدب وفكر احلكيم على أجيال متعاقبة من 

 8.األدباء

وكانت ىذه األسرة ميسورة احلال حترص على أن تنشئ ابنها تنشئة 

 2السلك القضائ .علمية فأخذت بعده لكى يتبع خطوات أبيو يف 

                                                 
 م  2188أو كتوبري  82توفيق احلكيم ، تاريخ البحث : ويكيبيد يا العربية ،  8
 9، ص .  3حممد منذور ،مسرح توفيق احلكيم ، )القهرة : دار النهضة ، دس( ، ط . 2
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وملا أمت تعليمو أالبتدائ دأى أبوه أن يرسلو إىل القاىرة ليلتحق بإحدى 

املدارس الثانوية، وكان لو هبا عمان يشتغل أحدمها مدرسا بإحدى املدارس 

 3اإلبتدائية، أماالثاين فكان طالبادبدرسة اهلندسة.

ها نال ودرس توفيق احلكيم دروسو االبتدائية والثانوية يف مصر وفي

الشهادة يف احلقوق.وكان فرحو عظيما ولكن بعد الفرحة،جعل أملو املستقبل 

عينا احلرية والتساؤل هباذا سيضع ، باحملاماة متجهة يف ىذا الطريق عيشة فنية 

حالصة،فوقنو علو موزع بني املسارح واملوسقى والتمثيل ، وىو يف أثناء ذلك يقرأ 

 4ابرة واملعاصرة.ويفهم ، ويتمثل ثقافات العصور الغ

م 8924وخترج توفيق يف احلقوق بعد  حصل على ليسانس القانون يف سنة 

وزين ألبيو سفره إىل باريس إلكمل دراسة يف القنون ، ووفق األب على زغبو ، 

وىنك أمضى حنو اربع سنوات مل يعكف فيها على دراسة القانون، وإدباعكف 

فرنسا وغري فرنسا، وشغف على قراءه القصص وروائع األب املسرحى يف 

 باملوسقي الغربية شغفا شديدا، واستطاع دبا ألبيو من ثراء أن يعيش يف باريس .

                                                 
  288، ص.81شوقي ضيف، األدب العريب املعاصر يف مصر، ) القاىرة: دار املعارف  (، ط.  3
 289نفس املرجع ، ص .  4
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وقد صور توفق احلكيم ىده املرحلة من حياتو وحياة حلو يف قصة 

 م.8933الكبرية "عودة الروح" 

وعمل توفق احلكيم بعد عودتو من باريس وكيال للنائب العام يف احملاكم 

 .8929إىل 8927ة يف إلسكندرية ملدة عامني من سنة املختلط

انتقل توفيق احلكيم من السلك القضائ إىل وزارة املعارف  8934ويف سنة 

 العمومية ليعمل هبا مديرا للتحقيقات.

وظل يعمل يف ىذه الوزارة حىت نقل منها إىل وزارة الشؤن االجتماعية 

زارة وظيفة مدير مصلحة ام وتوىل يف ىذه الو  8939عند إنشائها يف سنة 

اإلرساد االجتماعى ولكنو طوال عملو موظفا يف احلكومة كان أكثر انشغاال 

باألدب وشؤنة من الوطائف وأعبائها. حىت لنراه حباكم بأديبا إلمهالو شئون 

الوظيفة وحيكم عليو خبصم نصف سهر من مرتبة . ويف النهاية يستقيل من 

يف الصحافة جبريدة " أخيار اليوم" اليت ليعمل  8934وظيفتو احلكومية سنة 

نشر هبا سلسلة من املسرحيات االجتماعية اليت خييل إلينا أن مقتضيات 

الصحافة قددفعتو إليها دفعا، وظل توفيف احلكيم يعمل يف ىذه الصحيفة حىت 
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م مديرا عاما لدار الكتب وإىل ىذه الفًتة  8958عاد إىل احلكومة يف سنة 

الت اليت رتعها فيما بعد يف كثب باسم " تأمالت يف ترجع سالسل املقا

السياسية " وزتار قال يل " و "شجرة احلكم " وجمموعات قصصة القصرية و 

 "فن األدب " و " عصا احكيم".

م نقل إليو  8956وعندما أنشئ اجمللس األعلى لرعاية الفنون واآلداب سنة 

م  8959وكان عام سنة  توفيق احلكيم كعضو دائم مرتفرغ بدرجة وكيل وزارة

حيث عني مند وبا مقيما للجمهورية العربية لدى اليو نسكو يف باريس ولكن 

فًتة إقامتو ىناك مل تدم طويال إذ فضل العودة إىل القاىرة يف أوائل سنة 

 م عضوا متفرغا يف اجمللس األعلى كما كان من قبل . 8961

ا اهتم بو أدبو أحيانا من وكان أديبا كبريا  وفنانا عظيما، وعلى الرغم فم

برج عاجية ، أى من  نأى عن الوقع والكتابة يف طل سعار الفن للفن ، فإن 

القراءة الدقيقة املنصفة لتوفيق احلكيم تفيد أنو مامن أديب عريب معاصر اقًتب  

 من الواقع وعاجل قضاياه، وبشروط الفن كتوفيق احلكيم.

 ب. مؤلفاتو 
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 لغة العربية ىي وأما مؤلفاتو املسهورة بال

، إهنا ترمز إىل معٌت  8951مسرحية ( سنة  28_  مسرح اجملتمع ) 

 5االحتالل يف صورة عصرية انتقادية .

يشرح توفق احلكيم تطور  8983_ مصر بني عهدين )ذكريات( سنة 

مصر املعاصرة وكيف انتقلت من املرحلة العثمانية إىل حكم اإلنكليز مث كيف 

 6روحها وشخصيتها .حاولت البحث عن 

، وىي أول مسرحية كتبها  8989_ الضيف الثقيل )مسرحية( سنة 

 7احلكيم وكانت بدور على استعمار اإلنكليز ملصر .

، تررتت ونشرت  8937_ يوميات نائب يف األرياق )رواية( سنة 

.) طبعة ثالثة ورابعة  8942)طبعة أوىل( ويف عام  8939بالفرنسية عام 

بلون بباريس ومت اقتباس فيلم سينمائي عنها من بطولة نور  وخامسة( عن دار

الشريف .ىذا الكتاب يربنا الفقر وانظم يف الريف املصرى وما تلقاه أبناؤه من 

                                                 
 81السابق ، ص حممد مندور ، املرجع 5
 39جهاد فاضل ، املرجع السابق ، ص .6
 39نفس  املرجع ، ص.7
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ويف وصف وصفا  8عنت وعسق بسبب نظم مل تراع ظروف سكان الريف.

دقيقا الريف وكيف احلكام يف حكمهم مبينا عيوب النظم اإلدارية واملصائية 

والتثريعية ، وىو يف أثناء ذلك يعرض احلوادث واألشخاص عرضا واقعيا حيا يف 

 9سخرية مرة ويف مقابلة حادة بني واقعية الفالحني واملثالية.

، وىي سرية  8936_حممد صلى اهلل عليو وسلم )سرية حوارية ( سنة 

 حممد ص .م يف قالب حواري ، حافظ فيو على حوادث السرية حمافظة تامة .

وىي  8939_ براكسا أو مشكلة احلكم )مسرحية ( نشرىا يف سنة 

تغرض ملشكلو توزيع السلطات وتكشف عن فساد الريف املصرى الساس قبل 

 ة.الثور 

أيضا من ، يستوحيها 8942_ جيماليون )مسرحية( ينشر يف سنة 

 أسطورة إىل فنو، وصنع دتثاال آية يف اجلمال والفتنة .

                                                 
رشيد الذوادى، أحديث يف األدب مع توفيق احلكيم ، جنب حمفوظ، إحسان عبد القدوس، ثروت 8

 88م( ، صز8986أباظة وآخرون ) القاىرة : اهليئة املصرية العامة للكتاب 
 298سوقى ضيف ، املرجع السابق ، ص .9
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، يعرض فيها ُملكو العظيم 8943_ سليمان احلكيم )مسرحية( سنة 

 وحبو لبلقيس.

، أىل الكهف ىي مسرحية 8933_ أىل الكهف )مسرحية( سنة 

. تعترب ىذه املسرحية الذىنية من أشهر  8933لتوفيق احلكيم، نشرت عام 

احلكيم، وقد القة جناحًا كبرياً وطبعت ىذه املسرحية مرتني يف عامها مسرحيات 

األول كما تررتت إىل الفرنسية واإليطالية واإلجنليزية وىذا أكرب دليل على 

 شهرهتا.

، دتتاز ىذه القصة بساطة أسلوهبا 8941_ زتار احلكيم )روية( سنة 

ال الريف املصري وتصويرىا أحد الفالحني جملرد أنو أعجب بشكلو، ذكر أحو 

وما فيو من الفقر وقلة االىتمام بأمور الصحة والنظافة عند أىل الريف، وغري 

 ذلك.

، جمموعة من رسائل  8943رسائل( سنة -_ زىرة العمر )سرية ذاتية

 توفيق احلكيم الشخصية عن الفًتة اليت قضاىا يف باريس.
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ة ، جمموعة قصصية شهري 8953_أرىن اهلل )قصص فلسفية ( سنة 

 يتناول فيها توفيق احلكيم باسلوب فلسفى عميق حياة االنسان الروحية واملادية.

 81وأما مؤلفاتو املشهورة باللغة االجنبية فهي :

 _ شهر زاد :

دبقدمة جلورج لكونة عضو  8936ترجم ونشرت يف باريس عام 

زية األكادديية الفرنسية يف دار نشر )نوفيل أديسيون التني ( وترجم إىل اإلجنلي

. وبأمريكا دار نشر )ثرى  8945يف دار النشر )بيلوت( بلندن مث يف عام 

 .8988كنتنتزا بريس ( واشطن 

 _ عودة الروح :

وبالفرنسية يف باريس عام  8925ترجم ونشر بالروسية يف لينجرد عام 

 .8984يف دار )فاسكيل( للنشر وباإلجنليزية يف واشنطن  8937

 _ يوميات نائب يف األرياف :

                                                 
81

 6توفيق احلكيم،قلبنا املسرحى ، دار مصر للطباعة سعيد جودة السحار وشركاه، ص. 
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 8932)طبعة أوىل( ويف عام  8939ترجم ونشر بالفرنسية عام 

)طبعة ثالثة ورابعة وخامسة بدار بلون  8978و  8974)طبعة ثانية( ويف عام 

وترجم ونشر بللغة اإلجنليزية يف دار  8945بباريس( وترجم ونشر بالعربية عام 

ألسبانية _ تررتة أبا إيبان _ ترجم إىل ا 8947)ىارفيل ( للنشر بلندن عام 

، وترجم ونشر 8991وترجم ونشر يف السويد عام  8948يف مدريد عام 

 .8968وبالروسية عام  8962وبالرومانية عام  8968باألملانية عام 

 _ أىل الكهف :

بتمهد تارخيي جلوستون فييت األستاذ  8941ترجم ونشر بالفرنسية عام 

ودبيالنو عام  8945م بالكوليج دى فرانس شم ترجم إىل اإليطالية  بروما عا

 . 8946وباألسبانية يف مديرد عام  8963

 _ عصفور من الشرق :

طبعة أوىل ، ونشر طبعة ثانية يف  8946ترجم ونشر بالفرنسية عام 

 .8961باريس عام 

 _ عدالة وفن :
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ترجم ونشر بالفرنسية يف باريس بعنون ) مذكرات قضائى شاعر ( 

 .8968عام 

 _ جيماليون 

 .8951الفرنسية يف باريس عام ترجم ونشر ب

 _ امللك أوديب

، وباإلجنليزية يف  8951ترجم ونشر بالفرنسية يف باريس يف عام 

 .8988أمريكا بدار نشر ) ثرى كنتنتزا  بريس ( بواشطن 

 _ سليمان احلكيم :

وباإلجنليزية يف أمريكا  8951ترجم ونشر بالفرنسية يف باريس عام 

 .8988واشطن بدار نشر )كنتنتزا بريس( ب

 _ هنر اجلنون :

 .8951ترجم ونشر بالفرنسية يف باريس عام 

 _ عرف كيف ديوت :

 .8951ترجم ونشر بالفرنسية يف باريس عام 
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 _ املخرج :

 . 8951ترجم ونشر بالفرنسية يف باريس عام 

 _ بيت النمل :

. وباإليطالة يف روما عام 8951ترجم ونشر بالفرنسية يف باريس 

8968. 

 .8951الزمار : ترجم ونشر بالفرنسية يف باريس عام 

بركسا او مشكلة احلكيم : ترجم ونشر بالفرنسية يف باريس عام 

8951 . 

 _ السياسة والسالم :

. وباإلجنليزية يف أمريكا  8951ترجم ونشر بالفرنسية يف باريس عام 

 .8988بدار نشر ) ثرى كنتنتزا بريس ( بواشطن 

 _ مشس النهار :

 . 8988ترجم ونشر باإلجنليزية يف أمريكا )ثرى كنتنتزا ( بواشطن 

 _ صالة املالئكة :
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.  8988ترجم ونشر باإلجنليزية يف أمريكا ) ثرى كنتنتزا ( بواشطن 

 .8963وباإليطالية يف روما عام 

 _ باطالع الشجرة :

يف  8966تررتة دنيس جونسون دافيز ونشر باإلجنليزية يف لندن عام 

ر أكسفورد بونيغرسيت بريس )الًترتات الفرنسية عن دار نشر )) نوفيل دار نش

 إنديسيون التني(( بباريس (.

 _ مصري صر صار :

. مع : كل شى يف مكانو  8973تررتعة دنيس جونسون دافيز  عام 

. 

_ السلطان احلائر . نشيد املوت . لنفس املًتجم عن دار نشر 

 لندان. –ىينمان 

 _ الشهيد :

اود بشاى )باإلجنيلزية ( حممود املنزالوى حتت  عنوان ) أدينا تررتة د

 .8968-اليوم ( مطوعات اجلامعة األمريكية بالقاىرة
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 _ حممد صلى اهلل عليو وسلم :

)باإلجنليزية ( نشر اجمللس األعلى  8963تررتة إبراىيم املوجى 

 .8983للشئون اإلسالمية . طبعة ثانية مكتبة اآلدب 

 غلبت الشيطان :_ املرأة اليت 

 ونشر روتن ولوننج بربلني . 8976تررتة تويليت إىل األملالية عام 

 _ عودة الوعى :

 لبيلى وندر ونشر دار ماكمالن _لندن. 8979تررتة إجنليزية عام 

 _ الطعام لكل فم :

ترجم ونشر  باإلجنليزية يف  أمريكا )وثرى كنتنتزا ( واشنطن عام 

8988. 

 _ األيدى الناعمة :

رجم ونشر باإلجنليزية يف أمريكا ) ثرى كنتنتزا ( واشنطن عام ت

8988 . 

 _ شاعر على القمر :
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 _ األيدى الناعمة :

ترجم ونشر  باإلجنليزية يف  أمريكا )ثرى كنتنتزا ( واشنطن عام 

8988 

 _ شاعر على القمر :

 8988_ وترجم ونشر باإلجنليزية يف أمريكا )ثرى كنتنتزا ( واشطن 

. 

 _ الورطة 

 8988ترجم ونشر باإلجنليزية يف امريكا )ثرى  كنتنتزا( واشطن عام 

. 

 _ الشيطان يف خطر :

 . 8951ترجم بالفرنسية يف باريس عام 

 _ بني يوم وليلة :

وباألسبانية يف مدريد  8951ترجم ونشر بالفرنسية يف باريس عام 

 .8963عام 
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 _ العش اهلدئ :

 .8954عام ترجم بالفرنسية يف باريس 

 _ الساحرة :

 .8953ترجم ونشر بالفرنسية يف باريس عام 

 _ دقت الساعة :

 .8954ترجم ونشر بالفرنسية يف باريس عام 

 _ أنشودة املوت :

وباألسبانية يف  8973ترجم ونشر باإلجنليزية يف لندن ىاينمان عام 

 .8953مدريد عام 

 _ لو عرف الشباب :

 .8954عام  ترجم ونشر بالفرنسية يف باريس

 _ الكنز :

 .8954ترجم ونشر بالفرنسية يف باريس عام 

 _ رحلة إىل الغد :
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. وباإلجنليزية يف أمريكا بدار  8961ترجم ونشر بالفرنسية يف باريس 

 .8988نشر )ثرى كنتنتزا بريس ( بواشنطن عام 

 _ السلطان احلائر :

 .8973ترجم  ونشر باإلجنيليزية لندن ىاينمان عام 

 

 لمحة عامة عن قصة قصيرة "مؤتمر الحب"ج. 

كتب توفيق احلكيم ىذه قصة قصرية كثرية منها موضوع كتابتو "أرىن اهلل، وىذا 

الكتاب ذتانية عشرة موضوعات ، واختارت الباحثة موضوع "مؤدتر احلب "وكان 

 ىذا املوضوع ىو موضوع الذى صدر لو توفيق احلكيم يف كتابو "أرين اهلل".

القصة لتوفيق احلكيم الساخر ال ديل منو أحد ويتنزع طبعا أسلوب 

البسمة، ورغم كده ال أستطيع أن أخفى خيبيت يف معر فتش سر جردية القتل يف 

النهاية مش الزم نعرف كل حاجة ، الكتاب بوجو عام مشجع ان الواحد 

 يكمل يف قراءة أعمالو االدبية.
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ادثة بني عصفور أما كان ىذه قصة قصرية حكى توفيق احلكيم فيو احمل

صغري وأبيو عن فلسفة احلياة اإلنسانية، أن القصة تندرج حتت قصة القصرية 

فقد استوفت معاين قصة القصرية وقد اختذ الباحثة أسلوب احلوار يف ىذه 

القصة والفكرة ىنا انو بالقوة ديكن أن يتغري كل شي فرأي كيف أن استسالم 

الباحثأراد أن يرمز للدول اليت  ازتد غري حياتو وجعلو ضعيف واعتقد أن

 88تستسلم للدول القوية كيف تبدل أمورىا وتنقلب رأس على عقب.
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 الباب الثالث

 

 توفيق احلكيم ىف قصة قصرية "مؤدتر احلب"حتليل أفكار  "

توفيق احلكيم وحتليلها تريد الباحثة يف ىذا الباب أن تكشف عن أفكار 

 والسياسية ، فهي: من الناحية الفلسفية وأما 

األفكارالفلسفية .أ

 الفلسفة ىي .الفلسفة ل ى منٌت ، تريد أن تسري فلسفيةً  اً قبل أن حتلل الباحثة أفكار 

علم األشياء حبقائقها بقدر طاقة اإلنسان ألن غرض الفيلسوف يف علمو لصابة 

ان أرسطو قد عرف الفلسفة بأهنا  1.مل باحلق، ال الفنل سرمداً احلق، ويف عملو الن

الوجود مبا ىو وجود باالطالق ، أو ىي البحث يف طبائع األشياء البحث يف 

 4 ادلنرفة.دثني عامة ا ى البحث يفهت الفلسفة عند احملواجت وحقائق ادلوجودة .

                                                           
 كندي، الفلسفة األول ، دس، دم، دن .ال1
 75،ص. 9م(، ط. ;9;1توفيق الطويل ، أساس الفلسفة، ) القهرة: دار النهضة النربية، 4
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ثة بالفكر الفلسفي دلنٌت الفلسفة يربطو الباحفمن خالل ىذا الفهم السريع 

 قصة قصرية "مؤدتر احلب" لتوفيق احلكيم. ادلتضمن يف 

وبدت احلرية ىف وجهها قليال ... أرلانني ىم ؟ ... أتسأل امرأة عن أمر ىو 

ولكنها دتاسكت وتصننت ومثلت ، وىي بالسليقة البداىة عينها ...بالنسبة لليها 

 وقالت : 5خري شلثلة ...

الصحفي ... وأنت أيها ادلوسيقي ، _ احلب ! ...لست أدرى ماىو أيها 

مث أنت أيها الشاعر ، أخربوىن : ما ىو احلب ؟ ...ومن استطاع منكم لقناعى فاز 

 بقليب !...

وغرقت يف منقدىا ... وأسندت رأسها ل ى كتفها ...وتأىبت للالستماع 

 لنيل اجلائزة الكرباى ! ...ل ى الرجال الثالثة وىم يتبارون أمامها 

 تنحنح الصحفي  ... وىرش رأسو مث قال :

                                                           
 146مؤدتر احلب" )مكتبة مصم( ص، فيق احلكيم ، ارين اهلل " تو  5
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تغرىف ما ىو احلب ؟ _ اللهم اجنل قلبها من نصيب ! ... تريدين أن 

القلب ...ويسأل فيو النقل فيكذبو ... ولكن ...احلب ىو ))خري(( يستقي من 

 القلب يؤمن بو وجيزف بإعالهنو ، متحمال وحده مسئولية النشر ! ...

 فقال ادلوسيقي :

_ بل احلب ))حلن(( يغزف على أوتر القلب ... وكلما قطع النقل منو 

 6وتراً، زاد اللحن طرباً ! ...

 وقال الشاعر :

القلب منانيها، وختبو روعتها لذا وضع  لمنا احلب ))قصيدة(( تنفجر من _

 الت ادلرأة :النقل أوزهنا ! ... فق

 _ لىن مل أسألكم تناريف ... لمنا أريد منكم جتاريب ...

 حبيباً لقلىب ؟ ... أنت قولوا يل ماذا حيس كل حيس كل منكم لذا اخًتتو 

 أيها الصحفى ... مباذا تشنر ؟ ...

                                                           
 147احلكيم ، ارىن اهلل " مؤدتر احلب" )مكتبة مصم( ص، توفيق  6
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 فقال الصحفى :

عليك من ىذه الشمس الغاربة ... لو دلست أشنتها _ أشنر أىن أغر 

خشية أن ختطف وىي ذاىبة شيئًا منك ، ولن أمسح بابتسامة منك خديك ...

تلقي ل ى ىذين الصديقني، بل اللصني ... لهنما سينقلبان يف نظرى نشالني 

لن أدع سللوقا يأمل ىف يًتبصان بلؤلؤة من آللئ بسماتك وكلماتك ونظراتك ... 

فتات مائدتك احلافلة بالسحر والفتنة ... كل الرجال يصبحون يف عيٌت  ذرة من

 قطاع طرق لذا اقًتبوا من كنوزك ...

 قالت ادلرأة بامسة :

 _ وما بالك اآلن ىادئاً ، الحترص التغار ؟! ...

_ أحرص وأغار اآلن على ماذا ؟ ... لن عطفك علينا الساعة حنن الثالثة 

ىء ...وأين ىو ذلك الذى حيرص دون الباقني على لطيف ، ولكنو يدفنٌت ل ى ش

 أن يسور قطنة أرض ديلكها بادلشاع مع آخرين ؟ ... لذا ملكت أنا وحدى

 حرصت وغرت وسورت ...
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 _ ادللكية لذن ىي أساس احلب عندك ...

 قالتها والتفتت ل ى الشاعر :

 _ وأنت ... ما شنورك لو آثرتك حبيب ؟ ...

 فقال الشاعر :

قد طلنت من مشرق )) قليب (( لتحلى يف الدنيا زلل تلك  _ أحس أنك

كل الكائنات ...أشنة الشمس الغاربة ... أحس أنك ضياء حياتى، وضياء  

عينيك دفء يل ولكل ادلخلوفات ... سأدرك أن مجالك مل خيلك لسناديت وحدى 

... وأنك كهذه الشمس أكرب من أن دتلكها يداى مبفردى ... ولمنا أنت ننمة 

لذا أرسلت نسماتك كاألشنة دتأل قلوب النباد نوراً ورمحة وسالماً اس، لن أغار للن

أن ... سأسري ل ى جانبك مزاىوًا فخورًا كلما رمتك النيون ... ألىن سأعرف 

اجلماىري قد رأت فيك ما أرى ، وأعجبت مبا أعجب، وآمنت مبا أومن ... لن آية 

ينزل ماأنت لال كتاب مقدس مل اهلل يف حسنك جيب أن تبلغ للناس كافة ... 

 ألتلوه وحدى دون البشر ! ...
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 _ الشيوعية لذن ىي أساس احلب عندك ! ...

 ونظرت ل ى ادلوسيقي :

 _ ولذا فضلتك أنت ؟ ...فماذا تشنر ؟ ...

_ أشنر أن مشس الفن قد أشرقت يف قليب ... ولكن يكون ذلا بند اليوم 

حلن الىت ستخرج من وحيك لن يسمع مثلها بشر ... لن قيثارة غروب ...فإن األ

)) أورفييوس(( الىت قاد هبا الضوارى واألننام؛ لن  حتلق بقيثارتى الىت سأخلب هبا 

ألن اخللود ىو ىدييت النقول وأستلب األفهام ... لن تغرىف موتًا اًبدأ أيتها ادلرأة ؛ 

لندى من  صميم الفجر : ستبقي لليك ... أنغامى حتبط من لذلامك كما حيبط ا

 على الدىر ترددىا األفواه بند األفواه ...

 _ الفن لذن ىو  أساس احلب عندك ؟ ...

 .. وطال لطراقها ..._ وأطرقت يف شبو يأس 

 فاستنجلها اجلميع يف صرب نافد :
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 7_ تكلمي واحكمى وانتخىب منبيننا ...

ارادت ما منٌت احلب عند امرأة ن وص السابقة  وجدت الباحثة لويف النص

،  وصفاهتم و طابنتهم جابات اليت تقًتح مع اإل نظر ىم حول احلب . الرجال

متجذر ألساس ن فلسفة ألبند ذلك ديكن أيضا أن تفسر على أهنا وسيلة للحياة 

وحل لإلنسان كما أساس كل عمل وسلوك يف احلياة يف الطبينة الشخصية 

 كيف ىم يفنلون.  كل الرجل ىم ينظرون احلبادلشاكل.

 : امرآة  فقلت

ال أريد رجل حيب االمتالك، أكثر مٌت، وال أحب رجل ينبد ذايت أكثر من 

 8ذاتو ... والابغى رجل يهيم بفنو أكثر من شخصى ...

أة ليست مسرورة ، مع ىذه اإلجابات قد  مسع الرجال اجلواب ... وادلر 

حتب ، واحدة من النديد كشف عن شخصيتو وطبينة الرجل ، لال أن ادلرأة ال 

 طبينة تطلبا.
                                                           

 :14 ادلرجع، ص : نفس 7
 :14ادلرجع، ص :  نفس 8
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األفكارالسياسية .ب

أن ىذه الكلمة ترتبط بسياسات الدول وأمور احلكومات فإن كلمة 

ديكن أن تستخدم أيضا للداللة على تيسري أمور أي مجاعة وقيادهتا ومنرفة  سياسة 

جملتمع التوجهات اإلنسانية ادلختلفة والتفاعالت بني أفراد ابياحلكيمكيفية التوفيق

 9.األكاددييات وادلنظماتالواحد، مبا يف ذلك التجمنات الدينية و 

فمن خالل ىذا الفهم السريع دلنٌت السياسي يرطبة الباحثة بالفكر 

 السياسي ادلتضمن يف قصة قصرية "مؤدتر احلب" لتوفيق احلكيم :

وأشاحت بوجهها عن الثالثة ، وطفقت ترسل بصرىا ل ى الشفق 

 على مصرع الشمس عند األفق ...األمحر ادلراق 

 يم صمت قطنو الصحفى قائال :وخ

 _ أرأيتم ؟ ... أما كان خرياً لنا أن نتحدث يف السياسة ؟ ...

 فوافق ادلوسيقى هبزه رأس ... ولكن الشاعر قال :

                                                           
7
Http://www/wikipedia.com/السياسية.html/3gustus 2016-05:12pm 
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 _وىل حتسبوننا خرجنا عن السياسة ؟ ...ياللمرأة ! ...

 :امثل الدنيلهنا

ذاىب ، تفهم ، وال كيف حتكم ؟ ... تضاربت فيها ادل...ال يذرى اإلنسان كيف 
وتناقضت النظريات ...من رأمسالية ...ل ى شيوعية ... ل ى فنية لخل ... فما اىتدى 

فتح مغاليقها ،  أحد ل ى مفتاحها... وال وفق ل ى فك عقدىا ومنضالهتا...وال ل ى
 وال ل ى حل رموزىا وأسرارىا...

 قائلة :فنادت لليهم ادلرأة بوجهها 

 ;_ألهنا أبسط من ذلك كلو لوتنملون !...

وجدت الباحثة عن السياسية ىي عند الرجال  وص السابقةويف النص

رآة .وىم يستخدمون امرآة وىم يتنافسون على احلب اميبحث عن احلب مع 

على   من الطرق للحصول كما يفنلون رلموعة متنوعة.  مهلتحقيق أىداف يساسيا 

 .حب االمرأة 

 
                                                           

 ;14نفس ادلرجع، ص:2
 ;14ادلرجع، ص :نفس  ;
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 الباب الرابع
 الخاتمة

 
ة  أن  ذه الباب تريد الباحثمن ىذه الرسالة ففى ى ةالباحث  توبعد انتهى

 ىذه الرسالة بالنتائج والتوصيات كما يلي: ختتم
 أهم النتائج .أ

 
كيم اليت تتضمن يف قصة قصرية "مؤدتر احلب" ارىن اهلل، أفكار توفيق احل

 كما الباحثة ىي :
 _ تصور األفكار الفلسفية حول حياة عائلة ملريفت.

 وعات املمثلة كل أحداثل من املوضة حو ايسي_ تصور األفكار الس
 ة .دبأشياء متعد

 
 يات التوص .ب

وأدهبا أن يتعمقوا يف مؤلفات الباحثة من طلبة قسم اللغة العربية  .ترجو1
 توفيق احلكيم ألن كثري من مؤلفاتو ختتاج إىل البحث وحتليل العميق .

.جتدر ملكتبة جامعة الرانريي عامة ومكتبة كلية اآلدب خاصة أن 2
د الكتب العربية وأدهبا خصوصا ما يتعلق بالشعر احلديث حتفظ وتزي

 النثر. واهلل أعلم بالصوب .
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 ةاملراجعاألجنبي .ب
 

 
Hhtp://www.jalan.com./forum/showthread.php?t=8053diakses pada tanggal 
4april 6502 
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