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كان موضوع هذه الرسالة هو القضايا االجتماعية يف رواية "مأساة زينب" لعلي 
أمحد باكثري (دراسة حتليلة وصفية). وأما الطريقة املستخدمة يف التحليل فهي 

ويف هذه الرواية حتكي عن أحوال املصرية وظروفها عندما ،وصفيةحتليليةمنهج 
دخل عليها مستعمرين الفرنسية واملماليك واالجنليزية والعثمانيني، وكانت 

وهي زوجة نابليون قائد اجليوش شخصية رئيسية. -يف هذه الرواية-زينب
ماليك الفرنسية. كانت زينب قامت باملقاومة على االجنليزية والفرنسية وامل

ومن النتائج اليت حصلت عليها الباحثة هي: يف هذه الرسالة والعثمانيني.
ستعمار يبحث بعض عن القضايا االجتماعية وهي قضية األمن وقضية اال

وقضية السياسي. وجدت صورة قضية األمن يف هذه رواية أن صورة مصر 
يف هذه ستعمارخطرية للرجال وللنساء ولألطفال وللشيوخ. صورة قضية اال

صورة قضية رواية  كان مصر مستعمرا الفرنسا والعثمانيني واملماليك واإلجنليز.



العريش بني مصر والفرنسا واإلجنليز املعاهدةعقدتالسياسي يف هذه رواية 
والعثمانيني واملماليك. وكانت هذه املعاهدة حتتوي على أن الفرنسيني يستلمون 

ن ينكرون تلك املعاهدة.و ياحلكومة املصرية حرية. بل العثمان
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أ

كلمة الشكر

إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالنا، من يهده اهللا فال مضل له ومن يضل له فال هادي له، أشهد أن الإله إال اهللا 

وهده ال شريك له، وأشهاد أن حممدا عبده ورسوله.

تقدمها وقد انتهت الباحثة بإذن اهللا وتوفيقه من كتابة هذه الرسالة الوجيزة اليت 
لكلية اآلداب جبامعة الرانريى اإلسالمية احلكومية كمادة من املواد الدراسية املقررة على

S.Humالطلبة للحصول على شهادة

" ة يف رواية مأساة زينب لعلي أمحد باكثريالقضايا االجتماعيوقد اختارت الباحثة "
موضوعا هلذه الرسالة.

الدكتوريف هذه الفرصة املناسبة قدمت الباحثة الشكر إىل املشرفني ومها األستاذ
يف اجستري اللذان قد بذال جدودمها املسومارديو األستاذ ،املاجستريشريف الدين

عميد كلية اآلدب والعلوم اإلنسانية إشراف هذه الرسالة، وقدمت الباحثة الشكر إىل 
علموها منذ سنوات لذين قد تذة األعزاء اا

إمتام هذه الرسالة.

ا وإصالحا نافعا إلكمال هذه نقدا بنائيويف هذه الرسالة ترجو الباحثة من القارئني 
حسبنا اهللا .عامةوللقارئنينفسها خاصةة هلاعنافعسى اهللا أن جيعلها ، وأخريا الرسالة

ونعم الوكيل نعم املوىل ونعم النصري وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم واحلمد هللا رب 
العاملني.

بند أتشيه  -دار السالم

الباحثة
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١

باب األولال

مقدمة

خلفية البحث.

وقد وصفه أحد علماء االجتماع بأنه: "اكرب مجاعة ينتمى إليها الفرد". وهو 
مكتف بذاته مبعىن أن له رصيدا من االجراءات والوسائل اخلاصة بالتعامل مع 

١البيئة، وإطالة 

منالطبيعيةاحلالة:يفتتمثلبسماتاملنحرفعنالسويويتميز
عناحنرافوأيوأفراده،للمجتمعNormalالطبيعيةاملعتادةوالظروفالصحة

حالةأوعدوهاكماالطبيعيةاحلالةمتثلالمرضيةعلةيعترباحلالةهذه
٢اإلنساين.للمجتمعاالجتماعيالسواءعنتعربالسويةغريأوشاذة

اجتماعيا وهو تعبري يستخدمه علماء االجتماع "...مبفهوم اجتماعي 

يف التقسم الطبقي لفئات ومناطقة احمليطة". ويتجلى املفهوم االجتماعي القدمي 

.٣٢)، ص.٢٠٠٧، (القاهرة،االجتماععلمإىلاملدخلاجلوهرى،حممد١
.٣ه.، ص. ١٤٣٦، معاصرةجمتمعية، قضايااملغذويعايضبنعادل٢



٢

٣عادات خاصة باللباس وألكل والشرب واجللوس والسمر والسكن.

كما يوضح (ابن خلدون) يف كتابه إجناز فكري متجدد ضرورة االجتماع 
آلالت املعدة للدفاع وصد الوحوش اإلنساين وتعاون الناس فيما بينهم  لصناعة ا

قوت –أي لإلنسان –املفرتسة فيقول "وما مل يكن هذا التعاون فال حيصل له 
وال غذاء وال تتم حياته ملا ركبه اهللا تعاىل عليه من احلاجة إىل الغذاء يف حياته 
وال حيصل له أيضا دفاع عن نفسه لفقدان السالح فيكون فريسة للحيوانات 

٤الك عن مدى حياته ويبطل نوع البشر".ويعاجله اهل

ويف هذه الرواية حتكي عن أحوال املصرية وظروفها عندما دخل عليها 
يف هذه -مستعمرين الفرنسية واملماليك واالجنليزية والعثمانيني، وكانت زينب

وهي زوجة نابليون قائد اجليوش الفرنسية. كانت شخصية رئيسية. -الرواية
على االجنليزية والفرنسية واملماليك والعثمانيني.زينب قامت باملقاومة

ب. مشكلة البحث

اعتماد على املعلومات السابقة، فرتيد الباحثة أن ترتكز يف مسألتني مها:
ما هي مفهوم القضايا االجتماعية ؟.١

أنواعه، جذوره. جملة قراءات، جامعة بسكرة. العدد الرابع. الباح دليلة. املركز واهلامشمفهومه، ٣
.٢٩٩. ص.٢٠١٢

جدد / تقدمي إمساعيل سراج ابن خلدون: إجناز فكري مت،حممد اجلوهري، حمسن يوسف اإلسكندرة٤
.٧٥)، ص. ٢٠٠٨(مصر: مكتبة ااإلسكندرية، ،الدين



٣

صورة القضايا االجتماعية يف رواية مأساة زينب لعلي أمحد باكثري؟وما.٢
ج. أغراض البحث

أما أغراض  البحث من هذه الرسالة فهي: 
لعلى أمحد مأساة زينب القضايا االجتماعية يف رواية مفهومملعرفة.١

باكثري.
لعلى أمحد باكثري.مأساة زينب ملعرفة صورة القضايا االجتماعية يف رواية .٢

د. معاني المصطلحات

دت الباحثة أن تشرح بعض معاين اإىل لب البحث أر تقبل دخل
املصطلحات اليت تتضمن من هذه الرسالة هي: 

القضايا (ج) القضّية (مص): اسم من قضى ، عند املنطقيني: قول .١
لقائله انه صادق فيه او كاذب، املسلمة: هي ما يقبل به يصح ان يقال

٥عادة اهل العلم من القضايا او املقدمات اليت ال تتطلب برهانا خاصا.

القضايا اصطالحا : هي األمر الذي اتضحت معامله وبرزت متغرياته فهو 
٦حيتاج إىل الفصل فيه واحلكم عليه.

.٦٣٦، ص. )املشرقبريوت، لبنان: دار(، اللغة واألعلميفاملنجدلويس معلوف،٥
6 www.kau.edu.sa. Diakses 23 Januari 2017, 20: 03.



٤

مجعا املنقرق، ضمة وآلفه يقل مجعة. اجتمع -االجتماعية أصله: مجع.٢
القوم والشيء املتفرق: جتمع والغالم: بلغ أشده ألنه وقت اجتماع 

٧لقوى. 

٨احلاصلة من إجتمع قوم هلم مصاحل مشرتكة.االجتماعية: احلالة 

٩رواية مبعىن نقل حدثا ووصفه.-يروي-الرواية أصلها من روى.٣

وأما إصطالحا، الرواية هي خيالية، منظومة أو منشورة بعيدة عن احلياة 
الواقعية، أو هي القصة اجليالية املليئة بالعجائب والغرائب ذات األسلوب 

١٠اإلبداعي الطليق.

هذه ،١٩٧٤زينب هي رواية الىت كتبها علي أمحد باكثري يف سنة مأساة .٤
الرواية حتكي عن األحوال املصرية وظروفها عندما دخل عليها مستعمرين 

-يف هذه الرواية-الفرنسية واملماليك واالجنليزية والعثمانيني، وكانت زينب
وهي زوجة نابليون قائد اجليوش الفرنسية. كانت زينبشخصية رئيسية. 

قامت باملقاومة على االجنليزية والفرنسية واملماليك والعثمانيني. وحتكي 
عن احلب، الوطنية، العاطفة، والقضايا االجتماعية.أيضا

.١٠١، ص.)بريوت، لبنان: دار املشرق(، اللغة واألعلميفاملنجدلويس معلوف،٧
.١٠٢ص..نفس املرجع٨
. ٤٥٠، (بريوت: دار املشرق)، ص. املعاصرةاملنجيد الوسيط يف العربية مجيع احلقوق حمفوظة، ٩

.٣٨٤م)، ص. ١٩٧٩، (بريوت: دار العلم للماليني، املعجم األديبجبور عبد النور، ١٠



٥

ه.الدراسات السابقة

عن العاطفة يف البحث منهم: كتبته منّورهلذاسابقةدراساتتوجد
زينب حتب وطنها أكثر لعلى أمحد باكثري والنتائج منها أن مأساة زينبرواية 

من حب لنفسها، ومقايس العاطفة املوجودة فيها صدق العاطفة وتنوع العاطفة 
وقوة العاطفة وثبات العاطفة واستمرارها. وأما مسو العاطفة غري موجودة ىف 

لعلى مأساة زينب عن الشخصية يف رواية وكتبته فرحايت.والسرور دون اإلعداد
أمحد باكثري والنتائج منها أن الشخصيات ىف رواية مأساة زينب هي: زينب 
وحمي الدين وفردبية ومينو وعلى رشيدى. من ناحية دوائر فهي: زينب 
(الشخصية الرئيسية) وفردبية (الشخصية الثانوية) ومينو (الشخصية الثانوية) 

املتوازنة). وأما ناحية رشدى (الشخصية املتوازنة) وحمي الدين (الشخصيةوعلى 
وظائف فهي: زينب (الشخصية فروتاغونيس) وحمي الدين (الشخصية 
فروتاغونيس) وفردبية (الشخصية فروتاغونيس) ومينو (الشخصية خصومية) 

عن الوطنية يف رواية "مأساة نايسفر وعلى رشدى (الشخصية خصومية). وكتبته
زينب" لعلي أمحد باكثري والنتائج منها األلفاظ الدالة على الوطنية تقع يف ست 
مقتطفات وهي اخلشي عن األتراك املمالك واخلشي عن تداخل الفرنسا يف 
حكومة مصر وجعل احلركة احلرية من أجل استقالل مصر ونشأة اليقني بعد 

لفرنسي والفرح بعد التغلب على األتراك ونشأة اخلوف من أجل مقاومة على ا
الشجاعة عند النساء. وكتبته نورصاليت عن احلركة االجتماعية يف رواية "مأساة 
زينب" لعلي أمحد باكثري (دراسة حتليلية وصفية) والنتائج منها احلركة االجتماعية 



٦

ة االجتماعية هي: احلرك)Hunt(وحون )Horton(يف الرواية موافق مبا قاله حورتون
أفيقة هو حتول شخص أو موضوع االجتماعية من الفرقة االجتماعية األول اىل 
الثاين يف حال متساوية. ألن يف الرواية حتدث التحول املستعمر الذي يستعمر 

مصر.
هذه الدراسات السابقة كل خمتلفة موضوع البحثة. وأرادت الباحثة عن 

لعلى أمحد باكثري.زينب مأساة القضايا االجتماعية يف رواية 
و.منهج البحث 

املنهج الذي استخدمته الباحثة هذه الرسالة هو املنهج الوصفي 
التحليلي، يعين بدراسة موضوع ما من النظرات دراسة تفسر قضاياه وعناصره 

واألوضاع االجتماعية، والتيارات الفكرية مث وصفها وصفا دقيقا السياسية، 
وحللها حتليال كيفيا إىل الكشف عن املعاين من خالل القراءة املتعمقة للبيانات 

على وأما كيفية هذه الرسالة فتعمد الباحثة١١واملعلومات املتعلقة باملوضوع.
ب والعلوم اإلنسانية ااآلداة العربية وآدغالطريقة اليت قررها قسم الل

:جامعة الرانري اإلسالمية احلكومية دار السالم وهو الكتاب
“Pedoman Penulis Skripsi Jurusan Bahasa dan Sastra Arab Fakultas Adab UIN

Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, Tahun 2014”.

. (بندا أتشيه: جامعة ٢٠١٢شعر املدح أليب متام (دراسة حتليلية عروضية). رسالة جالل الدين. ١١
.٤الرانريي اإلسالمية احلكومية). ص. 



٧

الباب الثاني

ترجمة علي أحمد باكثير 

يف هذا الباب تريد الباحثة أن تبحث عن ترمجة علي أمحد باكثري الذي 
يتناول من حياته ونشأته وحياته األدبية ودراساته ومؤلفته. 

حياته ونشأته.أ
علي بن أمحد بن حممد باكثري الكندي. وآل باكثري ينتمون إىل قبيلة  هو

كندة اليمينية املعروفة. فهم أصالء األرومة هلم جذم يف احلسب والنسب 
١واألدب، ويقال أن امرؤ القيس الكندي ينتمي إىل هذه القبيلة.

٢١ه/١٣٢٨من ذي احلجة سنة ١٥ولد علي أمحد باكثري يف 
األوىلطفولتهوقضى.م يف مدينة سورابايا بإندونيسيا١٩١٠ديسمرب سنة 

أرسلهأعواممثانيةالعمرمنبلغوملا.الطفولةهذهحياته يفعنشيًئانعرفومل
املقيمنياحلضارمعادةوكانت تلك.وأجدادهآبائهموطنحضرموتإىلوالده

عربية نشأةلينشأوااألصليوطنهمإىلأبنائهمبإرساليقومونحيثاملهاجريف
.٢العجمةشوائبمنألسنتهمولتخلصواألجداداآلباءأرضيفخالصة

نوفمرب ١٠ه املوافق ١٣٨٩تويف باكثري يف مصر يف غرة رمضان عام 
م، ودفن مبدافن اإلمام الشافعي يف مقربة عائلة زوجته املصرية.١٩٦٩

، (د.م. : حقوق النشر علي أمحد باكثري حياته شعره الوطين واإلسالميأمحد عبداهللا السوحمي، ١
.١٦)، ص. ٢٠٠٧األكرتوين حمفوظة ملوقع باكثري على اإلنرتنت، 

.٢١. ص.نفس املرجع٢



٨

أمحد باكثري، هو األديب هذه صورة قصرية حلياة األديب الكبري علي
امللتزم بدينه وقيمه واملفاخر بالنتسابه لعروبته ومآثرها العظيمة، يضع الفكرة 

مساء الرواية العربية اإلسالمية، وير تفع بقرائه إىل صفاء النفس والنص، وحيمل 
قول إىل أعماق الشرق العريب، ومن قلب الصحراء تصعد خياالت القلوب والع

شخصياته وحتت ظالل أشجار النخيل تنضج األفكار، وبني أمواج البحر 
تتأصل التجربة واألحداث.

األدبيةحياته.ب

كان علي أمحد باكثري هو أول من دعا إىل اإلصالح يف اليمن يف القرن 
وكان أول من محل لواء اإلصالح، نظر باكثري إىل الواقع يف شعبه ٣العشرين.

احلضرمي فإذا هو بعيد كل البعد عن تعاليم اإلسالم من الرسول صلى اهللا عليه 
وسلم وحياة السلف. هذا الواقع من حوله يغرق يف اجلهل والبدع واخلرافات، 

ومتزقه عصبيات أسرية وقبلية، تقسم الناس إىل طبقات، قسمة
٤من سلطان.

يلخص باكثري هذه احلالة املأساوية لشعبه احلضرمي يف مقدمته ملسرحيته 
"مهام يف بالد األحقاف" قائال:" كلنا يعلم أن يف حضر موت بدعا من الدين 

، (د.م.: د.ن.، األديب الكبري علي أمحد باكثري أول دعاة اإلصالح يف اليمنأبو بكر البابكري، ٣
٥، ص. ١م)، ط.٢٠٠٠

٦ص. .نفس املرجع٤



٩

فيها امتيازات أدبية وحقوقية جيب أن تنكر وتزال ما يف ذلك شك، وأن 
ن فيها عادات سيئة جيب أن تصلح وأن فيها ويني، ولغريهم أيضا. وأغالل

فوضى، وقطعا للسبيل، وسفكا للدماء من طبقة القبائل جيب أن يفكر يف 

ن على إصالحها، األذن، ومتسكها اليد، جيب على الشعب احلضرمي أن يتعاو 
، أو عمل عامل له فليس من العقل أن يتهم بأنه يبغض ليهإفإذا ما دعا داع 

أهل البيت، فاملسألة مسألة وطن بائس يلزم إنقاذه، وشعب مريض جيب 
٥عالجه، وليست مسألة بغض قوم وحب أخرين".

إن هذه السلبيات الىت ذكرها باكثري مل تكن خاصة بالشعب احلضرمي 
شرين) بل كانت عامة يف الشعب يف تلك الفرتة (الثلث األول من القرن الع

اليمين كله ويزيدها بالء االحتالل الربيطاين جلنوب البالد، واحلكم األسرى 
الظامل يف مشاهلا. وكان باكثري متأثرا بدعوة مجال الدين  األفغاين وحممد عبده 

٦ورشيد رضا.

ني لنصرة اإلسالم منذ تفتح وعيه اإلصالحي يف حضر موت، مث توسع العامل

كان كاألمري شكيب ارسالن، وحمب الدن اخلطيب، وعندما وصل إىل مصر

٧-٦ص. نفس املرجع.٥
٧ص. .نفس املرجع٦



١٠

ثري ضمن التيار العرويب اإلسالمي يف مواجهة التيارت كمن الطبيعي أن يكون با 
التغربية واإلقليمية، وكان الصراع يف فلسطني يسري حنو الذروة بقيام ثورة القسام 

م مث ظهرت يف األفق املؤامرة الكربى بعد انتهاء احلرب العاملية الثانية ١٩٣٦عام 
سالمي بني الدول املنتصرة وإعطاء اليهود جولة يف لتقسيم العامل العريب واإل

٧فلسطني.

وكان باكثري شعلة من اجلهاد ومجرة من األسى حلال األمة اإلسالمية 
اليت تساق إىل مذاحبها مستسلمة ذليلة، والتفت حوله فلم جيد إال مجاعة 
دان 
اإلسالمية وتدعمهم باملال والرجال كما حدث لثوار اليمن الذين قاموا بثورة 

م، وبدأ باكثري جياهد بقلمه يؤلف املسرحيات والوايات وينظم القصائد ١٩٤٨

االحتالل وتنفيهم األنظمة العلمية وها هو حييي 
٨أن نفاه االحتالل الفرنسي من املغرب.

. دراساتهج
١٣٣٤رجب ١٥فصول باكثري وأبوه يف مدينة سيئون حضر موت يف 

م. وهناك تلقى تعليمه يف مدرسة النهضة العلمية ودرس ١٩٢٠أبريل ٥ه/
علوم العرية والشريعة على يد شيوخ أجالء منهم عمه الشاعر اللغوي النحوي 

١٥ص. .نفس املرجع٧
١٥ص. . نفس املرجع٨



١١

ثالثة القاضي حممد بن حممد باكثري. وظهرت مواهبه مكرا فنظم الشعر وهو يف ال

٩دون العشرين من عمره.

تزوج باكثري مبكرا بامرأة حضرمية ولكنه فجع بوفاة زوجته وهي يف ابان 
ه/ ١٣٥٩الشباب ونضارة الصبا، لذلك فغادر حضر موت حوايل عام 

١٠واحلبشة واستقرار زمنا يف اجلاز.م وتوجه إىل عدن مث الصومال ١٩٣١

م، والتحق جبامعة فؤاد ١٩٣٤ه/ ١٣٦٢وصل باكثري إىل مصر سنة 
األول (مجاعة القاهرة حاليا) حيث حصل على ليسانس اآلداب قسم اللغة 

م. مث التحق مبعهد الرتبية للمعلمني وحصل ١٩٣٩ه/ ١٣٦٧اإلجنلزية عام 
١١م.١٩٤٠ه/ ١٣٦٨منه على الدبلوم عام 

للغة اإلجنليزية يف املدارس الثانوية املصرية. 
اشتغل باكثري بالتدريس مخسة عشر عاما منها عشرة أعوام باملنصورة مث 

م انتقل للعمل يف وزارة الثقافة واإلرشاد ١٩٥٥نقل إىل القاهرة. ويف سنة 
ل إىل قسم الرقابة على املصنفات القومي مبصلحة الفنون وقت إنشائها. مث انتق

١٢

، (د.م.: دائرة الثقافة وإلعالم، قرن على مولدهعلي أمحد باكثري مبناسبة مرور عبد احلكيم الزبيد، ٩
٢٤٤-٢٤٣)، ص. ٢٠١٠

٢٤٤ص. .نفس املرجع١٠
.نفس املكان١١
٢٤٥-٢٣٣ص. .نفس الرجع١٢



١٢

م من سيدة مصرية هلا ابنة من زوج ١٩٤٣تزوج باكثري يف مصر عام 
سابق، وقد تربت االبنة يف كنف باكثري الذي مل يرزق بأطفال من زوجته 

٢٢املصرية. وحصل باكثري على اجلنسية املصرية مبوجب مورسم ملكي يف 
١٣م.١٩٥١سطس أغ

م) حيث ١٩٦٣-١٩٦١حصل باكثري على منحة تفرغ ملدة عامني (
ة الراشد عمر بن اخلطاب رضي اهللا يفأجنز امللحمة اإلسالمية الكربى عن اخلل

جزءا. وتعد ثاين أطول عمل مسرحي عامليا. وكان باكثري أول أديب ١٩عنه يف 
م ١٩٦٧أخرى عام مينح هذا التفرغ يف مصر. كما حصل على منحة تفرغ 

وكان باكثري جييد من ١٤أجنز خالهلا ثالثية مسرحية عن غزو نابليون ملصر.
اللغات اإلجنليزية والفرنسية واملالوية باإلضافة إىل لغته األم العربية.

مؤلفاتهد. 
وشعريةنثريةاألدبيفاملعروفنيالقسمنيإىلتنقسمباكثريومؤلفات

:النثريةفأما
:الروايات

ألف علي أمحد باكثري كتبا عن الروايات منها:ف
وهي الرواية اليت حتولت إىل فيلم سينمائي .م١٩٤٤القس عام سالمة.١

مثله كوكب الشرق أم كلثوم ونال عنها جائزة السيدة قوت القلوب 
األدبية. 

٢٣٥ص. .نفس الرجع١٣
٢٣٥ص. .نفس الرجع١٤



١٣

وهي واحدة من أروع روايات التاريخ .م١٩٤٤واإسالماه عام .٢
ر أحداثها أثناء احلكم الفطمي اإلسالمي مبصر وقصة اإلسالمي، وتدو 

انتصار جيوش املسلمني أمام الغزو التتاري الغادر، وقد حتولت الرواية إىل 
شريط سينمائي ذائع الصيت مثل فيه الفنانون أمحد مظهر ورشدي أباظة 

ولبىن عبدالعزيز وحسني رياض ونال غنها جائزة وزارة املعارف املصرية. 
وهي رواية خيالية تناول فيها حياة املوسيقار .م١٩٤٦النهرعام ليلة.٣

املصري املعروف فؤاد حلمي.
.م١٩٥١األمحر عام الثائر.٤

وخماطرها على الشعب العريب املسلم. 
وهي رواية تارخيية تدور أحداثها حول آخر .م١٩٥٦شجاع عام سرية.٥

احلكم الفاطمي وبداية احلكم األيويب يف مصر، عندما مهد أسد أيام 
الدين شري كوه للعهد اجلديد ليأخذه من بعده صالح الدين األيويب 

الذي قضى على اخلالفة الفاطمية هناك.
م. وهي رواية تارخية حتكي الصراع بني ١٩٦٥الفارس اجلميل عام .٦

العاطفة والواجب يف نفس مصعب بن الزبري.
اإلسالميالتاريخمنحوادثهاواستمداستوحاهاالرواياتذههوكل

منوواإسالماهاألمويالعصرتاريخمنسالمة والقسقصةاستمدفقدالقدمي
العصرتاريخمنشجاعوسرية.القرامطةعصرمناألمحروالثائراملماليكعصر

.الفاطمي
:املسرحيات.أ



١٤

يففانهخاصةاالسالميالتاريخإىلعمدالروايةيفباكثريكانوإذا
هذهومنشىتبألوانإنتاجهوتلونالتأليفالسبل يفبهتفرعتاملسرحية
.األلوان
:االجتماعياملسرح

ومنمنحوادثهاواستمداألديبألفهااليتاملسرحياتتلكهو
املسرحياتأواالجتماعيواملسرححياتهواستخلصها منتقاليدهوعاداته

:إال قولهلذلكتفسريمنلديناوليسباكثريأدبيفقليلةاالجتماعية
نشأمثلهكاتبعلىالسهلمنوليسواسعجمتمعاملصريأن

مسرحياتأربعكتبفقدذلكومع١٥به.يلمأوأن يستقرئهعنبعيدا
:وهىاحلضرميعنواحدةومسرحيةاملصريعن
). شعريةمسرحية(م١٩٣٤األحقاف عام عاصمةيفأومهام.١

تتحدث فيها باكثري عن بالده حضر موت، بالد األحقاف.
.م١٩٤٦حازم عام الدكتور.٢
.م١٩٥٢فوضى عام الدنيا.٣
.وفريانقطط.٤

:السياسياملسرح
منحوادثهاستمدنوعنوعنيعلىباكثريعندالسياسياملسرحو

.القدميةواألساطريالتاريخمنحوادثهونوع استوحىالساعةموضوعات

.٦٤ص. .املرجع السابقأمحد عبداهللا السوحمي، ١٥



١٥

:الساعةموضوعاتمنحوادثهااستوحىاليتاملسرحياتفمن
.م١٩٥١جحا عام مسمار.١
.األوحدالزعيم.٢
.م١٩٦٥الغسيل عام حبل.٣
.م١٩٥٢املزاد عام يفإمرباطورية.٤
.م١٩٤٦الفردوس عام عودة.٥
م.١٩٥٢متثيليات) عام (جمموعةالسياسة مسرح.٦

خمتلفةسياسيةوآراءأوضاععنالكاتبفيهايعرباملسرحياتهذه
عنفيهاحتدثاليتاملسرحياتأما.١٦الساعةموضوعاتمناستوحاها

اليهوديالتاريخمنحلوادثهامستمداوكانالصهيوينواخلطرالفلسطينيةالقضية
هي: القدميةاألساطريومن

اليوناينالتاريخمنموضوعهااستمد(م ١٩٤٩أوديب عام مأساة.١
)القدمي

.م١٩٥٦املختار عام اهللاشعب.٢
.م١٩٥٩إسرائيل عام اله.٣
.م ١٩٤٥اجلديد عام شيلوك.٤
.م١٩٦٧والثعبان عام الدودة.٥

.٦٥ص. .نفس املرجع١٦



١٦

:التاريخيالمسرح
التاريخمنمسرحياتهموضوعاتاستوحىفقدالتارخيياملسرحأما
باشاابراهيممسرحيةيففعلكمااحلديثومن التاريخأيضاالقدميةواألساطري

:املسرحياتوهذه
:مهاأخرينيمسرحيتنيوتثسملم١٩٤٨باشا عام إبراهيم.١

.م١٩٤٨املختار عام عمر.أ
الثقفي).حمجنم (أبو١٩٤٨عام البلقاءفارس.ب

دراسته باجلامعة، م أثناء١٩٣٨ونفرتييت. كتبها باكثري عام اخناتون.٢
م. تعد التجربة األم يف الشعر املرسل أو الشعر احلر ١٩٤٠ونشرها عام 

م.١٩٦٧يف اللغة العربية، وأعاد باكثري نشرها عام 
كتبها باكثري ونشرها عام .أوبراغنائية)اهلودج (مسرحيةقصر.٣

م. تدور أحداثها زمن اخلليفة الفاطمي اآلمر بأحكام اهللا.١٩٤٤
.م١٩٤٥املوعود نالفرعو .٤
.م١٩٤٩والغفران عام السلسلة.٥
.م١٩٦٦الفصيح عام الفالح.٦
.م١٩٤٧اهللا عام بأمراحلاكمسر.٧
م.١٩٥١اخلليفة) عام (مضحكدالمةأبو.٨
.م١٩٥٣شهرزاد عام سر.٩

.لقمانابندار.١٠
.أوزوريس.١١
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متثيليات).(جمموعةاهللالقيهكذا.١٢
.اإلسالمشادية.١٣
متثيليات)(جممومةمسواتسبعفوقمن.١٤
١٧جزءا.١٨يفعمرملحمة.١٥

:أخرىموضوعات
.املرسلبالشعرشكسبريعنمرتمجةوجولييت.روميو.١
للتأليفحتليليةدراسةالشخصية.جتربيتخاللمناملسرحيةفن.٢

.املسرحي
إىلاإلنسانصعودمنالعصرروحضمنهامسرحيةوماروتهاروت.٣

.القمر
:الشعرفي
القصائدعشراتدفتيهبنييضمدفرتالصبا)أشعارىفالرىب(أزهار.١

تواريخحسبصباهيفالشاعررتبهوقد.الشعريةواملقاطعالطويلة
هذه تلتهم(األرضة)أخذتوقدنسخمجيلخبطوكتبهالقصائد
.الوجودعنغابتقدالكلماتبعضأنحىتالكراسة

اليتالفرتةيفقاهلااليتالقصائديضمصغريدفرتالشعر)(باكورة.٢
ه.١٣٤٦–ه ١٣٤٥عام مناندونيسيايفقضاها

.٦٦ص. نفس املرجع.١٧



١٨

والصومالعدنيفقاهلااليتالقصائدجمموعةيضمدفرت(العدنيات).٣
.احلبشةو
يفقضاهااليتالفرتةيفقاهلااليتالقصائد.يضمدفرت(احلجازيات).٤

احلجاز.
:النثرفي
:هيالطبعتنتظراملسرحياتمنكثرياهناكفانالنثريفأما

عشرةمثاينالعفةحزاممتثيليات)(جمموعةوالربيعالشاعر_وعرسانعرائس
الوطن_الربعأهلقضية_شلبية_زينبمأساة_نابليونأحالم_جلدة
السويسحرب_الضائعةالتوراة_فاوست اجلديد_شعريةمسرحيةاألكرب

١٨احملاكمة.

.٦٧ص. .نفس الرجع١٨
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الباب الثالث

اإلطار النظري

مفهوم القضايا االجتماعية.أ
القضية أو وهذه،ىل تقضية ج إا من األشياء الىت حتتشيء هي القضايا

اكل شيء هلفهياالجتماعية أماثري صعوبات.تظروفال
األشياء أو لذلك كانت القضايا االجتماعية هياالجتماعية لقضايان اإف

١يففرادأ

االجتماعية لقضايان اإ(Thompson)وطومسون)(Blumerويقول بلومري
ر يهدد قيم جمتمع يؤثر الشروط اليت يصوغها أو يعرب عنها كيان مؤثىحدإهي 

من خالل ل ن حتلوهذه الظروف متكن أ، ةعلي اغلبي
ن يكون موضوعا أن يكون متحدثا عاما أو أاملشرتكة. وميكن للكيان ةاالنشط

٢واجلريدة.مثل التلفزيون لالستعراضات يف وسائط االعالم ، 

ن إاالجتماعية من املعتنقني يف البداية تفرتض أيضا الباثولوجيةرأت
االجتماعية ميكن القيام به عن طريق الشفاء ويستند جزئيا علي القضايا

1Fatimah binti Ali. 2007. Masalah Sosial Pelajar dan Hubungannya dengan
Kemerosotan Pembelajaran. Jurnal Usuluddin, Bil 25. Hlm: 148.

2 Farah Rizkiana Novianti, Modul Sosiologi, 2016, Jakarta: Universitas Mercu Buana.
Hlm: 1.



٢١

التشخيص أو املشاكل املتصورة. ولكن يف النهاية أدركت ان الشفاء ليس ممكنا 
٣.عامةبشكل والقضاياالوحدة املرتابطةألنجزئيا 

لي أو االجتماعيةالقضاياليست 
منا أيضا من اإلجراءات االجتماعية اليت إبل ري افشل النظام االجتماعي اجل

٤.عن وضعه االجتماعيىت ختالفال" ةالسلوك املنحرف"تعرف باسم

تعريف األمن، اإلستعمار، السياسي:
نأإالاألمنتعريفيفجادةحماوالتفلهماملعاصرونماأ.١

بأنَّهاألمنيعرففبعضهممضامينها؛يفمتفقةوغرييفمتباينة
ثالثفريقويرىوإحساس،شعورأنَّهيرىوسياسات،وبعضهمإجراءات

٥.وأفرادهامةاألتعيشهاحالةأنَّه

ويعرف الشهايب وجنكة االستعمار موافقني ملا جاء يف املعجم الواسيط .٢
وتسخري طاقات أفراده بأنه استيالء دولة أو شعب آخر لنهب ثرواته 

٦والعمل على استعمار مرافقة املختلفة.

٣.
السياسي. إال ان هذا املعىن ال يتعارض مع املعىن املؤنث. وتغين أيضا 

3 Ibid . Hlm: 3.
4 Ibid . Hlm: 4.

تدابري األمن الداخلي وقواعده العامة يف الدولة يف ضوء مقاصد حسام إبراهيم حسني أبو احلاج، ٥
.١١. ص.٢٠٠٦،الشاريعة

.٤ه. ص. ١٤٢٧، الدينيةاالستعمار يف العصر احلديث ودوافعه منقذ بن حممود السقار، ٦



٢٢

العالقات اال
البنيات النامجة عن عالقات السلطة والطاعة الىت وضعت أدق، جمموعة 

٧

األدب عالقتها باالجتماع.ب
فنواليتولدمتماسکةعالقة جذريةاألدببنيالعالقةإنّ 

فّنافالنٌ يولدإنهقلناإذاواليصحاجلماعة،يفإالأدب خصوصاً والعموما
أوالفّنانيستّمدأينمنمثّ .وحدهليسمعهيقول شعراً أونفسه،بهليتمتع
إالوقيمهصورهيقتبسوهلبيئته؟جتاربه يفمنأليساملبدع؟انفعالهالشاعر

عندماإالوراحةبرضييشعرله أنالصغر. والميکنمنتلقاها،الثقافة اليتمن
األحاسيسيفبالفن فيشارکهيتمتعومنإليه،يستمعأوالشعريقرأمنجيد

٨وحنتت.صاغتاليتاألناملويقّدر

الظاهرةلدراسةاالجتماععلمفروعمنفرعأياختصاصإضافة إىل أن
األدببنيالوثيقالرتابطهذاعليالرباهنيأوضحمناألدبية يّعد

وينوياألدبوثيقة بنيعالقاتوجودعنيأيت احلديثوعندما
املفاهيمبعضيواجهفهوالدراساتهذهمبثلالقيامالدارس األديب
الصعيد،هذايفالقضايابعضعنيتساءلأنتدفعه إىلالشائعةواملصطلحات

.٣-٢. ص. ٢٠١٥-٢٠١٤، دروس يف علم السياسة السدسية األوىلحممد فقيهي، ٧
السنئة) حمّكمةفصليية (نقدإضاءاتوتطوره،نشأتهلألدباالجتماعيالنقدزرکوب، خاقاين، منصورهحممد٨

.١٥٢. ص. م٢۰١٢حزيران/ش١٣٩١صيف–السادسالعدد–الثانيئ
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يذّللکيلألدب،االجتماعيالنقدإيل حقلالولوجقبلاإلجابة عنهاوعليه
٩سليمة.نقديةمعاجلةالسليمة لبناءاألوىلاللبنةويضعالطريقصعوبات

بنيالقائمئالعالقاتجماليفوردتاليتاألدبية االجتماعيةاألحباث
فيهاواملفاهيمالنظرياتأهمبشرحفتقومتطورهامنذاألدب
تتصلاليتاألدبيةاملناهجلبعضنسيبموجز وحتديدتارخييعرضإيلإضافة

للمفاهيمحتديدإىلالتوصلأنمعبنوع ماوالقضايااالجتماعية
مبنيةإذمستحياليکونوقدصعبأمراالنسانيةالعلومحقلالنظرية يف

١٠.(POLYSEMIE)› املعاينتعددية‹مبدأ علي

القدميةالعصورإىليعوداألدبالعالقة بنيتاريخواحلقيقة أن
فيهاالنسانبدأالذيالزمانذلكإىلترجعالقولجدا، وميکننا

أوائلمنهمالقدمياليونانحکماءيکونوقدختييلةبصورهعن أفکارهيعّرب 
الالحقونجاءمثواألدبيةالفلسفيةيفالعالقئعن هذهعّربواالذين
١١.تلو آخرواحداإثرهمعلى

أفالطونطرحهااحملاکاة اليتنظريةيفاألدباجتماععلمجذورجندقد
أساسهايفوهيبالمنازع،األقدمنيالفالسفةأعظممنومهاوطّورها ارسطو،

(يعين-احملاکاة-فتعبري واألدببنياملوجودالتقاعل والرتابطإىليلمح
واحملتمل).الواقععامليفموجودهوملاإبداعامثالطبيعة واحلياة،ملظاهرتقليداً 

.املكاننفس٩
.١٥٣. ص. نفس املرجع١٠
.١٥٦. ص. نفس املرجع١١
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الفضيلة،هياليت-الصورةصانع-هو أفالطوننظر.وجهةمناحملاکيإن
يشبهوعملهاحلقيقي،الوجودعناليعرف شيئاً احملاکيأوالصانعهذاأنغري

الفضيلة لصورةونسخاألعمال الناستقليدهورأيهيففاحملاکاةاملرآة؛عمل
١٢.احلقيةعنبعيداً 

للمحاکاة)(حماکاةالتقليدعليقائمةالفنونکلأنأفالطونيري
لذلكاملادة،منالوجوديفأسبقالوعيأنترياليتفلسفته املثاليةمنانطالقا

املثايلوالعاملمادي.طبيعيحمسوسوعاملمثايلعاملينقسم إىلالکونأنيري
.النقيةالصافيةاخلالصة واملفاهيمواألفکاراحلقائق املطلقئيتضّمناملثلعاملأو
وأشجارأشياءفيهمابکل–املوجودات فهوعاملأوالطبيعيالعاملأما

خلقهالذياألولعامل املثلعنوناقصةصورة مشوهةجمرد–إخل...
املوجودة لفکرة الشجرةحماکاةجمردالطبيعيالعامليفاملتعددةفاألشجار.اهللا
املثالعلى سبيلشجرةيصفأويرسمالشاعرالذيأووالفناناملثل.عامليف

أصالومنحماکاةهوملاحماکاةعملهفيصرياحملسوسالطبيعيالعاملحياکيفهو
١٣.شاسعابونااحلقيقةعنيبتعدفهومثّ 

األدبالعالقة الوثيقة بنيعنمبعزلليستاحملاکاةنظريةأن
اجتاهنييفاالجتماعية لألدببالوظيفةوأرسطوأفالطونمناهتّم کلفقد

يعودّونالشعراءإنإذلألخالقمفسدةالرتاجيدياأنيريفأفالطون:خمتلفني
منمناذجبعرضهمالرذيلةمنجمانبة الفضيلة واالقرتابعلياجلمهور

. كاننفس امل١٢
.١٥٧. ص.نفس املرجع١٣
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عاطفيتتنميالتمّثلالناس إىلوالشر تدفعباحلقداملليئةالشخصيات
الرتاجيديابأنيؤمنأرسطو فإنهضعفًا أّماأکثرالناسوجتعلواخلوف،الشفقة

خال منقوةجتعل املشاهدين أکثرلکنهاواخلوفالشفقةعاطفةتنميمع
يفالزائدة (البکاءالعواطف املکبوتةتصريفاملشاهدينحتتي-التطهري-

الناحية االنفعاليةتوازنا منأکثرجتعلهمالکوميديا) أييفوالضحكالرتاجيديا
١٤.وبالقوةبالراحةيشعراملشاهدفإنوالعاطفية. وبالتايل

منلکثريتعّرضتاليتاألفکارهذهصحةحتديدهنامهمتنامل تکن
آراءيفاالجتماعياجلانبعليالرتکيزنويناإذسقمهاأوواألحباثالتعديالت 

أنّ إيلعابرةإشارةنشريکلههذامعاألدب،اجتماعاألوائل لعلمالرّواد
يفيرَ ملإذجداضيقةرؤيتهوکانتهذا،يف حکمهمصيبايکنملأفالطون

مضيئاً وجهاً للشعرأرسطوتلميذهبينما رأيمنهمظلمجانبسويالشعر
جليئتأثرياتمنيف النفس اإلنسانيةاالنفعاالتهذهحتدثمبافّکرعندما
مناقضوهذاالرغبات والتخلص منها،هذهبإشباعشرورهامنالنفستطّهر
١٥.أفالطونتصّورهملامتاما

عنمتاماجديدةمفاهيمتقّدمأناالنعکاسنظريةاستطاعتوقد
الذيمنهجهابفضلاالستمراروقدرة علىحيويةالنظرياتأکثر األدب ولعلها

القضايابعضتطويرحماولنييومبعديوماعدد أنصارهاباحلرکة وزاديتسم
النظرياتسائرعنمتيزتالنظريةهذهاملختصةواملفاهيم

.١٥٨. ص.نفس املرجع١٤
.١٥٩. ص.نفس املرجع١٥
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نظريةزتترکّ إذاألدبيةالظاهرةمن جوانبجانب واحدعليترّکزمل
بزاويةاخللقونظريةاملبدع،نظرية التعبري بزاويةواهتمتاملتلقي،علىاحملاکاة
کلهااجلوانبهذهفقد تناولتنظرية االنعکاسوأّمااألديب،النصأوالعمل

١٦.واملتلقيواإلبداع،املبدع،من

.١٦١. ص.نفس املرجع١٦
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الباب الرابع 

لعلي أحمد باكثير” تحليل القضايا االجتماعية في رواية "مأساة زينب

لرواية عن أربعة موضوعات وهي حملة عن اتبحث الباحثةيف هذا الباب
رية وقضية السياسية. وهي كمايلي:تعماسوقضية األمن وقضية اال

حملة عن الرواية "مأساة زينب".أ
مأساة زينب إحدى من مؤلفات األديب الكبري، هو علي أمحد باكثري 

. وقد ترمجت هذه الرواية ىمكتبة مصر م، ونشرت ١٩٩٠اليت كتبها يف سنة 
وفيها حتكي عن ،NavilaللناشرTragedi Zainabإىل اللغة اإلندونسية وهي 

اليت أصبحت مصر حتت إستعمار فرنسا، ١٨٠٠-١٨٠١أحوال مصر عام 
١مصر حتت ضغوط إجنلرتا، األتراك واملماليك.الوقت كانذلكويف

وكتبت هذه الرواية أن شخصية زينب اليت حتب وطنها أكثر من حبها 
صة أي لنفسها مع أن عالقة حبها إىل بالدها تشتمل على دورها يف هذه الق

.يةالغرباءية ستعمار اإل
ىل إانضمامها لبالدها أكثر من من حبها لنفسهاومن مسات حب زينب

العسكرية حملاربة األعداء وهي تعتقد أن حماربة األعداد من واجبات األمة وليس 

1 Ali Ahmad Baktsir, Tragedi Zainab (Edisi Terjemahan), (Yogyakarta: Navila), 2009. Hlm: 9.
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فرنساهذه القصة بتقبل زينب على يديف 
٢

قضية األمن.ب
الدالة على القضية األمن هي:املقتطفات

: ما هذه الضوضاء؟فرانسواز
: هذه مجوع الثوار.جاكلني
ياجاكلني.: أنت السبب فرانسواز
: ال حتاوىل أن تلقى اللوم علّى.جاكلني
فرانسواز
٣: اآلن هيهات. إال إذا أردت أن تتخلصى من حياتك.جاكلني

يف امر یفةخم صورةأنالباحثة يف املقتطفة السابقة،وجدت
ن ن اشعر علهامجت االيت وقعت فهياحلركة

.مرصمنبوهر ال ىفارغب، مضمون 

األخرى الدالة على القضية األمن هي:فاتطتقامل
: ىف بوالق النار التهمت الرجال والنساء واألطفال البشتيلى 

والشيوخ والقصور والدور وكل شىء.
ى جلبت اخلراب والدمار : أنت كنت السبب. أنت الذكلبري 

٤.بوالقعلى

١-١٢٥ص.، (مصر: مكتبة مصرى). مأساة زينبعلي أمحد باكثري، ٢
٢٩-٣٠ص. . نفس املرجع٣
٤٤ص. .املرجعنفس ٤



٢٩

هيامجصورة يف بوالقوجدت الباحثة يف املقتطفة السابقة، أن
ةوالشيوخ

.اء مرصحنلكيفهتالظروفه. وهذحمافظا

األخرى الدالة على القضية األمن هي:املقتطفات

جئنا نستودع منك يا جنرال مينو.: فردبية 
: مىت قررمتا السفر؟مينو

: الساعة؟فردبية
: ىف هذه الظروف الصعبة؟مينو

: ىف سبيل العودة إىل الوطن يهون كل شىء.فردبية
: هذه خماطرة.مينو

: والبقاء هنا أيضا خماطرة.فردبية
٥: أنت أيضا مع هؤالء الكلبرييني علّى؟مينو

الباحثة يف املقتطفة السابقة، أن صورة مصر كانت خطرية وخمفة وجدت 
عودة إىل بالده.فردبيةاجلنرالحىت يكون

األخرى الدالة على القضية األمن هي:املقتطفات
: اذهىب أنت معهما يا زينب، وسأبقى أنا وأواصل حمىي الدين

الكفاح بالنيابة عنك.
وحدك.: كال يا ابن عمى لن أتركك زينب

: اخلطر عليك يا ابنة عمى أكرب من اخلطر علّى.حمىي الدين
٦: قل لن يصيبنا إال ما كتب اهللا لنا.زينب

٧٤ص. . نفس املرجع٥



٣٠

معلذهاب لزينب أمرحمىي الدين وجدت الباحثة يف املقتطفة السابقة  أن 
.حالة خطريةيفألن مصر إىل فرنسابالنش

األخرى الدالة على القضية األمن هي:املقتطفات
: أيها الرجال ادخلوا بهزينب
: أين وجدمتوه؟مينو

٧: وجدوه عند القلعة يتجسس.زينب

مصر من يوم ظروف وأحوال وجدت الباحثة يف املقتطفة السابقة أن
الذين مصرىف س يسوااجلإىل يوم أصبحت صعوبة، وهذه كلها بسبب انتشر 
يطلبون األخبار واملعلومات مث يبلغون إىل مستعمرين. 

األخرى الدالة على القضية األمن هي:املقتطفات
حمىي الدين 

أنت  مكاىن وأبقى أنا مكانك.
التخفى : كال يا حمىي الدين، ليس للمرأة حرية الرجال يف زينب

والتنكر والتقلب يف البالد والتعرض ملا ال يليق.
: إذن فباهللا عليك إال ما افرتقنا اليوم وحنن زوجان أمام اهللا حمىي الدين 

٨وأما الناس.

٧٦ص. .نفس املرجع٦
٨٨-٨٩ص. . نفس املرجع٧
١٠٤ص. .نفس املرجع٨



٣١

يةيف مصر ليست حر أةن حاله املر أ،وجدت الباحثة يف املقتطفة السابقة 
ة للمرأة أن سهلبت، وليسخطريةأةاملر مكانة، و رجاللالقيادة ال تكون اال ل، 

.الجتماعيةيف احلركة اتقود 

ستعماريةقضية اال.ج
هي:ستعماريةاالالدالة على القضية املقتطفات

: حدث خطري يا سيدى اجلنرال. القائد الرتكى نصوح باشا اجلنرال

علينا حنن املرابطني ىف الفرنسيني، وأخذوا حيرضون الناس 
العاصمة.

: انطلق إىل اجليزة وأخرب اجلنرال زايو تشك ليكون على استعداد.فردبية
٩: مسعا يا سيدى اجلنرال.اجلنرال

هجموا على فرنسيني العثمانينيأن،وجدت الباحثة يف املقتطفة السابقة
أرسل، حىتللمجتمعة خطري وهذه الظروف،ينصر ميف مصر
العثمانيني.على ويقاوم جماليهاجلنرال زايو تشكعلى دبيةاجلنرال فر 

هي:ستعماريةاالالدالة على القضية األخرىاملقتطفات 
: ما كنت أريد أن أفشى هذا السر ألحد.. لكن.أم زينب 
: اكتمية إذن. ال أريد أن أمسعه.زينب

٢١-٢٢ص. . نفس املرجع٩
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إنه تغري يا زينب منذ جاء أم زينب : بل جيب أن تسمعيه ليسرتيح بالك. 
١٠الفرنسيون فعلموه السكر والعربدة، فلم أطق أن أعيش معه.

هجومةواليسملستعمريناجدت الباحثة يف املقتطفة السابقة، أنو 
ونهجيعلحىت ما أبوها،وأهلها والسيعلى زينبون يؤثر ، بل فحسبمصر 

.سكران

هي:ستعماريةاالالدالة على القضية املقتطفات
: وما مصلحتنا حنن اإلجنليز ىف ذلك؟الضابط

: مصلحتكم واضحة، فقد حضرمت اليوم ىف الظاهر ملعاونة زينب
العثمانيني على طرد الفرنسيني من بالدنا، أما ىف الباطن 

١١فالحتالل بالدنا مكان الفرنسيني.

أن ليسواالعثمانيني أنعلمزينبأنوجدت الباحثة يف املقتطفة السابقة،
.يني على مصرفرنساللالحتالل مكانولكنيطردوا على فرنسيني

قضية السياسيةد. 
هي:السياسيةالدالة على القضيةاملقتطفات

: لو كنا رفضنا معاهدة العيش اخلاسرة.مينو
: أوه! ما زلت حتمل على معاهدة العريش. تلك معاهدة قد فردبية

أمرها.عقدت مث نقضت وانتقضى 
: لكنا مازلنا نعيش ىف عقابيلها.مينو

١٢: التبعة ليست علينا بل على من نقضوها.فردبية

١٠٠ص..نفس املرجع١٠
١١٧ص.. نفس املرجع١١
١٤ص. .نفس املرجع١٢



٣٣

املعاهدة بني مصر وفرنسا ن أ، وجدت الباحثة يف املقتطفة السابقة
وكانت هذه املعاهدة ش.يلعر ملعاهدة اباىواملماليك يسمينيز والعثمانيواإلجنل

ين و حرية. بل العثماناحلكومة املصرية يستلمون الفرنسينيحتتوي على أن
لك املعاهدة.تونينكر 

هي:السياسيةالدالة على القضيةاألخرىاملقتطفات 

: صدقناها ىف أول األمر، وملا بدأنا نكتشف احلقيقة كنتم قد البشتيلى
اتفقتم معهم علينا وباعونا لكم بعد ما أثارونا عليكم، فاشتد 

غضبنا عليهم واردنا
بلدنا باحلطب الذى أرسله لكم مراد بك ىف السفن، وتدعوننا 
إىل التسليم فأبينا ذلك الذل املهني وآثرنا أن منوت كراما 

١٣أمجعني.

أن املصريني غضبوا على وجدت الباحثة يف املقتطفة السابقة،
.

هي:السياسيةالدالة على القضيةاألخرىاملقتطفات
: لو كان هلم جيش مدرب ملا استطاع األتراك واملماليك أن فردبية

١٤حيملوهم على الثورة بنا وحنن نريد اجلالء عن بالدهم.

٤٤ص. .نفس املرجع١٣

٤٦-٤٧ص. .نفس املرجع١٤



٣٤

مصريكونأن يريد اجلنرال فردبية أن ، وجدت الباحثة يف املقتطفة السابقة
.فرنساىل إيعودون أن يرتكوا مصر و يون سالفرنيدعو، و حكومة حرية

هي:السياسيةالدالة على القضيةاألخرىاملقتطفات 
: يا سيدى اجلنرال لقد تبني اآلن ملاذا حرص اإلجنليز على حمىي الدين

نقض معاهدة العريش.
: ملاذا؟مينو

١٥: ليتاح هلم بعد ذلك أن حيتلوا بالدنا مكانكم.حمىي الدين

ش معاهدة العر خيدعونإالجنلزي أن وجدت الباحثة يف املقتطفة السابقة،
واون ،مصلحهتمل

.

٧٢- ٧٣ص. . نفس املرجع١٥



٣٥

الباب الخامس

خاتمة

م هذه الرسالة العلمية، تريد الباحثة أن تسجل النتائج والتوصيات اتيف خ
الىت حصل عليها الباحثة يف مرور كتابة هذه الرسالة العلمية.

النتائج.أ
:حصلت عليهاومن أهم نتائج البحث الىت 

لرجال خطرية لصورة مصر أنوجدت صورة قضية األمن يف هذه رواية.١
لشيوخ.لألطفال و للنساء و لو 

اوجدت صورة قضية اإلستعمار يف هذه رواية  كان مصر مستعمر .٢
الفرنسا والعثمانيني واملماليك واإلجنليز.

العريش بني املعاهدةعقدتوجدت صورة قضية السياسي يف هذه رواية .٣
مصر والفرنسا واإلجنليز والعثمانيني واملماليك. وكانت هذه املعاهدة 

أن الفرنسيني يستلمون احلكومة املصرية حرية. بل العثمانوين حتتوي على 
ينكرون تلك املعاهدة.



٣٦

التوصيات.ب
ومن أهم التوصيات هي:

بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية قسم الةبالرجاء من الطل.١
أخرى.ىأن يكشفوا أسرار رواية مأساة زينب لعلي أمحد باكثري من نواح

ملكتبة كلية اآلداب أن توفر الرجاء من مكتبة اجلامعة الرانريي عامة وا.٢
ب األدبية والنظرية األدبية مثل الروايات وغريها.الكت



٣٧

املراجع

املراجع العرابية.أ

األديب الكبري علي أمحد باكثري أول دعاة اإلصالح يف .أبو بكر البابكري
.١د.م.: د.ن.ط..٢٠٠٠. اليمن

. علي أمحد باكثري حياته شعره الوطين واإلسالمي.أمحد عبداهللا السوحمي
د.م. : حقوق النشر األكرتوين حمفوظة ملوقع باكثري على .٢٠٠٧
.اإلنرتنت

جملة قراءات، .٢٠١٢.املركز واهلامشمفهومه، أنواعه، جذورهالباح دليلة. 
جامعة بسكرة. العدد الرابع. 

.بريوت: دار العلم للماليني.م١٩٧٩. املعجم األديب.جبور عبد النور

.بريوت: دار املشرق.املنجيد الوسيط يف العربية املعاصرة.مجيع احلقوق حمفوظة

تدابري األمن الداخلي وقواعده العامة يف الدولة .حسني أبو احلاجحسام إبراهيم 
.٢٠٠٦.يف ضوء مقاصد الشاريعة

ه.١٤٣٦. معاصرةجمتمعيةقضايا.املغذويعايضبنعادل

.٢٠١٠. علي أمحد باكثري مبناسبة مرور قرن على مولده.عبد احلكيم الزبيد
.د.م.: دائرة الثقافة وإلعالم

.مصر: مكتبة مصرى.مأساة زينب.علي أمحد باكثري



٣٨

.بريوت، لبنان: دار املشرق.املنجد اللغة واألعلم. لويس معلوف

.االستعمار يف العصر احلديث ودوافعه الدينية.منقذ بن حممود السقار
.ه١٤٢٧

.القاهرة.٢٠٠٧. االجتماععلمإىلاملدخل. اجلوهرىحممد

خلدون: إجناز فكري متجدد / ابن . حممد اجلوهري، حمسن يوسف اإلسكندرة
.مصر: مكتبة ااإلسكندرية. ٢٠٠٨.تقدمي إمساعيل سراج الدين

.وتطورهنشأتهلألدباالجتماعيالنقد.زرکوبخاقاين، منصورهحممد
–السادسالعدد–الثانيئالسنئة) حمّكمةفصليية (نقدإضاءات

.م٢۰١٢حزيران/ش١٣٩١صيف

.٢٠١٥-٢٠١٤.السياسة السدسية األوىلدروس يف علم .حممد فقيهي
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