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 كلمة  الشكر 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 القرآف، اللغة العربية لغة كجعل البياف كعلمو اإلنساف خلق الذم احلمدهلل
الذين  آلو كأصحابو كعلى سلماهلل عليو  كالصبلة كالسبلـ على سيدنا زلمد صلى

 يف سبيل اهلل.  جياىدكف

وجيزة الذم تأليف ىذه الرسالة ال كتوفيقو من بإذف اهلل الباحث كقدانتهى
ادلواد الدراسية  احلكومية كمادة من جامعة الرانَتل اإلسبلميةكلية األداب بيقدمها 

 اب. يف علـو اآلد S.Humادلقررة على  الطلبة  للحصوؿ  على  شهادة  

كقد اختار الباحث "اإلنسانية ىف ركاية "عذراء جاكرتا" لنجيب الكيبلين" دراسة 
 ٖتليلية اإلنسانية، موضوعا ذلذه الرسالة. 

بُت اللذين قد  كيف ىذه الفرصة السعيدة  يقدـ الباحث الشكر لوالديو احملبو
مها أحسن الثواب يف الدنيا  نافعا لعل اهلل جيزم و هتذيبابا ربياه تربية حسنة كىذ

الدكتور شريف الدين كاآلخرة، كالينسى أف يشكر لفضيلة ادلشرفُت مها 
لذاف قدبذال جهودمها كأنفقا أكقاهتما يف إشراؼ ل، االماجستير وسوريا الماجستير



 
 

الباحث على اعداد ىذه الرسالة  إشرافا جيدا  كامبل، لعل اهلل  أف يباركهما 
  كجيزيهما جزاء حسنا.

كيقدـ الباحث الشكر لعميد كلية اآلداب، رئس قسم اآلداب العرىب 
 دلوظفى ادلكتبة ّتامعة الرانَتم الذين قد ساعدكه بإعارة الكتب ك األساتذة كجلميع

 احملتاج  إليها يف كتابة ىذه  الرسالة. 

كيف ىذه الرسالة يرجو الباحث من القارئُت نقدا بنائيا كإصبلحا نافعا 
خاصة كللقارئُت  لباحثاعسى اهلل أف جيعلها نافعة الرسالة، كأخَتا إلكماؿ ىذه 

عامة. حسبنا اهلل كنعم الوكيل نعم ادلوُف كنعم النصَت كالحوال كالقوة إال باهلل العلى 
 العظيم كاحلمد هلل رب العادلُت. 
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. كاف موضوع ىذه الرسالة ىي اإلنسانية ىف ركاية "عذراء جاكرتا" لنجيب الكيبلين

كأّما منهج البحث الذم استخدمو الباحث يف ىذه الركاية فهو منهج الوصف 
 Abraham)أبراىاـ ماسلواإلنسانية  كأّما ادلنهج ادلستخدـ فهو نظريّة .التحليلي

Maslow)  :ما ىي النظرية عناصر اإلنسانية. كيبحث الباحث ىذه الرسالة ىي
يتحدث صليب   اإلنسانية ادلتضمنة ىف ركاية "عذراء جاكرتا" لنجيب الكيبلين؟"

 كأما ـ.8263الكيبلين يف ىذه الركاية عن تاريح السياسية اإلندكنسية ىف السنة 
اإلنسانية كمن نتائج طريقة البحث ىذه الرسالة ىي بطريقة كصفية التحليلية 

منها: النظرية اإلنسانية ادلتضمنة ىف ركاية "عذراء البحث الذم حصلعليو الباحث 
جاكرتا" لنجيب الكيبلين ىي احلاجات الفسيوجلية، احلاجات لؤلمن، احلاجات 

 احلاجات تقدير، كاحلاجات تأكيد الذايت. احلب كاالنتماء )احلاجات اإلجتماعية(، 
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Skripsi ini berjudul “Teori Humanisme dalam Novel “Gadis Jakarta” Karya Najib 

Khailani  . Teknik analisa yang digunakan adalah metode deskripsi analisis dengan 

cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana 

adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau 

generasi. Dan metode teori yang digunakan adalah teori humanisme (Abraham 

maslow) unsur-unsur kebutuhan manusia. Rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah apa saja Teori humanisme yang terkandung di dalam Novel “Gadis Jakarta” 

karya Najib Khailani?. Novel  ini menceritakan tentang kondisi sejarah politik di 

Indonesia pada tahun 1965.  Adapun teori yang digunakan dalam skripsi ini yaitu 

Analisis Humanisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Teori Humanisme yang 

terkandung di dalam Novel “Gadis Jakarta” karya Najib Khailani ini meliputi: unsur 

Humanisme kebutuhan Fisiologi, Kebutuhan rasa Aman, Kebutuhan dicintai dan 

disayangi, kebutuhan harga diri dan kebutuhan terhadap aktualisasi diri.  



 

 الباب األول
 مقدمة
 

 خلفية البحث .أ 
اإلنسانية ىي تيار اليت هتدؼ إُف حياء الشعور باإلنسانية كجعل حياة 

حركة هبدؼ تعزيز كرامة اإلنساف.  اجتماعية أفضل. إصطبلحا اإلنسانية ىي 
كما التفكَت األخبلقي الذم تتمسك اإلنساف. كتؤكد إنسانية ككرامة كدكر 
كاحلقوؽ. ككفقا لئلنسانية، كالبشر لديها موقف خاص كيفعل أكثر من غَتىا 
ألف لديهم كائنات ركحية. اإلنسانية كتيار فلسفي يضع "احلرية" من الرجل، 

 8لعمل. العمل من النظرية إلنسانية ٖتاكؿ انسانة البشر.كالتفكَت، كالتمثيل كا
ظهرت أشكاؿ اإلنسانية الواردة صورة من النفس البشرية كأنو من 
ادلمكن جلعل تعريف لئلنساف. انو من الصعب قبوؿ التعريف ادلنطقي كادلثاِف 
لئلنساف ألهنا سوؼ تسبب تعريفات سلتلفة من النهج العلمي، كالفلسفة أك 

 يستخدـ كقوة توازف.الدين 
كتعريف اإلنسانية ىي ادلخلوؽ الذم ال يفكر كيتصرؼ بصورة رلردة 

جتماعية كاألسطورية كلكن تعًتؼ كالتعًتؼ لو الرغم الشخصية اخلاصة اإل
 2.نفسو كقوة للمشاركة يف قواة الشاملة ىو اذلرمي، االشًتاكي، رمزية كأخبلقية

                                                           
1.

 /https://ar.wikipedia.org/wikiفلسفة_انسانية  

ST.OziasFernandes, Humanisme: Citra ManusiaBudayaTimurdan Barat. Hal. 22 .
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التارخيي كحىت ىذه العصور   ادلفهـو اإلنسانية من رلموعة من ادلاضي
كثَت من األحياف يتغَت. ىذا التغيَت ال ديكن فصلها عن حالة اإلنساف أف تتغَت 

 5دائما كفقا جملموعة التارخيي.
باعتبارىا كاحدة تعاين من كضع العناصر اإلنسانية من خبلؿ األدب. 

(. األدب يعرض Supardi Djono Darmonoْتسب سوباردم جوكو درمونوا )
رة من احلياة. األدب يف اجملتمع لديو عبلقة كثيقة جدا، كحيث اجملتمع ىو صو 

 مصدر إذلاـ للمؤلف لكتابة األدب.
كإحدل الركية اليت كتبها صليب الكيبلين ىي ركاية "عذراء اجلاكرتا" 

ـ، كتتحدث أيضا عن 8263تتحدث عن حالة السياسة االندكنيسيا يف العصر 
إلطبلؽ أهبا كحبيبها الذم اعتقل باحلزب ألهنما  بنت ادلاشومي مناضلة بنفسها

( على PKIذلك العصر. توُّف األمر احلزب ) ضد من الفلسفة احلزب الزعيم يف
السياسة االندكنيسيا كيتناكؿ على متنوعة الطرؽ ليحاصل إتاىهم. الزعيم كىو 

كىي عميد احلزب كجّده على فلسفتو مغلوبان بالفتاة ضّده يف الفكرية كالفلسفة 
فاطمة. ألف الزعيم متهور باستخداـ متنوعة الطرؽ يف اخلطف كسجن األب 

 كحبيب فاطمة.
كىذه الركاية ىي الركاية التارخيية ألهنا الكاتب يتحدث عن الدكر اُف 

. كالكاتب باستعمالة PKIاجلولة السياسة اليت قد كتب يف ىذه الركاية ىي ثورة 
  4يف ىذه الركاية. الرموز ادلكتوبة لقوة الفكرة احلكاية

                                                           

A.Mangun Hardjana, Isme-isme dalam Etika dari sejarah A sampai  Z , yokjakarta,
3
         

PustakaFilsafat, 1997. Hal. 93 
4
 م(،1772وت: مؤسسة كتاب اخملتار، ، بي جكراتعذراء جنيب اللكيالين، .  



 

 
 

كإختار الباحث ىذه الركاية  ألهنا ركاية الوحيدة كتب صليب الكيبلين 
عن حاؿ اندكنيسيا. يف ىذه الركاية ىناؾ نظرية اإلنسانية كيوجاد ضلموف ك 
يضلم. التقارب اإليديولوجي بُت إندكنيسيا كمصر اليت أذلمت الكاتب، كما 

إلخواف مسلم يف مصر. كيريد البحث التقارب اإليديولوجي ماشومي جلماعة ا
 أف يبحث ىذه الركاية "عذراء جاكرتا" لنجيب الكيبلين بالنظريّة اإلنسانية.

 
 مشكلة البحث .ب 

 كيركز الباحث يف ىذه مشكلة البحث إُف نقطتُت:
ما ىي النظرية اإلنسانية ادلتضمنة ىف ركاية "عذراء جاكرتا"  .8

 لنجيب الكيبلين؟
 ركاية "عذراء جاكرتا" لنجيب الكيبلين؟ ما العناصر اإلنسانية ىف .2
 

 أغراض البحث .ج 
كيف ىذا النقطتُت يريد الباحث أف يقدـ كيوضح األغراض من ىذا 

 :البحث
دلعرفة النظرية اإلنسانية ادلتضمنة ىف ركاية "عذراء جاكرتا" لنجيب  .8

 الكيبلين.
دلعرفة العناصر اإلنسانية ىف ركاية "عذراء جاكرتا" لنجيب  .2

 الكيبلين.
 
 



 

 
 

 معاني المصطلحات .د 
قبل يركز الباحث من ادلوضوع أرد الباحث أف يشرح كيوضح من عدد 

 ادلعاين ادلصطلحات يف ىذا الّتحليل. التاِف:
 اإلنسانية  .8

مصدر اسم اإلنسانية ىي من كلمة إنساف ٔتعٌت البشرية. كإهنا 
اجلنس ِصناِعي تتكاثف اجلهود العلمية خلدمة اإلنسانية: البشرية، أم خلدمة 

البشرم. كأما اإلنسانية من ناحية اللغة اإلصلليزية ىي ىيومانيس 
(Humanism.)3 رلموعة من كجهات  كاإلنسانية إصطبلحا ىي

اإلنساف، سواء كاف  ككفاءة اليت تركز على قيمة كاألخبلقية الفلسفية النظر
ب أك فردان أك مجاعة، كتفضل عمومان التفكَت العقبلنية، التجريبية على ادلذاى

 6العقائد الثابتة.
 روايـة .2

 2ركاية لغة رَكل _ يرِكل _ ارك _ ركاية_ فهو راٍك كادلفعوؿ مركّم.
كأما ركاية اصطبلحا: الركاية ىي سرد قصصي نثرم طويل يصور شخصيات 

 1فردية من خبلؿ سلسلة من االحداث كاالفعاؿ كادلشاىد.
 عذراء الجاكرتا .5

كتبها صليب الكيبلين تتحدث عن "عذراء اجلاكرتا" ىو الركايات اليت  
كتتحدث أيضا عن بنت  ـ،8263حالة السياسة االندكنيسيا يف العصر 

                                                           
 

5
. , 2002. Arko. Hal: 177Inggris Bahasa KamusAbdullah,  
6
 2286/  4/  82 بتارخ كيكيبيديا موقع العادلية ادلوسوعة.  
 763. ص. 1ه. ط:  1467 معجم اللغة العربية املعارصة.أ محد خمتار معر  7.

.
  176تونس ص. -طبع ابلتعاضية للطباعة والنرش ال دبيةمعجم املصطلحات ابراهمي فتحي  8



 

 
 

ادلاشومي مناضلة بنفسها إلطبلؽ أهبا كحبيبها الذاف اعتقل باحلزب ألهنما 
ركاية عذراء جاكرتا  ضد من الفلسفة احلزب الزعيم عند ذلك العصر.

 ـ. 2285ق/ 8454لعاـ لنجيب الكيبلين الطبعة األكُف للناشر ا
 

 منهج البحث .ه 
أما منهج البحث الذل يستخدمو الباحث ىف كتابة ىذا البحث فهو 
منهج الوصفية التحليلية اإلنسانية، كأيضا ىف كيفية كتابة ىذه الرسالة فتعتمد 
الباحث الكتاب الذم قرره قسم اللغة العربية كأدهبا، بكلية اآلداب جامعة 

 احلكومية  دار السبلـ.الرانرم اإلسبلمية 
 

“Pedomam Penulisan Skripsi Jurusan Bahasa Dan Sastra Arab Fakultas Adab Dan 

Humaniora UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh,Tahun 2014”



 

 
 

 الباب الثاني
 

 "عذراء جاكرتا"ترجمة نجيب الكيالني ولمحة عامة عن رواية 
 حياته ونشأته . أ

 يف قرية الكيبلين عبد اللطيف بنإبراىيم  بن الكيبلينبن  صليبكلد 
ككاف يف  ،مجهورية مصر العربية فظات إحدل زلا ،الغربية ةفظ ( يف زلاشرشابو)

رة  سأ رة الكيبلينسكأـ. 8258يونيو سنة  ق/8532 عاــر احملشهر يف  ذلك
 .يعمل ىف الزراعة كالدهكبَتة تقطن )شرشابة( كبعض القرل احمليطة هبا، ككاف 

ىم  ىم: صليب كىو أكرب كثبلثة أبناء ،كيعمل أشرتو ادلكونة منو كمن زكجتو
 2سنا، كأمُت، كزلمد.

كىف ىذه ادلرحلة  تعلم بادلدرسة األكلية الوحيدة بالقرية، ككاف التعليم فيها 
على أمره، كىكذا  عنها من أبناء القرية تفرض الغراماتحلف تإلزاميا كمن ي

 ،صباحاظ اآليات من القرآف يفمكتبت ٖت "بالكتاب"، أم أصبحت مربطا
سة األكلية ظهرا، كال يفصل بينهما سول كقت قصَت يكفي بالكاد دلدر اكب

 اإلرسالية مدرسة مث األكلية بادلدرسة كالتحق82.لتناكؿ طعاـ الغذاء بادلنزؿ 
 التحق كأخَتنا طنطا مدينة يف الثانوية قضى مث سنباط بقرية اإلبتدائية األمريكية

( امتياز طبيب) بوظيفة عمل ٗترجو كبعد ـ، 8238 عاـ رةلقاى با الطب بكلية
 بقريتو شلارسنا طبيبنا مث ـ، 8268 عاـ جليزة با( ادلصريُت أـ) مستشفى يف
                           كادلواصبلت، النقل كزارة يف ليعمل انتقل مث( شرشابة)

                                                           
9

إبن سعود اإلسبلمية، جامعة االماـ زلمد .. )مكةاالٕتاه اإلسبلمي يف أعماؿ صليب الكيبلين القصصيةلعريٍت، عبد اهلل بن صاٌف. ا. 
 88ـ(،ص: 8212

10
 84ـ، اجلزء األكؿ ، ص: 8215ادلختار( ، ، )القاىرة :  كتاب  مذكرات الدكتور صليب الكيبلىنصليب الكيبلىن، . 



 

 
 

 الكويت دكلة إُف سافر مث احلديدية، السكك هبيئة الطيب القسم يف عملو كتسلم
 مارس شهر من كالثبلثُت احلادم ليـوا يف ذالكل ك ىناؾ، طبيبنا ليعمل) 
 من يقرب ما هبا قضى ك العربية، اإلمارات دكلة إُف منها انتقل مث( ـ 8261)
 .عاما( عشر ستة)

 شقيقة" شاىُت كردية" اإلسبلمّية األديّبة من 8262 عاـ الكيبلين تزكج
 جبلؿ، الدكتور ىم ذكور بثبلثة كرزؽ" شاىُت نفيسة" ادلصرية اإلذاعية األديبة

 88.عزة. د ىي كاحدة بأثٌت رزؽ كما احملامي كزلمود حساـ، كادلهندس
ذىب ألداء )لنجيب الكيبلين( خاؿ يدعى )احلاج زلمد الشافعي( 

فريضة احلج كحينما كصل األماكن ادلقدس، درس العقيدة السلفية اليت كاف 
يدعو ذلا اإلماـ )زلمد بن عبد الوىاب( رمحو اهلل، فأعجب هبا إُف الدرجة اليت 
آثر معها البقاء يف الببلد السعودية، كعدـ الرجوع إُف ادلصر، لكن أسرة 

أعيد إُف قريتو، بعد أف بقي يف  الكيبلين بذلت جهودىا لدل السلطات، حىت
 الديار ادلقدس سنة، أك أقل قليبل.

كحُت عاد إُف قريتو، )شرشابة( سعى إُف ىدـ األضرحة، كفضح مّدعي 
الكرامات، كتتبع ٕتار ادلخدرات، كإخبار السلطات عنهم، إُف غَت ذلك من 

و، كنعمتو األمور اليت آمن هبا. فقد دعت تصرفاتو تلك إُف زلاربة أىل القرية ل
باجلنوف كالطيش، لكن ذلك َف لكن ليفت يف عضده. ككاف متحمسان لدعوة 
اإلخواف، كمشًتكان ٔتجلتهم اليت كانوا يصدركهنا، كعندما كاف حيضرىا لو 
)صليب( من موزع الصحف، كاف يدعوه إُف قراءهتا، مث حيدثو عن كثَت من 

ثَت من أمور احلياة كلذا القضايا اإلسبلمية، كيشرح لو كجهة نظر اإلسبلـ يف ك
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 2-1.  ص:الرسالة. ىَتم فوركانطو صديق. 



 

 
 

يعده )صليب( أحد شيوخو الذين تأثر هبم كعن طريقة رغب يف اإلخواف 
 ادلسلمُت كأجب دعوهتم.

كانت األمة اإلسبلمية ٘تر ٔترحلة حامسة من تارخيها فما زاؿ العاَف   
يضمد جراحو عقب احلرب العادلية الثانية، ككثَت من الببلد اإلسبلمية قد 

ن اإلستعمار، زكانت اصللًتا ٖتتل مصر، ككاف الوضع يف استقلت حديثان ع
فلسطُت متأزما، ككانت ىنالك ىجرات يهودية إُف فلسطُت، كعمليات فدائية 

 يقـو هبا الشباب ادلسلم.
ككانت ىنالك ٕتمعات، كأحزاب رمسية، كتظاىرات، كمعسكرات 

، كادلؤ٘ترات للفدائيُت يف حـر اجلماعة، كقد شارؾ )صليب( يف األنشطة اخلطابية
 اليت يعقدىا اإلخواف ادلسلموف، شأهنم كشأف غَتىم من التجمعات األخرل.

كقد دخل )صليب الكيبلين( السجن، مع مجاعة اإلخواف، الذين زج هبم 
ـ. كصدر عليو حكم بالسجن عشر  8222 / 1/2يف السجوف احلربية يف 

 (.8232 -ق  8522سنوات إال أنو أفرج عنو يف أكاخر عاـ )
 8263 -ق 8513كَف يلبث إال بضع سنوات حىت أعيد إليو يف عاـ )

ـ( فأفرج عنو.  8262 -ق 8512ـ( كبقي سجينا حىت حدثت نكبة حزيراف )
كبذا يكوف قد قضى يف السجن ثبلث سنوات يف ادلرة األكُف كسنة ك بضعة 

 أشهر يف ادلرة الثانية.
اتو كقد تركت أثرا كتعد ٕتربة السجن أقسى التجارب اليت مرت بو يف حي

عميقا لديو، بدا ذلك كاضحا يف نتاجو الشعرم، كالقصصي، شلا سنفصلو يف 
 82موضعو من ىذا البحث.
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 83-84ص: واإلسبلميٕتاه اإلكتور عبدهلل بن صاٌف العريب. الد.  



 

 
 

 ق 3/82/8483  إلثنُت يوما القاىرة يف الكيبلين صليب الدكتور توىف
 بالرياض التخصصي فيصل ادللك مشتشفى يف عوًف ك بو، أَف شديد مريد بعد
 يف ركو مبا جهود من قدـ ما على جلزاء خَتا كجزاه كأسعة، رمحة اهلل رمحو

 85.اإلسبلـ األداب
 

 حياته اآلدبيةب. 
ظهرت بوادر موىبتو الشعرية يف أكاخر دراستو االبتدائية ككانت 

ـ عن فلسطُت، منفعبل  8241أكُف قصائده بُت أيدينا، اليت نشرىا عاـ 
ادلتطوعُت، ٕتوب بأحداث تلك الفًتة، يقوؿ: )عندما رأيت أفواج 

شوارع طنطا كىم يرددكف ىتافاهتم قبل سفرىم للجهاد يف أرض 
 84فلسطُت، كعندما رأيت الصداـ ادلركع بينهم كبُت حكاـ تلك الفًتة(.

َف يعرؼ اليأس طريقا لقلب الكيبلين فاستغل فًتة كجوده 
بالسجن فنظم عدد من القصائد حىت أصدر ديوانو األكؿ أغاين الغرباء 

سجن ترامي دلسامعو أنباء عن مسابقة تقيمها كزارة الثقافة كيف ال
كاإلرشاد )كزارة الًتبية حالينا( فكتب ركايتو األكُف كاألقرب لقلبو الطريق 
الطويل كاليت جعل أحداثها تدكر يف قرية مصرية فيقوؿ الكيبلين عنها: 

يقر استطعت ْتمد اهلل إصلاز الركاية يف فًتة ال تزيد عن ثبلثة أسابيع ك 
الكيبلين. كانت بداييت احلقيقية مع القصة بركاية الطريق الطويل كذلك 

                                                           
13
 82ص: .نفس ادلرجع .

 www.ikhwanwiki.com/index.php?title/ . صليب_الكيبلين84



 

 
 

بدكف معرفيت بادلذاىب األدبية ككانت الركاية تلك أكُف البشائر كليس 
، مث  8232آخرىا فقد حصلت على اجلائزة األكُف يف ادلسابقة عاـ 

ـ بعد أف قدمها الوزير "فتحي  8232قررت على طلبة الثانوية عاـ 
ضواف"، كمن الطريف أف إدارة السجن مسحت لنجيب باخلركج لبضع ر 

 ساعات لتسلم جائزتو مث يعود أدراجو للسجن مرة أخرل.
ككاف من أىم إصلازاتو: الدعوة إُف قياـ أدب إسبلمي منذ أكاخر 
اخلمسينيات، يف إطار من اإلدراؾ الواعي، كالفهم ادلستنَت، دلاىية ىذا 

لبناءة، يف خدمة األمة اإلسبلمية كالعاَف أمجع، األدب كرسالتو كأىدافو ا
دكف تعصب أك مجود، مع احلفاظ على القيم اجلمالية كاإلنسانية 

 الصحيحة.
يقوؿ زلمد شاىُت: "جاءت مؤلّفاتو اليت بلغت ضلو سبعُت كتابان 
يف غاية اإلتقاف الفٍت كاألديب، ككجدت ىذه ادلؤلّفات قبوالن عند القارئ 

 83ُف العديد من اللغات.العريب كترمجت إ
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 ادلرجغ السابق. 



 

 
 

 مؤلفاته . ج
 الكيبلين صليب الدكتور ركايات بأمساء عرضا يلي فيما الباحث  قدـكسي

 :ة أنواعثبلثفمؤلفاتو تنقسم إُف  ،منها ادلوجود إُف كنشَت القصَتة كقصة
 :الرواياتأوال: 
 التي تمت دراستها وتحليها: الروايات . أ

 أرض األنبياء .8
 حكاية جاد اهلل   .2
 محامة سبلـ   .5
 ـ 8228دـ لفطَت صهيوف   .4
 ـ8263الذين حيًتقوف   .3
 رأس السيطاف .6
 الرابع العاصف. .2
 .رحلة إُف اهلل .1
 رمضاف حبييب. .2

 الطريق الطويل. .82
 ع الفجر.طبلى .88
 .الظل األسو .82
 عزراء جاكرتا. .85
 على أبواب خَت. .84
 .عمالقة الشماؿ .83
 يف الظبلـ. .86



 

 
 

 .قاتل محزة .82
 .لياِف تركستاف .81
 اخلطيا. لياؿ .82
 .األحرارمواكب  .22
 .النداء اخلالد .28
 .نور اهلل .22
 اليـو ادلوعود. .25

 ب. ومن القصص التي تعد مفقودة:
 ابتسامة يف قلب الشيطاف.  .8
 أرض األشواؽ.  .2
 مَتة اجلبل.أ  .5
 الركايات السود.  .4
 عذراء القرية.   .3
 الكأس الفارغة. .6
2.  .  لقاء عند زمـز
 ليل العبيد.  .1
 يوميات الكلب مشلوؿ.  .2

 ثانيا: القصص القصيرة:
 مت دراستها:المجموعات  القصصية التي ت . أ

 دموع األمَت. .8
 حكايات طبيب. .2



 

 
 

 عند الرحيل. .5
 فارس ىوازف. .4
 06موعدنا غدان. .3

 :طبيةثالثا: الكتب ال
 يف رحاب لطب النبوم. .8
 .الصـو كالصّحة .2
 مستقبل العاَف يف صحة الطفل. .5
 سلسلة )ادلكتبة الصحية( .4

ك ٖتتوم ىذه السلسلة، بضع رسالة صغَتة، تضم كل 
موضوعا، من موضوعات اإلرشاد الصحي، ككل رسالة  منها

 يف حدكد ثبلثُت صفحة من القطع الصغَت..كىذه الرسائل ىي:
 .الدكاء سبلح ذك حّدين .أ 
 الدفًتيا عدك الطفولة. .ب 
 .الغذاء كالصحة .ج 
 82ادلبلريا. .د 
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إبن سعود جامعة االماـ زلمد .. )مكةاالٕتاه اإلسبلمي يف أعماؿ صليب الكيبلين القصصيةلعريٍت، عبد اهلل بن صاٌف. ا. 
 81,82,22:ـ(ص8212)اإلسبلمية،

 .21-22: . صنفس ادلرجع. 17



 

 
 

  لمحة عامة عن رواية "عذراء جاكرتا" . د
ية اليت استوفت ذلك التارخيكيف أدب )صليب الكيبلين( كثَت من الركاية 

لشرط ادلهم، كيف مقدمة تلك الركايات،)عذراء جاكرتا(. فنحن نشهد يف ىذه 
 الركاية، لقاء رائعا بُت القصة، بصفتها فنا. كبُت تاريخ بصفتو علما.

فتاة اجلامعية اللمتزمة ) كىي كتكاد تنحصر البطولة يف شخص ) فاطمة ( ال
شخصية موضوعة (، ك)عيد يد( رئيس احلزب الشيوعي، اإلندكنيسي، كقائد 
االنقبلب ) كىو شخص حقيقي(. كيرتبط ) فاطمة( عدد من الشخشيات 
اخليالة األخرل، من مثل كالدىا )حاجي زلمد(، كخطيبها )أيب احلسن(، بينما 

قيقية )تانيت( زكجة، )سوكارنو( رئيس عدد من الشخشيات احليرتبط )عيد يد( 
 81اجلمهورية.

، كبعض جزرىا، يف إندكنيسيا ، عاصمةّتاكرتا تدكر أحداث ىذه الركاية
ـ. كىي ٖتكي زلاكلة احلزب الشيوعي 8263النصف الثاين من سنة 

سلطة فيها، اإلندكنيسي القياـ بثورة شيوعية يف الببلد، كاالستيبلء على ال
لشيوعية، صراع ا الصُت ، كمجهوريةسوكارنو مدعومان قبل الرئيس اإلندكنيسي

مرير بُت الشيوعيُت كبُت أفراد الشعب اإلندكنيسي شلثبلن يف 
يف  اإلسبلمية، اليت قدمت الكثَت من الشهداء، كزج ببعض أفرادىاماشوميمجاعة

 .ادلعتقبلت، كاختطف البعض اآلخر
ف العناية الربانية حالت دكف صلاح ىذه الثورة، اليت كاف الشيوعيوف إال أ

يقصدكف من كرائها تصفية الوجود اإلسبلمي بإندكنيسيا، أكرب دكلة إسبلمية يف 
 دبلبصراع العاَف. كصور الكتاب من ىذه األحداث الكربل كادلعركفة تارخييا
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 32-38ص: . نفس ادلرجع. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%83%D8%B1%D8%AA%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%83%D8%B1%D8%AA%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%86%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%86%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D9%85%D8%A7%D8%B4%D9%88%D9%85%D9%8A


 

 
 

على ادلستول االجتماعي كالسياسي كالثقايف كالنفسي بُت ادلسلمُت  بإندكنيسيا،
كالشيوعيُت. كقد جعل الكاتب من أسرة حاجي زلمد إدريس، كخاصة ابنتو 
فاطمة، مرآة ينعكس عليها ىذا الصراع، من خبلؿ ادلواجهة اليت خاضتها ىذه 
األسرة ادلسلمة ضد أعداء اإلسبلـ؛ حىت ٖتقق النصر للمسلمُت، 

الشيوعيوف، أما فاطمة بطلة القصة فقد نالت إحدل احلسنيُت  دحركان
 82.كاستشهدت يف سبيل اهلل
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  ..https://ar.wikipedia.org/2282-22-82الوصوؿ .ء جاكرتاعزرا. 



 

 
 

 الباب الثالث
 اإلطار النظري

 
 نسانيةاإلمفهوم نظرية  .أ 

كإهنا امسمصدر ِصناِعي  22اإلنسانية ىي من كلمة إنساف ٔتعٌت البشرية.
تكاثف اجلهود العلمية خلدمة اإلنسانية: البشرية، أم خلدمة اجلنس البشرم.  

(ٔتعٌت يتعلق Humanismكأمااإلنسانية من ناحية اللغة اإلصلليزية ىي ىيومانيس)
 باإلنساف.

 الفلسفية النظر كجهات هي رلموعة منفاإلنسانية مصطبلحا إف 
فردان أك مجاعة، اإلنساف، سواء كاف  ككفاءة على قيمةتركز  اليت  كاألخبلقية 

التجريبية على ادلذاىب أك العقائد الثابتة.  العقبلنية، التفكَت كتفضل عمومان 
كمن الغريب أف ادلعٌت اإلنسانية العربية الٗتتلف كثَتا عن الغربية، من حيث 

أك معرفة لؤلدياف السماكية، كرفضها االرتياط العلوم ألم مفهـو معارضتها 
إنسانية، كمن الواضح أف ملمح تؤكد عليو النزعة اإلنسانية ىو إنكار أم خارج 
اإلنساف كالوحي كالدين، كٖتقيق اإلنساف لقواه كقدراتو اخلبلقة، كاعتبار السعادة 

 28اإلنسانية غاية يف ذاهتا، التطلب أم تربيرات خارج اإلنساف.
كمعرب إُف الصورة   –كرة كدلا كانت النزعة اإلنسانية نواكبها بالضر 

اجلديدة، نظر صوفية تنبع من أعماؽ الوجود األصيل للركخ احلضارية كىي يف 
دكر تكوينها كنشوئها، فقد كاف علينا أف نعود إُف ٕتربتنا الصوفية التارخيية 

                                                           
22

 52،  ص: 4ـ(، ط.2224، )مصرل، مكتبة الشركؽ الدكلية، ادلعجم الوسيطرلمع اللغة العربية،        
 2ـ(، ص: 2283، )الرياض: مكتبة التوبة، الشعر كالقضايا اإلنسانية ادلعاصرة حيدر الغدير مثبلحيدير الغدير، 28



 

 
 

لنستعينها يف ٕتربتنا احلاضرة. فنشيع فيها احلياة بفضل آخر صورة قدر ذلا 
تضرة كىي ادلذىب الوجودم الذم يقـو على اٌف الفاصل الظهور ىف احلضارة احمل

بُت كلتا احلضارتُت: ادلتداعية كالناشئة، شأنو اليـو شأف األفبلطونية احملدثة فيما 
 22بُت احلضارتُت: اليونانية كالعربية، أكاليونانية كاألكركبية الغربية.

مع "احلقوؽ اإلنسانية بُت اإلسبلمية كاجملتكذكر مصطفى ىف كتابو 
أف اإلنسانية من ناحية الفلسفة ديكن القوؿ بأف "اإلنسانية" تشرؼ ادلدين" 

( الىت تتخذ من االنساف زلورا، بينما Humanismعلى الفلسفة اإلنسانية )
"احلقوؽ االنسانية" تنبع من حب االنساف كانساف كعمل اخلَت الذم جيب أف 

فحسب، بدكف النظر إُف يسدل اليو فالفلسفة االنساف هتتم باالنساف كانساف 
 25عرؽ خاص أك موكن جغرايف خاص، أم اهنا تقوؿ إصالة االنسانية.

ككرٔتا اليوافق بعض أصحاب الرأم على طرح موضوع بعنواف "احلقوؽ 
االنسانية الدكلية يف اإلسبلـ" الهنم يقولوف كيف ديكن اقتطاع جزء من احلقوؽ 

يف حُت يؤمن اجلميع بأف كافة  الدكلية االسبلمية ككضعو ٖتت عنواف "االنساف"
القوانُت االسبلمية، ىي قوانُت إنسانيةف بل اف االنساف باألساس ٔتعٌت "السبلـ 

 كالوئاـ".
ىو من أكثر ادلفاىيم اليت جيمع عليها الناس على  إف مفهـو اإلنسانية 

اختبلؼ آرائهموأدياهنم كمعتقداهتم. ففي الواقع البشرم على مستول الكوكب 
ألم  فإف أّم دين من األدياف ال حيظى بتأييد مجيع البشر. فنرل أف بأسره، 

كقد  يؤمنوف بو دكف أف يؤمن بو فريق آخر. دين من األدياف فريقان من الناس 
 يؤمن فريق من البشر باهلل كقد ال يؤمن بو فريق آخر.
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كإف اإلمجاع على ىذه الكلمة من قبل سلتلف احتماالت اإلنساف جيعلها 
الناس  توحد بُت ادلؤمن كغَت ادلؤمن كبُت ادلتدّين كغَت ادلتدّين كبُت قاء نقطة الت

ادلذاىب كالطوائف كاجملموعات  سلتلف اجملتمعات كالبلداف يف سلتلف من
كاجملتمعات كالبلداف كالقارات كتتوافق عليها الدكؿ كاألمم كادلنظمات العادلية 

 24كاذليئات الدكلية.
كلمة إنسانية ىي كاحدة من أكثر الكلمات قبوالن كيف العاَف العريب فإف  

كاحًتامان كاقًتابان من كل إنساف. كإف كاف الكثَت من الناس يعجز عن اإلجابة 
على الكثَت من األسئلة حوؿ إعطاء تعريفات للكثَت من ادلفاىيم، إاّل أنو من 

 أنو تعريف الصعب أف صلد إنسانان ليس لديو تعريف لكلمة اإلنسانية كلو 
ارٕتاِف كعشوائي، لكل إنساف من خبلؿ ٕتربتو الشخصية. ما جيعل ىذه 
الكلمة االكثر إمجاعان بُت سلتلف الناس يف سلتلف اجملتمعات يف العاَف بأسره 

 على اإلطبلؽ.
لفهم انزعة اإلنسانية عند ىؤالء البد لنا أف نشَت إُف مظاىرىا السابق 

نسانية ىف احلضارة الواحدة التوجد مرة ىف اخلضارة العربية العاـ. ذلك النزعة اإل
كاحد كدفعو كاحد، بل توجد على صور متعددة يف فًتات سلتلفة، لكنها 
تنحصر خصوصا يف الفًتة ادلمتمدة من األياـ األخَتة لربيع اخلضارة إُف مستهل 

 23صيفها.
اضافة إُف ىاتو الدالئل على كجود النزعة اإلنسانية يف الفكر العريب يورد 
عبد الرمحن بدكم منوج كاحد فقط عن الشكل التوحيدم للنزعة اإلنسانية يف 
الفكر العريب كىي شخصية زلمد ابن زكريا الرازم ، كتوحد نزعتو أرجعها عبد 
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اؿ عنو أنو كاف بطبعو الرمحن بدكم إُف الوسط الذم كاف يعيش فيو ، الذم ق
مضادا للتأثر بو كانتشار فكره، الف الرازم كاف متجاكزا لعصره، كاف أعلى 

عو ، ففكر الرازم كاف نسيجا مستول منو، ذلذا َف يلق التفاعل االجيايب م
، قائما بذاتو، كذلذا يثمل أعلى مستويات النزعة اإلنسانية يف كحده، متكامبل

 .الفكر العريب
األكثر اختبلفان كتنّوعان يف فهم الناس ذلا حيث يفسرىا   ا كمع ذلك فإهن

ْتسب رأيو الشخصي الذم قد يقًتب أك يبتعد عن  كل كاحد من الناس 
حقيقة اإلنسانية كأبعادىا النظرية كتطبيقاهتا العملية. ككثَتان ما يعتقد الناس أهنم 

"اإلنسانية". بينما لو سألنا رلم وعة من يتفقوف على معٌت كاحد دلفهـو
األشخاص لوجدنا أف لكل منهم تفسَتان سلتلفان ذلذا ادلفهـو الذم يعترب أكثر 
ادلفاىيم قبوالن من خبلؿ مليارات الناس حوؿ العاَف، بالرغم من تفاكت الفهم 

 يف معناه كيف مفاعيل اإللتزاـ بو.
كتتعدد معاين كلمة إنسانية حىت عند الشخص الواحد. فأحيانان يستخدـ 

مة اإلنسانية على أهنا صفة النسبة لئلسم إنساف، مثل لبناف لبناين، الناس كل
ٔتعٌت  عرب عريب، صيف صيفي كأكركبا أكركيب. ككذلك تًتدد كلمة إنسانية 

اآلدمية أم رلموعة الصفات ادلشًتكة بُت أفراد النوع البشرم. ككذلك تأيت كلمة 
للشخص ٕتاه شخص  اخلصاؿ اإلجيابية إنسانية يف بعض التفسَتات على أهنا 

آخر أك ٕتاه حيواف معُّت يف موقف عاطفي معُّت، كأحيانان يكوف ادلقصود 
باإلنسانية معٌت البشرية، أم مجيع البشر. كإف مجيع ىذه اإلستخدامات لكلمة 

خاطئة تدؿ على انعداـ الفهم اإلنساين لؤلبعاد  إنسانية ىي استخدامات
 .اجلوىرية لكلمة إنسانية



 

 
 

اإلنساف نسخاتاف: نسخة الظاىرة كنسخة باطنة. فالنسخة  تقرر أف
الظاىرة مضاىية للعاَف بأسره فيما قدرنا من األقساـ، كالنسخة الباطنة مضاىية 
للحضرة اإلذلية. فاإلنساف ىو الكلي على األطبلؽ كاحلقيقة، إذ ىو القابل 

ة، كماىذاف اإلذلية كالكياني ّتميع الوجودات قدديها كحديثها لكلتا احلضرتُت:
كاخلاصية الثانية أف اإلنساف قادر على بلوغ ىذه الدرجات العالية  .إال مظهراف

اليت لئلنساف األكؿ الكامل؛ كذلك أف ىذه ادلرتبة تتحقق يف النيب كالنيب ىنا 
يتخذ منوذجا لئلنساف احلسيب، ألف النيب يف اإلسبلـ ينظر إليو على أنو إنساف 

 26.بكل ماذلذه الكلمة من معٌت
بعض األعماؿ اإلجيابية أك ادلواقف  ككذلك توصف هبذه الصفة 

ادلؤسسات اليت  توصف باإلنسانية،  ككذلك  العاطفية كادلشاعر الركمانسية 
تقـو بتقدًن ادلساعدات للمحتاجُت كلضحايا احلركب كتوصف معها 
ادلساعدات بأهنا مساعدات إنسانية، مع أف الكثَت من ىذه ادلؤسسات تكوف 

عة للدكؿ اليت تشعل احلركب كتدمر البلداف كتتسبب باخلراب كادلوت تاب
كالتهجَت دلبليُت البشر، كتستخدـ ىذه ادلساعدات للتحكم بانتشار الذين 
يبقوف على قيد احلياة الستغبلؿ مآسيهم كالسيطرة عليهم من خبلؿ ىذه 

ا كالذين ادلساعدات كاليت تتعّرض للسرقات من قبل العاملُت على إدارة توزيعه
يصبحوف من كبار األغنياء على حساب ضحايا اجلرائم البشرية الوحشية اليت 
تغّطى باألعماؿ اليت يقاؿ عنها إنسانية، كاليت يصّدقها كينخدع هبا من اليعرفوف 

   حقيقة الشركط كادلعايَت اإلنسانية ألم عمل إنساين . 
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يت هبا نقّيم العمل حىت إف جهل بعض الناس ٔتعٌت اإلنسانية كٔتعايَتىا ال
إُف كصف بعض  اإلنساين كالتصرفات كاألخبلقيات اإلنسانية، يصل هبم 

السلوكيات احليوانية اليت تعجبهم كتبدك ذلم ذات طابع إجيايب، بأهنا أعماؿ 
كقد يصل اجلهل اإلنساين بالبعض بوصف احليوانات أفضل من  إنسانية! بل 

الوحشية اليت يرتكبها بعض البشر  اإلنساف للتعبَت عن إحباطهم من األعماؿ
من األنانيُت كادلضللُت، دكف ألهنم ال يعرفوف أف اإلنساف قد يتحّوؿ إُف اخطر 
من الوحوش ادلفًتسة عندما ال يكوف عنده الوعي اإلنساين كالًتبية اإلنسانية 

لى كالشخصية اإلنسانية كمقوماهتا الًتبوية كادلعرفية كالثقافية كاألخبلقية ادلبنية ع
 رؤية إنسانية فلسفية .

مشًتكة كدينع التوافق على  كشلا يعيق مسألة البحث عن رؤية إنسانية 
اإلمجاع كالتوافق ادلشًتؾ بُت العقوؿ  لتحقيق  دلفهـو اإلنسانية  معٌت مشًتؾ 

الفلسفة اإلنسانية ظهرت يف أف الناس يف الشرؽ يعتقدكف أف  العربية، ىو
فإهنم خيلطوف بُت تقدـ األنظمة السياسية يف إدارة هبذا اإلعتقاد  . كىم الغرب

اجملتمعات الغربية كبُت اإلنسانية كيعتقدكف أف تلك اجملتمعات ىي رلتمعات 
إنسانية ألهنا حققت لئلنساف فيها ما َف ٖتققو اجملتمعات العربية، كىو اعتقاد 

ربية. فإف  لكلمة ىومانسيم يف اللغات الغ خاطئ تدعمو كتربّره الًتمجة اخلاطئة 
كلمة إنسانية ترادؼ اللكلمة ىومانيسم من اللغة البلتينية إُف اللغة العربية 

 بكلمة إنسانية بالّرغم من الفارؽ الكبَت يف ادلعٌت بُت كل من الكلمتُت.
كلو نظرت إُف معٌت كل من الكلمتُت، ىومانيسم كإنسانية، لوجدت أف  

ألخرل، كأف كل كلمة منهما كل كلمة ٗتتلف كليّان يف معناىا عن الكلمة ا
الكائن  تتجو يف إتاىُت متعاكسُت. فإف كلمة ىومانيسم ىي نسبة إُف ىومو 



 

 
 

البشرم ادلتحّدر من سلسلة أنواع من القركد. كقد أّدل ىذا التسلسل التطّورم 
 ، ْتسب العلماء الذين توصلوا إُف ىذه النتائج، إُف كجود مفهو اذلومو كاذلـو

الذم يشَت إُف اخلق الفجائي للكائن البشرم على صورتو  بديبل عن مفهـو آدـ
  احلالية منذ بداية كجوده.

كمن ركح اهلل،  –الوحل  –بناء على ىذا، فاإلنساف قد خلق من الطُت 
يعٌت أنو موجود ذبعدين. يريد القرآف أف يقوؿ: أف اإلنساف موجود ذك إتاىُت 

الواحد. موجود بعد منو دييل موجود ثنوم، ٓتبلؼ سائر ادلوجودات ذات البعد 
إُف الًتاب كاالٖتطاط، كينشد إُف الًتسب يف األرض كاجلمود كالتضاقل 
كالتوقيف مثل الطُت الذم يًتسب يف قاع البحار كاألهنار، حيث أنو عندما 
يطغى ادلوج فيها ينزؿ الًتاب كيًتسب الديوج كاليتحرؾ بل يًتسب كيستقر يف 

 22القاع كيتكلس.
 
 عناصر اإلنسانية  .ب 

"ماسلو" أك عن ىـر "ماسلو"، اإلنسانية كثَتان ما مسع عن حاجات 
نػظرية .كاليـو سيتعرؼ على تلك احلاجات من خبلؿ تطبيقها كتوفَتىا يف العمل

"ماسلػو" يف تػدرج احلاجات من أفػضل النػظريات اليت غػطػت احلاجات 
كحيلو للبعض أف يسميها  "Abraham Maslow-اإلنػسانية، قدمها "أبراىاـ ماسلو

"نظرية تدرج احلاجات"، كقاـ "ماسلو" ٔتبلحظة ادلرضى الذين يًتددكف على 
 عيادتو باعتباره متخصصان يف علم النفس التحليلي.
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كتعترب نظرية أبرىاـ مسلو يف الدكافعة من أعظم النظريات الرائدة يف ىذا 
الوظيفية الىت تزعمها "جوف ديوم" ادليداف، تنتمي ىذه النظرية إُف ادلدرسة 

كيؤكد مسلو يف نظريتو أنو ينبغي أف نظرإُف الفرد ككل مركب، كأف أم سلوؾ 
 21مدفوع ديكن أف يشبع حاجات كثَتة يف أف كاحد، فالسلوؾ متعدد الدافعة.

كيقدـ ماسلو مفهـو التصاعد اذلرمي للغلبة أك السيطرة، إذ أف احلاجات 
ظهر إُف حىت يتم إشباع حاجة أخرل أكثر غلبة ذات ادلستوم األرقى الت

كسيطرة، كاحلاجة الىت تشبع التعد حاجة بعد. فالشخص زلكـو ليس 
( أف احلاجات 8245بإشباعاتو كلكن ٔتا يعوزه كحيتاج إليو. كيرل ماسلو )

مرتبة كفقا لنظاـ ىرمي ديتد من أكثر احلاجاة فسيوجلية إُف أكثر نضجا من 
يفًتض ستة مستويات لنظاـ احلاجات األساسية كفقا  الناجية النفسية كىو

 لآليت: 
 الفسيولجية:  اتالحاج .0

كأمهها احلاجة إُف الطعاـ كالشراب كالنـو كاذلواء، يبدأ ظهور ىذه 
احلاجت مع بداية احلياة، فهي حاجات فطرية عامة مشًتكة، كتربز أمهية ىذه 

ف شديدا كعاما لكل احلاجات عندما تتعرض للحرماف، فإذا كاف ذلك احلرما
حاجات الفرد، فإف ىذه احلاجات يصبح ذلا األكلوية يف اإلشباع بل حيجب ما 
عداىا من حاجات أخرل، كعندما تتعرض كاحدة من ىذه احلاجات 
الفسيوجلية دلثل ىذا احلرماف الشديد فإنو تتسلط على الفرج ّتيمع إحساساتو 

ها تبعا لتلك احلاجة، كٕتنجد كمشاعره كإمكاناتو كقدراتو كقيمو فتتلوف مجيع
مجيعها إلشباعها كتقييم كل منها دلدل إسهامها يف توفر ذلك اإلشباع كبذلك 
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 –تصبح ىذه احلاجة ىي ادلصدر الوحيد للدافعية لدم اإلنساف، كعندما يتيسر 
للفرد إشباع ىذه احلاجة الفسيوجلية بالشكل ادلناسب فإف دافعيتو تتحرر من 

 22لفسيوجلية لتخضع لسيطرة غَتىا من احلاجات.سيطرة ىذه احلاجة ا
كاجلدير بالذكر فإف ىذه احلاجات تعمل على احملافظة على كياف الفرد 

 العضوم كاحملافظة على بقاء النوع: 

 
 الجدير التدرح الهرمي للحاجات طبقا لنظرية ماسلو الدافعة 

 
 حاجات األمن  .7

الفرد يف احلماية من حدد ماسلو ىذه احلاجات بأهنا تتمثل يف رغبة 
اخلطر كالتهديد كاحلرماف، كالىت تأخذ مثبل شكل الرغبة يف التأمُت االقتصادم 

معينة قد تصبخ الظواىر اجلوية كالطبعية كادلناخية  )توفَت، ادخار...( كيف ظركؼ
العواطف كالزالزؿ كالربكُت، ككذلك لعض العناصر البيوجلية مثل األكبئة 

لعناصر البيئية االقتصادية كالسياسية مصل احلرب كاألمراض، كأيضا بعض ا
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كعدـ االتستقرار االقتصادم كاالهنيار االجتماعي من العوامل الىت هتدد كجود 
 اإلنساف كبقاءه. كتربز ىذه احلاجات بعد تشبع نسبيا احلاجات الفسيوجلية.

 
 جاجات الحب واالنتماء  .1

بأفراد آخرين، كالقبوؿ من تتمثل يف رغبة الفرد يف االنتماء كاالرتباط 
جانب األقراف. كيؤدم إشباع ىذه احلاجات إُف الشعور باألمن. كالراحة 
كالدفاء. كأما إذا أحبطت ىذه احلاجات كاستمرت بالنسبة لبعض األفراد فإف 
ذاؾ يسبب ذلم معاناة قاسية تؤجي هبم إُف االهنيار. كيرل البعض أف أغلب 

 اجملتمعات احلديثة مرده إُف مايتعرض لو حاالت سو التكيف لدم االفراد يف
 52ادلدنية احلديثة من قيود.

 
 حاجات تقدير الذات .4

كىي احلاجات الىت ترتبط بإقامة عبلقة مشبعة مع الذات كمع اآلخرين. 
أم الرغبة يف تقدير الذات كتقدير اآلخرين ذلا. تتمثل ىذه احلاجات يف أف 

باحًتاـ الذات كأف يكوف زلًتما  يكوف متمتعا بالتقبل كالنقدير كشخص حيظى
كلو مكانو. كأف يتجنب الرفض أك عدـ االستحساف. كاإلحباط بالنسبة ذلذه 
احلاجات يؤدم إُف عدـ الثقة بالنفس كالشعور بالضعف كاذلواف كقلة احليلة 

 كتثيسط اذلمة، كالشعور بالنقص كمايتبع ذلك من تصرفات تعويضية. 
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 حاجات تحقيق الذات .5
قـو الفرد بأفعاؿ كتصرفات تكوف مفيدة كذات قيمة لآلخرين، كىي أف ي

كأف حيقيق إمكانيتو كيرٕتمها إُف حقيقة كاقعة. كيعترب ماسلو عن ذلك يقولو 
 58"أف يكوف الفرد مايستطيع أف يكوف"
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 الباب الرابع
 تحليل اإلنسانية في رواية "عذراء جاكرتا" لنجيب الكيالني

 
ًتاض األساسي ذلذه الباحث ىف باب السابق أف االفسجيل يكما 

النظرية "ماسلو" بتقسيم احلاجات اإلنسانية إُف مخس فئات تػنتػظم  النظرية كما
موضح  نيا ، كما يف تدرج ىرمي ْتيث يبدأ الشخص يف إشباع حاجاتو الد

 بالشكل التاِف:
 الحاجات الفسيولوجية .1

، ك و احلاجات الفسيول ٘تثل أىم األشياء األساسية جية ىي قاعدة اذلـر
بالنسبة لئلنساف كمنها: الطعاـ، اذلواء، ادلاء، كادلسكن. حقوؽ اإلنساف كىذه 
الفئة ديكن أف يتحصل عليها العامل عن طريق الراتب الذم يتػقاضاه، ْتيث 

كما كجد الباحث احلاجات   .يكوف ذلك الراتب كافيا لتلك احلاجات
 جاكرتا" لنجيب الكيبلنِت من اإلقتباس التاِف:جية ىف الركاية "عذراء و الفسيول

ندكة "....كانت الندكة الىت نظمت ىف إحدل كليات "جاكرتا" 
مركر مخسة أسابيع عليها إال أف الزعيم شلتعة, كعلى الرغم من 

رة على فتيات و قصممازاؿ يذكرىا جيدا، كخاصة إهنا كانت 
ادلرأة  معة، لقد كقف على ادلنصة، كأخذ يشرح كيف أف اجل

كالرجاؿ ٘تاما ىف التكليف كمحل أعباء الرسالة اإلنسانية ىف 
خدمة اجلماىَت الكادحة كٖتريرىم، ككاف يكرر أنو قد سقطت 
مبادئ عصر "حرًن السلطاف" كمبادئ "حزاـ العفة" كأخذ يودد 

 كىو يبتسم:



 

 
 

"ليست عفة ادلرأة من نوع آخر غَت عقة الرجل كعصر اإلقطاع 
نع للرجاؿ حزاما للعفة كما للمرأة، جيب أف كاف ظادلا، فلم يص

تكوف حياتنا اجلديدة شعارىا أف تفرقة بُت الرجل 
 52كادلرأة.....".

جية فيها على الشخصية و اإلنسانية الفسيولر  ىذه العناصالباحث ظهر 
على ادلنبار كشرح أف ادلرأة كالرجاؿ، كىناؾ قيمة  حدثيت الزئيم .الزئيم

اإلنسانية ادلتضمنة. كيظهر احلاجة الفسيولوجية ىف الركاية عند الكبلـ الزئيم 
العناصر  فيهاة، كىذه الكلمة أساكاة ىف حقوؽ بُت الرجاؿ كادلر على ادلنرب عن ادل

 اإلنسانية من ناحية الفسيوجلية. 
 : -فاطمة كىذا ىو امسها 

أف إننا نغالط أنفسنا حينما نظن أف ادلرأة كالرجاؿ ٘تاما... فالعلم يؤكد " 
و ... ىركمونات الرجل ..غَت ىركمونات ادلرأة .....قوة تطبيع لكل

قوة عضبلهتا ....كظائفها الفسيوجلية غَت كظائفو غَت  عضبلهتا
....أديكن أف تكوف ىذه احلقائق كلها غَت ذات موضوع ؟؟؟ أيصح أف 

 لك الًتكيب العضول كالنفسى دكف تأثَت " يكوف ذ
..ىذا ما أريد أف أؤكده....كحدث  مإف اخلظب احلماسة ...غَت العل

ضجة كغمغامات عالية كاف مصدرىا الفتيات غَت أف الزئيم ابتسم، 
كأشار عليهن أف يصمنت حىت تكمل فاطمة حديثها كعادت فاطمة 

 تقوؿ: 
ئو ى أيدم أنبيااهلل ... جاءت عل "كاحلبلؿ كاحلراـ عقيدة دينية مصدرىا
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ال فكر اإلنساف كتصوره القاصر ..القتل حراـ االكراـ ...كىي أعلى من
 55حراـ ..كلن تصدؽ أم فلسفة ىف قلب الصورة ....." ة..السرق

جية ادلتضمنة من و ىناؾ عناصر اإلنسانية الفسيول من كلمة السابقة
ة أادلر  فاطمة تعترب أف حقوؽ الركاية "عذراء جاكرتا" لنجيب الكيبلين، كأما

متفرقات من الرجاؿ كمها ادلخصوصات منهما كىذه التعرب سلتلف من عنصر 
 الزئيم ىف كبلمو. عتربيجية الذل و الفسيول

 
 الحاجة إلى األمن  .2

إُف  احلاجةبعد أف يتم إشباع احلاجة الفسيولوجية، يبدأ اإلنساف با
مل آمنة كخالية من األضرار األمن، كالشخص يف ىذه الفئة يبحث عن بيئة ع

ادلادية كالنفسية، كادلنظمات تقـو بإشباع تلك احلاجة عن طريق، كتزكيد 
العاملُت ٔتواد كمعدات الوقاية من األخطار، كالتأمُت الصحي، كالتأمينات 

 االجتماعية كعقود العمل الرمسية كالدائمة كاتباع تعليمات الدفاع ادلدين. 
ة احلاجة األمن ت اإلنسانية يعٌت من ناحيكما ذكر مسلو من النظريا

 بحث الباحث عنها ىف الركاية كما اإلقتباس التاُف:يلئلنساين، كلذلك 
"....كاف الزعيم ديضى ىادئا سريعا، داخل ينظر إُف ادللفات الضخمة 
الكثَتة الىت ٘تبل األرفف، كٗتفى كرائها اجلدراف، كتصل حىت السقف 
العاُف ككاف قسم االستخبارات مقسما إُف أقساـ أصغار، كاف قسم 
متخصص ىف حزب من األحراب الدينية أك السياسية أك الثقافة ىف شىت 

بلد، كما أف ىناؾ أقساما خاصة ألصلحة اجليش احملتلفة  أضلاء الب
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كسبلح الطَتاف ادلدافعية كالبحرية ...إٍف. كتوجد ملفات خاصة 
بالضباط، كَف ينس ادللفات اخلاصة بكبار الكتاب كالشعراء، حىت 
مشايخ ادلتصوفُت ذكل األمخية كالتأثَت َف يتجاىلهم، ككذلك ادلشاىَت 

 ذة اجلامعات...من خطباء ادلساجيد كأسات
دلف الزعيم إُف باب ضيق، كعرب سردابا طويبل مث ضغط على زر صغَت 
فاتفتح باب جانيب، ما أف فتح الباب السرم حىت كجد رامى جالسا 

 ينتظر.....
 أعتقد أنك قد أعددت كل شيئ  -

كقاؿ رامى كىو يسدد نظراتو احلادة، كيضع بعض األكراؼ 
 54أماـ......."

سلو عن نظرية اإلنسانية حوؿ فيها حاجة األمن م أبراىاـكما ذكر 
لئلنساف ىو عناصر اإلنسانية شلا كاف اإلنساف حيتاج إُف األمن حلياهتم، كتظهر 
يف الركاية ىذه العناصر من اإلنسانية ىي حينما ديضي الزئيم كينظر الزئيم 

ه الضخمة الكثَتة، حىت كاف فيها كيبلح الطَتاف ادلدافعة كالبحرية كتشَت ىذ
ادلتضمنة من احلالة أف اجلمهور َف يكن لديك الشعور باألمن، ىذه احلاؿ صوره 

 حاجة األمن لئلنساين.
 
 ادلقاكمة، ظهرت حىت اإلنسانية شعور ذلا ليست الشيوعية احلزب أفّ 

 اليت كالفلسفة كاأليديولوجية التفكَت على اليوافق الذم الناس يقتلوف كالشيوعيوف

 :يلي ٔتا اإلقتباسات كىذه. الشيوعي احلزب حيمل
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 54-55،.... صفحة: عذارء جاكرتاصليب الكبلين، . 



 

 
 

"لدل مئات احلوادث الغريبة...احلادث الواحد كفيل بأف 
يهز العاصمة ىزان، لكن ما احليلة؟؟ أصبح التعرض ذلم رلازفة  
كربل..قد يضعوف ادلفرقعات يف الدار، أك يعتقلوف احملررين، 

 كيلفقوف التهم ذلم..انظرل...
 خذ يقوؿ:كأخرج ذلا بضعة صور ككمية من األكراؽ، كأ

"إهنم يهامجوف مركزان للشرطة يف اجلنوب، كخيتطفوف شرطيان، 
كيعذبونو حىت ادلوت..، كيفتح درجان آخر، كخيرج منو ككمية من 

 األكراؽ، كالتحقيقات الصحفية كيقوؿ:
كىنا بدامهوف زلاالت ٕتارية ألحد رجاؿ ادلاؿ اإلسبلميُت 

ورة ألحد أساتذة كخيربوهنا، يسلبوف ما فيها.. مث يقف أمامها بص
 اجلامعة، يقوؿ:

ىذا األستاذ كاف يتحدث يف إحدل الندكات ادلسائية 
كأكرد رأيان سلالفان لرأم احلزب..فما كاف منهم إال أف 

 53أعدكا لو كمينان، كَف ينج من ادلوت إال بأعجوبة.."
 اإلنسانية، شعور اذل ليست الشيوعية احلزب أفّ  على ادلقتطفة ىذه دلت

 كالفلسفة كاأليديولوجية التفكَت على اليوافق الذم الناس يقتلوف كالشيوعيوف
 .الشيوعي احلزب حيمل اليت
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 822-821،.... صفحة:عذارء جاكرتاصليب الكبلين، .  

 



 

 
 

 الحاجات الحب واالنتماء )حاجة اإلحتماعية( .3
حاجات احلب كاالنتماءكتشمل رلموعة من احلاجات ذات التوجو 

 . االجتماعي 
الكيبلىن ىف ركاية "عذراء جاكرتا" أيضا عن ىذه العناصر  صليب كصور

 منها كما كجد الباحث من اإلقتباس التاِف:
"...اضطربت أمور األسرة ىف بيت حاجى زلمد إدريس كسادىا متصل، 
كأخذ اخلَتكف من الناس بتوافدكف على البيت مواسُت، كقد تكوف ادلأساة 

لنفوس، لكن أمرا حدث فشد ادلعلقة أشد إشارة، كأكثر تأثَتا على ا
االنتباه، ففى صباح يـو مطر كجد فاطمة ٖتت الباب رسالة موجزة، 
كأخذ تقرأىا ىف انفعاؿ: "حاجى زلمد إدريس ينشدكم الرمحة، كيطلب 
التوسط عاجبل إلخراجو ف زلبسو، أنو يقاسي أشد صنوؼ الببلد، ال 

ة ىف احلزب، تدخركا كسعا ىف إفاذه، من األفضاؿ االتصاؿ بشخصة كبَت 
 فهم كحدىم القادركف على ٖتريره شلا يعاىن من العذاب. 

كأخذ أفراد األسرة يتتناقلوف الرسالة كيقرأكهنا ىف إمعاف، كإشًتؾ معهم 
أبو احلسن، كأخذكا يتدرسوف ادلوقف، كقاؿ قائل: فلنحمل ىذه الرسالة 

 إُف الشرطة" كرد آخر: الشرطة ال فائدة منها" كقالت فاطمة: 
 56َف ال أذىب مقابلة الرئسية نفسو، أنٌت َف أفقج فيو كلية....."  -

كىف كلمة اآلخرل حاجة إُف احلب ادلذكركة ىف ىذه الركاية، صورة احلب 
 بُت الزعيم لزكجتو تنيت الذل ذكر صوره الكيبلين ىف الركاية كما التاِف: 

 اإلقتباس على ىذه العناصر من الركاية ىي:
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 36،....ص: عذارء جاكرتاصليب الكبلين، . 



 

 
 

كىي تدؽ األرض ىف تقة حىت بلغت الباب، مث علحتو بيؤدة، "كظل ينظر إليها، 
كما أف خرجت خىت صفتو ىف شدة .. كبقيت صورهتا الطاىرة الزاىية مسيكرة 

 على خيالو..
تو ىف ىذه اللحظة بالذات، كأجذ يستعيد لقاء مها جاليدرل الزعيم دلاذا تذكر زك 

كرقصا....كتنزيها ىف معا ىف أكؿ مرة... كاف كل شيئ بسيطا سهبل. ٖتابا ...
شىت األماكن..كعبا من كأس النشورة ....مث تزكجا ....لكنو اآلف أماـ فتاة 
رجيعية فقَتة ترفض الزكاج منو ....من كزير ...كزعيم ...أكرب حزب....ىل  

 كاف يتصوكر  أف حيدث ذلك؟
 ك٘تتم ىف ثفة الحدذلا: 

أمزقا األكىاـ الىت إف قادر قادر ...كساعرؼ كيف أسحق كربيامك، . . . ك  -
 52تغلف رأسك اجلميل ....."

حاجات احلب الكيبلين عناصر اإلنسانية من ناحية  صليب كيصور
كاالنتماء الذل ذكر مسلو ىف نظرية اإلنسانية ىف الركايتو، كما ظهرت أف حاج 
زلمد إدريس كفاطمة مها الشخصية احملبوبة ىف الركاية كلذلك حاؿ الذم أصبتها 
حاج زلمد إدريس ألنو متأثرة للمجتمعات. كلذلك مضطربات أمور األسرتو 

 لتفوسو. كتكوف ادلأساة أشد إشارة تأثَتا على ا
ىذه صورة رلموعة من احلاجات ذات التوجو االجتماعي شلا كاف صور 
الكيبلىن عن حاجي زلمد إدريس أنو الشخصية احملبوبة عند اجملتميعات، ىذه 
احلاجة إُف عبلقة محيمة مع شخص آخر احلاجة إُف أف يكوف اإلنساف عضوا 

فيو اإلنساف باأللفة يف مجاعة منظمة، احلاجة إُف بيئة أك إطار اجتماعي حيس 
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 58: صنفس ادلرجع. 



 

 
 

 مثل العائلة أك احلي أك األشكاؿ ادلختلفة من األنظمة كالنشاطات االجتماعية.
 

 حاجات التقدير .4
ىذا النوع من احلاجات كما يراه ماسلو لو  Esteem needs حاجات التقدير

( جانب متعلق باحًتاـ النفس.. أك اإلحساس الداخلي بالقيمة 8) :جانباف
(. كاآلخر متعلق باحلاجة إُف اكتساب االحًتاـ كالتقدير من 2) .الذاتية
كيشمل احلاجة إُف اكتساب احًتاـ اآلخرين.. السمعة احلسنة.. … اخلارج

النجاح كالوضع االجتماعي ادلرموؽ.. الشهرة. كماسلو يرل أنو بتطور السن 
نب كالنضج الشخصي يصبح اجلانب األكؿ أكثر قيمة كأمهية لئلنساف من اجلا

ىذه احلاجة مظاىرة عند الشخصية الزئيم كالرئسية احلزب الذل أصبتها . الثاين
 على حكم اإلعداـ عليو، كما التاِف: 

شريف "لقد سامهت ّتهد منواضع ىف اإلساؾ بك ...كسيكوف ذلك 
 ِف طويل حيايت...

ىف اليـو التاُف نشرت قصة القبض على الزعيم ىف صدر الصفحات، 
 تأمل فاطمة اليت كانت تتصرخ ىف كجو الزعيم:كقالت فتاة كىي ت

"ىذه الفتاة أعرفها ...عجبا ...لقد كانت تسأؿ عن الزعيم ...َف -
َتة ...البد االنتقاـ منها مهما كاف األمر صغتكن منا إذف بل أجَتة 

"..... 
، قبيل الفجر د  51ق نفذ اإلعداـ ىف الزعيم،....."فاىكىف صبيحة يـو

 توجدة ىف الركاية كما ذكر الباحث حاجة إُف التقدير ادل
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الشخصية الزعيم الذم صور الكيبلين ىف الركاية كالرئيسية احلزب من 
ناحية السياسية الدكلة كلكن ىف أخره فيكوف لو باحلكم اإلعداـ عليو. كتأمل 
الباحث على الشخصية الزعيم ىو الشخصية الذل تشَت مساعدة األمة كترل 

كالتقدير من الباحث فيو أف الشخصيتو متعلق باحلاجة إُف اكتساب االحًتاـ 
 اخلارج يعٌت من جهةاجملتميع. 

 
 حاجات تأكيد الذات  .5

كىذه العناصر من ناحية حاجات ٖتقيق الذات كما كجد الباحث من 
 الشخصية حاج زلمد إدريس ىف السجن كما فر الركاية التاُف: 

"ىف معتقلة البعيد كاف "حاجي زلمد إريس "يقاسى العناء ألونا كاف 
شيوخوختو ككىن صحتو، ككانوا يكيلوف لو  بضركنو على الرغم من

السخريات، كىي أشق على نفسو من ضرب السياط، كىف األكقات 
القليلة الىت يفرغ فيها لنفسو داخل الزنزنة ادلظلمة جيلس متجهات ناحية 
قبلة، فيقرأ ما حفظ من آيا القرآف كيردد الدعاء كعيناه سلضلتاف 

بُت بُت آكنة كآخرل يرفع يديو بالدموع، كيطل الركوع كالسجود، ككاف 
كعينو إُف السماء كيقوؿ: ياإذلي ...إف َف يكن بك على غضب فبل 

 52أباِف، كعلى الرغم من النف البالغ الذل مارسو قائد.....".
تحدث أف حاجى زلمد إدرس تأيت باحلاجة الدكافع العاِف ياإلقتباس السابق 

 حاج تقرأ الدعاء على اهللحينما ىو ىف السجن حىت كاف حاجي زلمد إدريس 
 يف كانت أهنا على جاكرتا، ركاية يف العاـ شخصية ىو إدريس زلمد

                                                           
 22،....ص:: عذارء جاكرتاصليب الكبلين، 52.



 

 
 

 فائدة أكثر يكوف أف يريد السجن،انو يف العقاب يرضاعلى السجن،لكنو
 ..لآلخرين

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 الباب الخامس
 خاتمة

 
الباب يريد الباحث أف خيتم  االرسالة ففي ىذ كبعد إنتهي الباحث من ىذه

 شتمل عليها، كما يلي:إلرسالة بالنتائج كالتوصيات الذم ىذه ا
 

 النتائج .ج 
 ائج ادلهمة يف ىذه الرسالة منها:تنكيلخص الباحث بعض ال

 كجعل باإلنسانية الشعور حياء إُف هتدؼ اليت تيار ىي اإلنسانية .8
 تعزيز هبدؼ حركة ىي اإلنسانية إصطبلحا. أفضل اجتماعية حياة
. اإلنساف تتمسك الذم األخبلقي التفكَت كما. اإلنساف كرامة
 لديها كالبشر لئلنسانية، ككفقا. كاحلقوؽ كدكر ككرامة إنسانية كتؤكد
. ركحية كائنات لديهم ألف غَتىا من أكثر كيفعل خاص موقف

 كالتمثيل كالتفكَت، الرجل، من" احلرية" يضع فلسفي كتيار اإلنسانية
 .البشر انسانة ٖتاكؿ إلنسانية النظرية من العمل. كالعمل

أما النظرية اإلنسانية ادلتضمنة ىف ركاية "عذراء جاكرتا" لنجيب  .2
احلب الكيبلين ىي احلاجات الفسيوجلية، احلاجات لؤلمن، احلاجات 

احلاجات التقدير، كاحلاجات كاالنتماء )احلاجات اإلحتماعية(، 
 تأكيد الذايت. 

 
 



 

 
 

 التوصيات .د 
 أىم التوصيات ىي: كمن

الرجاء من األساتيذ كطبلب  قسم اللغة العربية كأدهبا بكلية اآلداب  .8
ة ألنو ال يقل اىتمامو أف يلفت النظر إُف فن النثر أكثر من فن الركاي

 من النثر.
 من إعتبارا يعتربكا أف الرسالة ىذه القراء مجيع من الباحث كيرجو .2

 ".جاكرتا عذراء" ركاية يف تتضمن الىت اإلنسانيو الظهور
الباحث للطبلبة كلية اآلداب قسم اللغة العربية كأدهبا  يرجو .5

شلارسة اللغة العربية الفصحى نطقا ككتابة تسهيبل ذلم يف كتابة 
 الرسالة العلمية.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 المراجع
 

 المراجع العربية . أ
-طبع بالتعاضية للطباعة كالنشر معجم ادلصطلحات األدبيةابراىيم فتحي 
 تونس.

، شبعة اللغة العربية الثقافة  الًتبوية يف العيوف الضاحكةأمحد فرحاف شكور، 
كآداهبا بكلية العلـو اإلنسانية كالثقافية ، ماالنج:اجلامعة اإلسبلمية 

 .2226احلكومية، 
 .ق. طبعة: األكُف 8462. معجم اللغة العربية ادلعاصرةأمحد سلتار عمر 

ْتث تكميلى لنيل درجة الدكتوراه ىف العلـو فابية تؤلوؾ حاج  مامينج، 
، كلية معركؼ الوحي كالعلـو اإلنسانية اإلنسانية ىف اللغة العربية ك آدهبا

 ـ  2221العادلية، يناير  
،  ىف الركاية الدكتور صليب الكيبلين " عمر يظهر يف القدس"كماؿ أمحد غنيم، 

 ـ  2288مية ، غزة :اجلامعة االسبل
)اجلزء الثاىن(، بَتكت:  مذكرات الدكتور صليب الكيبلىنصليب الكيبلين،  

 ـ8212مؤسسة كتاب ادلختار، 
 ـ8222، بَتكت: مؤسسة كتاب ادلختار، عذراء جكرتاصليب الكليبلين، 

، )بَتكت، لبناف، دار اإلنسانية كالوجودية يف الفكر العريبعبد الرمحن البدكم، 
 القلم، دس(

االٕتاه اإلسبلمي يف أعماؿ صليب الكيبلين عريٍت، عبد اهلل بن صاٌف. الا
 ـ(8212جامعة االماـ زلمد إبن سعود اإلسبلمية، .. )مكةالقصصية



 

 
 

)اجلزء األكؿ(، بَتكت:  مذاكرات الدكتور صليب الكيبلينصليب الكيبلين، 
 ـ 8215مؤسسة ادلختار االسبلمى،

، )الرياض: اإلنسانية ادلعاصرة حيدر الغدير مثبلالشعر كالقضايا حيدير الغدير، 
 ـ2283مكتبة التوبة، 
 ، بَتكت، دارالقلم، دساالنسانية كالوجود ىف الفكر العريبعبد الرمحن بيدكل، 

، )لبناف: احلقوؽ اإلنسانية بُت اإلسبلمية كاجملتمع ادلدينمصطفى زلقق داماد، 
 ـ2228دار اذلادم، 
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