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ABSTRAK 

Skripsi yang berjudul Al-Qishah Al-Qashirah “Ra’i al-Ghanam” Li 

Thaha Husein : Dirasah Thaliliyah Binyawiyah Sardiyah Li Greimas ini 

menyajikan analisis naratologi cerpen “Ra’i Al-Ghanam” karya Thaha Husein. 

Tokoh utama dalam cerpen ini adalah Khadijah binti Khuwailid r.a janda kaya raya 

berusia 01 tahun, yang mencintai pemuda miskin penggembala kambing berusia 

32 tahun.  Cerpen ini tidak hanya bercerita tentang cinta Khadijah pada 

Muhammad saja tetapi juga menceritakan tentang tanda-tanda kenabian 

Muhammad yang melibatkan berbagai orang-orang disekitarnya juga situasi yang 

mendukung dan menghalangi tokoh utama. Alasan peneliti mengkaji cerpen ini 

adalah cerita ini diambil dari cerita sejarah yang dikemas dalam bentuk fiksi, 

peneliti ingin mengetahui runtutan cerita berdasarkan skema aktan, struktur 

fungsional dan unit-unit cerita sehingga dapat mengetahui strukur narasinya dan 

memahami cerita secara utuh. 

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah strukturalisme 

naratologi Greimas. Teori ini berupaya melihat karya sastra berdasarkan struktur 

ceritanya yang terbagi dalam beberapa aktan yang mengandung 6 unsur pokok   

dan disusun secara berpasangan yakni subjek dan objek, pengirim dan penerima, 

penolong dan pengahalang. Metode penelitian yang relevan dalam penelitian ini 

adalah metode deskriptif analisis dengan mengkaji pustaka (library research). 

Dalam penelitian ini, peneliti menemukan 3 masalah mendasar yang ingin 

dijawab oleh peneliti yaitu bagaimana skema aktan dan struktur fungsional dalam 

cerpen “Ra’i Al-Ghanam”? dan bagaimana struktur narasi cerpen “Ra’i Al-

Ghanam”. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengungkapkan 

skema aktan dan struktur fungsional dalam cerpen “Ra’i Al-Ghanam” dan 

mengungkapkan struktur narasi cerpen “Ra’i Al Ghanam”. 

Adapun kesimpulan yang ditemukan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut : Pertama, skema aktan dan struktur fungsional yang terdapat dalam cerpen 

“Ra’i Al-Ghanam” adalah 32 skema aktan dan struktur fungsional. Adapun skema 

yang mengalami zeroisasi ada 02 aktan, dan yang aktan yang sempurna ada 6 

aktan. Kedua, struktur narasi cerpen “Ra’i Al-Ghanam” adalah struktur cinta 

Khadijah. 

Kata kunci : Ra’i Al-Ghanam, Thaha Husein, Naratologi Greimas. 
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 تجريد

هذا البحث تحت الموضوع القصة القصيرة "راعي الغنم" لطه حسين )دراسة 
ُم لكم تحليلية سردية للقصة القصيرة المذكورة لطه  تحليلية بنيوية سردية لغراميس( يقدِّ

صة القصيرة خديجة بنت خويليد أرملة غنية في حسين. الشخصية الرئيسية لهذه الق
أربعين من عمرها تحّب شابا فقيرا راعي الغنم في خمس وعشرين من عمره. هذه القصة 
القصيرة ال تكتفي في عرض قصة حّب خديجة لمحّمد ولكّن تقّص أيضا عالمة نبّوة 

تدفع و محمد يتضمن فيها أشخاص و أبطال حول القصة وكذلك يحتوي فيها األحوال 
تعارض سردية القصة للشخصية الرائيسية هناك دوافع للباحثة للبحث في هذه القصة 
منها : أّن هذه القصة تؤخذ من التاريخ اإلسالمي وعودة كتابته في القصة القصيرة. 
وكذلك تريد الباحثة أن تعرف ترتيب القصة أساسا على المخطط األكتاني و البناء 

 تفهم بها الباحثة البناء السردي و بناء القصة الكاملة. الوظيفي و وحدة القصة حتى
واستعملت الباحثة في البحث نظرية بنيوية سردية لغراميس، و حاولت هذه 
النظرية في نظر هذه القصة أساسا على بناء القصة تنَقسم إلى كثير من األكتان تشتمل 

المرسل و المرسل  (subject and object)فيه ستة عناصر أساسية وهي الفاعل و المفعول 
. الطريقة (helper and opposant)المساعد و العائق  (sender and receiver)إليه 

المستعملة في هذا البحث هو دراسة تحليلية وصفية للمصادر األساسية الثانوية أي ما 
 يسمى بالدراسة المكتبية.

ة وهما : ما وجدت الباحثة في هذا البحث مسألتان أساسياتان ستجبها الباحث
هو المخطط األكتاني و البناء الوظيفي للقصة القصيرة "راعي الغنم" وكذلك ما هو 
البناء السردي لهذا القصة. وأّما األغراض لهذا البحث كشف المخطط األكتاني والبناء 

 الوظيفي للقصة وكذلك كشف البناء السردي منها.
األكتاني والبناء الوظيفي  أّما النتيجة من هذا البحث منها أّن هناك المخطط

 6مخططات. وهناك أيضا  12من هذه القصة أّما المخططات أصابها تصفير 
 مخططات كاملة. و أّن البناء السردي للقصة هو بناء الحّب لخديجة.

 الكلمات المفتاحية : راعي الغنم، طه حسين، سردية غراميس.
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 كلمة شكر وتقدير

 بسم الله الرحمن الرحيم

رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن آل إله الحمد لله 
إاّل الله و أشهد أّن محمدا رسول الله. اللهّم صّل وسّلم على سّيدنا محّمد وعلى آله 

 وصحبه أجمعين، أما بعد.
كتب هذا البحث العلمي إلتمام بعض الشروط للحصول على اللقب العالمي 

ا. إن إتمام هذا البحث اليخلو من مساعدة اآلخرين. في علم اللغة العربية وأدبه
فلذلك، في هذه الفرصة الغالية من الجدير للباحثة أن تشكر لكل من ساعدها 

 :ات واألخرى شكرا جزيال عميقا، همبالتوجيهات واإلرشادات والتشجيع
وعة جميع المدرسين والمدرسات الذين قد علموا الباحثة العلوم والمعارف المتن .0

  قدس. العلماء بنات نهضة درسةمفي 
ة ضيلة المكرم األستاذ الدكتور ألوان خيري كعميد كلية اآلدب والعلوم الثقافيف .3

 بجامعة سونن كاليجاكا اإلسالمية الحكومية جوكجاكرتا.
فضيلة المكرم مصطفى الماجستير كرئيس قسم اللغة العربية وأدبها بكلية اآلداب  .2

 والعلوم الثقافية.
فضيلة المكرم الدكتور أوكي سوكيمان الماجستير كمشرف الباحثة الذي يكون  .0

 م اللغة العربية وأدبها.أحب المدرسين إلى الباحثة وأجيدهم في قس
فضيلة المكرم محمد واحد هداية الماجستير كمشرف الباحثة الذي يكون  .2

 أحب المدرسين إلى الباحثة وأجيدهم في قسم اللغة العربية وأدبها.
فضيلة المكرم محمد حبيب كمشرف أكادمي أرشد الباحثة طوال الدراسة في   .6

ونن كاليجاكا اإلسالمية الحكومية كلية اآلدب والعلوم الثقافية بجامعة س
 جوكجاكرتا.
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جميع المدرسين والمدرسات الذين قد علموا الباحثة العلوم والمعارف المتنوعة  .2
 في قسم اللغة العربية وأدبها.

 أبي جنيدي و أمي إثنيني، هما أعظم وأكرم الناس في العالم و في حياتي. .2
اب الدين و محمد حفيظ الحريث أخي الصغير محمد بحر العلوم و أحمد شه .1

 الذي قد أصبح أخا، وصديقا، ومعلما في حياتي
 أختي الصغيرة نور فائزة الفطرية التي شجعتني تشجيعا هاّما في كل وقت وزمان. .01
طول حياتي اآلن  رافقنيقلبي كوكوه س. أجي، الذي ي من الذي كان دائما في .00

 زيهم أحسن الجزاء.والمستقبل. شكرا كثيرا وأرجو الله أن يج
جميع أساتيذي وأصدقائي و صديقاتي في معهد رجوداني الذين صاحبني  .03

 وساعدني مخلصين.
شكرا كثيرا وأرجو  جميع أصدقائي متخرجات مدرسة نهضة العلماء بنات قدس. .02

 الله أن يجزيهم أحسن الجزاء.
جوكجاكرتا جميع أصدقائي بجامعة سونان كاليجاكا اإلسالمية الحكومية  .00

خاصة في قسم اللغة العربية وآدابها. شكرا كثيرا وأرجو الله أن يجزيهم أحسن 
 الجزاء.

 كل من الذكر أسماءهم في إتمام هذا البحث العلمي. .02
أخيرا، أرجو أن يكون هذا البحث نافعا لتقديم األمة والبلد والدين. اليخلو هذا البحث 

 باحثة االنتقادات واإلقتراحات لتكميله.من األخطاء والنقائص. لذا، تنتظر ال
2112يوليو  22جوكجاكرتا،   
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 الباب األول

 مقدمة

 خلفية البحث .أ 

"راعي الغنم" ىو قصة من القصص القصَتة اجملموعة يف ديوان قصة القصَتة حتت 
قصة. حكت ىذه القصة القصَتة عن  ٕ٘ادلوضوع على مهيش السَتة لطو حسُت وفيها 

خدجية وىي أرملة يف أربعُت من عمرىا، حتب شاّّب يف مخسة عشرين سنة من عمره وىو 
 زلّمد.

كالمها شخصيان أساسيان يف ىذه القصة القصَتة. صّور ادلؤلف أّن خدجية أرملة 
غنّية من قبيلة قريش حتب زلّمدا وىو شاب من أسرة فقَتة كالراعي الغنم. أّول معرفة خدجية 
عن زلّمد وصول األخبار إليها من األصدقاء واألسرة حىت جيذب قلبها. وبعد ذلك التكتفي 

د عن طريق أصدقائو وأسرتو ولكنها حتاول عن تتبع تطّور حياتو من خدجية من معرفة زلمّ 
 طفولتو إىل رجولتو.

جبانب عرض قصة حّبية فهذه القصة القصَتة "راعي الغنم" حتكي عادات قريش 
وثقافتها، منها رحلتهم مشاال وجنوّب للتجارة إىل دين وإىل سوريّة وكذلك حتكي ىذه القصة 

 ّمد الذي اليعرفها إالّ قليم من النا .القصَتة عالمة النبّوة حمل

قصة خدجية يف ىذه القصة القصَتة قصة خيالية ختتلف حبكتها كثَتا ّبلكتب 
 كما النص التايل :  التارخيّية. حتكي الكتب التارخيّية الوقائع ادلهّمة يف حياة زلّمد.
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روجو ملسو هيلع هللا ىلص إىل الشام حديث تزويج رسول هللا صّلى هللا عليو وسّلم خدجية اهنع هللا يضر. )خ
يف جتارة خدجية، وما كان من حبَتى( قال ابن إسحاق : وكانت خدجية بنت خويلد امرأة 

رجال يف ماذلا وتضارهبم إايه، بشيء جتعلو خويلد امرأة اتجرة ذات شرف و مال. تستأجر ال
 ما بلغها، من صدق حديثو، ذلم، وكانت قريش قوما جتارا، فلما بلغها عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

وعظم أمانتو، وكرم أخالقو، بعثت إليو فعرضت عليو خيرج يف مال ذلا إىل الشام اتجرا، 
وتعطي غَت من التجار، مع غالم ذلا يقال لو ميسرة، فقبلو رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص منها، وخرج يف 

 ٔ.ماذلا ذلك، وخرج معو غالمها ميسرة حىت قدم الشام

"راعي الغنم" حكى طو حسُت عن جهد خدجية حلبها إىل دمحم وأّما القصة القصَتة 
 عندما حيدث و زلادثة بُت الشخص.ّبلتفصيم مثم تصوير سحنة 

قصة ينتهي النا  قراءهتا يف  Edgar Allan Poeالقصة القصَتة إلدغار عالن بو 
 shortقصرىا وتنقسم إىل  جلسة واحدة حواىل نصف الساعة أو ساعتُت. ختتلف القصة يف

short story  القصة القصَتة جدا( و(middle short story  و )القصة القصَتة ادلتوسطة(long 

short story  القصة القصَتة الطويلة( و تبٌت القصة على عناصرىا الداخلية وىي ادلوضوع و(
ضا على عناصرىا اخلارجية بطم الرواية والوقائع واحلبكة و اخللفلية ادلكان والزمان وتبٌت أي

 ٕمثم العنصر اإلمجاعي والنفسي وغَت ذلك شلا يؤثر يف تكوين وأتليف العمم األديب.

وجدت الباحثة يف القصة القصَتة "راعي الغنم" كثَت من األبناء األكتاين يف 
 حبكتها. وننظر ىذه الفكرة يف ادلقتطفة التالية :

                                                           

ٕٕٔ)مصر : تراث اإلسالم( ص.  السَتة النبويّة،ابن ىشام،  ٔ  
ٕ Yulia Nasrul Latifi, dkk, Metode Penelitian Sastra (Yogyakarta : Pokja Akademik UIN 

Sunan Kalijaga, ٕٓٓٙ), hlm. ٖٗ 
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عن فًتاجعن، مث عدن  فجددن وأقبم نسائها، فلما نظرن أكربن، مث ارت
النظر. وقد ذىبت هبن احلَتة كم مذىب ! فقلن خلدجية مبهورات 
مسحورات "ما ينبغي أن يكون ىذا رجال من النا ." قالت خدجية وقد 
امتأل صوهتا حناان وحبّا، وإعجاّب وإكبارا "إنو وهللا لرجال من النا  قد 

نا  عنو وآراءىم فيو، عرفت أمو وأّبه وشهدت مولده، ومسعت أحادث ال
تُ نٍَّت عنو وحوَّْلتُ نٍَّت عما كانت أريد منو. فأما اآلن فلن تبلغن شلا  وقد طادلا رغَّب ْ

 ٖحاولنّت شيئا"

 )ادلرسم(

 شخصية دمحم

 )ادلفعول( ←

 دمحم )ىابت(

 )ادلرسم إليو( ←

 خدجية

  ↑   

 )ادلساعد(

 النساء

 )الفاعم( ←

 خدجية

 )العائق( →

Ø 

خط  أّن عند النساء زلّمد لي  رجم من النا ، ولكن قالت خدجية يشرح ىذا ادل
 زلّمد رجم من النا  وشهدت مولد زلّمد، وتعرف والديو )ادلرسم(. بدأت تعجب خدجية

دلشاىدة رليء زلّمدا، يبدو من صوهتا حناان و حبّأ و إعجاّب و إكبارا عند ما تدعوا نسائها 
 )ادلساعد( د ّبلذىولو(. تشاىد النساء رليء زلمّ د )الفاعم وادلفعول وادلرسم إليزلمّ 

                                                           
 ٕٕٚ، ص. (ٕٕٔٓسسة اذلندوي للتعليم والثقافة، )القاىرة : مؤ عم حامش السَتة طو حسُت، ٖ
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من البناء األكتاين السابق ديكن أن صلعم بنأئو الوظيفي اّلذي يكّون بناء القصة  
كاملة. وبعد ترّكزت الباحثة يف عرض البناء األكتاين وبنائو الوظيفي، أرادت الباحثة حبث 

"راعي الغنم" من الفكرة السابقة، عن العالقات بُت أمناط بناء القصة يف القصة القصَتة 
 رأت الباحثة أمهية ىذه القصة القصَتة خاصة ّبستعمال نظرية سردية لغرامي .

البناء السردي لغرامي  نظرية الذي تفصم حياة البطم من طفولتو إىل كهولتو 
dichotomyويشرح شرحا واضحا عن اإلنشقاق 

بُت شخص رئيسي و خصم عن طريق  4
أكد غرامي  كثَتا إىل العَمم وال إىل العِمم.  ٘نية للتحليم البنيوية السردية.الثنائية األكتا

و  actanالشخصية موجودة يف رواية انسان غَت حقيقي الذي يكّون من العَمم وىو يسمى 
acteurs قال رديون كينان، ديكن أن يكون .actan  أوacteurs  من العمم، وال يلزم أن يكون
نظرية البنيوية السردية تستعمم للتحليم الشعر أو الرواية  Jabrohimم وقال جرباىي ٙإنساان.

أساسا على بناء القصة، حتليم بناء األكتان و بناء الوظيفي وذلك أسا  مبادئ يف عمالية 
 ٚيقدمها غرامي .

 حتديد املسألة .ب 

 :كما يلي  تانمسألمن  ةّد الباحثحتدد و حتبيانو يف خلفية البحث،  شلا سبق

 راعي الغنم لطو حسُت؟"يف القصة القصَتة  لبناء األكتاينا عدد مك .ٔ

                                                           
ٗ Muhammad Badawi, Al-Muhit Oxford Study Dictionary English-Arabic, (Beirut : 

Academia), hlm. ٔٓٓ 
٘ Jabrohim, Metode Penelitian Sastra, (Yogyakarta : Hanindita Graha Widya, ٕٖٓٓ), 

hlm. ٜ 
ٙ Nyoman Kutha Ratna, Teori, Metode dan Teknik Penelitian Sastra, (Yogyakarta : 

Pustaka Pelajar ٕٓٓٗ), hlm. ٖٔٛ 
ٚ Jabrohim, Pasar dalam Perspektif Greimas, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar ٜٜٔٙ), hlm. ٕٔ 
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لطو  "راعي الغنم"لقصة القصَتة ل أساسا إىل البناء األكتان بناء السرديكيف ال .ٕ
 ؟حسُت

 أغراض البحث و فوائده .ج 

ا شلا سبق بيانو يف حتديد ادلسألة، ىذا البحث لديو من األغراض و فوائده. أمّ 
 :األغراض يف ىذا البحث كما يلي

 .يف القصة القصَتة راعي الغنم لطو حسُت البناء األكتان بيانل .ٔ
 .لقصة القصَتة راعي الغنمل بناء السرديال بيانل .ٕ

 :ّما فوائد ىذا البحث فهي كما يليوأ

لزايدة الثروة العلمّية خاصة فيما يتعلق ّبلنظرية البنيوية السردية أل. ج  .ٔ
 غرامي .

اصة يف قسم اللغة العربية وأداهبا تقدمي مسامهة يف رلال األدب العريب خ .ٕ
 بكلية اآلداب وعلوم الثقافية جبامعة سوانن كاليجاكا اإلسالمية احلكومية.

 التحقيق املكتيب .د 

يقوم ّبلتحقيق ادلكتيب حلصول على ادلعلومات ذات الصلة ّبدلسألة و للعرض 
 ما يتعلق هبذهمل يكن أي حبث يبحث فيو عوبناء على ما تعرفو الباحثة  ٛحداثة من البحث.

القصة القصَتة "راعي الغنم" لطو حسُت بدراسة حتليلية سردية أل. ج. غرامي . ولكن ىناك 
جتد الباحثة أن بعض البحوث السابقة اليت تستخدمها ىذه القصة القصَتة أم تستخدم 

 النظرية ّبلنظرية اليت تستخدمها الباحثة يف ىذا البحث. فهي كما يلي:
                                                           

ٛ Lembaga Penelitian IKIP Malang, Dasar-dasar Metodologi Penelitian, (Malang: 
Lembaga Penelitian IKIP Malang, ٜٜٔٚ), hlm. ٕٕ 
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"القصة القصَتة راعي الغنم لطو حسُت دراسة حتليلية البحث حتت ادلوضوع 
. ٜٕٓٓداخلية" حملّمد محد عثمان، طالب جامعة سوانن كاليجاكا اإلسالمية احلكومية 

 حتّلم ىذا البحث القصة القصَتة ّبستخدام دراسة حتليلية داخلية.

البحث حتت ادلوضوع "حتليم الرواية الرجم الذي أمن لنجيب الكيالين دراسة 
حتليلية بنيوية سردية أل. ج. غرامي " ألمحد مش  ادلنَت، طالب جامعة سوانن كليجاكا 

أكتان إمجاال  ٛٔ. وأّما النتيجة من ىذا البحث فهو ىناك ٕٗٔٓاإلسالمية احلكومية 
 أكتان الذي لديو التصفَت. ٗومنها 

الكيالين البحث حتت ادلوضوع "البناء األكتاين يف الرواية احلب حتت ادلطر لنجيب 
دراسة حتليلية بنيوية سردية أل.ج. غرامي " حلسن اخلادتة بيمبو، طالبة جامعة سوانن  

مبٌت، الذي  ٖٛ. خالصة من ىذا البحث ىو ىناك ٕ٘ٔٓكاليجاكا اإلسالمية احلكومية 
 ٖٔ، ٕٛ، ٕٔ، ٔٔبناء األكتان اإلمجال الذي مل تشهد التصفَت وىو أكتان  ٙيتكون من 

بناء األكتان الذي لديو التصفَت. وبناء على أكتان غرامي  ىذه  ٕٗها. ومنٕٗ، و ٖٖ، 
 -إختبار احلب أو عقبة–الرواية لديو خصائص بنية الروية اليت ىي "مبٌت احلب" يعٍت تعشق 

 التسوية.

البحث حتت ادلوضوع "البنية األكتانية والوظيفية يف القصة القصَتة جبم العجائب 
ج. غرامي " إللفياان عّفة جهادى. طالبة جامعة سوانن كاليجاكا لدراسة حتليلية بنيوية أ. 
 ٗأكتان الذي يتكون من  ٔٔ. خالصة من ىذا البحث ىناك ٕٗٔٓاإلسالمية احلكومية 
أكتان الرئيسية عالقة من بعض األكتان  ٕأكتان الذي لديو التصفَت. و  ٚأكتان إمجاال و 

و  ٖ، ٕلرئيسية تشكيم من عالقة أكتان أكتان ا ٖالذي تشكيم ىيكم القصة الرئيسية. 
 .ٔٔو  ٓٔ. أكتان ٜو  ٛ. أكتان ٚو  ٙ، ٘. أكتان ٗ
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بناء على بعض حتقيق ادلكتيب شلا بيانو السابق، مل جتد الباحثة البحث ّبستخدام 
للنف  القصة القصَتة و النظرية. مهم كان ىناك البحوث متسواي ّبدلوضوع ادلادي او 

ىذا البحث عن البحوث السابقة والذي ال يزال حباجة ليتم حتليلو  النظرية. فلذلك، ختتلف
 وتطويره يف عمق.

 اإلطار النظري .ه 

أي  ”theoria“يسمى يف اللغة العربية النظرية تؤخذ من لغة التينية  ”theory“الكلمة 
من يف اإلصطالح العلمية مبعٌت مجلة  ”theory“والكلمة  ٜبّر وتفكر للعامل واحلياة الواقعية.تد

بدون النظرية ما  ٓٔادلفهومات أو نظرايت اليت ذلا العالقة بعضها بعضا وقد حتققت حقيقتها.
لذلك، أىم شيئ يف اختيار النظرية  ٔٔوجدان يف العامل إال مجلة من البياانت ولي  العلوم.

لي  سؤال ما ىي النظرية ولكن كيف جتري ىذه النظرية. ما دامت النظرية تستطيع أن 
 ت توجهها الباحثة، فالبد من ىذه النظرية أن نستعملها يف البحث.تعاًف مشكال

 البنيوية لغرامي  .ٔ

معٌت نظرية البنيوية تدل على اإلىتمام الكبَت للعناصر العمم األديب، وعلما أن 
 ٕٔاألعمال األدبية مهم كانت جنسو فلها العناصر ادلختلفة.

بنيوية ىو أنو لو البناء ادلستقم أن مبادئ األساسية لنظرية ال Pradopoقال فرادوفو 
لذلك لفهم معاين األدب فال بد للباحثة  أن  ٖٔونفهمو كوحدة متكاملة بعناصره ادلتعالقة.

                                                           
ٜ Nyoman Kutha Ratna, Teori, Metode dan Teknik Penelitian Sastra, hlm. ٔ 
ٔٓ Nyoman Kutha Ratna, Teori Metode dan Teknik Penelitian Sastra, hlm. ٔ 
ٔٔ Tri Mastoyojati Kusuma, Pengantar Metodologi Penelitian Bahasa, (Yogyakarta : 

Carsavatibooks ٕٓٓٚ) hlm. ٖ  
ٕٔ Nyoman Kutha Ratna, Teori, Metode dan Teknik Penelitian Sastra, hlm. ٜٖ 
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تبحثو أساسا على بنائو نفسو، بدون تعلق إال خلفية التارخيية خالعا من إرادة الكاتب و من 
أي بعض من األدب  wholeness.( ٔإرادة القارئ. وتشتمم يف البناء ثالثة أرى أساسية : 

.( نظرية ٕأو عناصره يطبق ّبلقواعد الداخلية اليت تعُّت معٌت البناء الكاملة أو بعضو. 
حتويلية أي أن ذلك البناء يستعد إجرأت التحويلية ادلستمرة ديكن أن تكون ادلادات اجلديدة. 

ٖ ).self regulation ية ألن البناء األديب أي الحيتاج إىل اآلخر أن حتفظ اإلجرأت التحويل
 مستقم البناء اآلخر.

أن األسا  التحويلية البنائية ىو كشف العالقة بُت العناصر  Teeuwقال تييو 
فلذلك، لتدري   ٗٔاألدبية وعرض العالقة بُت ىذه العناصر اليت تنتاج معاين ادلتكاملة.
ي  لتعرب اخلطة األكتاين وحتليم القصة القصَتة راعي الغنم تستعمم الباحثة نظرية بنيوية غرام

 والبناء الوظيفي اليت يشكم البناء األساسي للقصة.

 و معو ٘ٔ.النظرية البنياوبةغرامي  ّبحث من ّبحثُت من فرنسا الذي ديسك 
نظريتو  غرامي  طّوى .Propp, Levi-Strauss, Torodeovبروب، ليفي سًتاو ، تورودوف 

هبذه  غرامي ي  يف  علم اللغة. و انطلق من مقاي  Saussureو ساوسور ما قد  أسس ىعل
لشعبية أى اكاية احلس  ىف تطبيق نظريتو خاصة  التطبيق ىف البحث ىف احلكاية و األ

 ٙٔفولكور روسيا.

. وقال تَتتو Proppنظرية غرامي  ىي خلخلة أو شكم آخر من نظرية بروب 
كاية احلو احلكاية أن غرامي  قد طّور نظرية خاصة للتطبيق يف  Tirto Suwondoسواندا 

                                                                                                                                                                      
ٖٔ Jabrohim, Pasar dalam Perspektif Greimas, hlm. ٚٔ 
ٔٗ A Teeuw, Sastra dan Ilmu Sastra Pengantar Teori Sastra, (Jakarta : Pustaka Jaya, ٜٔٛٛ), 

hlm. ٖٔ٘ 
ٔ٘ Jabrohim, Pasar dalam Perspektif Greimas, hlm. ٔٔ 
ٔٙ Jabrohim, Pasar dalam Perspektif Greimas, hlm. ٔٔ 
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كاية  ببناء و بُت بناء القصة  أو احلبِّ أو شُ  ي َ لشعبية أى فولكور روسيا كما قال أيضا أنّو قِ ا
ىف اجلملة  ديكنان أن يكوان  فعموال فاعمالفاعم والفعم. اللغة الىت البّد منها أن ديلك ال

  من ىذه احلجة فطبق أسا ٚٔبم ديكنان أيضا أن يكوان زلورا من القصة. من احللقة ازلور 
روسيا حىّت وصم إىل النتيجة  أّن كال من القصة أو نظرية على مائة احلكاية  Proppبروب 

احلكية تتكون من العناصر اإلساسية  الىت ذلا واحدة و ثالثون فائدة وكم فائدة   ىو أسا  
 ة مال معنواي" تكّون سردية القصّ "اللغة " السردية  الىت تبُت و تصف  " ع -ل

 األكتاين البناء .ٕ

األكتان ىو قدرة  أنّ  قال غرامي  ىو أمر أساسي لنظرية غرامي . األكتانالبناء 
األكتان ىو الدور الذي حيضر يف العمم و الذي ديكن أن  وأكد غرامي  .على اختاذ العمم

 النقيض من ذلك على. و حيلها كم أنواع الكياانت. األكتان ىو يف البنية الداخلية أو النص
كون األشياء، واحليواانت، ديكن أيضا أن يولكن  البشرادلمثم لي  فق   جسداحلية  كائن

عرب غرامي  ستة دور يف  .القدرة على العمم ىو كم ما شاركوا يف عمم .ومشاعر أو قيم
 ٛٔ.. العائقٙ. ادلساعد، ٘. ادلرسم إليو، ٗ. ادلرسم، ٖ. مفعول، ٕ. فاعم، ٔالقصة وىو 

ديكن أن يقال ثالث قرينة الثنائية، وعندما كانت ىذه الثالثة مرتبة يف ست وظيفة األكتان 
 سلط  ديكن وصفهاعلى النحو التايل:

 ادلرسم إليو ← مفعول ← ادلرسم

                                                           
ٔٚ Jabrohim, Pasar dalam Perspektif Greimas, hlm. ٔٔ 
ٔٛ  Okke Kusuma Sumantri Zaimmar, Semiotika dalam Analisis Karya Sastra, (Jakarta: 

Komodo Books, ٕٓٔٗ), hlm. ٜٔ٘. 
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  ↑   

 العائق → فاعم ← ادلساعد

  الفاعم ىو شخص أو شيء الذي يريد أو يبحث عن ادلفعول. وادلفعول ىو شخص
عنو الفاعم. جيب أن يوجد األكتاانن أوال ألهنما أو شيء الذي يريده أو يبحث 
 ٜٔحيتالن موقعا مركزاي يف احلكاية.

  ادلرسم ىو شخص أو شيء الذي يكون مصدر الفكرة و لو وظيفة القيادة يف
احلكاية اليت تطلع حاجة الفاعم إىل احلصول على ادلفعول. وادلرسم إليو ىو شخص 

 عم.أو شيئ حيصم على نتائج صراع كائنات الفا
  ادلساعد ىو شخص أو شيء الذي يساعد أم يساىم الفاعم يف احلصول على

رغبتو. وأما ادلعارض ىو شخص أو شيء الذي يتم حظر جهد أو صراع يف احلصول 
 على مفعول الفاعم.

  تدل إشارة السهم من ادلفعول إىل الفاعم على أن ىذا الفاعم لو ىذا ىدف
ادلرسم الذي يتجو إىل ادلفعول يعٍت أبن  للحصول على ادلفعول. وإشارة السهم من

 شيئا يبحث عنو الفاعم يعطى إىل ادلرسم إليو.
  إشارة السهم من ادلساعد إىل الفاعم يعٍت أن ادلساعد يساعد الفاعم من أجم أداء

الواجبة اليت كفعلها ادلرسم على الفاعم. وإشارة السهم من ادلعارض إىل الفاعم يعٍت 
 ارض ويقوض أعمال الفاعم.أن ادلعارض يقاطع ويع

                                                           
ٜٔ M. Wakhid Hidayat, Struktur Narasi Ahsan Al-Qasas, Jurnal Adabiyat, (Vol. ٙ No. ٔ 

Maret ٕٓٓٚ), hlm. ٕٙ 
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يشغم وظيفة الفاعم، ديكن أن يكون بعض األكتان يف بعض  إعتمادا على الذي
البناء تشغم وظيفة األكتان اآلخر. وديكن أن يكون أكتان مضاعفة الوظائف فتكون 

 شخصية يف قصة ديكن أن تشغم وظائف سلتلفة.

الباحثة بياان لزديار يتضمن ، استعملت سابقيف البناء األكتان اللشرح حركة القصة 
الطبقات يسمى البناء الوظيفي. وىذا البناء وصف مكملة من البناء غرامي . وينقسم  ٖ

البناء الوظيفي إىل ثالثة أجزاء وىي : اجلزء األول ىو وصف للحالة األوىل. واجلزء الثاين ىو 
بقة األساسية طبقة التحول الذي ينقسم على ثالثة مراحم، وىي الطبقة الشرطية والط

 ٕٓوالطبقة النجاحية. واجلزء الثالثة ىو احلالة األخَتة.

ٔ ٕ ٖ 

 احلالة األوىل

 طبقة التحويم

الطبقة  الطبقة الشرطية احلالة األخَتة
 األساسية

الطبقة 
 النجاحية

 البناء السردي  .ٖ

 ٕٔإطار القصة الشاملة وينظر احلركة من عمم األكتان السادسة.البناء السردي ىو 

                                                           
ٕٓ Okke Kusuma Sumantri Zaimmar, Semiotika dalam Analisis Karya Sastra, hlm. ٗٔ 
ٕٔ Gorys Keraf, Argumentasi dan Narasi: Komposisi Lanjutan III, (Jakarta : Gramedia 

Pustaka Utama, ٕٖٓٓ) hlm. ٘ٙ 
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 نهج البحثم .و 

حيتاج البحث العلمي على منهج البحث يف كتابتو. ومنهج البحث ىو طريق 
ث ويف ىذا البح ٕٕالعمم أو اخلطوات اليت تنظم منهجيا لفهم ادلفعول ادلراد يف البحث.

 :تستعمم الباحثة ادلنهج كما يلي

 نوع البحث .ٔ

منهج  وصف ىذا البحث ىو حبث مكتيب. البحث ادلكتيب ىو منهج التحليم أو
وىو يعتمد على معطيات ادلكتبة يف  ٖٕالبحث يف ادلسألة اليت ال يشّكلها بطرائق إحصائية.

وىو جيمع البياانت ّبلقراءة  library researchمسئلة غَت مصممة بتحليم إحصائي 
 ٕٗوالتبُت وادلطالعة للمصادر ادلؤيدة ىذا البحث.

 ادلراجع ادلستخدمة .ٕ

ية ىي القصة القصَتة "راعي الغنم" وادلراجع استعملت الباحثة ادلراجع األساس
الثانوية ىي الكتب ادلتعلقة بنف  ادلوضوع وما يتعلق ّبلنظرية البنيوية السردية لغرامي  

 وادلصادر األخرى ادلناسبة.

 طريقة مجع ادلعطيات .ٖ

                                                           
ٕٕ Ridwan dkk, Pedoman Penulisan Skripsi, (Yogyakarta : Jurusan Bahasa dan Sastra Arab, ٕٖٓٔ), 

hlm. ٕٗ 
ٕٖ Edi Subroto, Pengantar Metode Penelitian Linguistik Struktural, (Solo : UNS Press, ٕٓٓٚ), hlm. 
٘  

ٕٗ Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 
ٕٓٓٛ), hlm. ٖ 
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ابة. ستقرأ الباحثة ٕ٘يف مجع البياانت ادلستخدمة تستعمم الباحثة طريقة الكت
راعي الغنم" بتكرار وبدّقة .تقوم ىذه القراءة مّتصلة حىت توجد معطيات القصة القصَتة "

وتكتب األشياء ادلهّمة ادلناسبة ّبلنظرية وىذه األشياء سُتستخدم يف العلمية  ٕٙمضبوطة.
التالية كالبياانت يف ىذا البحث. وبعد أن جتمع البياانت يقوم تصنيف عليها يف احتياج 

 كتاين والبناء الوظيفي.البحث ألجم تشكيم البناء األ

 منهج التحليم .ٗ

حتّلم الباحثة ّبستخدام ادلقاربة ادلوضوعية، أبخذ االىتمام على عناصر الرواية 
وأّما الطريقة اليت  ٕٚوادلنهج الوصفي الضلالل حتليلها وىي تصف الظواىر مث ُيكتب حتليلها.
ة وِدّقة ومجع ادلعطيات خت  عليها الباحثة  فهي : قراءة النص ادلبحوث فيو قراءة مّتصل

 ادلناسبة واستخدام ادلعطيات اجملموعة لتصوير البناء األكتاين والبناء الوظيفي وحتليلها.

 نظام البحث .ز 

وأغراض تكون من خلفية البحث، وحتديد ادلسألة، ىو مقدمة ت الباب األّول
 البحث وفوائده، وحتقيق ادلكتيب، وإطار النظري، ومنهج البحث، ونظام البحث.

يتكون من حتليم القصة القصَتة "راعي الغنم" إىل ادلخط  األكتاين  الباب الثاين
 والبناء الوظيفي والعالقة بينهما.

 ىو خادتة تتكون من اخلالصة واإلقًتاحات. الباب الثالث

                                                           
25

  
ٕٙ Suwardi Endarswara, Metode Penelitian Sastra Bandingan, (Jakarta : Bukupop, ٕٓٔٔ), 

hlm. ٔٚٔ 
ٕٚ Nyoman Kutha Ratna, Teori, Metode dan Teknik Penelitian Sastra, hlm. ٖ٘ 



 

 

 ثالثالباب ال

 خامتة

 اخلالصة .أ

أّن عامة خالصة وجدت البحث، خطوات الباحثة اتبعت أن بعد
ميكناستعماذلاىفالبحثىفالقصةأ.ج.غراميسنظريةبنياويةسرديةألقاىا

النتائجحصلتها أّما فقط. األستورة البحثىف ىف إاّل ُيستعمل ال و القصرية
حسنيابستعما لطو الغنم" "راعي  الرواية ىفحبث بنياويةالباحثة  نظرية ل

:سرديةفكمايلى
والبناءالوظيفى،فالرواية"راعىالغنم"ذلاةاألكتانيةأساساعلىاخلطّ .1

،32يناألكتاىنىفىذهالروايةىميةالكثريةوادلتّنوعة.واجلملةبناءالروا
 تصفري أصاهبا ادلخططات 11وىناك أيضا و خمططات6خمططات،

 الكاملة.وأّنالبناءالسرديللقصةىوبناءاحلّبخلدجية.
بناءحّبخدجية،ةقّصذلكالبناعنوصةالقصريةىبناءسرديذلذهالق .3

 .ىخدجيةوكفاحهالنيلحبحمّمدسع
 اإلقتىرحات . ب

وأّمااإلقرتىحاتستطرحالباحثةفيمايتعلقابلبحثكمايلى:
اليقتصراستعماذلاىفالبحثىفاألستورة أ.ج.غراميسةعلماأبّنيظري .1

فحسب،ولكنميكناسعتمالوىفحبثالقصةالقصريةكمافعلتالباحثة
قىخذاالبحث،فيحتاجالبحثىفالروايةوادلسرحغريذالكحّّتوجدان

 جترابتوالنتائجاألخىرى.
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فهم .3 ىف الطاّلب و ادلدرسني ستساعد  النظرية ىذه ىف البحوث ماو
اوأيخذوااحتوىتمنالقصةالقصرية،والىرواية،وادلسرححّتيتمتعواهب

 .منهاالعرباتواحلكم
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 حملة عن حياة طه حسني و خمتصر قصة راعي الغنم

 حملة عن حياة طه حسني .1
 طفولته و تعليمه .أ 

ولد طو حسني بقرية الكيلو، على مسافة كيلومًت واحد من مغازة، 
. وكانت ادلنطقة تعتمد يف ذلك الوقت ٜٛٛٔنوفمرب  ٗٔدبحافظة ادلنيا، يف 

وكان طو  ٔوجنوهبا.على زراعة القصب، و سبتد زراعتو إىل ماال حدود 
حسني سابعا من ثالثة عشر أبناء أبيو وكان يشعر أبّن لو بني العدد الضخم 

و قد  ٕمن الشباب واألطفال مكاان خاصا ديتاز من مكان إخوتو وأخواتو.
أصابو داء يف عام اثلث من عمره حىت يكون عميا. على أنو عمي، لكن 

يكن غافال شلّا يسمعو. و من عّوض عن بصره ذكاء حاّرا وذاكرة قويّة، ومل 
 ٖىنا استطاع أن يدرس يف مؤسسة تربية رمسية.

ودخلو أبوه الكّتاب. الكتّاب حجرة جيتمع فيها األوالد ليقوم أحد 
وقد أمت طو  ٗمشايخ األزىار بتحفيظهم القرآن وتعليمهم القرأة والكتابة.

اإلصلاز وبذلك، بسبب ىذا ٘حسني يف الكّتاب حفظ القرآن قبل أن يًتكو.
حصل طو حسني على ادلنحة الدراسية ليواصل دراستو إىل اجلامعة األزىار. 

                                                           
 ٕٔ(،ص. ٕٕٓٓ)بريوت : دار ومطابع ادلستقبل،  طو حسني،وديع فلسطني، ٔ
 ٕٗ(، ص. ٕٗٓٓ: مركز األىرام للًتمجة والنشر مؤسسة األىرام،  )القاىرةاألايم،  طو حسني،ٕ

)جوكجاكتا : البحث قسم اللغة العربية و أ دهبا  طو حسني و نظياتو يف األدب اجلاىلي،راضوان،  ٖ
 ٗٔ(، ص. ٜٜٙٔبكلية االداب جبامعة سونن كاليجاكا اإلسالمية احلكومية، 

(، ٜٜٚٔ)القاىرة : دار الفكر العريب،  قدمي واحلديث،مذاكرات اتريخ مصر العلى سالمة اجلمال،  ٗ
 ٖٗٔص. 

 ٕ٘ص.  طو حسني،وديع فلسطني، ٘



ومنذ ىذا اليوم أصبح شيخا، ودعاه أبوه شيخا، ودعتو أمو شيخا، وتعوده 
 ٙسيده أن يدعوه شيخا أمام أبويو.

 عهد الدراسة يف األزىار .ب 

بدأت ادلرحلة األزىارية يف حياة طو حسني بقدومو من الصعيد إىل 
و كان أبوه يقول لو : إين  ٚلطالب العلم يف األزىار. ٕٜٓٔالقاىرة سنة 

آلرجو أن أعيش حىت أرى أخاك قاضيا، وأراك صاحب عمود ابألزىار. 
 ٛوكانت آمال طو حسني أن يكون معلما ابألزىار.

حضر دروس ادلتوسطني يف الفقو  ٜٚٓٔاىل  ٜ٘ٓٔويف الفًتة من 
اىل هناية ادلدة اليت قضاىا  ٜٚٓٔة من و النحو، و قد تتلمذ خالل الفًت 

ابألزىار على رلموعة من كبار مشاىري علماء األزىار يف تلك احلقبة يف 
 ٜسلتلف العلوم اليت كانت تدرس.

ولكن أبرز أساتذه يف األزىار، وأشدىم أتثريا فيو، ىو الشيخ سيد 
" ادلرصفى، و كان يلقى دروس األدب، فكان يشرح لطالبو كتاب "الكامل

للمربد، وكتاب "احلماسة" أليب سبام و كتاب "ادلفصل" للزسلشري، و مل تكن 
دروس ىذا الشيخ ضمن ادلقررات الرمسية لألزىار، و إّّنا كان األدب أحد 

 ٓٔادلوضوعات اجلديدة اليت قدمها زلّمد عبدوه فيما قدم اىل األزىريني.
 
 

                                                           
 ٖٛص.  األايم،طو حسني،  ٙ
(، ٕ٘ٓٓ، )القاىرة : مكتبة األسرة، فكر طو حسني الًتبوى بني النظرية والتطبيقمصطفى رجب، ٚ

 ٓٔص. 
 ٕٙص.  طو حسني،وديع فلسطني، ٛ
 ٔٔص.  الًتبوي،فكر طو حسني مصطفى رجب، ٜ

 ٔٔ ص. فكر طو حسني الًتبوي،مصطفى رجب, ٓٔ



 
 عهد الدراسة يف اجلامعة القاىرة  .ج 

يف اجلامعة القاىرة، تعرف طو حسني ابلتياران عند تعلم طو حسني 
من التفكري الكبريان الذي ينشأ يف ىذا العصر، وىو التيار من التفكري 

 الغرب والشرق. 
عرب مصطفى رجب أّن حني نراه يتبدل االزىر ابجلامعة ادلصرية اليت 

فيتصل عندئذ بكبار ادلستشرقني الغربيني الذين دعتهم  ٜٛٓٔأتسست سنة 
عة اىل إلقاء احملاضرات على طالهبا، وكان من ىذا االحتكاك العقلي، اجلام

بني طريقة التدريس يف األزىر و طريقة التعليم يف اجلامعة، ان استقام لطو 
 ٔٔاجلمع بني التفكري الشرقي والغريب، وان استطاع ادلزج بني احلضارتني.

 كان االقبال عليها  ٜٛٓٔو عندما افتتحت اجلامعة يف دسيمرب 
 ٜٛٓٔمتزايدا، حيث بلغ عدد الذين حضروا احملاضرات هبا من ديسمرب 

طالبا  ٘ٚٙ( طالبا، و كان عدد ادلنتسبني ٕٕٗٓ) ٜٜٓٔفرباير  ٘ٔحىت 
 ٕٔطالبة. ٕٕو 

عندما فتحت اجلامعة القاىرة، يف بداية األمر، أهنا أنشئت اجلامعة 
مسيت اجلامعة على يد سعد زغلول و السلطان فؤد، مث  ٜٛٓٔاألىلية سنة 

و كانت تضم كلييتي احلقوق واألدب فقط، مث ضمت إليها  ٕٜ٘ٔادلصرية 
ادلدارس العالية، و ربولت مجيعها إىل كليات ربت راية جامعة فؤاد األول 

 ٖٔم، ٕٜ٘ٔ، وتغري ىذا االسم إىل جامعة القاىرة سنة ٖٜ٘ٔسنة 

                                                           
  ٚٔ( ص. ٜٓٚٔ)بريوت : مجيع احلقوق للمؤلف، ادلختار من األدب العريب، عمر ابو النصر، ٔٔ

 ٗٔص.  فكر طو حسني الًتبوي،مصطفى رجب،  ٕٔ
 ٖٙٔص.  مذكرات اتريخ مصر القدمي،على سالمة اجلالل، ٖٔ



ن وكانت تلقى يف اجلامعة ادلصرية دروس يف األدب الفرنسى، كا
الطالب طو حسني حريصا على حضورىا بعد أن تعلم اللغة الفرنسية 
واستأنس يف نفسو القدرة على متابعة ما يلقى هبا على طالب األدب 

 ٗٔاألجنبية.
قال عبد الرشيد الصديق أن، ضلن نعرف الكثري عن النشأة اجلامعة 

ني األىلية و تطورىا، و نعلم ان اجلامعة دعت عددا من الكبار ادلستشرق
للتدريس فيها، و من بينهم اإلطاليون الثالثة إغناطيون جويدي، و كارلو 
ألفونسو انلينو، و دافيد سانتالان، و األدلاين إنو لتمان، والفرنسي لويس 

 ٘ٔماسسينيون.
، و ٖٜٔٔإىل سنة  ٜٓٔٔو قد جاء األستاذ كارلو انلينو سنة 

يشرح طو  ٙٔعريب. درس أوال اتريخ الفلك عند العرب، مث اتريخ األدب ال
حسني يف كتابو، أن األستاذ انلينو ادلستشرق اإليطايل يدرسو ابللغة العربية 

 ٚٔاتريخ األدب والشعر األموي.
واالستاذ سنتالان يدرسو ابلعربية أيضا، و يف ذلجة تونسية عذبة، 

وأما األستاذ  ٛٔاتريخ الشرق القدمي و خصوصا اببل و أشور و سومر.
 ٜٔليتمان يدرسو اللغات السامية و ادلقارنة بينها و بني اللغة العربية.

                                                           
 ٜكما يعرفو كتاب عصره، )مصر : دار اذلالل(، ص. أمحد كمال وآخرون، طو حسني  ٗٔ
(، ص. ٕٕٓٓ)القاىرة : دار الشوق، طو حسني الكتاابت األوىل، عبد الرشيد الصادق زلمودى، ٘ٔ

ٛ 
 ٗٔص. فكر طو حسني الًتبوي،  مصطفى رجب، ٙٔ

 ٕٗٗص.  األايم،طو حسني، ٚٔ
 ٘ٔص. فكر طو حسني الًتبوي، مصطفى رجب، ٛٔ

 ٕٗٗ. صاألايم، طو حسني،  ٜٔ



وابإلضافة إىل ذالك، كان يدرسو ادلدرسون ادلسلمون يف ىذه 
اجلامعة. و درسو الشيخ طنطاوي جوىري الفلسفة اإلسالمية بعد االستاذ 

و زلّمد  و درسو حفين انصفٕٓزلّمد سلطان و بعد األستاذ سنتالان خصة.
مهدى األدب العريب. و كان درسو الشيخ دمحم اخلضري التاريخ اإلسالمي. و  

 ٕٔكان يسمع دروس أمحد زكى ابشا عن احلضارة اإلسالمية.
وكان يسمع دروس أمحد كمال عن احلضارة ادلصرية القددية، ويذكر 
رمسيس و إخناتون وغريمها من الفراعنة، وحياول أن يشرح لطالب مذىبو يف 

صلة بني اللغة ادلصرية القددية و بني اللغات السامية، و منها اللغة ال
 ٕٕالعربية.

قدم رسالتو للجامعة األىلية ليحصل على الشهادة  ٜٗٔٔوكان يف سنة 
الدكتورة ربت ادلوضوع الرسالة "ذكرى أيب العالء". و كانت أول رسالة 

 ٖٕتنظرىا اجلامعة األىلية.

حان العادلية ادلؤلفة األستاذ دمحم واجتمعت بدار اجلامعة جلنة امت
احلضري رئسا، واالستاذين دمحم ادلهدى و زلمود فهمى ادلدرسني ابجلامعة، 
واألستاذين إمساعيل رأفت بك و عالم سالمة ادلندوبني من النظارة ادلعارف 

 ٕٗالعمومية أعضاء المتحان الطالب الشيخ طو حسني.
 عهد الدراسة يف فرنسا  .د 

                                                           
 ٕٓ٘ص.  األايم،طو حسني، ٕٓ
 ٗٔص. فكر طو حسني الًتبوي، مصطفى رجب، ٕٔ
 ٖٕٗص.  األايم،طو حسني، ٕٕ
 ٕٖص. طو حسني،  وديع فلسطني،ٖٕ

 ٙٛص.  فكر طو حسني الًتبوى،مصطفى رجب،  ٕٗ



و يف القاىرة فواصلها يف جامعة من اجلامعة وما إن أسبت دراست
فرنسا. يف بداية األمر، كثريا ما رفضو فيها رللس إدارة اجلامعة، ولكن يف 

، فقرر رللس اإلدارة لريسلو إىل أورواب لدرس ٜٗٔٔيناير  ٜٔهناية األمر، 
العلوم الفلسفية أو التارخيية وفدا من قبل اجلامعة بعد أن رفضتو يف السنة 

 ٕ٘ية.ادلاض
يف مونبلييو أخذ طو حسني يدرس الفرنسية، و خيتلف إىل 
احملاضرات جامعتها يف التاريخ احلديث و األدب الفرنسي، و يف علم النفس، 
وكان يرسل إىل اجلريدة لطفي السيد بعض ادلقاالت. و بعد عام واحد، 

 أستدعتو اجلامعة األىلية، لنقص أمواذلا، حيث قررت إعادة مجيع مبعوثيها،
إاّل من كان يدرس على نفقتو اخلاصة. فعاد طو حسني حزينا إىل مصر يف 

 ٕٙ.ٜ٘ٔٔسبتيمرب 
ويشرح يف الكتاب اآلخر، وانقضى عليو يف مونبلييو عام كامل و 
إذا ابجلامعة ادلصرية اليت أوفدتو تستدعيو، لعجز يف مواردىا، فيضطر للعودة، 

امعة و ينصلح مركزىا و بعد أشهر قالئل تتدخل جبهة عاليا يف أزمة اجل
 ٕٚادلايل.

مث إنصلحت أحوال اجلامعة األىلية فعاد عضو البعثة إىل فرنسا يف 
، واستقر اليف جامعة مونبيلييو، و إّّنا يف سوربون ابريس. و ٜ٘ٔٔديسمرب 

ىنا درس طو حسني اللغتني اليواننية والالتينية والتاريخ اإلغراقي والروماين و 
التاريخ احلديث و اتريخ الثورة الفرنسية واألدب اتريخ العصور الوسطى و 

 ٕٛالفرنسي.
                                                           

 ٕٓٙ - ٜٕ٘ص.  األايم،طو حسني، ٕ٘
 ٘٘ص.  طو حسني،وديع فلسطني، ٕٙ
 ٓٔص.  يعرفو كتاب عصره،طو حسني كما أمحد كمال وآخرون، ٕٚ
 ٚ٘ص.  طو حسني،وديع فلسطني، ٕٛ



وأيكد يف كتب آخر، أنو حضر دروسا يف علم اإلجتماع على 
ادييل دروكامي، مث على سلستان بوجليو، وكالمها يف مادتو العلمية من الثقات 
ذوي شهرة العادلية، و قد عكف ربت إشرافهما على ربضري وسالتهما 

ية عند إبن خلدون، و انل هبا الدكتورة يف يناير الفلسفة اإلجتماع
ٜٔٔٛ.ٕٜ 

عندما وصل طو حسني إىل أورواب واستقر يف فرنسا طالبا ابجلامعة 
وجد نفسو مقبال على الدراسة اليت تؤىلو ألن يكون عادلا يف واحد من تلك 
العلوم اليت تدرسها اجلامعات األوروبية. و قد اختار التاريخ القدمي و اتريخ 

يوانن و الالتني، ولكن كان عليو قبل ذلك حيصل على شهادة "الليسانس" ال
 ٖٓالفرنسية.

 عندما عودتو إىل مصر .ه 

بعد أن ينال ابلشهادة الليسانس والشهادة الدكتوراه يف ابريس 
. فعني مدرسا بكلية ٜٜٔٔفيعود إىل مصر مصطحبا زوجتو يف خريف 

اإلغريقي والروماين، فقام آداب اجلامعة األىلية. وكان زبصصو ىو التاريخ 
بتدريسهما لطلبة الكلية، و عرض على طالبو ّناذج سلتارة من الشعر 

 ٖٔاإلغراقي والروماين التمثيلي.
ربولت اجلامعة األىلية إىل اجلامعة ادلصرية،  ٕٜ٘ٔو يف مارس 

وانتقل طو حسني من ميدان زبصصو األول، وىو التاريخ القيم، إىل قسم 
ف إليو اخلرب، ىنأه عليو، عبد اخلالق ثروت. و كان ىو أيضا اللغة العربية. وز 

                                                           
 ٓٔص.  طو حسني يعرفو كتاب عصره،أمحد كمال وآخرون، ٜٕ

ٜٕ(، ص. ٜٚٚٔ)مصر : دار اإلعتصام، طو حسني حياتو وفكره يف ميزا اإلسالم، أنوار اجلندى،  ٖٓ  
 ٗٙص.  طو حسني،وديع فلسطني، ٖٔ



. خرب تعيينو ابجلامعة ٜٜٔٔالذي زف إليو، عند عودتو من فرنسا يف 
 ٕٖاألىلية.

انتخب طو حسني عميدا لكلية اآلداب، مث  ٕٜٛٔو يف سنة 
، عاد لكلية زلموال ٖٜٗٔاستقال، و عاد العميد الفرنسي، فلما كانت سنة 

 ٖٖعميدا لكلية للمرة الثانية. ٖٜٙٔالطلبة، و انتخاب يف على أعناق 
، عاد طو حسني إىل كلية اآلداب. ودلا خال  ٖٜٗٔيف ديسمرب 

، انتخب عميدا للمرة الثالثة، مث اعيد انتخابو مرة ٖٜٛٔكرسي العمادة 
، ولكن وزارة دمحم زلمود رفضت ذبديد انتخابو، فبقي ٜٖٜٔرابعة يف مايو 

، انتدب طو حسني مراقبا عاما للثقافة ٜٖٜٔو يف أواخر أستاذا ابلكلية. 
 ٖٗبوزارة ادلعارف.

على  ٜٜٗٔو كان طو حسني قد انل رتبة البكوية، و حصل يف 
، أنشأ ادلعهد اإلسالمي ٜٓ٘ٔجائزة الدولة التقديرية يف اآلداب. ويف 

وزيرا للمعارف. و يف اليوبيل الفضي  ٕٜ٘ٔادلصري يف مدريد. و أصبح يف 
معة ادلصرية، تغري امسها يف احتفال حضره ادللك الفاسق فاروق يف للجا

إىل جامعة ادللك فاروق األول. و قبل طو حسني يدي فاروق، و  ٜٓ٘ٔ
ألقى خطااب يشيد فيو بشخصو و أخالقو و أعمالو، ويسميو ب"صاحب 

 ٖ٘مصر".
اجتماع اللجنة الثقافية  ٜ٘٘ٔو كان طو حسني قد حضر يف 

العربية يف جدة، وانتهّز الفرصة فاعتمر، و طاف ابلكعبة. و جلامعة الدول 
خطب يف ربية اإلسالم والوىابية، و ربدث عن اتريخ بالد العرب و 

                                                           
 ٜٙوديع فلسطني، طو حسني، ص.ٕٖ
 ٜٔ ني، طو حسني، ص.وديع فلسطٖٖ
 ٜ٘وديع فلسطني، طو حسني، ص. ٖٗ
 ٓٓٔوديع فليسطني، طو حسني. ص. ٖ٘



. بعد معاانه طويلة مع ٖٜٚٔأفضاذلا. و تويف طو حسني يف أكتوبر 
 ٖٙاألمراض، و شيعت جنازتو من جامعة قاىرة.

 أعمالو .و 

 ٖٚكتبا كثرية، و ىي كما يلي :يشرح وديع فلسطني أن طو حسني يكتب  
 . أعمال طو حسني(ٕ. ٔ)اجلدول 

 كتب سنة رقم
 رسالة "أبو العالء ادلعري" ٜٗٔٔ  .ٔ
 رسالة "الفلسفة اإلجتماعية عند ابن خلدون" ٜٛٔٔ  .ٕ
 ترمجة "الواجب" جلول سيمون ٕٜٓٔ  .ٖ
 ترمجة "نظام األثينيني" ألرسطو ٕٜٔٔ  .ٗ
 ترمجة "روح الًتبية" للوبون  .٘
كتاب "الظاىرة الوثنية عند اليوانن" و كتاب  ٕٜٗٔ  .ٙ

"صحف سلتارة من الشعر التمثيلي عند اليوانن" و 
ترمجة "قصص سبثيلية" و كتاب "الوعد احلق" و  

كتاب "حديث األربعاء" و كتاب "ادلرآة اإلسالم 
 و كتاب "الشيخان"

كتاب "قادة الفكر" و كتاب "منارة الفكر" و   ٕٜ٘ٔ  .ٚ
لدون اإلجتماعية" و اجلزء كتاب "فلسفة ابن خ

 األول من "حديث األربعاء"
 كتاب "يف الشعر اجلاىلي" ٕٜٙٔ  .ٛ
 كتاب "األدب اجلاىلي" ٕٜٚٔ  .ٜ

                                                           
 ٖٓٔص. طو حسني، وديع فلسطني، ٖٙ
 ٙٔٔ - ٗٔٔص.  طو حسني،وديع فلسطني، ٖٚ



 اجلزء األول من "األايم" ٜٕٜٔ  .ٓٔ
كتاب "على ىامش السرية" و كتاب "يف  ٖٖٜٔ  .ٔٔ

 الصيف"
 رواية "دعاء الكروان" ٖٜٗٔ  .ٕٔ
كتاب كتاب "من بعيد" و كتاب "أديب" و   ٖٜ٘ٔ  .ٖٔ

"احلياة األدبية يف جزيرة العرب" و كتاب "مع أيب 
العالء ادلعري يف سجنو" و ترمجة "أندروماك" 

 لرسني
 كتاب "من حديث الشعر والنثر" ٖٜٙٔ  .ٗٔ
مع توفيق احلكيم كتاب "القصر ادلسحور" و   ٖٜٚٔ  .٘ٔ

 كتاب "مع ادلتنيب"
 ترمجة "األدب التمثيلي اليوانين" لسوفوكاليس ٜٖٜٔ  .ٙٔ
 كتاب "حلظات" ٕٜٗٔ  .ٚٔ
 كتاب "صوت ابريس" و كتاب "أحالم شهرزاد" ٖٜٗٔ  .ٛٔ
 كتاب "شجرة البؤس" ٜٗٗٔ  .ٜٔ
كتاب "جنة الشوك" و كتاب "فصول من األدب  ٜ٘ٗٔ  .ٕٓ

 و النقد" و كتاب "صوت أيب العالء"
كتاب "عثمان" و ترمجة "زاديج" لفلتري و ترمجة  ٜٚٗٔ  .ٕٔ

"أديب" "أبطال األساطري اليواننية" جلديد و ترمجة 
 لسوفوكليس

كتاب "رحلة الربيع" و كتاب "ادلعذبون يف  ٜٛٗٔ  .ٕٕ
 األرض"

 كتاب "مرآة الضمري احلديث" ٜٜٗٔ  .ٖٕ



 كتاب "الوعد احلق" و كتاب "جنة احليوان" ٜٓ٘ٔ  .ٕٗ
 كتاب "احلب الضائع" ٜٔ٘ٔ  .ٕ٘
كتاب "من ىناك" و كتاب "ألوان" و كتاب "بني  ٕٜ٘ٔ  .ٕٙ

 بني"
 كتاب "وبنوه" ٖٜ٘ٔ  .ٕٚ
كتاب "شرح لزوم ما ال يلزم" أليب العالء و كتاب  ٜ٘٘ٔ  .ٕٛ

 "خصام و نقد"
 كتاب "نقد واصالح" ٜٙ٘ٔ  .ٜٕ
 كتاب "من ادبنا ادلعاصر" ٜٛ٘ٔ  .ٖٓ
كتاب "مرآة اإلسالم" و كتاب "من لغو الصيف"  ٜٜ٘ٔ  .ٖٔ

 و كتاب "التمثيل الغريب" و كتاب "أحاديث"
 كتاب "الشيخان" ٜٓٙٔ  .ٕٖ
 جد الشتاء"كتاب "من لغو الصيف إىل  ٜٔٙٔ  .ٖٖ
 كتاب "خواطر" ٜ٘ٙٔ  .ٖٗ
 كتاب "كلمات" ٜٚٙٔ  .ٖ٘
 كتاب "ما وراء النهر" ٜ٘ٚٔ  .ٖٙ
 كتاب "تقليد و ذبديد" ٜٛٚٔ  .ٖٚ
 كتاب "كتب و مؤلفون" ٜٓٛٔ  .ٖٛ
 كتاب "الشاطئ اآلخر" ٜٜٓٔ  .ٜٖ

 

 سلتصر القصة القصرية راعي الغنم .2

اليت بلغ عمرىا حكت القصة القصرية راعي الغنم عن خدجية )اهنع هللا يضر( الثيب 
أربعون عاما اليت ربّب الفىت دمحما وىو يف اخلامسة والعشرين من عمره. اشتهر دمحم أبنّو 



فىت قريش مولع ابلعزلة مبتعد عن ساحة ادليسر واحلفلة ادلسكرة ادلليئة ابدلعاصي يف 
عصره. و بذلك كان قريش على ثقة أبن دمحما رجل غري عاد وسيصبح يف ادلستقبل رجال 

يما. اىتمت خدجية اىتماما وفريا بتطور حياة دمحم، دبا يف ذلك قصة غريبة عن دمحم عظ
اليت انتشرت بني قريش. ومع ذلك، خدجية مل تقابل ىذه القصة على الفور و ال تنساىا 
بسرعة. ولكن، مجعتها وفكرهتا حىت يفنت عليو قلبها رويدا رويدا. و ىناك قصة أخرى 

ا ألهنا تعًتض إعًتاضا على شخصية دمحم. من خالل السمع من دمحم وىي غري واثقة هب
 إىل تلك القصص يزداد حبها إىل دمحم.

تزداد زلبة خدجية إىل دمحم يوما بعد يوم و يشتاق قلبها اىل مصادفتو واحملادثة 
معو. ولكن مل يقع ذلك أبدا ألن ىناك أمورا تسد مصادفتهما، وخاصة إختالفهما يف 

دجية من النساء النجيبة والثرية، وأما دمحم فهو راعي الغنم الفقري. الثروات واالموال. خ
ومهما يكون كذلك خيطر يف ابل خدجية ادلدح والثناء على دمحم ادلعروف من بني قريش 

 ابألمني.
خدجية غري قادرة على ربمل ىّيجان القلب حىت تستدعي سائر نساءىا يوما 

متبادلة غري صفر اليدين. ألهنا على رغم من  ما تستشريىّن، حىت يدعْمنيها لتكون حّبها
مجاذلا وثرواهتا فإهنا عجوزة كبري السن لشاّب مثلو. وذلك أدركتو خدجية حىت تشتكي  

 كثريا إىل نساءىا.
مل تقبل النساء شكاوى خدجية بل يسّلينها ويشجعنها أبن احلب اليتعارف 

أن يرفض حّب خدجية ألهنا ابلسن و ادلنصب. وىّن يزعمن أّن دمحم شاب فقري الديكن 
ثرية ويتنافس عليها كبار قريش. انزعجت خدجية اهتام نساءىا ألهنّن مل يفهمن ما يف 
قلبها وىو أّن دمحم كان حبيبها الذي ال يبهر من الثروات. وحبس مثل ىذا الشعور 
ابحلب إىل أن تغادر العري من التجار إىل أرض شام. عندما جهزت خدخية البضائع و 

 ع احملتاجون الفقراء لنقلها وبيعها، فضال عن مراقبتها.يتطو 



مل تسمح خدجية ألحد منهم لبيع بضائعها، ولكن اخليار متجو إىل دمحم فحسب 
دون أن تتشاور مع أحد، أرسلت خدجية ساعيا إىل أيب طالب عّم دمحم وعرضت ذبارهتا 

ن األوان إلطالق دمحم إىل ابن أخيو الذي كان ينشأ كبريا. و شعر أبو طالب أنو قد حا
للذىاب مع العري. ولكن ادلخاوف من تشويش اليهود و النصارى جعلتو يًتدد. ويف 

 النهاية، فتح هللا قلب أيب طالب لتلبية ذلك العرض.
يف صباح اليوم ذلك العري مستعد للرحلة. وكان دمحم مستعدا كّل اإلستعداد منذ 

وصى عمومة دمحم يف مجيع أعضاء العري أن السحر رافقو أحد خادم خدجية امسو ميسرة. أ
حيفظ دمحما من تشويش السفر وكانوا يقبلون تلك الوصية بكل سرور ويستعدون حلماية 

 دمحم.
يف أثناء السفر كان ميسرة حيفظ دمحما ويقدم كل حاجتو وكان ميسرة يهتم 

يل دبحمد الذي ال يشعر ابلتعب يف سفره خبالف الصحاب األخرين. يف إحدى الليا
انتهى ميسرة من إعداد السرير حملمد، سهر ميسرة والحظ دمحما والينام وجيلس دون أّي 
حركة. ويرفع رأسو إىل السماء كأنو يفكر عن شئ ذي أمهية شديدة. كلما يقًتب من 
دمحم ليعرف حالتو، يًتاجع وخياف أن يكّلمو أو يوسوس ىدؤه. و بعد مدة طويلة يسألو 

نام؟" فأجاب دمحم أبنو سيسًتيح عند احلاجة وال جيرب نفسو ميسرة : "أال تريد أن ت
للراحة. وعندما يستعد ميسرة للنوم ويبدأ ابلنعاس، ففجأة يسمع إىل زلادثة غريبة مل 
يسمعها من قبل ومل يتوقع أن يسمع مثلها. وحيسب أنو زلادثة بني القمر الساطع 

النعاس إلعجابو بتلك احلديثة.  واألرض ادلظلمة، وبدأ ميسرة يهتمها جيدا و يذىب منو
بعد أن مسع تلك احلديثة، يتفكر بدقة وديأل قلبو ابخلوف والدىشة. أنو مل يسمع ذكر 

 امسو دمحم ولكنو يتيقن أبن ادلقصود يف احملادثة ىو دمحم.
يف صباح التايل عندما تستمر العري السفر مل ربكي ميسرة ماحدث يف البارحة 

يف الطريق الحظ أن دمحما أكثر نشاطا اليبدو أنو كان قليل إىل أصحابو يف السفر. و 
ُسهم. و يتأسف ميسرة  فُّ النوم وعندما بدأت الشمس ترتفع شعر العري ابلتعب وضاق ت ين ي



على دمحم من شّدة حرارة الشمس حىت يقّرب مجالو من دمحم. ومع ذلك يدىش ميسرة ما 
من حرارة الشمس. وكان دمحم حدث حيث رأى دمحم حيميو الرجالن بيمينو و يساره 

اليشعر ابالصلعاز حبضور الرجلني، بل أنو يبتسم وال يشعر ابلتعب. ويستغرب ميسرة 
وحياول أن يقًتب العري األخر و يسأل عن ما يشاىده يف نفس دمحم. فأجاب العري أن 

 دمحما كان رشيقا جدا ولكن يف هناية سوف يشعر ابلتعب كما يشعرون، واليذكر العري يف
ين حيميان دمحما. اليقتنع من تلك اإلجابة، حىت يسأل ميسرة األمر إىل  حضور الظلني الذي
دمحم، فأجاب أنو مل يكن متعبا وال حارّا. وكلما أراد ميسرة أن يسأل عن حضور الظلني 
جبنبيو، كادت أن يقفل لسانو. وبدأ ميسرة يدرك أنو ىو نفسو الذي يرى حضور الظلني. 

 سو وال جيرء أن حيكي ما شاىده إىل غريه.وشك ميسرة يف نف
ودلا وصلت العري بصرى سأل ميسرة أن أيذن لو يف أن يلتقي راىبا، ودلا وصل 
ميسرة إىل الراىب، سأل الراىب عن الرجل الذي كان معو، وعندما ذكر ميسرة إسم 

ذه ذلك الرجل، سأل "أيف عينيو محرة؟" فأصدقو ميسرة. فقال الراىب أنو سيكون نيب ى
األمة. فزاد استغراب ميسرة جبواب الراىب. مث سألو مرّة أخرى "كيف يعرف أن دمحما 
نيب؟" فأجاب الراىب أن دمحما جلس ربت الشجرة، وما الراىب وال ميسرة يستطيع أن 
ينظر تلك الشجرة ابلقرب منها، حىت أمر الراىب ميسرة أن يزوره مرة أخرى بعد اإلنتهاء 

على أن حول ذلك ادلكان ال يوجد أي شجرة. بعد مساع قول  من التجارة لإلستدالل
الراىب ابدلوافقة مع ما أخربه اإلصليل عن عالمة نبّوة دمحم، فحكى ميسرة كل ما حدث 
يف أثناء الطريق على دمحم، فرّد الراىب، أن ميسرة لن يستطيع أن خيرب بشيء من دمحم ألن 

مع الراىب عاد ميسرة إىل دمحم ليستمر  هللا وحده ىو الذي سيخربه بذلك. بعد اللقاء
التجارة. وبعد التجارة عاد ميسرة إىل ادلكان الذي كان جيلس فيو دمحم لإلستدالل على 
الربىان الذي قال لو راىب. فما وجدىا ميسرة، حىت صّدق ما كان يقولو الراىب أن 

 حول ذلك ادلكان ال يوجد أّي شجرة.



كة، ففرح أبو طالب وخدجية بذلك. فاستقبل وصل اخلرب عن عودة العري إىل ادل
أبو طالب العري ودمحما، وكان أبو طالب ال يبايل شدة حرارة اجلوِّ واستهزاء قريش. وأما 

 خدجية فال تستقبل العري ألنو ليس من وظيفة النساء. ولكن نساءىا عرفن بقلق خدجية.
ا دلشاىدة ما عند رليء دمحم إلخبار نتائج التجارة، صرخت خدجية إىل نسائه

حيدث على دمحم. ىّن شاىدن دمحما أظلو الظالن ال ديشيان األرض ويطرين على اجلّو، 
وفضال إىل ذلك يتألأل وجو دمحم فدىشت النساء دبا يشاىدنو. وبعد اإلنتهاء من إخبار 

 نتائج التجارة عاد دمحم إىل القرية.
ق مسعت خدجية بعد عودة دمحم، حكت ميسرة ما حدث على نفسو أثناء الطري

سة، وما كانت تسمع القصة ادلفّرحة من قبل كما حكتها من قبل. ما  تلك القصة متحمِّّ
أسعد خدجية اليوم أتلق وجهها فازداد مجاذلا، وذلك جيعل ميسرة مدىشة. أمسكت 
خدجية نفسها وأسّرت زبطيطها. بعد إنتهاء قصة ميسرة أمرت خدجية دبيسرة ليذىب إىل 

ت ورقة ليذىب إىل خدجية ألجل توزيع بعض أرابح ذبارهتا للفقراء ورقة بن نوفل وأمر 
 وادلساكني.

كان ورقة بن نوفل رجل شجاعا وصادقا وذكيا. كثريا ما يتبع تطور قريش، 
هنوض والقبائل جبوار مكة وسكوهتا. ولكنو بعض مفكري مكة أنكر العادة اجلاىلية 

حابو وافقوا لًتك العمليات اجلاىلية وفسادىا، مثل عبادة األواثن حول الكعبة. ىو وأص
وحبث عن منهج احلياة الذي يليق العقل السليمة. بعد أن حفظ ورقة اإلصليل، قّرر على 
العودة إىل مكة. سكن ورقة دبكة متديّنا ابلدين اجلديد، ما كان يزعج قريشا وال يشعر 

اكل االجتماعيّة ابإلنزعاج. وعرف ذلك قريش وشرّفو ويطلبون منو ادلساعدات حلل ادلش
والدينية، بل يف اختالف اآلراء كانت حجتو مفضلة على غريىا. فال عجب بذلك حىت 
أردت خدجية أن تناقس معو، السيما عن النباء بنبّوة دمحم ادلكتوبة يف اإلصليل، وال أحد 
يف مكة يستطيع قراءة اإلصليل سوى ورقة. وابإلضافة إىل ذلك أرادت خدجية أن تستشري 



طبية دمحم وازباذه منو ع ن أملو يف زواج دمحم، و قد عرف ورقة ذلك األمر، ودعمها يعين خِّ
 رفيق حياهتا.
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