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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT. Atas cinta dan rahmat-Mu telah 

memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta. 

Atas nikmat serta kemudahan yang Engkau anugerahkan akhirnya skripsi yang sederhana ini 

dapat terselesaikan. Sholawat dan salam selalu tercurahkan keharibaan Rasulullah SAW. Ku 

persembahkan karya sederhana ini kepada orang-orang yang terkasih dan tersayang, untuk 

cahaya hidup, yang senantiasa ada saat suka maupun duka, saat diri ini tak kuasa bangkit 

(Ayah dan Ibu tercinta) yang selalu memanjatkan doa kepada putri tercinta dalam setiap 

sujudnya. Terima kasih untuk segalanya. Tak lupa pula ribuan terimaksih kepada seluruh 

Bapak/Ibu dosen (BSA) yang telah membantu dan membimbing langkah ini untuk menuju 

ridho Ilahi. 

Untuk ribuan tujuan yang harus dicapai, untuk jutaan impian yang akan dikejar, 

untuk sebuah pengharapan, agar hidup jauh lebih bermakna, karena tragedi 

terbesar dalam hidup bukanlah kematian tapi hidup tanpa tujuan. Dan seandainya 

semua pohon yang ada dibumi dijadikan pena, dan lautan dijadikan tinta, ditambah 

lagi tujuh lautan sesudah itu, maka belum akan habislah kalimat-kalimat Allah yang 

akan dituliskan, sesungguhnya Allah maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. 

QS.Lukman:27.  

Dalam setiap langkahku aku berusaha mewujudkan harapan-harapan yang kalian 

impikan dariku, meski belum semua itu kuraih, InsyaAllah atas dukungan doa dan restu 

semua mimpi itu kan terjawab di masa penuh kehangatan nanti. Untuk itu kupersembahkan 

ungkapan terimakasihku kepada: Umi dan Abah yang senantiasa ada dalam setiap 

perjuanganku, kakak ku (Helmaliana dan Muslim) yang selalu memberikanku kekuatan dan 

harapan yang tak pernah pudar meski lelah telah menggerogoti, adik ku (Karlina) yang akan 

segera meniti jalan yang telah ku lalui, senantiasalah percaya pada setiap ujian yang kau lalui 

akan ada keindahan yang tak terkira kau dapatkan, adik kecil ku (Wahyuni Putri Illahi) yang 

saat ini tak sabar ingin menjadi mahasiswa, semoga akan tercapai adik ku,untuk pangeran 

kecil dalam keluarga ku (Amar AlFatih) semoga kelak kau menjadi anak yang shaleh, 

terimakasih telah mengubah kesunyian dalam kehidupan yang dinantikan. para sahabat yang 



teristimewa, (seluruh keluarga besar BSA 2013, Ikatan Alumni Ma’had Al-munjiya (IKAMA) 

dan Ar-Ruhul Jadeed (ARJ) Alumni 01MAS Al-Munjiya). Juga untuk sahabat-sahabat rumah 

terbaik ku (Nina, Diana, Mala, Mahdun, Supandi, Rahman,) kalian adalah satu dari sekian 

teman yang telah menyaksikan setiap tangisku, tak ada kata yang terindah untuk melukiskan 

betapa besar perjuangan kalian dalam membangkitkan semangat yang terkadang telah hilang 

dalam pandanganku, mungkin tak ada kesan yang baik yang ku tinggalkan untuk kalian, tapi 

percayalah bahwa kalian telah menjadi bahagian dalam titian langkahku, segala doa yang 

terbaik untuk kalian yang akan segera mengikuti sidang Munaqasyah, KPM ataupun yang 

baru melangkah menuju perjalanan itu. Teristimewa untukmu para pejuang kepompong (uti 

Ety, kak Yarna, kak May, oom Riv, buk Riz, kak Tin, dek Ir, dek Mif, pakcik Nas dan abu 

Musa) kalian adalah obat pelipur lara yang selalu menghiburku dalam keadaan terjatuh 

hingga bangkit kembali, selalu setia mengiringi setiap langkah dan doa hingga sampai ketitik 

ini, terimakasih buat segala dukungan, motivasi dan bantuan ilmunya yang selalu memberi 

semangat untuk selalu mengatakan Never Give up, semangat dan terus bangkit dalam 

keadaan apapun. Hidupku terlalu berat untuk mengandalkan diri sendiri tanpa melibatkan 

bantuan sang Rabb dan orang lain, tak ada tempat terbaik dalam mengharungi lentera 

kehidupan selain bersama sahabat-sahabat terbaik. Untuk ribuan tujuan yang harus dicapai, 

untuk jutaan impian yang akan dikejar, untuk sebuah harapan yang akan diraih, agar hidup 

jauh lebih bermakna, hanya sebuah karya kecil yang dapat kupersembahkan untuk kalian 

semua, ribuan rasa syukur dan terimakasih ku ucapkan atas segala doa dan waktu yang telah 

kau semaikan .. Atas segala kekhilafan salah dan kekuranganku, kurendahkan hati serta 

memohon maaf atas kata dan tingkahku yang meninggalkan luka dalam setiap kebersamaan 

yang teramat singkat. Rasa syukur dan terimaksih juga ku utarakan kepada mujahid muda 

Akmalia, Yanna dan Fitri M. Terkhusus untuk Fans terberat saya @novritarossa semoga 

Allah memudahkan langkah mu menuju ridhoNya. 

 

Amiin... 
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 كلمة الشكر

بسم اهلل الرحمن الرحيم

باهللمنشرور ونعوذ ونتوبإليو ونستغفره ونستعينو احلمدهلل،حنمده
أنفسناومنسيآتأعمالنامنيهداهللفالمضللوومنيضللفالىاديلو.
أشهدأنالالوإالاهللوحدهالشريكلووأشهدأنحممداعبدهورسولو،أما

بعد.

فقدانتهتالباحثةمنكتابةىذهالرسالة،بإذناهللعزوجلوىدايتو.
جبامعة اإلنسانية اآلدابوالعلوم بكلية وأدهبا العربية إىلقسماللغة هبا وتقدم
الطالب على املقررة الدراسية مواد من كمادة احلكومية اإلسالمية الرانريى

عرابيةوأدهبا.يفعلوماللغةال  ”S.Hum“للحصولعلىشهادة

مها املشرفني لفضيلة الشكر الباحثة تقدم السعيدة، الفرصة ىذه ويف
علىمساعدهتماوجهودمهايفبيتمويلروسابوستامةالدكتوروسوريااملاجسترية

جزاء وجيزيهما لعلاهللأنيباركهما كامال. يفإشرافجيدا إنفاقأوقاهتما
 اللغة قسم رئيس إىل مث وعميحسنا. وأدهبا والعلومالعربية اآلداب كلية د

.اإلنسانية

تدعيمهما على احملبوبني لوالديها خاصة الباحثة تشكر أن تنسى وال
الدنيا يف الثواب أحسان جيزيهما اهلل على الرسالة ىذه إمتام يف ودعائهما



ب  
 

إىلاألصدقاءالذينساعدوىايفإمتامالرسالة.وترجوالباح ثةواآلخرة.وأخريا
الباحثة وختتم وللقارئنيعامة. خاصة نفسها هلا نافعة الرسالة أنتكونىذه
واهللأعالم الرسالة. ىذه بالدعاءعسىاهللأنجيزيكلاملساعدينيفكتابو

 بالصواب.
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اإلنسانية ىف رواية "الزيين بركات" جلمال  وكان موضوع ىذه الرسالة ى
صورة النزعة اإلنسانية والعناصر عن ىذه الرسالة ىف بحث الباحثة تو  .الغيطاين

ىذه الرواية تتكلم عن  ".جلمال الغيطاين "الزيين بركات  اإلنسانية ىف رواية "
  قاعد شجاع إلزالة الظلم حتت قيادتو وحزن على املشاكل الىت تصيب جمموعة،

فهو منهج لتحليل ىذه املسألة و الباحثة توأّما منهج البحث الذي استخدم
جيان فول اإلنسانية  وأّما املنهج املستخدم فهو نظريّة .الوصف التحليلي

 تحصل ىتومن نتائج البحث العناصر اإلنسانية.  (Jean Paul Sartre)سارتر
منها: نظرية اإلنسانية املتضمنة ىف رواية "الزيين بركات" جلمال عليها الباحثة 

الغيطاين تشمل عناصر اإلنسانية، حرية احلياة )من حرية الدين، السياسة، 
جتماعية، اة اال، اإلنشائية واألرا(،، وحياإلجتماعية، اإلتِّصادية، التفكي

 جة العدالة وضدة الظلم.الفقر، وتصديق مع الغي وحا والقضا( على
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Skripsi ini berjudul “Dimensi Humanisme dalam Novel “Az-Zayni Barakat” 

Karya Jamal Al-Ghithani  .  Rumusan masalah dalam penelitian ini ada dua yaitu: 

bagaimanakah gambaran humanisme dan apa saja unsur-unsur humanisme yang 

terdapat di dalam Novel “Az-Zayni Barakat” karya Jamal Al-Ghithani?. Novel  ini 

menceritakan tentang seorang pemimpin yang pemberani untuk memberantas 

ketidakadilan dalam masa kepemimpinannya dan turut bersedih atau merasa 

bersalah jika terjadi hal-hal yang menyakiti orang lain (masyarakatnya).  Teknik 

analisa yang digunakan adalah metode deskripsi analisis dengan cara 

mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul. Dan metode 

teori yang digunakan adalah teori humanisme (Jean Paul Sartre) unsur-unsur 

kebutuhan manusia.. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Teori Humanisme 

yang terkandung di dalam Novel “Az-Zayni Barakat” karya Jamal Al-Ghithani  

ini meliputi: Unsur-Unsur Humanisme: kebebasan hidup (baik itu kebebasan 

beragama, kebebasan politik, sosial, ekonomi, berpikir, berkehendak, dan 

berpendapat), hidup dalam kebersamaan, pemberantasan kemiskinan, saling 

mempercayai antar sesama, membutuhkan keadilan dan menentang kezaliman. 

 

 

 



1 
 

 الباب االول

 مقدمة

 خلفية البحث .أ

األدب،1األدبىوالفنالكالميالذميعربعنالعقلكيصورالشعور
كالـاجلميلالذميعرباألدباءعنالشعوركالفكرةكاحلزف،إكتابواجملتمعالواقع

 2أفاألدبىوتعبَتالشعورادلباشر.يفحياتوأكخياليةيعٌتغَتالواقع.

تتألفمنقبلاثنُتمنالعناصرادلكونة،كىيالعناصراألعماؿ األدبية
األديبمن العمل اليتتشكل العناصر ىي اجلوىرية العناصر كاخلارجية. اجلوىرية
العملاألديب،مثل:موضوع،كاحلرؼكتوصيف،مؤامرة الداخلالذمجيسدبنية

اخلارجيةىيالعناصراليتكاخللفيةكاألسباب،كالسردادلركزم،يفحُتأفالعناصر
النفس، كعلم االجتماع، علم جوانب بشأف اخلارج من األديب العمل تشكل

.كغَتمها
3

 

 .ىيإنسانية صورةمناجملتمعتثارماكثَتايفاألدب اإلنسانيةىيمفهـو
كلموجودفارغإذامليكنألجلاإلنساف.ألفاإلنساف .اإلنسافكاحملورالوجود

                                                 
1
.15،ص.1964(7)القاىرة:مكتبةالنحضةادلصرية،ط.أصوؿالنقداألدب،أمحدالشايب، 

2
 Wiyatmi, Psikologi Sastra: Teori dan Aplikasinya  (Jogjakarta: Kanwa Publisher, 2011), 

hal.5 
3
 Melani Budianta, Membaca Sastra:Pengantar Memahami Sastra untuk Perguruan Tinggi 

(Magelang:Indonesia Tera,t.t) hal. 3 
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ىذاالعلمككلشيءلنيكوفرلديةإذامليتمكضعهايفسياؽاىتماـخليفةيف
 .اإلنساف

إىل  كتطلع اإلحساسباإلنسانية إحياء يهدؼإىل تدفق ىي اإلنسانية
اإلنساف. حياة يف جدا مهم كالكرامة اإلنسانية الكرامة تقدير إف أفضل. حياة

.كىذاديكنأفيعطيتأثَتاإلنسانيةىيموضوعالذميرددائمايفالعملاألديب
تكوف لكي اإلنسانية، طابع ذلا يكوف جيبأف بالطبع ككقائد للقارئ. داخلي
تسمىطبيعة ما كغالبا كلمواطن. اليتيعاينمنها علىكقفكلادلعاناة قادرة

4اإلنسانيةأيضااإلنسانية.
 

كأنومن الواردةصورةمنالنفسالبشرية ادلمكنظهرتأشكاؿاإلنسانية
جلعلتعريفلإلنساف.انومنالصعبقبوؿالتعريفادلنطقيكادلثايللإلنسافألهنا
سوؼتسببتعريفاتسلتلفةمنالنهجالعلمي،كالفلسفةأكالدينيستخدـكقوة

 توازف.

بركات"كاحدةٍتالزي ىيركاية"يمجاؿالغيطانى اليتكتبها كإحدلركاية
اليت الدركسقيمة لتوحيدركحالتقديرعندمنأكثر ديكنأفتفتحعيوفالقراء

ىوشخصحكيمةكعادلةيفحتديدأسعارالسوؽ.بركاتقراءتو،كيقاؿأفزيٍت
األسعار نظاـ يستخدموف الذين السوؽ البائعُتيف بريق يف يًتدد مل انو كقاؿ

يٍتىوفقطجعلالناسيزدىركف.كيعرؼسلوؾزبركاتنفسها.إفموقفزايٍت

                                                 
4
 Sri Utorowati. Dimensi Humanisme Dalam Puisi-Puisi Karya Rieke Diah Pitaloka, Kajian 

Semiotik Michael Riffaterre (Universitas Muhammadiyah Purwokerto), hlm 1 
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بركاتبأنوشخصيةمليئةبالشجاعةكاجملاملة.تظهركلهااخلَت.كقاؿزيٍتبركات
يقبل لن أنو ىو ادلنصبالذمقدمو اختاذ السببيفرفضو إف األياـ يفأحد
ملخيرباألمَتبأفركحوكانتسلصصةإلعطاء مكتبادلشرؼعلىاحلراسةإذا

الراحةللشعب.
ادلتواضع،كطبيعتوتقيةكمهذبةأسرتبركاتكلذلك،معمنطحياةزيٍت

 زيٌت حيل كما للتعذيببركاتاجلميع. تعرضوا األشخاصالذين مشاكل دائما
كىيأف الناس، كثق ليكوفشخصا رمسيا تعيينو مت كاضحعندما . كحـز حبكمة
تكوفمراقبالسوؽمنالقاىرةكجنوبمصر.كىويؤدمكاجباتوبكملجيد،

5يٍتاليزاؿعادالكيعاقبعليو.نأفرجالوخيطئوف،زعلىالرغمم
 أسئلة البحث .ب

:مشكلةالبحثكمايلى اعتماداعلىماسبق،تريدالباحثةأفحتدد

جلماؿالغيطاىن"الزيٍتبركات" ركاية ماىيصورةالنزعةاإلنسانيةىف -1
 ؟

 الغيطاىن؟جلماؿ "الزيٍتبركاتماالعناصراإلنسانيةىفركاية" -2

 أغراض البحث .ج

:كأماأغراضالبحثيفىذهالرسالةفهي

 الغيطاىنجلماؿ "بركاتالزيٍت" ركايةىفاإلنسانيةمعرفةصورةالنزعة .1

                                                 
5
(1517)دارالشوؽ:بَتكتالزيٌتبركاتمجاؿالغيطاىن، 
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 الغيطاىنجلماؿ "بركاتالزيٍت"ركايةىفاإلنسانيةالعناصر معرفة .2

 معاني المصطلحات .د

أف الباحثة تريد الرسالة، ىذه إىل الشركع اليتقبل ادلصطلحات معاين تشرح
 تتضمنيفىذهالرسالة:

 اإلنسانية (1

إنسافمبعٌتالبشرية. اسم6اإلنسانيةىيمنكلمة مصدرِصناِعيتكاثف كإهنا
اجلهودالعلميةخلدمةاإلنسانية:البشرية،أمخلدمةاجلنسالبشرم.كأمااإلنسانية

7مبعٌتيتعلقباإلنساف.((Humanismeمنناحيةاللغةاإلجنليزيةىيىيومانيس




 

 الركاية (2

                                                 
6
30،ص:4ـ(،ط.2004،)مصرل،مكتبةالشركؽالدكلية،ادلعجمالوسيطرلمعاللغةالعربية، 
7
نفسادلكاف 
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كالركاية.8ركايةمبعٌتالقصةالطويلة–يركل–كلمةالركايةمشتقمنكلمةركل
كزمنان َتشغلحّيزانأكرب، ا أهنه عدا كشخصياهتا، ىيأكسعمنالقصةيفأحداثها

9أطوؿ.
 

 الزيٍتبركات (3

تتحدثعنمشيةمنادلصريُتماؿالغيطاىن"ىوالركاياتجلالزيٍتبركات"
ىذهالركايةتصورحقيقة"ادلعتصممصر".2015بتحليلعبارةتعبَتالبارزين.

بكل للقياـ منخالؿالقوماليتلديو بقوة كاستيعابو للدفاععنراية يفزلاكلة
 .شيءمنأجلافادلاجستَتيفنظاـاحلكومةمقبولواجملتمع

 السابقة اتدراسال .ق

 ،كىي:اإلنسانيةعنافرسالتُتتبحثالالباحثةكجدت

1. ( توفيق 2009إماـ اآلياتاحملبة قصة يف اإلنسانية Ayat -Ayat"ـ(

Cinta"اليتفيهاالتأليفحبيبالرمحاف اإلنسانية العظة أما الصرازم.
 ىيأفالواقعيةبُتادلرءطمعاكبطراككذبا.

ادل تأكد قد ؤلذالك, تكوف أف تأكيدا اجملتماعلف جلميع حاجة
إندكنيسيااليتزالتيفعدـالتفكَتالقطعيعلىالتفصرؼ.خصوصا

                                                 
8
274ص:نفسادلرجع 

9
.292ـ(،ص:2003ىػػػػ4،1424)الرياض:مكتبةالعبيكاف،طالتحريراألديب،دراسةنظريةكمناذجتطبيقية،، حسُتعليزلمد 
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كألال اإلنسانية لفهماحلقيقة الدكلة يفعندبعضرؤساء تكوفخسرا
 تدبَتاجملتماع.

ىياخلطوة"Ayat Cinta-Ayat"العظةاإلنسانيةيفقصةاآلياتاحملبة أف
تكوف الناسحىت بُت احلقوؽ يف كاإلحًتاـ اإلنسانية العظة لإلنتشار

منها:مهمةعلىاجملتماعلفهمستتنقاتعناإلنسانية
)النقطةاألكىل(اإلنسانيةلتكوفتصوراكاجتاىافيةاحلياة)النقطةالثانية(

اإلن الثالثة( )النقطة إطالقا بالناس زلبة لتكوف تكوفاإلنسانية سانية
االىوتيةلبناءعلىالديناإلنصاؼيفاحلياة)النقطةالرابعة(اإلنسانية

 ادلتفائلكمسازلاخافيىة اإلنسانية العزة)النقطةاخلامسة( على الشعور
السادسة(اإلنسانيةاجملتماعيةأفتكوفادلناسبةالنقطة).كإرادةاإلنساف

10يفاحلقككاجباتالناسمجيعا
2.  أكتوراكاتِت االقيا)Sri Utorowati)سَتم سة يف الىتإلنسانية الشعور

فيتالوكا دية الريكي ستخدـتةكالباحث،(Rieke Diah Pitaloka) صنفتها
اليت،(Michael Riffaterre)القياسلسيميوتيكميجيلرفاتَتم كالنتيجة
اشتمل"قدصوربوجودالشعوراليتيحصلالباحثة"أناكرمضافكأم

غيواحساسشاملمننفساإلنسافعلىأمهاكالشوؽالذماليزكؿ
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 Imam Taufiq. Humanisme Dalam Novel Ayat-Ayat Cinta ( Fakultas Ushuluddin UIN Sunan 

Kali Jaga, Yogyakarta, 2009), 
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ادلوت كاف كلو الزمن طوؿ على األـ كحب حسباإلنسانية. على
 يبعدهكماكرديفىذهالقصة.

ياأـ....العيدقريبا...
كعادة...

سأضعشيئامجيالعلىقربؾ...
كأمي" كرمضاف أنا " ىي القصة ىذه يف السرة مفتاحالكلمة يكوف

الستاردلعاينالقصةالىتتقصعلىعالقةبُتاإلبنكاألـ,كادلعٌتالذم
رمضاف. يفالبيت"أنا"كتذكرتعنصغارىااشتملهبذهالقصةبقدـك

حينئذكأصبحترافقةعندأمها.ككانتبائعةمتجولةحوؿالقريةلكي
أفتكوفتستطيعأفتصنعمأكوالتخفيفةكثيابجديدةذلا.كبعد

عند معها الرمضاف أف شعرت ما "أنا" القصة بيت يف كما شابة
يذىب كال أمها على الشوؽمستمرا لكن ماتت. قد أمها أمها.ألف

األف.كضععلىقربأمهازىرةمجيلة.الشوؽإىل
كا )(Walgito)يتوجلكقاؿ أف2001سنة نفسو, يف عالقة لو ادلرء ـ(

إىل أدخلو اإلنسافأحيانا كالحظأفيفتصرؼ لنفسو يكوفعابدا
كلواحلريةليقررما شيئكريةكخاص.كأيضاإفاإلنسافسللوقامنفردا

11أحسنلنفسو.
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 منهج البحث . و

أماادلنهجالذلاستخدمتالباحثةىفىذاالبحثفهوادلنهجالوصفي
مبوضوعال موافقا يتعلقهبا، كما بتحليلاإلنسانية الباحثة تحليليحيثأفتقـو

الرسالة عند.ىذه اإلنسانية أنو"جياففاكؿسارتر"كذلكاإلطالععلىنظرية
.دراسةحوالمجعادلعلوماتكالبياناتاحملتاجةذلذاالبحث

اللغةالعربيةككتعتمدالباحثةخالؿكتابتعلىطريقةالىتقررىاقسم
اإلنسانيةجامعةالرهانَتماإلسالميهةاحلكوميهةىفكتاب  :أدهبابكليةاآلدابكالعلـو

“Pedoman Penulisan Skripsi (Jurusan Bahasa Dan Sastra Arab) Fakultas Adab 

IAIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh 2014” 
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 الباب الثاني

 ترجمة جمال الغيطان

 حياته ونشأته . أ

بينما تضع احلرب العادلية  5991ادلولود العام  ضبد الغيطاين علي،أصبال 
أوزارىا، يف أسرة فقَتة يف إحدى قرى صعيد مصر تسمى "جهينة"، فهو صانع 

، وعاشق ادلعمار 5991السجاد وادلراسل احلريب على اجلبهة ادلصرية منذ العام 
ىو اإلسالمية، وقبل كل ماذكر والبنايات واألقبية والدروب وادلساجد يف القاىرة 

الصويف بروح األديب صاحب التجليات والزيٍت بركات ودفاتر التدوين والعارف 
 5بأسفار الروح واألمكنة.

البداية سحارة كبَتة كان ميتلكها جده ألمو، كان يعمل كشيخ للقرية وإمام 
اجلامع، ربوي داخلها سلطوطات للقاضي "عياض"، وأخرى للقطب الصويف الكبَت 

الغيطاين" طريق ادلعرفة "زليي الدين بن عريب"، ليسلك الصيب الصغَت "صبال 
 وتتكشف أمامو حجب الروح وأسئلة الوجود ادلربكة.

ص ىذه الرواية عن حياة زلتسب ) مفتش السوق( ادلشهور يف مصر وىو تق
بركات ابن موسى يكون رائيس ادلنطقة يف القاىرة. كان يف العصر ادلملوكية، مل  زيٍت

يكن زلتسب يف تسلط الثمن فقط وجودة البضائع يف األسوق بل حيافظ على 
يمة خلقية. ويف احلاالت ادلسؤولية يف مراقبة أعمال اإلجتماعية لتكون مناسبة بق
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السياسية وأمنية غَت زلددة فإنو يسيطر على مدينة مسرقة من خالل عالقة عويص 
 0جواسيس وسلربين.

ذىب علماء اإلجتماع إىل أن أسس ظهور الصراع وىي وجود عالقة 
إجتماعية والسياسية واإلقتصادية أسسها إغتصاب منبع ادللكية والوضع اإلجتماعي 

كانت صبلتها زلددة بتقسيم غَت إصبايل يف اجملتمع. والصراع ىو عملية والسلطة اليت  
إجتماعية كانت لكل نفر يتفاعل على زلاولة يف اذلجم والتدارك والغلبة عنو من 

 أجل أسبب كالكراىة واخلصومة والعدوات.

كان يف إغتصاب السلطة حيدث سفك الدماء غالبا اليت تأدي إىل الثارات 
وتلك اخلصومة حدثت يف أول حكومة ادلملوك حىت إىل آخر  يف أجيال األتية.

حكومة مث أخذتا عسماين. وحاالت السوق كذلك يف فوضي : تعُت الثمن يقأيده 
التجار نفسو أو زلتسب والغالب جزافا. وشبن سلعة الزراعية ال يقدر تدبَتىا وبعض 

تاج السلطان أكثر القوام استولو السلطان أو أمراء أخرون العالء، وغالبا عندما حي
الفلوس فيأمر زلتسب ليأخذ سوقا أسبوعيا وشهريا يف التجار مث يعلى شبن البضائع 
وكان السوق كذلك يكون غالبا ىدف إعتصاب السارق أو ملوك الطبغ ألن مل 

 3جيد أجرتو.
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3
 نفس ادلكان. 



55 
 

 حياة ألدبية . ب

وكشأن ادلتصوفة الكبار، انشغل الغيطاين بفكرة الزمن وتأثَته الطاغي على 
ليأيت الًتحيب النقدي بكتاباتو ادلغايرة وغَت ادلألوفة يف السرد العريب يف ادلكان، 

ذلك الوقت، مع كتابو األول " أوراق شاب عاش ألف عام" واليت كتبها مباشرة 
، وقفز بالزمن ألف عام، ليصل إىل 5991 بعد ىزمية اجليش ادلصري يف يونيو العام

ذبلياتو من خالل زبيلو لعودة ادلؤرخ وكأنو يريد أن يقرأ الزمن القادم و  0991العام 
ادلصري الشهَت "ابن إياس" ليعلق على أحداث زماننا، وىو الذي عاش انكسار 

 9ادلمالك أمام جيوش العثمانيُت ودخوذلم مصر.

ودورانو الالهنائي حول فكرة الزمن  حَتة الروائي، صبال الغيطاين،
واللحظات، اليت تنقضي والميكن اسًتجاعها، سوى بالكتابة عنها، جعلتو يرجع 

رائعتو "الزيٍت بركات" مايزيد على طبس مائة عام، ليحكي عن  بالزمن ىذه ادلرة يف 
عليهم،  كبَت البصاصُت يف العصر ادلملوكي "زكريا ابن راضي"، وتعذيبو للمقبوض

واستخالص ادلعلومات منهم باحلبس والضرب حىت وإن كانت هتما ملفقة، يف 
زماننا، ويف كل زمان من تقييد للحربات، إسقاط سردي سلس، دلا حيدث يف 

 والقبض على صوت احلق.

وادلأثورة عنو. "جئنا إىل الدنيا وسنمضي عنها، وسنًتك مقولتة الشهَتة 
السعيدة"، تقربنا من عادلو الروحي ونفسو القلقلة من أخرين يأملون يف قدوم األيام 

                                                           
 
4
 0259|02نعمة عز الدين، إرم نيوز، تاريخ النشر أكترب  



50 
 

، فيتعلم الروائي الكبَت، الصرب الشديد وإتقان عملو، يف نسج السجاد  الوجود ذاتو
دم من كفن لو عالقة وطيدة بالتاريخ والرمزية، فيتخصص يف السجاد اإليراين القا

انوية الفنية، واليت دبدرسة العباسية الثمنطقة خبارى، فهو خريج قسم"نسج السجاد"
 أكملها بعامُت يف الصباغة والطباعة بكلية الفنون التطبيقية.

بعمارتو وحوانيتو وناسو، الفضاء اإلبداعي األكرب عند ادلكان""حيتل
الغيطاين، فمنذ جاء مع أسرتو ليستقر بو ادلقام يف حارة "درب الطبالوي"، رلاورأ 

األمَت ادلملوكي "عبد  قة اليت طادلا زبيلمقام سيدنا احلسُت ببوابتو اخلضراء العتي
الرضبن كتخدا"، وىو يقف أمامها مع أىايل مصر، لينقبوا عن رأس سيدنا احلسُت، 
وىل ىو مدفون أم ال ؟ واألسئلة مل تنقطع يف سليلتو عن العمارة احلميمة للبشر، 

من واحلجارة اليت تروي أزمنة مل نعشها، وشهدت أحداثا دللوك وصعاليك وعوام 
تستدعي أصبل ما يف الًتاث العريب الغابرين، ليقبض الغيطاين على تلك اللغة اليت 

 بعامية مصرية مشبعة بالفصحى العربية.

وحبث بُت الدروب واألزقة وواجهات احلوانيت القدمية، عن الزمن ادلنسي ومل 
فمن داخل مساجد القاىرة الفاطمية، خاصة مسجد السلطان يعرفو أحد، 

تربه قمة اإلبداع ادلعماري اإلسالمي، جييء ادلشروع الروائي الذي يع"حسن"، 
صدار الدفًت األول "خلسات "دفاتر التدوين"، بإ، متمثال يفالضخم للروائي ادلصري

ذبربة الوجود اإلنساين يف ذبلياتو ادلتنوعة، وكأن  حيث صلد أنفسنا أمامالكرى"
ودبعمار مامييز ىذه النقطة من  شكل كل حضور إنساين مرتبط دبكان مايف العامل،

 الوجود يف العامل. 
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يتخذ الروائي صبال الغيطاين يف "دفًت التدوين" موقع الساردللألحدات 
واألماكن والسخصيات ادلختلفة وادلشارب. وبدايات ىذه ادلناطق اليت مل يكن ذلا 

 القرن العشرين، وذبولو يف دروب الذاكرة الستدعاء وجوىاوجد قبل ستينيات 
ضبيمة وحبيبة لألدباء الراحلُت صليب زلفوظ وكامل الشناوي وعبد الرضبن 

 1اخلميسي.

فها ىو يف دفًت "وداع أماكن" يتحدث عن عشقو لإلسكندرية وحي لوران، 
خاصة يف الشتاء، حيث كان حلمو دائما "شرفة تواجو الالمدى "فهو ال يعرف 

تة كما يقول يف إحدى تلك بغ العوم، وصلتو بالبحر "جلسة وتأمل". تأيت النهاية
التدوينات البليغة، معربا عن خوفو من انقضاء زمنو ادلادي، راجيا ادلزيد من السفر 

 داخل ذاتو "ما تبقى أقل شلا مضى، يقُت ال شك فيو، أعيو، أسبثلو، أعيشو. 

يودعنا الروائي الكبَت صبال الغيطاين، إىل سفره األخَت، تاركا وراءه كنزا 
يتجاوز اخلمسُت كتبا ال ينفذ لكل عشاقو وزلبيو، يقاوم الزمن الذي طادلا إبداعيا 

 أربكو، وحاول أن يفك بعض شفراتو الغامضة.

 مؤلفاته . ت

بدأ صبال الغيطاين يف الًتدد على جبهة القتال بُت مصر وإسرايل بعد 
احتالل إسرائيل لسيناء بعد عملو كمراسل حريب، وكتب عدة ربقيقات صحفية 

ىا تفرغة للعمل كمحرر عسكري جلريدة األخبار اليومية واسعة االنتشار، تقرر بعد
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-5999، شهد خالذلا حرب االستنزاف 5919وشغل ىذا التخصص حىت عام 
على احليهتُت الصرية  5913، على اجلبهة ادلصرية، وحرب أكتوير  5912

 5912-5999، شهد خالذلا حرب االستنزاف 5919التتخصص حىت عام 
على اجلبهتُت ادلصرية والسورية. مث زار  5913ة ادلصرية،وحرب أكتوبر على اجلبه

، 5911فيما بعد بعض مناطق الصحراء يف الشرق األوسط، مثل مشال الراق عام 
منذ  (.5992-5999، واجلبهة العراقية خالل احلرب مع إيران )5992ولبنان 

 رئيسا لتحرير أخبار أصبح زلررا أديبا جلريدة األخبار، وكاتبا هبا. مث 5991عام 
 .5993األدب مع صدورىا عام 

، وضبلت اسم "زيارة" يف 5993وكان الغيطاين قد نشر أول قصة يف يوليو 
رللة األديب اللبنانية. ويف نفس الشهر نشر مقاال يف رللة األدب اليت كان حيررىا 

 9الشيخ أمُت اخلويل، وكان ادلقال حول كتاب مًتجم عن القصة السيكولوجية.

، وضبلت اسم "زيارة" يف 5993وكان الغيطاين قد نشر أول قصة يف يوليو 
رللة األديب اللبنانية. ويف نفس الشهر نشر مقاال يف رللة األدب اليت كان حيررىا 
الشيخ أمُت اخلويل، وكان ادلقال حول كتاب مًتجم عن القصة السيكولوجية. 

ة القصَتة، أبرزىا "الزينٍت بركات" وأصدر الغيطاين عشرات الكتب بُت الرواية والقص
اليت ربولت إىل مسلسل تلفزيوين، و"أوراق شاب عمره ألف عام"و"ىاتف ادلغيب" 
و"كتاب التجليات" و"وقائع حارة الزعفراين"، وقد عرف بقربو وصداقتو باألديب 
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العادلي صليب زلفوظ، حيث كان مواظبا على حضور اجللسات احملفوظية ألعوام 
 1طويلة.

"الزيٍت بركات"، إن أمنيتو ادلستحيلة أن مينح فرصة يقول يف روايتو األشهر
أخرى للعيش أن يولد من جديد لكن يف ظروف مغايرة أن جيئ مزودا بتلك 
ادلعارف اليت اكتسبها من وجوده األول ادلوشك على النفاد يولد وىو يعلم أن تلك 

وتلك النظرة تعٍت الود، وتلك  النار تلسع وىذا ادلاء يغرق فيو من ال يتقن العوم
التحذير وتلك تنبئ عن ضغينة، كم من أوقات أنفقها إلدراك البديهيات ومازال 
يتهجى بعض مفردات األجبدية،ردبا تربر تلك الكلمات ولع صبال الغيطاين بفكرة 

، إنو 0229"األبدية" يف كتاباتو، حيث قال يف حوار "الشرق األوسط" عام 
 ية.مشغول بفكرة األبد

يف  0251أكتوبر/تشرين األول  59تويف صبال الغيطاين صبيحة يوم األحد 
مستشفى اجلالء العسكري بالقاىرة، بعدما تعرض ألزمة صحية مفاجئة قبل شهرين 

 من تاريخ وفاتو.

 

                                                           
 
1
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 الباب الثالث

 اإلنسانية وما يتعلق بها

 تعريف اإلنسانية .أ 

اإلنسانية ىي وجهة نظر ترى أن مجيع البشر وحدة واحدة، بغض النظر  
عن الطبقة واجلنسية والثقافة والدين. وترفض اإلنسانية أي شكل من أشكال 

جيب عتقاد بأن كرامة اإلنسان اإلالروح األساسية لإلنسانية يف  التمييز. وتبدو
أن ينظر إليها على أهنا فرد مستقل. أن الكرامة تعٍت درجة أو رتبة. وىكذا 
تكشف كرامة اإلنسان ما يشكل نبل البشر الذي دييزه عن الكائنات األخرى 
على األرض. وىكذا، فإن اإلنسانية حتمي الكرامة اإلنسانية من مجيع أشكال 

5التالعب واالستعمار وإساءة استخدام نظم السلطة.
 

اإلنسانية ىي إعتقاد الناس كينونة، ويكون ما ىف العامل نافعة ذلم.حىت 
.وليس humanism اإلنسانية ىف اللغة اإلصللزية ىيو .2يعظهم كلوالة بتلك الكيفية

 3لإلسالم إسم خاص ذلذه الظاىرة.

كما نشاىد من ناحية أخرى أن ىذا اللفظ : )النزعة اإلنسانية( قد 
التداول اليوم، ويف استعمالو يالحظ لو معنيان:  صار من األلفاظ الكثَتة

أحدمها ترخيي، واآلخر مذىيب. فهو عند ييجر وأتباع مدرستو الذين يكونون 
اجلديدة يرمي من ورائو إىل إجياد نزعة إنسانية جديدة تضارع النزعة اإلنسانية 

____________ 
1
 Sri Utorowati. Dimensi Humanisme Dalam Puisi-Puisi Karya Rieke Diah Pitaloka, 

Kajian Semiotik Michael Riffaterre (Universita sMuhammadiyah Purwokerto), hlm2-3 
2
Bambang Sugiharto, Humanisme dan Humaniora: Relevensinya Pendidikan, 

(Yogyakarta: Jalasutra, 2008), hal. 203 
3
Husna Amin, Agama dan Humanisme, (Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh dan Ar-

Raniry Press, 2013),hal. 112 
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دس النزعة اإلنسانية اليت ظهرت يف أوربا يف القرون من الرابع عشر إىل السا
عشر. وذلك بإحياء الًتاث اليوناين من جديد ومعاناة جتربة حية عن طريقو وىو 

 4.مايتم بتمثلو ونقلو من ادلاضي إىل التطبيق على احلاضر

اإلنسانية الغربية ىي الفلسفة اليت رفعت قيمة ومنزلة الناس عالية، وىذه 
والنفوس.عضدت اإلنسانية نسبة التفكَت أثرت بتطوير العلم وادلعرفة والفنون 

 5اإلرتقاء احلرية والفرصة للناس مناسبة بادلسؤلية اإلجتماعية.

وذكر مصطفى ىف كتابو "احلقوق اإلنسانية بُت اإلسالمية واجملتمع 
ادلدين"  أن اإلنسانية من ناحية الفلسفة ديكن القول بأن "اإلنسانية" تشرف 

ذ من االنسان زلورا، بينما الىت تتخ (Humanism)على الفلسفة اإلنسانية 
"احلقوق االنسانية" تنبع من حب االنسان كانسان وعمل اخلَت الذي جيب أن 
يسدى اليو فالفلسفة االنسان هتتم باالنسان كانسان فحسب، بدون النظر إىل 

 6عرق خاص أو موكن جغرايف خاص، أي اهنا تقول إصالة االنسانية.

كائنا   ،(being-for-itself) ىو جيري يف حد ذاتو (Sartre)سارترل نساناإل 
الذي لديو وعيو، على حد سواء إىل شيء، واىل نفسو، حىت يصبح اإلنسان 

 غيب "التسمى  (Sartre)   نفسو ووعيو. ادلسافة إىل سارتربعيدة بُت

(ketiadaan) ،" دائما "خدرشلا جيعل اإلنسان(menidak)نسان "، مبعٌت أن اإل
يفسر  النفيدائما وينتقل من دولة إىل أخرى. ومن ىذا الوعي و  يعمل
وجود احلرية يف اإلنسان، ألن اإلنسان سوف خيتار دائما يف فعلو  (Sartre)سارتر

____________ 
4
 55ص:، )بَتوت، دارالقلم، دس(، االنسانية والوجود ىف الفكر العريبعبد الرمحن بيدوى،  

5
Bambang Sugiharto, Humanisme dan Humaniora: Relevansinya Bagi Pendidikan 

(Yogyakarta: Jalasutra, 2008), hlm. 205 
6
 58ص:م(، 2005، )لبنان: دار اذلادي، احلقوق اإلنسانية بُت اإلسالمية واجملتمع ادلدينمصطفى زلقق داماد،  
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اإلنسان ىو واعية، ومع ىذا  إلنكار القائمة إىل عدم وجود. ولذلك، فإن
 الو.معإرادتو وأع رية لتشكيل نفسو، محلديو  عاية أن اإلنسانالو 

وحيدد سارتر ادلساواة مع احلرية، وبعبارة أخرى، الوعي يف نفس الوقت  
احلرية ىي الوعي عندما يكون اإلنسان قادرا  لذالك أنتقدير احلرية الفردية، 

  وقال سارتر: 7على فهم وملء معٌت شيء وعلى الوجود الشخصي.
“we must recognize that the indispensable and fundamental condition of 

all action is the freedom of the acting being".
8
 

الشرط األساسي طلو  و ادلأن يدرك أن ما ىو اإلنسان على  بجي" 
 ."جلميع األفعال ىو حرية القيام بو

يف تشكيل لو. واخليار  شرو خَت ما ىو  ةالختيار الديو الفرصة  نساناإل 
مجعاء. ولذلك، جيب أن  اإلنسانيةىو اختياره، ولكن اختياره ىو قرار يتعلق 

جيب أن يكون  نسانيكون اإلنسان مسؤوال عن حياتو، وىذا يعٍت أن اإل
مسؤوال عن مجيع اإلجراءات أو اخليارات اليت اختذت، وادلساءلة ال تغطي فقط 

ولية مجيع البشر، ألن الفعل من اختيار يرتبط الفردية نفسها، ولكنها تغطي مسؤ 
 كلو.  نسانالصورة اإل

  “…I am responsibe for my self and for everyone else. I am creating a 

certain image of man of my own choosing. In choosing my self, I choose man.”
9 

صورة معينة خص آخر. أنا خلقت أنا مسؤول عن نفسي و أي ش " 
 ."ختياري. يف اختيار لنفسي، اخًتت للبشرس اإلعلى أسا إلنسانل

____________ 
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 Diana Mella Yussafina, Eksistensialisme Jean Paul Sartre Dan Relevansinya Dengan 
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8
 Jean Paul Sartre, Being and Nothingness; A Phenomenological Essay On Ontology, 
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عيش ي أنكن دي لذالكاحلرية يف النضال ىي حرية الطبيعة البشرية،  
ال  مبإدراك أهن يرافقووالنمو. إن روح التمسك بقيم اإلنسانية وكرامتها، 

النزعة اإلنسانية الدينية يف  دعماهلل، ىو عنصر أساسي يف  قوةإنكار يستطيعون 
 .اإلسالم
كمعرب إىل الصورة   –ودلا كانت النزعة اإلنسانية نواكبها بالضرورة  

اجلديدة، نظر صوفية تنبع من أعماق الوجود األصيل للروخ احلضارية وىي يف 
دور تكوينها ونشوئها، فقد كان علينا أن نعود إىل جتربتنا الصوفية التارخيية 

جتربتنا احلاضرة. فنشيع فيها احلياةة بفضل آخر صورة قدر ذلا  لنستعينها يف
الفاصل  الظهور ىف احلضارة احملتضرة وىي ادلذىب الوجودي الذي يقوم على

بُت كلتا احلضارتُت: ادلتداعية والناشئة، شأنو اليوم شأن األفالطونية احملدثة فيما 
 50وروبية الغربية.بُت احلضارتُت: اليونانية والعربية، أواليونانية واأل

أن  Encyclopedia Of Philosophy ىف (Paul Edward)إدوار فوال شرح
وىي واحدة  .54اإلنسانية حركة الفلسفة إخًتعها اإلنساين إتاليا حبواىل قرن 

 من العوامل حضارة احلديثة أثرت هبا تأثَت ألوربا اليت مسيت  

renaisans.الدين حىت ال يكون مواقم لو. التتعلق اإلنسانية ىف ىذا العصر بأمور 
و ىدفها األخالقية الفضيلة  اليت تركز على معتقدات الكرامة البشرية، وقيمة 

لتنمية  قصدت اإلنسانية ىف ىذه العصر احلياة النشطة ىف العامل وحرية التصرف.
قيمة الناس من مجيع الوجوه. ورأت أن الناس ولدوا ىف العامل الطبيعي و 

 55م القدرة على حتديد تاريخ حياهتم وتوجيهها ألجل سعادهتم.التارخيي، ولديه

____________ 
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حىت تكون التأسلة،  58و  57جتردت اإلنسانية من الدين حبواىل قرن 
وتكون  وتطورت فيها مرتبة الناس مبالغة، بلغتها فكرايت إذلية كانت أم تصديقة.

وكانت اإلنسانية وتنميتها  أيضا قوة العقل والعلم رئيسي العمول ىف حياة الناس.
ىف السنة  اإلنسانية بالثورة الفرنسيةتوجت حركة النزعة  العلي للتاريخ.قيمة 
 واإلخوة (egalite)وادلساوة  (liberty) ( وأصبحت احلرية5799 – 5789)
(fraternite) .52ركائز األساسية الثالثة الىت أسستها قيم حياة الناس 

موجهة بالثورة الصناعية وتطوير العلم  59وكانت اإلنسانية ىف قرن 
وادلعرفة.  تطورت فيها العلوم وادلعارف تطويرا ىف جهات ادلتنوعة وىي ىف فيزيا 
وبيولوجي واإلجتماعية واألساسية واإلقتصادية وسسيولوجي. يندرج ىذه العلوم 
غال ادلناىج التعليمية اليت تستبعد العلوم الكالسكية. وىاىى ذه العالمات 

تهاء باإلنسانية قيمة األعلى ىف حياة الناس. وغرقت قوة اإلنسانية ىف قرن اإلن
فيها عظمة  تبطشالىت  Nazi)) وبقسوة النازي يةثانالوىل و ألحبر  العادلية ا  20

 53ومرتبة الناس.

والبينة ادلذكورة السابقة صورة الغربية كيف يضعون اإلنسانية وىم 
سلالفة حقوق الناس أمهلتها قيم اإلنسانية ىف يقتلوهنا.  ومع ذلك اليوم وقعت 

سَتة التاريخ.  ولكن الال منتهى مفهومهاىف الواقع.جهد زعيم حقوق اإلنسان 
 5968.54ىف ىذا القرن كما جهدوا مستحق التقدير على الصلح ىف السنة 

____________ 
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 Dedi Supriadi, Mustofa Hasan, Filsafat Agama (Bandung: Pustaka Setia, 2012) hlm. 

159 
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 Bambang Sugiharto, Humanisme dan Humaniora: Relevansinya Bagi Pendidikan 

(Yogyakarta: Jalasutra, 2008), hlm. 210 
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ىدمت قوة اإلنسانية أثناء التثبيت الناس و إعدام اإلذلي والدين  إن
حتقق ىدفها سعادة الناس مناسبة حبقيقتها مع التناسب بُت الذى يستحق هبم.و 

55حياة الظاىرية والبطنية.
 

العموم تعليم متجرد من العقائد فال حرية ذلا للشخصية.  واإلنسانية على
وىذه العقائد متخالفة مببادئها األساسية وىي إعطاء احلرية للناس ىف إختيار 

ستحاق،  حبانب ذالك هتتم أيضا إىل حياهتم إما ألمور الدين او الرأي او اإل
قيم أساسيتها وحقوق غَتىم.يعتقد أتباع مفهوم اإلنسانية أن البشر لديهم 
الطبيعة األساسية اليت منحها اهلل لتطوير إمكانتها.للناس غزائران عادلية كانت أم 
إذلية، تكمل بعضها بعضا ولن يتخالف بينهما.يف بعض األحيان يقوم البشر 

 56يتناقض مع القواعد اإلذلية اليت حتتوي على توازت فيو. باإلضرا  و

ويفهم اإلنسانية ىف اإلسالم مفهوما أساسيا اليت ال تقف ىف موقف حر 
فقط، ولكنها تتكون بصلة الىية دائمة، فلفلسفة الدينية دور كبَت فيها، ألهنا 

على  توازنت الفكري والروحي البشري توازنا، ورأت أن للبشر القدرة الفكرية
ألن احلرية ىدية ىامة من اهلل ىف زلاولة التحقيق القيم اإلنسانية  إختاذ اخليارات.

 57من خالل التمسك باإلبعاد األخالقية و اإلنسانية ىف الدين.

ليست اإلنسانية ىف اإلسالم إالمذىب ولكنها مشتملة على الوجوه 
كاإلقتصادية والًتبية واألساسية ادلتنوعة اليت ترتبط إرتبتطا وثيقا مبصاحل البشرية،  

____________ 
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واإلجتماعية.  وكانت مناسبة بطبيعة ادلفكرين ادلسلمُت ىم ابن مسكويو وأبو 
 58حيا التوحيدي وأبو سلمن السجستان وغَتىم.

إن اإلنسانية أخطر مشكلة اليوم، ألن ترك الناس دينهم، وال يصدق 
لعلمي الذي علم بعضهم الغيب،  وال سيما معضود بتطوير العلم والتفكَت ا

الناس تركيز التفكَت و اإلىتمام على العامل ادلاديات. ينتج العقل العقالين نتائجا 
رائعة، بل يفتقد الناس حساسية أوالعواطفة اإلنسانية من جهة الروحية، 

على حتديات احلياة، بل إعتقد الدين أنو ال حيل ادلشكلة  افيواجحه
كة التطوير و التوسيع من حركات لديهم.كانت اإلنسانية  اإلسالمية حر 

 59اإلنتشار الدين، وأما عكسو باإلنسانية  الغربية.

يقول بعض العلماء احلديثُت أن ما ينشره ادلؤلفون ادلسلمون يف  
"، وقد جعل  اإلسالمية ارتباطا وثيقا مبصطلح "اإلنسانيةأعماذلم ادلختلفة يرتبط 

ل احلديثة واإلسالمية. وقايف العلوم كلمة "اإلنسانية" كلمة مألوفة 
 (latin) ، وقد استخدمت ىذه الكلمة ألول مرة يف الالتينية(Remigio)ردييجيو

لإلشارة إىل ادلفكرين والفالسفة والعلماء والفنانُت الذين عاشوا يف األيام األوىل 
 اإلنسانية يف اللغة األوروبية، مصطلح (renaissance) من عصر النهضة 

ستخدم باللغة ت ىتلو نفس ادلعٌت مع مصطلح إنسانية ال (humanisme)اإلصلليزية: 
العربية. اإلسالم نفسو ليس لو عنوان زلدد الستدعاء ظاىرة ضخمة من تربية 

 20اإلنسان وزراعة علم ادلعرفة.

____________ 
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ف وادلفكر ادلسلم أن هنوض  ادلعرفة ليست عن طريق أعداء و لسيرأى الف
اإلقًتا  و تطويره. وأما عكسو باإلنسانية الدين والسلطان، وإمنا عن طريق 

الغربية. ومن الفرق ادلذكور السابق، ىناك مساواة ىف روحهما، وزلاولة التأكيد 
إىل القرن  8على أمهية العقل والعلوم. وىف احلركة اإلنسانية اإلسالمية )ىف القرن 

ية ( إنشاء ختصصات علمية جديدة،وإنشاء معاىد علمية،  والعروض الثقاف52
 25و الفنية.

، وحُت renaissanse دفقت اإلنسانية ىف األد  بعد أحداث رينيسانس
دال بالعقالنية ىف كل جزء ذاك مل يعد األعمال األدبية خرافية أو إذلية، ولكن ب

تطور األد  ىف البالد األوروبا فرفض األشياء اليت غَت عقالنية منها. منها،
 ىف تطوير أدبيتو. وتطورت األدبية احلالية أثر تطوير اإلستعمار األورويب تطويرا،

فيو بتطوير ذي نكحة زللية، ألن النامية العلم و التفكَت العقالين جترب ادلناطق 
على سبيل ادلثال، أثر  استيعاهبا و تكييفها إىل مستعمرة الثقافة اإلستعمارية.

 ندا( تطوير األد  ىف إندونسيا.ىولالغريب )

أثر األد  ىف مو  ذلية فيها.اإلعن قبل النهضة يعٌت  وتطور األد  سلتلفا
، أو كسب ادلال نفقة البضاعة، وإعترب أمهية الاعة بالصناعة الطب ىذه الفًتة

، معدوم يتعرب تدعم الصناعةاألد  غَت وأما . الصناعةفتطور العلوم الىت تدعم 
 فالناس يبحثون شيئا أربح لو وكذالك األد .

 اإلنسانية عناصرال .ب 

____________ 
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Raniry Press, 2013) hlm. 123 
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يصرق النظر عن سلتلف اخلالفات وتبادل اإلنسانية مر وقت اآلخر. لقد  
علمتنا اإلنسانية عددا من الركائز األساسية الذي ينبغي دائما أن تذار شخص 

، واحلرية 57أو فئة اإلجتماعية، كما يتضح جان يول سارتر، إنساين يف قرن 
(liberte)  وادلساواة(egalite) واإلخاء (fraternite) ب دائما أن تتحقق كل فرد من جي

أجلى تعزيز لو التقدم والتحسن، يف ىذه ادلرحلة من التطور ذلذه الظاىرة 
اإلنسانية تعلمنا حقوق اإلنسان األساسية اليت دتكن تطبيقها علميا، وىي حرية 
احلياة )سواء كانت حرية الدين وحرية السياسية واإلجتماعية واإلقتصادية، 

والكالم(، ويعيش يف اجملتمع وادلساواة يف ادلعاملة مع عدم والفكر، والوصايا، 
وجود دتييز بُت أمور أحرى، والقضاء على الفقر من أجل سعادة احلياة الفردية 

 واإلجتماعية، والثقة ادلتبادلة بُت األعضاء، وحتتاج العدالة وضد الظلم.  
 احلرية يف احلياة/حرية احلياة .5

اإلنسانية، إن اذلدف الرئيسى لإلنسان ىي كما مت وصفو ىف نظرية  
حرية اإلنسان، حيث يكون للرجل القدرة على التصرف وقفا لرعباتو، سواء  

أو الرأي. احلرية ىي حق اإلنسان ىف  ةكانت حرية الدين أو اإلرادة أو الفكر 
حتقيق سعادة الفرد دون الفساد حبرية فرد آخر. وديكن أن تعنيها أيضا اإلرادة 

إلنسان الذي ديكننا من خال لو أن تقرر شيئا من اخليارات اليت حتدث ىف احلرة ل
 احلياة.

جيب أن تكون حرية إجابية، مهما وضعتها اإلنسانية ادلطلقة لإلنسان  
ألجل سعادة حياهتم ىف العامل،  ديكن أن يكون اإلعالن العادلي حلقوق اإلنسان 

احلرية و ادلساوة ىف احلقوق من قبل إحتاد األمم أساس إلنسانية اليت حتًتم 
السياسية، و اإلقتصادية، و اإلجتماعية جلميع البشر دون دتييز بُت القبيلة و 
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جيب  22الدين و العرق و اجلماعات حيث أعطى الدين مكانة و دور لو.
االعًتاف بأن ما ىو مطلو  وما ىو الشرط األساسي جلميع اإلجراءات ىو 

 رية ىي أحد أكثر االحتياجات إحلاحا للبشر.حرية القيام بو. ولذلك، فإن احل

 عاحلياة يف اجملتم .2

هنية ىو سندات األخوة أو القرابة، ال من نفس العالقة ادل حياة اجلماعية 
حبيث يتم احلفاظ عليو فيحب أن يقيمو على والعادية فقط بل أكثر منو. 

والتواضع، والرغبة ىف العناصر التالية: الرأية ادلتساوية بينهم، وعدم األنانية فيهم، 
تصحية بعضهم بعضا.  وسيؤدي التسامح إىل حياة مليئة ىف اإلجتماعية، 
فيكون تزيُت اجملتمع زلبة دون اإلختالف فيو. وستؤدي اجملتمعات البشرية اليت 

 البنيت على أساس التازر إىل فشلهم وتدمَتىم.
 
 

 القضاء على الفقر .3

مشكلة  ةإحتياجات حياتو. فالفقر الفقر ىو عدم قدرة البشر على تلبية  
اإلنسانية، ألهنا ترتبط مبستوى الرفاىية البشرية واجلهد ادلتباذلة للتعامل معها. 

العاطلُت عن العمل  ويأيت الفقر من عوامل التالية: معدل النمو البشرى و عدد
و إخنفاض مستويات التعليم و غَت ذلك.  أثر الفقر تأثَتا كبَتا على رفاه 

الذي سيعطل على إستقرار احلياة.  والفقر أيضا واحد من عوامل  اإلنسان
اجلردية،  لذا،  القضاء على الفقر واحد من األسبا  اليت تربز النزعة اإلنسانية،  

 واقظت اإلنسانية  إمكانية البشر ليعيشوا مبكرامة وال يندرجون فيو.

____________ 
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 Bambang Sugiharto, Humanisme dan Humaniora: Relevansinya Bagi Pendidikan 

(Yogyakarta: Jalasutra, 2008), hlm. 212 
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 الثقة بُت الناس .4

. السعادة والنجاح سوف كل إنسان جيب أن تريد حياة سعيدة وناجحة 
يتحقق من قبل اإلنسان باجلهد. ولكن جهودة جيب أن الثقة متبادلة. الثقة ىي 
رغبة شخص أن يكون لو الشعور يقُت من ذلك احلُت بالنظر إىل اآلخرين يف 
ظروف معينة.االعتقاد بأنو يقدم من دون إكراه أو ببساطة ىو قبول ما ىو 

ية على أساس الوضع، يف الثقة العامة يصبح عليو، والثقة ىي أيضا حالة ذىن
األساس خللق عالقة جيدة بُت الطرفُت الذي حيتوي على األمل يف حتقيق 

 ىدف كبَت.
 

 احلاجة إىل العدالة .5

، حىت يف مرحلة ةجتماعية ذلا معٌت واسعة كجزء من القيمة اإلإن العدال 
جتماعية. اجلردية عتبارىا واحدة من القيم اإلإنون بما ديكن أن تكون ضد القا

ادلرتكبة خطأ. ولكن قياس العدالة غالبا ما يفسر بشكل سلتلف، فالعدالة 
قتصاد والقانون. احلديث عن بعاد، يف رلاالت سلتلفة، مثل اإلنفسها متعددة األ

العدالة ىو دائما ادلوضوع الرئيسي يف أي حل ادلشاكل ادلتعلقة بإنفاذ القانون. 
ة اليت مل يتم حلها جيري تناوذلا للمسائل السياسية، إن عدد القضايا القانوني

ووجود القانون والعدالة يتم التالعب بو بطريقة منهجية حبيث ال جيد القضاء 
احلياة خيار، ديكن للبشر اختيار العيش بشكل مثمر أو  23أي ظروف حقيقية.

انون أو غَت منتجة. كل خيار لو النتائج واإلصلازات اخلاصة هبا. فالعدالة يف الق

____________ 
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 Inge Dwisvimiar, Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum (Universitas Sultan 

Ageng Tirtayasa, 2011)  
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احلياة ستجعل من السهل على البشر أن يشعروا بالسعادة ويطردون إمكاناهتم 
 لكي يكونوا أفضل كهدف لإلنسانية.

 احلاجة إىل األمنية .6

وبعد تلبية بعض االحتياجات يف احلصول على ما يكفي، فإن احلاجة  
حرر من إىل األمن واالستقرار واحلماية واذليكل القانوين والنظام والقيود والت

اخلوف والقلق واألمن ىي يف األساس ضرورة احلفاظ على احلياة على ادلدى 
وتطوير  الطويل. وبسبب ىذه احلاجة مث )اإلنسان( جعل اللوائح والقوانُت 

 الثقة، وجعل النظام، والتأمُت، وادلعاشات التقاعدية وىلم جرا.
اجة. احل نسانإلجتماعية بُت زميل يف ىذا العامل، واألمن ايف احلياة اإل 

، سواء كان األمن يف احلياة، أو اجملتمع، نساناإلفاحلاجة إىل األمن ىي موقف 
لكل  ظاىرة إنسانية جيب أن يكون ملك أو النوم، أو ادلشي، وما إىل ذلك،

 لإلنسانية. ان ىدفإنس

واعتقاد أن كال ادلفهومُت األمن اإلنساين وحقوق اإلنسان ديثالن تطورا  
 بصفة واالسًتاتيجية واألمنيةمهما يف حقل الدراسات السياسية بوجو عام. 

 ديثل اإلنسان أن مفادىا أساسية حقيقة إىل وجهة نظري من ذلك ،ويعود خاصة

 السياسات جلميع والغاية احملور أن يكون ،ويفًتض الدولة لقيام األساسية الوحدة

 إليو االعتبار إعادة جيب مث الدويل،ومن اجملتمع ،وآذلك الدول يف تطبق اليت العامة

 واليت األمنية األساسية للسياسات الوحدة تأمينو وديثل باألمن ادلستهدف فهو

 تقييم احلاسم عند ادلؤشر ديثل باألمن اإلنسان فشعور مث ومن اختزاذلا، الديكن

 24.وتنفيذا صنعا حتليلها ،وبالتايل عنها الناتج األثر وقياس األمنية السياسات
____________ 

 
  1أسيوط(، ص. جامعة- العامة واإلدارة السياسية العلوم ، )قسماإلنسان حقوق ومنظومة اإلنساين األمنالعدوي،  علي أمحد زلمد24
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 ضدة الظلمة .7

ال ينبغي جتاىلو، ألنو سيؤثر على  نسانإن الظلم بُت زمالئو من اإل
تدمَت اجملتمع بأسره. لذا فإن اجلميع ملزمون مبنع الظلم يف اجملتمع خللق اذلدوء 

رلتمع ىو الشعور باذلدوء  الذي يتعُت حتقيقو يف رلموعة أو واالزدىار، واذلدف
والراحة، يف حُت ديكن حتقيق الراحة من خالل وقف الطغيان الذي ترتكبو 

 .السلطات
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 الباب الرابع
 الزينى بركات" لجمال الغيطانىتحليل اإلنسانية في رواية "

ُب ىذا الصدد تريد الباحثة أف تقـو بعرض حملة عامة عن الرواية ٍب تقـو بتحليل 
 .اإلنسانية ُب الرواية ٍب التغلب عليو

يصور الجمال الغيطاني عامة عن اإلنسانية في رواية "الزيني  . أ
 بركات" 

ىو آمر عادال ُب مصر واكثر اإلنساف حيب بصفتو. بركات أف الزيٍت 
غَت أف ُب زيٍت أتى مبعلومات عن الزيٍت عنو. على أنو معروؼ بشجاعٍة وأدٍب. 
تدؿ بركٌة بكاملو. عندىا ذىب زكريا ومساعده إىل األزىر ولرؤيتو, حينئذ 

شأ يزدحم األزىر بإزدحاـ وصرخة من الناس, قاـ زكريا على شلرب متوفر وأن
ينصفَّو الصحوؼ الىت ديتؤل مبعلوماٍت عن الزيٍت يبدواف ال احد استطاع اسكات 

.لكن الزيٍت رلرد برفع يد ديينو وبأصابعو منفرج عرضا تكوف أفواه الشعب كلها
عرفة ىادئة, أساسيا, لو شلارت َب اسكات افواه الشعب حىت لو أرد بكاءىم 

 فعملوا ذلك.

بعض الدَّالئل دلاذا يَػُردُّ اْلِمْهَنَة الىت عندما سكتْوا الناس بلغ زيٍت 
أعطيت إليو. )األوؿ( ال يريد قوؿ مهنة الرقابة إال بعد أف أخرب األمَتين أنو ُقدَِّر 
إلعطاِء األمن إىل كثٍَت من الناس. )الثاىن( خياؼ اهلل وحده. )الثالث( اليلـز َب 

أو َب كل أماكن إلعطاء القاىرة أبداً. و)الرابع( سيأمر مساعدُه َب الشَّارع 
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ْجَتِمِع, بعد أف مدَّ بركات األمن. إف كاف حَيُْدُث َشْيئًا َفَسيُػْنِهْيِو زيٍت 
ُ
أماـ ادل

ْحَتِمِع إليو قبل زيٍت
ُ
 ٔتلك ادلهنة. بركات الزَّماُف وتْأيِْيُد ادل

البسطاء لو صفٌة حسنٌة وزُلْتَػَرَمٌة الىت يلُت قلوب الناس بركات ْتياة زيٍت 
حُت قاـ مبسؤولية حاِرِس  ،أيضا حلَّ مْشِكَلَة الناس ادلْظُلْومُْت باحلكمةزيٍت 

سوؽ قاىرة ومصر جانوبية رفاىية الناس ارتفَعْت. كلُّ مْشكلِة الناس قاـ ِْتلِّ 
مبسؤوليتو ِّتدٍّ حىت مأمورَُه الىت فعَل ادلشكلَة بركات مسؤوليتهم وقاـ زيٍت 

 م وحكم عليهم. قاـ بقضائه بركات واألخطاَء. زيٍت

َر زيٍت بركات بن موسى َب شئوف الدولة ردَّ تلك  ذات يوـٍ بعد أف ُأشيػْ
ادلسؤولية دلأنّو يشُعُر أف نفسو رجٌل بسيٌط الذى يريد النـو واإلسًتاحة بإطِمْئناف 
دوف كراىية الناس حُت قاـ  مبسؤولية حلف على بن أىب اجلد أما الناس يريدوبو 

ن بعض الناس ترددَّ بإْختياره رأوا كيف قاـ بركات بن قاـ مبسؤولية ذلك ولك
 موسى مبسؤولية ذلك. حُت الناس اليعرفونو.

بًتدُِّد الناس على احتياره, الشيخ فقْط يستطيع أف يوثق الناَس أنَّو رُجٌل 
حاِكٌم وخاشيٌة إىل اهلل. من الناس الىت مل يعرِفُػْوه منهم شيخ اخلسيبِّ حوَّؿ يراه 

زيٍت سيخطب َب جامع األزىار ولكن حُت وصل إىل ادلسجد  من قريب حُت
 ماوجد مْقَعًدا فارغا البتََّة.

الذى قاـ مبسؤولية  بركات ىذه القصُة حكَّْت عن رُجٍل ُمْنَتِصٍب زيٍت
كما حارِس السوؽ القاىرة ومصر جانوبية. وصفتو احملمودُة جعل الناُس حيُِبػُّْونَُو.  

____________ 
1
 Lenny Haryanti, Terjemahan Novel al Zayni Barakat karya Gamal al Ghitani:Analisis 

Ungkapan Ekspresif (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta: 2015) hal:41-42 
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ق أف االفًتاض األساسي ذلذه النظرية ينقسيم إىل تسجيل الباحثة َب باب الساب
 حرية احلياة، حياة اجلماعية، القضاء على الفقر وغَته.

 العناصر اإلنسانية في رواية "الزيني بركات" لجمال الغيطاني . ب
العناصر اإلنسانية الىت توجد ُب  الباحثة بحثتُب ىذا النوع، سوؼ 

 رواية "الزيٍت بركات"جلماؿ الغيطاين شلا تاىل:
 حرية احلياة .ٔ

القضايا اإلنسانية ما بعده ىي احلرية احلياتية، ورجاء احلرية ُب 
ىذه احلالة تعٌت صفة قطعية وىي الىت ال خيسر الناس 
األخرى ولكن يضده لتجعل حياة كاملة ُب العامل. وأما حرية 

حلياة قصده ىي حرية ُب كل حهة من الناس، كحرية ا
السياسية، واإلقتصادية، واإلجتماعية، والدينية، والقادرة، 
 والفكرة، والرؤية. والدليل الذي يوصف عن احلرية احلياة ىي:

"لو فرض وأمسكوين سأطلب عوف الزيٍت، ما من أجنيب 
ـ خاصة الفرصلة يدخل مصر إال ويسجل إمسو والناحية القاد

منها. ىذا نظاـ جديد مل يتبع ُب زيارٌب األوىل، لو سألٍت 
عما أفعلو ُب ادلسجد سأخربه بطواُب، برغبيت ُب رؤية الدنيا، 
ابن موسى سيفهمٍت، ال بد من لقائي بو ىذه ادلرة، مل أره إال 
ُب موكبو يـو مشيو ُب موكب إعداـ سلفو بأغرب طريقة قتل 

 ٕرأيتها".

____________ 
 ٕٓٓ (صٚٔ٘ٔ)دارالشوؽ:بَتوت الزيٌت بركاتمجاؿ الغيطاىن، ٕ
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شرح ذلك ادلصر لديها قواعد من كل أجنيب الذي النص أعبله يتم ُب  
يدخل ادلدينة، حلماية أمن اإلدارة السابقة ال تطبق ىذه القاعدة. عندما يصل 
األجنيب، حيمي شرفو وحيمي متاما إذا انتهكت حقوقو. ىذا ىو الغرض من 
وجود اإلنسانية، واالعًتاؼ األجانب الذين ىم جزء من عنصر اإلنسانية،ومن 

أف خيلق شرطا ُب رلتمع االنسجاـ. الناس الذين حيًتموف بعضهم البعض  ادلتوقع
 سوؼ يدركوف حلم احلياة كما ىو مطلوب من قبل كل إنساف.

أكد للقارئ أف تطبيق مفهـو اإلنسانية بركات ُب النص كما لو زيٍت  
من خبلؿ االعًتاؼ باألجنيب كما ىو موضح ُب حكومة الزايٍت جعل القواعد 

حرية احلياة ىي جزء من حرية احلياة  أهنا توفَت األمن لكل رلتمع.اليت من ش
اليت جيب أف ديتلكها البشر. وىذا ىو ادلبدأ الذي جيب أف تعتمده كل مدينة أو 
بلد ُب العامل إذا أريد ذلا أف تدعم حرية اإلنساف. مع ضماف احلرية كما ىو 

ن ألي شخص ُب ىذا موضح ُب الرواية، بالتأكيد خلق شعور من الراحة واألم
 العامل.

 السياسة -
أكثر من مصدر، أكثر من بصاص، كل بصاص جيهل "

اآلخر، نقلواإليو أخبار سعي بركات بن موسى حلصولو على 
منصب احلسبة، ذىابو اليومي إىل األمَت قاين باي، طلوعو 
إليو، بقاءه عنده، حديثو إليو، ٍب ثبلثة آالؼ دينار كاملة 

 باي ليلة الثامن والعشرين من رمضاف سلمها إىل األمَت قاين
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ادلعظم بعد العشاء ثبلثة آلف دينار يشًتي هبا بركات 
 ٖ."منصب احلسبة حتما إىل األمَت طغاز

رية اليت ىي ظاىرة اإلنسانية حمن النص أعبله ديكننا أف ضللل أف  
جيب أف يكوف ذلا حدود وقواعد واضحة ْتيث ال تصبح احلرية طفرة للبشر 

على الرغم من أف ىدؼ اإلنسانية من أجل حرية اإلنساف، ُب ىذه  أنفسهم.
الرواية الزيٍت بركات أيضا ال تنسى أف تعطي حرية السياسة كما سبق ذكره ُب 
قطعة القصة أعبله، وىذا ىو الناس الذين لديهم حرية السياسة من خبلؿ 
التنافس للحصوؿ على منصب، إما عن طريق إرساؿ والتجسس أو حىت عن 

 طريق الدفع مع ادلاؿ حىت من أجل احلصوؿ على منصب.

"قاؿ الرجل )وىو بائع ىريسة متجوؿ, امسو مشس الرمضاين, 
ويسكن أوؿ ربع ُب حارة الرـو اجلوانية عمره فوؽ األربعُت, 
حليتو بيضاء, أعرؼ مكانو( انو يرى الزيٍت ينزؿ متخفيًا ُب 

 ٗ.همالنهار والليل يتسمع أحواؿ الناس, جيس ما يؤدل

من القصة أعبله ديكن استنتاج أف زيٍت يؤدي واجباتو كزعيم ُب الليل،  
عندما مجيع أعضائو صامتة ُب ادلنزؿ والراحة، وىذا ىو احلرية ُب إصلاز كل 
مهمة، دوف احلاجة إىل إعطاء ادلهمة ألعضائها. وقد قاـ زيٍت هبذه ادلهمة لكي 

 يتمكن من الشعور بببلغة الشعب.

الزيٍت، إمسع يا زكريا ال بد أف حتتل مكانو ! ُب "تزايد ضحك 
ً إركب حصانك، دع رجبل من رجالك يرتدي  قلوهبم أكرب، غدا

____________ 
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مبلبس فبلح، وآخر من رجالك رجالك ُب مبلبس شللوؾ. 
ليضرب الثاين األوؿ ضربا فطيعا، وطبيعا يتصادؼ عبور موكبك 
ىنا ترجل أنت أنصف الفبلح واقبض على ادلملوؾ، أكثر من 
أشباه ىذا حيببك اهلل إىل قلوب اخللق، وعندما يصل البصاصوف 
جيدوف ألوؿ مرة ُب تاريخ اإلنساف بصاصا عظيما ال يتقن عملو 
ففحسب إمنا حيبو اخللق وحيًتمونو، ىذا يساعدونا ُب نشر العدالة 

 ٘وإقامة ادليزاف".

طريقة لسرقة حب رلتمعو بركات ُب ىذه القصة يستخدـ الزيٍت  
رسلُت سلتلفُت يرتدي أحدمها مبلبس احملتسب واآلخر يرتدي ثياب بإرساؿ 

يا مثل زعيما عادال، الفبلحُت عندما يكوف ىناؾ استبداد بُت االثنُت، تأٌب زكر 
ُب توجيو انتباه الرأي العاـ إىل دعم العدالة.، وىي   بركاتٍتىذه سياسة زي

ف ذلا ُب جوىرىا حدود أيضا النظرية القائلة بأف احلرية اإلنسانية جيب أف تكو 
وجيب أف تكوف ىناؾ قواعد واضحة ُب شلارسة حق اإلنساف ُب احلرية. ويتم 
ذلك حىت ال يكوف ضارا للبشر ُب ادلستقبل. لذلك ما حيتاج الكاتب إىل 
التأكيد عليو ُب معاجلة عنصر اإلنسانية مع حرية احلياة اليت يوفرىا ىو سياسة 

 .اإلنساف ُب استخداـ تلك احلرية

 القادرة -

 "وماذا أفعل اآلف؟؟."

____________ 
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"على مرأى من األمراء ُب حضور مجع عظيم، طلب الزيٍت بركات 
بصوت خدشو التاثر، أف يعفيو مواله من وظيفة احلسبة، قاؿ 
بصوت مرجتف )احلسبة ياموالي والية يؤمتن صاحبها على أحواؿ 

فقَت العباد، وحاش اهلل أف أجد ُب نفسي القدرة على ىذا، أنا عبد 
ال أطيق وصاييت على إنساف، أمتٌت انقضاء عمري ُب أمن وسبلـ، 
بعيدا عن أمور احلكم واحلكاـ، ما أريده رقدة آمنة، ال يقلقٍت فيها 

 ٙسب إنساف أو سخط مظلـو غفلت عنو ومل أنصفو من ظادلو(".

النص أعبله يروي زيٍت الذي ال يريد أف يكوف مشرفا على السوؽ ألنو  
لقدرة على محل الوظيفة ويستحق فقط أف يعطى لشخص أكثر يشعر بعدـ ا

الذي يطالب بإنكار رغبات اجلمهور جيعلو مشرؼ  بركات مهارة ُب ادليداف زيٍت
السوؽ حرية ترغب ُب قبوؿ أو حىت رفض موقف ىو حق الشخص ُب 

 التصرؼ.

ويبُت االقتباس أعبله بوضوح العنصر اإلنساين الذي ىو حرية احلياة.  
ة قيد البحث ىنا ىي حرية اإلرادة اليت جيب أف ديتلكها كل إنساف ُب واحلري

حتديد الغرض من حياتو دوف أي تدخل من أطراؼ أخرى. إف حرية اإلرادة 
ستخلق االستقبلؿ ُب البشر، حىت ال ديلي البشر ويوجههم آخروف يستفيدوف 

حلصوؿ من جانب واحد فقط. وينبغي أف تكوف حرية اإلرادة ىذه قادرة على ا
على االىتماـ الرئيسي ُب حياة اجملتمع من أجل خلق حياة احللم كما ىو 

 موضح ُب رواية الزيٍت بركات.

____________ 
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"العامة ُب احلسينية يؤكدوف, مل خيفض الزيٍت رأسا, مل حين ىامة 
أماـ السلطاف, مل يرجتف أو يهب, قاؿ أماـ األمراء أمجعيىن, ال 

م وأسكت عنو, أماـ الناس أقبل احلسبة ألنٍت ال أريد رؤية الظل
ُب اجلودرية وحارة الرـو اجلوانية والباطنية فنفوا طلوعو إىل القلعة 
نفيا تاما, قالوا انو أرسل إىل السلطاف مكتوبا يعتذر فيو بأدب 

 ٚوحسم عن والية احلسبة."

حرية اإلرادة أو الرأي ىو جزء من حرية احلياة اليت جيب أف ديتلكها 
أف يكوف ىناؾ أنانية ُب التعبَت عن الرأي ُب بيماسياراكات. اإلنساف، ال ينبغي 

وىذا ىو ادلبدأ الذي جيب أف تعتمده كل مدينة أو بلد ُب العامل إذا أريد ذلا أف 
تدعم حرية اإلنساف. مع ضماف احلرية كما ىو موضح ُب الرواية، بالتأكيد خلق 

األساسية جلميع  شعور من الراحة واألمن ألي شخص ُب ىذا العامل. واحلاجة
األفعاؿ ىي حرية التصرؼ. ولذلك، فإف احلرية ىي أحد أكثر االحتياجات 

 إحلاحا للبشر.

 حياة اجلماعية .ٕ

العناصر اإلنسانية التالية الىت وجد الباحث ُب الرواية الرجل     
الذي آمن ىي حياة اجلماعية. والناس اإلجتماعي حيتاّجوف 
إىل اجلماعي، وىذاحلاؿ يتطور إىل مجاعية تلقائية ُب حياة 
اجلماعية. وتسهل احلياة فاسدة ببل أساس اجلماعية وضده، أف 
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متؤل مبضاد وعائق.  اجلماعية تسهل الناس ُب حياتو الىت
 والدليل التاىل يدؿ إىل حياة اجلماعية:

"مل يظهر من الزيٍت إال اخلَت فبل بد من احتواء األمر 
اجلديد على نفع، وبعد انتهاء ادلنادين من الطواؼ خرج 
رجاؿ الزيٍت طلعوا فوؽ سبل مل خشبية يدقوف ادلسامَت 

شغلوهنا الكبار ُب اجلدراف، يربطوف إليها الفوانيس، ٍب ي
وعند انبعاث الضوء منها يهلل اجلميع ويزعقوف 
)ىيو(...دامت الفوانيس، )ىيو عاشت الفوانيس( 
الفوانيس، الفوانيس ومل تنم القاىرة ُب ىذه الليلة بسبب 

 ذلك.."

فإف عناصر النزعة اإلنسانية الواردة ُب النص أعبله ىي العيش معا.  
ف الناس الذين كانوا ينظروف بشكل ويتجلى التآزر ُب الرواية بوضوح ُب موق

إجيايب إىل القواعد اجلديدة خبلؿ فًتة زيٍت، أمر زيٍت رجالو بتثبيت فوانيس 
فانوس على احلائط الذي ًب تعيينو وسيتم تشغيلو كل ليلة، حىت يتسٌت 
للمجتمع بأسره إما غنية أو فقَتة ديكن أف يشعر ليلة من الليل. حىت يعيشوف 

 ل من كباىجياف.ُب اجملتمع مع كام

 القضاء على الفقر .ٖ

إذا نتكلم عن اإلنسانية، فنتكلم عن السعادة الناس. وىذه 
السعادة سيوجد الناس لو يستطيع أف ديلؤ إحتاج حياتو. 
ولكن األف وجد كثَتة عن مسئلة الفقَتة الىت تقع ُب العامل 
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مستمرا. إذا تسامها سوؼ تصيب ُب حياة الناس، وىذه 
يئة ادلرتفعة من الناس الذي جعلها طريقة احلالة بسبب الس

ليملؤ إحتاج احلياة. إذا، أىم لتقضياء ىذه الفقَتة لسبلمة 
حياة الناس ُب ادلستقبل. والدليل التاىل ُب الرواية يدؿ إىل 

 القضاء الفقَتة:

"علي بن أيب اجلود، إىل ناظر احلسبة الشريفة الزيٍت بركات بن 
الناس منو، ويذيقو ما أذاؽ  موسى ليتوىل أمره، ويأخذ حقوؽ

 ٛلعباد اهلل الفقراء ادلساكُت األولياء".

من النص أعبله ديكننا أف نعرؼ أف حكومة زيٍت بركات تشعر بقلق  
بالغ إزاء مشكلة الفقر ىذه. وتساعد حكومة الزايٍت أيضا الشعب بإعطاء كل 

تعاين أحيانا من  من حقوقو اليت يتخذىا الظادلوف. ويدرؾ زايٍت حالة اجملتمع اليت
 ظروؼ القادة الذين يتجاىلوف العدالة.

 , "طلع إىل الزيٍت بعض ادلشايخ قالوا, ما جرى حيدث كل يـو
مالوا ُب كبلمهم.مل يصرحوا, إمنا حملوا, الرجل يعرؼ بعض األمراء 
شلن يًتددوف عليو, وىؤالء رمبا...يعٍت رمبا, قيل إف الزيٍت قاـ 

راجهم, قاؿ لن حتدث فاحشة ُب زماين واقفاً, نًت فيهم, أمر بإخ
أبداً, أناما أخشى إال ىو, أشار بأصبعو إىل السماء, قيل بُت 
العامة, انو ضرهبم على أكتافهم مبقرعة مقبضها عاجي, مزخرؼ 

 بذىب, زعق كيف تلقوف ربكم يـو القيامة؟"

____________ 
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من اجلزء السابق من القصة خيربنا أف زيٍت بركات يبكي عن حالة  
زف جتاه األغنياء، الذي جوىره واجبنا ُب مساعدة بعضنا البعض، رلتمعو، زل

دلساعدة الفقراء، على النقيض من القصة أعبله، كيف شخص ما الذي يعرؼ 
بعض االمراء انو سوؼ يفعل ما يشاء، مبا ُب ذلك قمع الفقراء، يصبح سلطة 

 الزيٍت للقضاء على الفقر ُب فًتة واليتو كمراقب السوؽ.
 

 مصر ..يا أىلي "

وباع احللبة سللوطة صابر بن احلمزاوي غش ُب ادليزاف،  العطار
وعنده منو ، غش ادلغات، ودس السقنقور اذلندي، بالًتاب الناعم

رأي الزيٍت ، ألنو الوحيد تاجر السقنقور، الكثَت، حىت يغلو مثنو
، منفد بركات بن موسى..ناظر حسبة القاىرة، والوجو القبلي

وخادـ السلطاف، بتغرديو ، حقوؽ الناستعاليم الشريعة، وحافظ 
وتوزيعو على سائر ، واحلوطة على سلزونو من السقنقور، مائة دينار
ٜ"ليتنفع بو ادلخاليق، وتسعَته بثبلثة دراىم للواحد، العطارين

 

ُب ىذا اجلزء من القصة من الواضح أف أحد عناصر اإلنسانية ىو  
القضاء على الفقر لتلبية احتياجات كل رلتمع، كما سبق وصفو أف أحد 
األطباء الذين خيفضوف ادلقاييس ويبيعوف احللبة حىت يتمكن من بيعها بسعر 
أعلى، حىت عندما مسع زيٍت ىذا اخلرب أصبح غاضبا وأعطى غرامة لو، إىل 

____________ 
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جانب زايٌت وزعت بقية السقنقور على مجيع الصيادلة حىت يستفيد اجلميع دوف 
 أف يتعرضوا لؤلذى.

 !!!"يا أىلي مصر

نوصي بادلعروؼ وننهي عن ادلنكر، نعبد ونسجد وضلمد من أذؿ  
 كل لئيم متجرب

 يا أىلي مصر !!!

البشرى لكم، يأمر موالنا السلطاف، بعد اطبلعو على أوَب بياف, 
الزيٍت بركات بن موسى، ناظر حسبة القاىرة والوجو القبلي رفعو 

وشرح فيو حقيقة األحواؿ، وما ديس العباد من الرعية الفقَتة، 
تلغى الضريبة على ادلللح وتطلق يد التعامل فيو، من بعد أف كاف 

 ٓٔحكرا على القلة القليلة".

مبثابة رجل  من القصة ادلذكورة أعبله ديكننا أف نعلم أنو عندما كاف زيٍت 
أعماؿ السوؽ، وقاؿ وكشف احلقيقة وشرح كل الصعوبات وادلعاناة اليت يشعر 
هبا الفقراء للسلطاف، حىت آخر السلطاف ألغت النظاـ الضرييب وأعطى احلرية ؿ 
فإف ادلزارعُت على التجارة مباشرة دوف ادلرور عرب الوسيط، إىل جانب السيادة 

د الغذائية، فإف السلطاف أيضا إعطاء سوؼ يقلل أيضا من كامل سعر ادلوا
العقاب لكل من يرتكب الفعل الذي ينتهك القواعد شنقا دوف أف تعطى 
الفرصة للدفاع عن نفسو، والشيء الذي ًب ُب ىذه القصة ىو سوستو للقضاء 

 على الفقر، من خبلؿ منح حقوقهم الكاملة.
____________ 
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 الثقة بُت الناس .ٗ

دوف أدىن شك اإلنسانية تعطي نفس احلقوؽ لكل إنساف، 
حوؿ بعضها البعض، وىذا ىو الثقة ادلتبادلة ُب اجملتمع. إف 
دور اإلنسانية ُب الثقة ببعضها البعض ىو اخلطوة األوىل ُب 
إظهار اذلدوء للبشرية. ىنا ىو االقًتاح ُب رواية تصف 

 ادلعتقدات بُت الناس:

"يتوىل بركات بن موسى، حسبة القاىرة، دلا تبُت لنا بعد ما 
اه، ما فيو من فضل وعفة، وأمانة وعلومهة, وقوة قدمن

وصرامة، ووفورىيبة، وعدـ زلاباة أىل الدنيا وأرباب اجلاه، 
ومراعاة الدين، كما أنو ال يفرؽ ُب احلق بُت الرفيع واحلقَت، 

 ٔٔ".ذلذا أنعمنا عليو بلقب )الزيٍت( يقرف بامسو بقية عمره
بُت الزميل أيضا أف يكوف باإلضافة إىل ما سبق ذكره، فإف االعتقاد  

جزءا من عنصر اإلنسانية، كما قيل ُب قطعة القصة أعبله، وىذا ىو عندما 
يقرر الناس زيٍت بركات يب موسى أصبح مشرؼ السوؽ، عندما ُب ذلك الوقت 
الناس ال يعرفوف زيٍت ولكن بسبب ادلوقف زايٍت دائما صادؽ، مهذبا، مؤكدا 

 الحتبلؿ منصب ادلشرؼ.وذريا لغرس الثقة العامة لزيٍت 

"عينا الشيخ نبعتا صفاء، من يصلح إذف للمنصب غَته ؟ من 
ينشر العدؿ بُت الناس إال رجل مثلو ؟ خيشى اهلل ليس تصنعا أو 
زيفا، إمنا جيهر هبذا أماـ السلطاف نفسو، وعلى مرأى ومسمح 

 ٕٔمن أعىت األمراء وأشدىم بأسا."
____________ 

 ٖٓ ص.نفس ادلرجع ٔٔ
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ناس الذين يؤمنوف مبوقف زيٍت وديكن رؤية النص أعبله ليس فقط أف ال 
الصادؽ والطيب واحلاـز والوحيد، ولكن السلطاف يعتقد أيضا أف الزيٍت ىو 
شخص يستحق أف يكوف مشرفا على السوؽ، ألف السلطاف عرؼ أيضا موقف 
الزيٍت الذي فرض العدالة بُت مجيع الناس من حولو، واالعتقاد الذي يتم زرعو 

ُب العبلقة بُت اآلخرين، ْتيث يصبح ىذا  ُب قلب اإلنساف يصبح أىم شيء
 اذلدؼ من اإلنسانية.

"يقوؿ الشيخ القصيب : )واهلل ياموالنا إف مل يولوا علينا الزيٍت فبل 
خَت فينا..( يقوؿ شيخ الفحامُت : )أنا واهلل مل أمسع بو ُب 
حياٌب...ال أعرفو يا إخواف ومل أره..(..دييل موالنا إىل اإلماـ، 

قصيب..وكيف اختاره السلطاف وىو ال ينتمي إىل يكف الشيخ ال
أصحاب الوظائف الكبَتة..رلهوؿ للناس ؟؟ يلقي الشيخ سؤاال 
يثَت بو أسئلة. )ما أدرانا يا موالنا..رمبا غفل عمن يعرفهم من 
أشرار وفجرة...وىداه اهلل إىل الزيٍت بركات..( لن يقنعو بوالية 

 ٖٔفيك..."احلسبة إال أنت..أنت ياموالنا والربكة 
وقد جرت احملادثة ادلذكورة أعبله بُت الشيخ القصيب وعدة شخصيات  

عامة أخرى، ُب بداية احملادثة أقسم الشيخ اختيار الزيٍت كمراقب سوؽ، ولكن 
رئيس مجعية مبيعات الفحم أيضا تعهد باختيار زيٍت كمراقب سوقي على الرغم 

الناس اآلخرين الذين أقسم من أنو مل يعرفو ومل يشاىده، ال يزاؿ ىناؾ بعض 
أيضا الختيار زايٍت،من احملادثة ادلذكورة أعبله يشرح لنا أف اجملتمع كلو وقادة 
اجملتمع غرس الثقة الكاملة ُب الزايٍت ليصبح مشرؼ السوؽ، زيٍت ال حيتاج إىل 

____________ 
 ٛٗ ص.نفس ادلرجع ٖٔ
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أف يكوف مسؤوال عن عميد اجملتمع، كما أنو ال حيتاج إىل أف تكوف غنية أف 
، ولكن ا لثقة و شرؼ اكتساب زيٍت من خبلؿ غرس الثقة ُب اجملتمع من حتًـت

 خبلؿ اخلَت، ومهذبا ودعم العدالة.

 احلاجة إىل العدالة .٘

والعناصر التايل لئلنسانية ىو موقف العدالة جتاه اجملتمع. 
وكما يفسر ادلؤلفوف، فإف احلفاظ على العدالة ضد مجيع 
الناس سواء كاف قويا أو ضعيفا أو فقَتا أو غنيا ىو احلق 
األساسي الذي جيب أف يتمتع بو اجلميع عند العيش ُب 

وؽ رلتمع ما. ُب مفهـو العدالة اإلنسانية للجميع حق
متساوية مع اجملتمعات األخرى، تدعم العدالة، وحتمي اجلميع 
من مجيع ادلخاطر اليت هتدد السبلمة الشخصية وادلمتلكات، 
ويضمن استقبلؿ الضعفاء ُب كل شيء طادلا أهنا ال تعارض 

وديكن يسكنها ىذا الشخصػ،القواعد ادلوجودة ُب اإلقليم 
موضح ُب إجياد العدالة للضعفاء بشكل واضح كما ىو 

 ادلقدمة التالية:

ما من رجل شنق وراح على تفسو ظلما إال وسعيد حيفظ "
إمسو، خيوزؽ فبلح لسرقتو مثرة خيار، توسط امرأة لعنت 
شللوكا فاسقا اختطف إبنتها البكر، ُب اليـو نفسو جييء 
سعيد إىل مواله، يذكر الضحية، يتساءؿ ملوما مقهورا،  

اإلنساف بأرخص األمثاف كيف جيري ىذا ؟ كيف ديضي 
ال دية لو، ال قـو يطلبوف أثره، تًتقرؽ الشفتاف الرقيقتاف 
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بطيف إبتسامة كعبَت النعناع، أحيانا يهمس )ألطف بنا 
ٗٔياموالنا فيما جرت بو ادلقادير..(".

 

قتباس ادلذكور أعبله، يصف العدالة اليت نسيها أحد القادة، من اإل 
رسو الفقراء، وكيف ينبغي طعن ادلزارع جملرد ولكن سعيد يكره الظلم الذي ديا

سرقة اخليار، الفتاة اليت يتم قطع اجلسم فقط ألنو يدين ادلماليك الذين سرقوا 
ابنو، واستمر ىذا ادلوقف دوف أي سياسة من السلطات، ولكن سعيد يكره 
الوضع حىت التقى ادلعلم الذي كاف قادرا على وقف ادلعاناة، وقاؿ بكى عندما 

حلادث، حيث قتل شخص بسعر منخفض جدا من الوحش، وخيبة أمل وقع ا
فتحت عيوف القلب وقاؿ دلساعدة الضعفاء من خبلؿ إعطاء العدالة ذلم، 

 تصبح ىذه العدالة حاجة اإلنساف لتكوف قادرة على العيش ُب اذلدوء.

"ينقلوف إىل الناس ما استجده الزيٍت من أمور، حيرضوف 
يم، عندما استمع سعيد الناس على كشف كل غشاش لئ

إىل ىذا النداء بالذات تردد ُب قبولو وانتابو شك، أو تاجر  
كبَت، قريب لوزير أو أمَت، قريب الزيٍت نفسو ؟؟ ىل جيري 
عليو ما جرى لآلخرين مل حيدث ىذا ولو حدث لبدا أمرا 

 ٘ٔعجيبا".
من النص أعبله ديكننا أف نعرؼ كيف تصرفات زيٍت ُب دعم العدالة  

الضعفاء والفقراء، وذلك بإعبلف مجيع الناس لئلببلغ عن مجيع الناس ضد 

____________ 
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الذين ينتهكوف القانوف أو أي جنائي ارتكب جرائم من أجل أف يعاقب 
 ادلناسبة. مع موقف الزيٍت الذي حيب العدالة جيعل حياة شعبو يعيش ُب سبلـ.

 احلاجة إىل األمنية .ٙ
ية الزيٍت بركات ىي الظاىرة التالية لئلنسانية ادلوجودة ُب روا

موقف األمن ادلتبادؿ بُت البشر. واحلاجة إىل األمن ىي 
موقف من االحًتاـ ادلتبادؿ بُت زمبلئو سواء كانوا مجاعات أو 
أفراد. مع األمن سوؼ حيمي الناس من اخلوؼ. فالبلد 
سيكوف أكثر تقدما إذا قدـ كل زعيم األمن لشعبو دوف 

ية جيب أف ينظر فيها كل استثناء، يصبح األمن حاجة إنسان
 زعيم ُب رلتمعو. كما ىو احلاؿ ُب الرواية على النحو التايل:

"من اآلف فصاعدا ستعلق فوانيس كبَتة تضيء بالشحم 
ىندسها وسواىا األمَت طغلق شادي العمائر بعد استماعو 
إىل رأى الزينِت بركات، متويل حسبة القاىرة والوجو القبلي 

ل منزؿ وقصر أماـ كافة على كل باب جارة حتت ك
الوكاالت ستعلق الفوانيس اجلديدة، وسيقـو رجاؿ الزيٍت 
بإضاءهتا كل ليلة ومبعرفتهم حىت تناـ القاىرة آمنة، وحذار 
أف ينزع مصباح من مكانو وإال جوزي وعوقب أصحاب 

 ادلكاف 

 يا أىايل مصر !!
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 ٙٔلن يكلفكم األمر درمها، فتعاونوا مع ناظر احلسبة الشريفة". 

من االقتباس أعبله يشرح لنا، كيف زيٍت ديكن أف نفهم اخلوؼ من  
جيب أف تعمل لتوفَت األمن ذلم، واحد بركات الناس من ظروفهم، ْتيث زيٍت 

منهم من خبلؿ توفَت الفوانيس ُب كل شارع، أماـ ادلنزؿ والقصر، حىت أف 
منهم،  الناس سوؼ يشعروف باألماف مع الضوء، دوف أف يطلبوا أي مدفوعات

وليس ذلك فحسب، زيٍت أيضا يعاقب على أي شخص يزيل الفوانيس من 
مكاف معُت عن طريق شنقا دوف أف تعطى الفرصة للدفاع عن نفسو، أف األمن 

 ضروري أيضا لتحقيق ىدؼ اإلنسانية.

 ضدة الظلمة .ٚ

ُب احلديث عن اإلنسانية، ٍب سنتحدث عن السعادة البشرية. 
ىذه السعادة سيتم احلصوؿ عليها من قبل البشر إذا البشر 
قادروف على تلبية احتياجات حياتو. ولكن حىت اآلف الكثَت 
من ادلشاكل القاسية وجدت أف ال تزاؿ مستمرة حتدث ُب 

سيكوف سيئا أجزاء سلتلفة من العامل. إذا استمر تركو، فإنو 
للضعفاء والفقراء.وىذا سيكوف لو أيضا تأثَت على استقرار 
حياة اإلنساف. استقرار احلياة ىو واحد منهم بسبب تزايد 
اجلردية ألف الكثَت من الناس الذين يسعوف إىل اختصار مع 
الشر لتلبية احتياجات حياتو. لذلك فمن ادلهم جدا أف تبذؿ 

ل استقرار احلياة البشرية  جهودا ضد ىذا القمع حىت ال تعط

____________ 
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كيديبانيا. وىنا اقًتاح ُب الرواية اليت تظهر زلاولة دلعارضة 
 الظلم:

إف الظلم بُت زمبلئو من البشر ال ينبغي جتاىلو، ألنو سيؤثر 
على تدمَت اجملتمع بأسره. لذا فإف اجلميع ملزموف مبنع الظلم 

يتعُت حتقيقو ُب اجملتمع خللق اذلدوء واالزدىار، واذلدؼ الذي 
ُب رلموعة أو رلتمع ىو الشعور باذلدوء والراحة، ُب حُت 
ديكن حتقيق الراحة من خبلؿ وقف الطغياف الذي ترتكبو 

 السلطات.

وقتها مسعت حادثة طريفة فصل فيها الزيٍت بنفسو، حدث "
أف أرسلتو جاريو رومية بيضاء إليو تستغيث بو، قيل اهنا مل 

اىا من سوؽ اجلواري رجل كبَت تتجاوز اخلامسة عشرة، اشًت 
السن، يعمل ُب استقطار ماء الورد، ضغم اجلثة، هنم، كثَت 
األكل، كثَت النكاح، ومنذ شرائو اجلارية الرومية البكر 
احلساء، تفرغ ذلا متاما، ىجر معملو، مل يعد خيرح من بيتو، ال 
ديضي إىل الصبلة، بل يأتيها كابن العشرين ُب أوقات متعددة 

فة من النهار ومن الليل، حىت زعموا وأظنو تشنيع من وسلتل
أف صواهتا يعلو خارج البيت ، فيسمعو ادلارة بوضوح، -العامة

يبدأ حادا، يسمع جري أقداـ، يسود صمت ال يستمر كثَتا 
حىت يعود بعد قليل من جديد، شهد اجلَتاف هبذ ورقواذلا، 

 يهدأ ليبل تساءلوا فيما بينهم مىت تناـ البنت إذ أف صوهتا ال
وال هنارا، قاذلا الرجاؿ ْتسد، مل ترتفع عيوهنم عن باب البيت 
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الذي مل يفتح أسبوعا كامبل، وصار الشباف يرقبوف 
ادلشربيات، وإذ تعلو صرخات البنت، يتضامحوف ويتغامزوف، 

 -ويشد بعضهم شعر بعض، وقاؿ سقاء حيمل ادلاء إىل البيت
ع باذنية صراخ اجلارية ُب انو مس -استدعاء الزيٍت إىل الشهادة

احلر ملك، قاؿ انو رآىا مرة تطل من نافذة ادلشربية ادلطلة 
على فناء البيت الداخلي، منفوشة الشعر، خرج يهز رأسو 
متعاجبا شلا رأى، ادلهم اهنا عندما استغاثت بالزيٍت بركات، 
أرسلت لو خادما صغَتا، قاـ الزيٍت لفوره، شاور العلماء ُب 

ث معهم، وأفىت شيخهم يصحة ما ينوي الزيٍت األمر، بياح
القياـ بو، ىنا توجو الزيٍت إىل بيت الرجل ػ امسو العطار فيما 
اذكر ػ كبس البيت، ىاج الرجل وصار يزعق غاضبا، 
ماللمحتسب وما للناس ُب بيوهتم، قبض عليو الزيٍت، أمر 
ببطحو أرضا، كشفوه فقيل اهنم روعوا ادلنظره، وأقسم شيخ 

أنو مل ير شيئا كهذا ُب حياتو من قبل، قاؿ الزيٍت،  احلنفي
البنت تصغرؾ بأربعُت سنة، أليس حراما أف تؤذيها...وهبذا 
أيضا ؟ ضربو مخسُت عصا، ٍب أمره باعتاقها، وفعبل، أعتقها 

 ٚٔ."الرجل مرغما، لكنو مل ينس ما فعلو الزيٍت بو
الرقيق تستخدـ من النص أعبله يقاؿ أف فتاة صغَتة الذين اشًتوا سوؽ  

فقط لرضا العاطفة دوف االلتفات إىل سن وحالة الطفل، كل يـو كانت الفتاة 
فقط قادرة على الصراخ ُب اعتقاؿ التعذيب من سيده، حىت يـو واحد النادؿ 

____________ 
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ذكرت احلادث إىل زيٍت بركات، وذلك عندما غضب زيٍت، حىت التقى السلطاف 
ر، ولكن زيٍت أيضا يسأؿ بالقوة للحكم على الطغياف. ليس فقط دلعاقبة عطا

عطار لتحرير الفتاة من عبودية ذلا، من القصة أعبله ىو موقف القضاء على 
الظلم، والقضاء على الظلم ىو واحد من حاجة اإلنساف ُب حتقيق ىدؼ 

 اإلنسانية.
"سعيد يبدو مهمومًا يسمع بشنق عبد, قطع يد سارؽ, 

يدىا اليسرى, أو إشهار إمرأة ضبطت تسرؽ رغيفاً, تقطع 
اليمٌت إذا وجدوا اليسرى مقطوعة من قبل, يضطرب قلبو  
كفرخ صغَت ابتل ريشة, دلاذا حيدث ىذا كلو, دلاذا ؟؟ تعلو 
األسئلة وتنزؿ كعصا نقرزاف, حلقات غليظة ُب سلسلة 
حديدية ساخنة تلهب منو العصب, تسل النخاع, جتفف ماء 

قايتباي ياألزىر,  احلياة يود لويزعق من فوؽ مئذنة األشرؼ
يوقظ بيوت العامة الفقراء, منازؿ األمراء, توخز عينيو أسوار 
قلعة اجلبل, يرفع يديو, يطلق آذاناً طويبلً ال رجعة فيو, يسب  

 ٛٔكل ظامل أثيم.

من ىذه القصة ديكننا أف نعرؼ أف كيف موقف سعيد ُب التعامل مع  
غي أف يعاقب الشخص الظلم الذي حصل عليو الضعفاء والفقراء، وكيف ينب

الذي سرؽ قطعة من اخلبز عن طريق عبور اليد عربت، دوف احلاجة إىل زلاكمة 
أوال، فإنو يدعو الكراىية وقاؿ سوؼ حالة اجملتمع الضعيف الذي يتعرض 
ذلجـو من قبل أشخاص أقوى،لذلك يعتقد سعيد أف يردد أذاف طويل إليقاظ 
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قاظ ُب ىذه القصة يعٍت أف يوبخ األمُت الذي يناـ بصوت مع إمهالو، االستي
 أعماؿ األمَت. ويظهر اللـو ىنا موقف القضاء على الظلم ُب مدينة أو بلد.

تعاؿ  آخذؾ إىل أبيك  ُب اجلامع  إمسي كماؿ، قاؿ "قاؿ
ألنو ينتظرؾ ىناؾ وسأشًتي لك سنبوسك, غَتأف اللعُت 
ساقو إىل خرابة قددية وراء اجلامع األزرؽ, ماؿ عليو, مل 

ملو الغبلـ فانفزر من ثبلث جهات. وذىب إىل أبيو حيت
يفجع غارقا ُب دمو, طلع الرجل إىل الزيٍت باكيا, أمر 
الزيٍت بإحضار الًتزي, سأؿ الغبلـ, أىذا ىو الرجل؟ 

 فأوما الطفل باكياً.

 زعق الرجل "الولد كذاب"... 

على وجهو, قاؿ: األطفاؿ ال بركات فضربو الزيٍت 
ه على محار ُب القاىرة كلها, وسجنو يكذبوف. أمر بإشهار 

 ٜٔ.بالعرقانة, حىت يكوف من أمره مايكوف"
ُب القضاء على الظلم، الذي بركات وتظهر القصة أعبله موقف الزيٍت  

ىو ُب عبارة "األطفاؿ ال يكذبوف" يعٍت أنو عندما يبلغ الطفل جردية أمَت، 
يعًتؼ ّترديتو، واالغتصاب ارتكب ضده إىل زيٍت، ولكن الشرير يدحض وال 

ولكن زيٍت قاؿ ْتـز أف الطفل ال ديكن أف يكذب، حىت يتم إعطاء اجملرمُت ُب 
هناية ادلطاؼ العقاب ادلناسب، وىذا ادلوقف ىو دليل على القضاء على 

 الطغياف ىو حاجة اإلنساف ُب اجتاه النزعة اإلنسانية.

____________ 
 ٖٛ-ٕٛص.نفس ادلرجع ٜٔ



٘ٓ 

 

مل أر فارسا شللوكيا واحدا، عرفت من خادمي أف ضررىم "
حدا فظيعا ال حيتمل منذ عاـ كامل، اخلروج بعد العشاء بلغ 

مغامرة, اىلي احلارات يغلقوف أبواهبا ويعينوف منهم من جيلس 
وراءىا، وعندما تزايد األذى، طلع ابن موسى إىل السلطاف 
وشفع ُب الناس، قاؿ : )الدنيا ستخرب إذا استمر احلاؿ 

تجاب على ما ىو عليو، من خطف نساء وذبح أبرياء( واس
السلطاف لرجاء الزيٍت وأمر مبنع ادلماليك من مغادرة ثكناهتم 
العسكرية والنزوؿ بعد العشاء إال بإذف خاص، أمر مبنع أي 

 ٕٓ."شللوؾ من ارتداء لثاـ حوؿ وجهو
وال ديكن إنكار أف ىدؼ اإلنسانية ىو القضاء على الظلم، ألف وجود  

حياهتم، كما ىو موضح ُب الظلم سيسبب اخلوؼ من اجملتمع حىت تنزعج 
النص أعبله، بعض األمن الذي حيرسو بعض الرجاؿ حىت يتسٌت للمرأة مل يتم 
اختطافهم ولن يقتل الرجاؿ دوف سبب واضح. مع وجود بعض الرسل كحارس 

 سوؼ تكوف قادرة على احلد من الطغياف الذي حدث ُب حياهتم بأكملها.

 

____________ 
 ٜٜٔص. نفس ادلرجع ٕٓ
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 الباب الخامس
 خاتمة
 

ت  ختريد الباحثة أن تالباحثة من هذه الرسالة ففي هذ الباب  توبعد إنته
 هذه الرسالة بالنتائج والتوصيات الذي اشتمل عليها، كما يلي:

 النتائج .أ 

 لخص الباحثة بعض النتائج املهمة يف هذه الرسالة منها:تو 

وأمااإلنسانية من ناحية  ،اإلنسانية هي من كلمة إنسان مبعىن البشرية .5
. مبعىن يتعلق باإلنسان (humanisme)اللغة اإلجنليزية هي هيومانيس 

اإلنسانية هي تدفق يهدف إىل إحياء اإلحساس باإلنسانية وتطلع 
كل  .اإلنسانية هي مفهوم اإلنسان كاحملور الوجودو ،إىل حياة أفضل

يفة يف هذا موجود فارغ إذا مل يكن ألجل اإلنسان. ألن اإلنسان خل
العل  وكل شيء لن يكون موجدية إذا مل يت  وضعها يف سياق 

 .اهتمام اإلنسان

أما النظرية اإلنسانية املتضمنة ىف رواية "الزيين بركات" جلمال الغيطاين  .2
حرية احلياة )سواء كانت حرية الدين وحرية السياسية هي 

احلياة يف     واإلجتماعية واإلقتصادية، والفكر، والوصايا، والكالم(،
 ،احلاجة إىل العدالة ،الثقة بٌن الناس، القضاء على الفقرمع، تاجمل

 ضدة الظلمةو  احلاجة إىل األمنية
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 التوصيات .ب 
 ومن أه  التوصيات هي:

الرجاء من مجيع طلبة قس  اللغة العربية وأدهبا أن يكشفوا عن قصة  .5
 حمتصب مصر من النظرية األخرى.

الرانًني عامة ومكتبة كلية اآلداب والعلوم الرجاء من مكتبة اجلامعة  .2
 االنسانية أن توفر الكتب األدبية مثل الروايات وغًنها.

يرجو الباحثة للطالبة كلية اآلداب قس  اللغة العربية وأدهبا  .3
ممارسة اللغة العربية الفصحى نطقا وكتابة تسهيال هل  يف كتابة 

 الرسالة العلمية.
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