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كلمة  الشكر 
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.  ياللغة العربية وأدهبا فS.Humدةالطلبة  للحصول على شها
اً موضوع،ليوسف زيدان" عزازيل"البنيوية التكوينية ىف رواية ةالباحثتوقداختار 
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، ىذا البحث "البنيوية التكوينية ىف رواية عزازيل ليوسف زيدان"البحث باملوضوع 

يبحث عن بنيوى جمتمع الكنيسة ىف رواية عزازيل وكيف رؤية العامل الىت وقعت ىف 
ىذا الباحث تنا ولت لتعريف كيف كان نظام جمتمع . رواية عزازيل ليوسف زيدان

. الكنيسة الذى يشرح ىف ىذه الرواية و كيفما رؤية العامل الىت توجد ىف رؤاية عزازيل
اإلجابة األسئلة من ذلك البحث، تستعمل الباحثة نظرية البنيوية التكوينية مع 

نتجة من ىذا البحث يعرض إىل أن املؤّلف يصنف كبطل . التحليلية الوصفية



 

 

 و
 

اإلشكالية يعيش ىف عامل املأساوية وىذا كالنتجة من كل طبقة املوصلة االحتما 
أّما موصلة املؤّلف باأللوىية، و موصلتو كفرد من اجملتمع، و موصلتو كفرد من عية،

 .طبقة اجملتمعة باحلياة ىف إستعمار و ىف عامل املأساوية املشتاق للكلية
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Penelitianiniberjudul “StrukturalismeGenetikdalam Novel AzazilKarya Youssef 

ziedan”.Penelitianinimenilititentangbagaimanastrukturmasyarakatgerejadalam novel 

azazildanbagaimanapandangandunia yang terjadidalam novel azazilkarya Youssef 

ziedan.Penelitianinibertujuanuntukmengetahuibagaimanasistemmasyarakatgereja yang di 

gambarkandalam novel inidanbagaimanapandangandunia yang terdapatdalam novel 

Azazil.Untukmenjawabpertanyaanpenelitiantersebut, penelitiinimenggunakanteoristrukturalisme 

genetic 

denganmenggunakanmetodedeskriptifanalisis.Hasilpenelitianmenunnjukkanbahwapengarangdik

ategorikansebagai sang hero problematic harushidupdalamdunia yang tragikyang 

merupakanprodukdariberbagaitingkatanhubungansosial, 

baikhubunganantarapengarangsebagaiindividudenganmasyarakatnya, 

hubunganpengarangsebagaiindividukelompok social 

tertentudenganlingkungansosialdalamsistemkolonialdandalamdunia yang terdegradasi yang 

selalumerindukansebuahtotalitas. 
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 الباب األول 
 مقدمة

 خلفية البحث . أ
ظل "ىي رواية ثانية من مؤلف األستاذ يوسف زيدان بعد " عزازيل"رواية 

 ”The Arabic Booker Prize”وحصلت على ىذه الرواية بتقدير األدب". األفعى

     أهنا قيل األوسط  الكتاب ىف شرق   أشهر إحدى  من    و صارت  2009

“The Arabic Da Vinci Code”  الىت حتتوي على تعارض نظرية الثالوث ىف قيمة
 .ادلسيحي

رواية تارخيية حتكى عن سرية ذاتية خيالية من رىيب ادلصر ىيبا الذى 
وأهنا معارضة بني . يعيش ىف عهد معارضة اإلديان ادلسيحي ىف قرن اخلامس

مذاىب الكنائس عن نظريات األلوىية و القدس ىي نظرية الثالوث و األلوىية 
 .ادلسيح، وكل مأساة اإلنفعاالت حتدث على تقدير األلوىية

ورمبا ادلؤلف حيكي عن سرية ادلسيحي أمنا ىو ادلسلم، امسو يوسف زلمد 
 . ىف اإلسكندرية، مصر1958 يونيو 30طو أمحد زيدان، ولد ىف 

وأما ىف نظرية حبث األدب، قدبُنيت هنج البنيوية التكوينيةضد تعامل 
أسس . بالبنيوية األصلية الىت ال تدرس فيها عن رلال التارخيي واألعراضي

 أحد أديب الفرنس على منهج البنيوية (Lucien Goldman)لوسيان غولدمان 
 :التكوينية وقرر منهجو ىف الكتاب

“The Hidden God: A Study of Tragic Vision in The Pensees of Pascal and The 
Tragedies of  Racine” 

                                                 
1
 Youssef Ziedan, Azazil Godaan Raja Iblis ( diterjemahkan dari Azazi loleh M. 

Aunul Abied Shah), (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2015), cet.1, hal: 596 
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. أن ىذا ادلنهج ىو أحد طريقة يبٌت عن قيمة اآلثار لرؤية العامل ىف الرواية
وىذا ادلنهج يصدر على البنيوية األصلية ألنو يستخدم نظرية البنيوية الىت يرد 

بل ىف ضعف منهج البنيوية األصلية يصلح بإستخدام األسلوب  (Marxis)ماركس 
وأما معيار اليت استخدمتها البنيوية التكوينية ىي . التكوينية تسهيال لفهم األدب

دلعرفة مصادر ادلؤَلفات بنفس ادلؤلـِف وحقيقة أحوال التارخيية اليت تؤثر عن قيمة 
 .ادلؤَلفات

وكل بيانات السابقة  يدخل ىف ستة  أساسيات أصوليات ىي أحوال 
اإلنسانية و موضوع اإلجتماعية و البنيوية اجملتمعة و رؤية العامل و اإلدراك و 

 . البيانات
مناظرة . وأما رؤية العامل ىي أسس ادلشكالت ىف رلال البنيوية التكوينية

، فصول اإلجتماعية ، والبنيوية ادلعلومة و موضوع اإلنفرادية يوجهون (مهولوجيا)
ولذلك . إىل قيمة حياة اجملموعات الىت حصلت على حصول ادلختصر البحوث

أهنا رؤية العامل تأخذ مراعة ادلوضوع ىف تأليف الرواية ويقال هبا أن رؤية العامل 
وتأسيسا على ذالك، مبعرفة . ىي ميزة و معيار على حصول ىف تأليف الرواية

من ناحية رؤية العامل لدي أحد فرقة اجملتمع لقد نفهم على شخصيتو و أساليب 
 .حوال اليوميةاألاإليديولوجية الىت أقامتها ىف 

وبناء على دراسة ادلنهجية، ظهرت البنيوية التكوينية لدي لوسيان 
 للتحليل أعظم ادلؤلفات ألن فيها تتألف من سائر (Lucien Goldman)غولدمان 

                                                 
2
 Jobrohim, Teori penelitian Sastra (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), cet. 6, 

hal.47  
3
Faruk, Pengantar Sosiologi sastra dari Strukturalisme Genetik sampai Post 

modernisme. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 56. 
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وقد اىتم غولدمان أمنا أعظم ادلؤلفات الىت استخدمت  . دقيقة احلياة ادلتغرية
 . برؤية العامل حىت تكون بنظرية جديدة على كل أحول معينة

ليوسف زيدان ىي أحد رواية مشهورة الىت حصلت على " عزازيل"رواية 
لذالك دلعرفة على كل . "The Arabic Da Vinci Code "تقدير الفضيل و مُسي

أشكال احلياة اجملتمع األدباء و رؤية العامل ىف الرواية ، استخدمت الباحثة على 
نظرية البنيوية التكوينية لدي لوسيان غولدمان ىي أفضل ادلنهج للتحليل ىذه 

البنيوية "وتأسيسا على ذالك قد اخًتت الباحثة مبوضوع البحث . الرواية
وكما ال " (دراسة حتليلية وصفية)ليوسف زيدان " عزازيل"التكوينية ىف رواية 

 .توجد الباحثة عن البحوث هبذا اجملال العلم ىف الدراسة قبلو
 

 مشكلة البحث . ب
: وأما مشكلة البحث ىف ىذه الرسالة تتوقف على ما يأتى 

 ليوسف زيدان ؟" عزازيل"لبنيوية اجملتمع الكنيسة ىف رواية  أسسما  .1
 ليوسف زيدان ؟" عزازيل" أحوال رؤية العامل ادلأساوية ىف رواية ما .2

 

 البحث أغراض . ج
دلعرفة أحوال البنيوية اجملتمع حىت حيصل على رؤية العامل ادلأساوية ىف  .1

 . ليوسف زيدان" عزازيل"رواية 
" عزا زيل "تكوينيةيف روايةالبنيويو يف نظرية الرؤية العامل ادلأساوية دلعرفة  .2

 .ليوسف زيدان

                                                 
4
 Nyoman Kutha Ratna. Teori, Metode, dan Teknik Penelitian Sastra dari 

Strukturalisme hingga Post-Strukturalisme. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), hal. 125 
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 معانى المصطلحات . د
تريد الباحثة أن تشرح معاين ادلصطلحات الىت تتضمن يف موضوع  ىذه 

: الرسالة كما يلى 
 رواية .1

 .رواية مبعٌت القصة الطويلة- يروى- الرواية لغة أصلها من روى
وأما الرواية اصطالحا ىي األطار الذي حياول النقاد البنيويون التعامل مع 

بنية "القصصية من خاللو،  فهم يتجهون إىل البحث عن /النصوص الروائية
عن ادلبداء العميق الذي ىو – تتمخض عنها النصوص وتتولد منها " باطنة

بذاتو زلدود، لكن يصدر عنو صور من األداء غري زلدودة، كلها متثيل لو وتعبري 
 .عنو

 

 البنيوية التكوينية .2
 البنيوية

بنيوية لغة ىي نظرية قائمة على حتديد وظائف العناصر الداخلة يف 
تركيب اللغة، ومبّينة أن ىذه الوظائف، احملّددة ممجموعة من ادلوازنات 

 .وادلقابالت، ىي مندرجة يف منظومات واضحة
 التكوينية

                                                 
 384. ، ص4. ، ط(م2004هكتبت الشروق الدوليت، .: م.د)،المعجم الوسيط  إبراهين أنيس وآخروى ، 

 1998دار لباء، : الماهرة) "دراسة لمناهج النقد األدبي في معالجة فن القصة"نظرية الرواية  ابراهين، 

 15: ، ص(م 

 52: نفس الورجع، ص  
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يكون وىي النظرية اليت تدرس – التكوينية تأخذ من كلمة كان  
ادلخطوطات بصورة مادية وحتل رموزىا قبل أن تنتقل إىل ادلرحلة النقدية اليت 

 .تبحث يف تأويل نتائج حل رمز
قطعّياً البنيوية التكوينية ىي حتليل البنيوية اليت هتتّم على أصل العمل 

و ىي النظرية اليت تنتقل . األدب، و بإختصار أهّنا هتتّم بعناصر الذاتية واخلارجية
وذلا أفكارىا من الواقع . أبعد من النظرية البنيوية يعٌت إىل مرحلمة اإلجتماعية

النفس، بنيوية العمل األدب، التماثل، الشخصية  اجلماعية، الفهم والتفسري، 
 .والرؤيــة للعامل

 

 عزازيل .3
ىيا لرواية التارخيية ليوسف زيدان، وىي روايتو ثانية بعد  "عزازيل

 .، وحكفيهاعنرحلة احلياة الراىبا دلصري امسو ىيبا"ظالألفعى"
 

 منهج البحث . ه
أما ادلنهج الذي استخدمتها الباحثة يف كتابة ىذه الرسالة فهو منهج 

إلطالع واالستقراء على نظرةالبنيوية التكوينية  ب االوصف التحليلي وذلك
حيث إهنا دراسة حول رؤية العامل  (Lucien Goldmann) للوسيان غولدمان
. يوسف زيدانل"  عزازيل"ادلأساوية يف رواية 

وأما طريقة مجع  ادلعلومات والبيانات احملتاجة ذلذه الرسالة فتعتمد 
الباحثة على طريقة البحث ادلكتيب حيث أن تطالع الباحثة على الكتب 

                                                 
 236ص . )2003الماهرة، الشركت العالويت للنشار، (موسوعة النظرية األدبية نبيل راغب،

 123: ، الورجع السابك، صنيوهاى كوته راتنه 
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وأما يف كيفية كتابة ىذه . اليت تتعلق هبذه الرسالة والويب والدوريات وادلقاالت
الرسالة فـتعتمد الباحثة على الكتاب الذي قرره قسم اللغة العربية وأدهبا، بكلية 

داب والعلوم اإلنسانية جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية دار السالم ىو اآل
 :الكتاب 
 

“Pedoman penulisan skripsi Jurusan Bahasa dan Sastra Arab Fakultas Adab 

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

  التكوينيةنظرية البنيويةاإلطار 
 

 تعريف البنيوية التكونية . أ
التكوينية  البنيويةإننظرية يف البحث األدب التكوينية البنيوية

رائدىايف نظرية ىذىال. لوسيان غولدمان، الفرنسي منرائدىاناقداّلىت
 :بادلوضوعكتابو

“The Hidden God: a Study of Tragic Vision in the Pensees of Pascal and 

the Tragedies of Racine” 

وضع . 1956 يف عامي ألول مرةيف فرنسىذا الكتاب نشرت و 
 و مادية التارخييةبتوحدالتحليل البنيويجتربةلّتباألدب تري جتماعإلاولدمانج

وقال إن . كاكّلّية ادلعنويةينبغي أن يفهمرأى أن األعمال األدبية . الديالكتيك
 تبٌت والفلسفة لديها التمسك الكلي، وأن العناصر اليت األدبية األوىلاألعمال 

 توصف ادلعٌت الكاملة لذالك األعمال عٌت إال إذا كاناملتوي مل تحالنص 
 .األدبية

 .بالبنية ادلمختلفةتلف يةتخاألدبألعمال  لبنية كانتالغولدمانوفقا دلفهوم 
عملية ة من جي، بل نتة ثابتلكنها مل تكن.  بنيةي هية األدباألعمال أن  يعتقدو
 .يةتعتقد وجودىا باجملتمع األديب اإلتالف وةويبٍتال، عملية ادلستمرةتارخيية ال

                                                 
1
NyomanKuthaRatna,Teori, Metode, danTeknikPenelitianSastra,(Yogyakarta: 

PustakaPelajar, 2006),hal:121 
2
Sapardi Djoko Damono, Sosiologi Sastra, (Ciputat : Editum, 2009). hal:55 

3
 Faruk, Pengantar Sosiologi Sastra, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), cet 1. 

hal:56, 73-74 



 8 

بنية تإال ال ليسةل األديباعمألعتقد أن اتنظرية األدبية ىي التكوينيةالبنيوية 
بل نتيجة البنيوية لبنية رلتمعة اإلعتبار موضوع مؤلفتو أو ، الثابتةو تطورتنفسها

وبعض ادلوضوع اإلجتماعي القائمة بصلة بُت ادلوضوع حبالة اإلجتماعية
 .االقتصادات

 يف ستة ادلفاىيم األساسية تبٍت لبنيوية التكوينية ملخصةالشروط و كّل 
البنيوية،رؤية العامل،  اجلماعية، ادلوضوع، وىي حقيقة اإلنسانية، ادلقصودةنظرية ال

 .و التفهيم، و التفسَت
 

 التكوينية البنيوية عناصر . ب
 ةاإلنسانيةقيحق .1

ىذه . احلقيقة اإلنسانية ىي األساس األنطولوجي لاللبنيوية الوراثية
، حتاول أن تفهم جسدياً  أو اً لفظيكان قيقة ىي السلوك البشري سواء اٌف
 .العلمب

 قائقاٌفوفقا لفاروق، حقيقةاإلنسانية تقّسم إىل نإدراكن، مها 
نظر . مهّمةحقيقة اإلنسانيةبنية أن  جولدمان  نظر.قائق االجتماعيةالفرديةاٌف

و ، و غَتهجلنون، و ا،  مثالً حلملشهواين كالسلوك من قائق الفردية نتيجة أن اٌف
 االجتماعية واالقتصادية، والسياسيةبُت أفراد صلةر يف يؤثاحلقيقة الثانية أما 

 اإلنسان سلوكأيت من العدم، بل ىي نتيجة لتنسانية ال  اإلحقيقة. اجملتمع

                                                 
 56 :نفس المرجع، ص

 57:نفس المرجع، ص
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فقط ىالبنيةفهم ىذأن ي، وديكن توجد البنية ادلهمةنسانيةاإلحقيقة. هموضوعك
 .إال بشرح كيف تبٌت ىذه البنية

 موضوع اجلماعية .2
و موضوع اجلماعية ىو .  ىو موضوع حقائق الفرديةيموضوع الفرد

. موضوع حقائق اجلماعية
عن الواقعة ىف يف رواية عزازيل ابيبيانوىفتوجدىوم ىذا ادلفالعالقة بُت 

 احلقائق  ىذهمث يسكب. علم من التجربة واخللفية من أيديولوجيتهامبا ، عادلو
و كان  الوقائع قد حدثت، أنالكتابة كعمل أديب، اليت حددت ىف اإلنسانية 
 عزازيلا بُت ىيبا ىف رواية جلماعي ممموضوع ا

يكون . فاروق ىو ادلفهوم الغامضعند  الفردية  عربادلوضوع اجلماعية أو
و  اإلقليمية، ةعوم مج من العمل، وة، رلموع كجماعة القرابةموضوع اجلماعية

، فإن احلقيقة اإلنسانية شرح قبلو احلقائق اإلنسانية الذي مت أنكما . غَت ذلك
و ىكاذ ن بعد ذلك حقيقًة اجتماعيًة، واليت تنمو من االستجابات الفردية ويك

 يتغيَت رأي الفردأي ، تويف بداييلفرداادلوضوع يأيت من  موضوع اجلماعي أيضا
االجتماعية األخرى، ألن الفرد ىو أيضا جزء من يادلقارب ب اجلماعيارأيوكذ

 .رلموعة معينة من الناس

                                                 
6
Lucien Goldmann, The Hidden God: A Study of Tragic Vision in the Pensees 

of Pascal and the Tragedies of Racine,(London: Routledge and Kegan Paul Ltd. 

1977),hal: 89 

  63-62: المرجع السبك، ص
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رؤية عترب موضوع اجلماعي من توفقا جلولدمان، رلموعة االجتماعية 
 دتيل حنو خلق صورة كاملة وشاملة العامل إذا كانت رلرد فكرىا و أنشاطها

 .للحياة االجتماعية اإلنسانية

 البنيوية .3
ولدمان يف وجود التماثل بُت بنية العمل األديب وبنية اجملتمع، جويرى 

 األعمال بنية بُت البنيويةالتماثل والتوافق .ة البنيوية النشاطنتيجتان منألهنا 
 بنية.  نفسو، وفقا للبنيوية الوراثية، فإنو واضح ومباشرةاألدبية على بنية اجملتمع

 العامل رؤية ليس بشكل خاص مثل بنية اجملتمع، ولكن بدال بةل األديباعمألا
.  ، واليت بدورىا ترتبط مباشرة بنية اجملتمعرؤية العامل. نشأت يف ىذا اجملتمع

احلالة االلبنيةية للمجتمع ديكن أن تساعد يف فئة تطور يف موقف معُت يف 
 .اجملتمع اليت تنتج وتطوير وجهات النظر االجتماعية

 رؤية العامل .4
صطالح مناسب لألفكار واالذلام، والشعور اليت إرؤية العاملأنجولدمانرأى 

 االجتماعية باجملموعةعارض يتوصلو مع أعضاء رلموعة اجتماعية معينة، و
اول يح العامل عن، فهم الكلي كالبنيوية ادلعنويةلعامل ا رؤية تفسر. األخرى

 .حلاقمعناىا، بكل ما فيو من تعقيد والكمالإلا
رلرد رلموعة من فكرة رلردة من  إال ، ليسالتكونيةلبنيوية ل ، رؤية العامل

 على حياة اإلنسان والعامل، ولكن أيضا نوع من أسلوب احلياة ديكن اجملتمعة

                                                 
 99: ، المرجع السا بك، صلوسيان غولدمان

 65-64: المرجع السا بك، ص، فاروق

 44: المرجع السا بك، ص، سوباردي دجوكو دامونو
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 من أعضاء و تفارقهم األخرى اجملتمعة مع أعضاء من رلتمعةتوحد أعضاء 
 .  االجتماعية األخرىدتعةادلج

 للمؤلف ىو اإلدراك الفردي جلميع األنشطة اليت رؤية العامللذلك، يف 
اإلدراك الفردي، ك تعترب "عزازيل"رواية ىف مؤلف لل العاملرؤية. توحتدث يف رلتمع

يقصده اإلدراك اجلماعي .  كاإلدراك اجلماعيي أيضاولكن إدراك الفرد
، وىي إدراك رلموع اجلماعي الذي مؤثرة من ادلؤلفة العامل ىورؤيجولدمان 

 .جلماعيةايوحد األفراد يف رلموعة 
رؤية العامل ما ومع ذلك، . دلؤلفأثرت من رؤية العادللاإلدراك اجلماعي 

قد ( 15: 1977) عن اإليديولوجية، وفقا جلولدمان  سلتلفةجولدمانيقصده
يؤكد دامونو  . كمفهوم ميتافيزيقي أو اإليديولوجيةؤية العاملترخطأ إذا فهمأ
 ليست رأى ان رؤية العامل. رؤية العاملىف ما يقصد جولدمان ع(44: 2006)

.  للواقع وقعت ىف زائف تصويرهجوىر اإليديولوجية. ىي نفسها كما أيديولوجية
ن اإلدراك احلقيقي ال ديكن أن لك. اإلدراك الزائفكديكن أن يقال أيديولوجية 

وىذا ال يعٍت أن تصل مع ىذا . يةكلاليتحقق إال إذا فهم العامل وينظر إليها ك
، يف ظل ظروف معينة سوف يفهم الناس أي. اإلدراك على احلقيقة ادلطلقة

 . يف األدب والفلسفة ىذه الرؤيةدامونوجتلىرأى، ويةكلالالعامل باعتبارىا 
قصة عن البحث القيم الجولدمان، الرواية كعند كما أن تعريف رواية 

للمثال يف رواية . شكايلإلبطالبالبحث . ادلتدىورة يف احلجية يف العادلادلتدىور
  رواية يفكبطليث مريد بح األدبية، كأحد األعمالريد الربغوثي ملرأيت رام اهلل 

                                                 
 66: المرجع السا بك،ص، فاروق
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البحث عن ىذه الرواية حتكيسَتة .مؤلف الروايةكىو أيضا و رأيت رام اهلل 
 األصيلة يف توجدنتيجةهال حتصل على ما حيتاجوطنهو قد افال كأجانب توىوي
 لظروف سبباه، قبلجتزئة كما ذكر ال. يشكل رلرد وادلفاىيمادلؤلفبإدراك

وقال جولدمان .  مشكلةحىت يكونلبطل التوفيق بينها ، لاالجتماعية ال ديكن 
.  العاملو بُت البطل هأن الرواية ىي نوع أديب يتميز جتزئة ال ديكن لتوفيق

 سببتجتزئةو ىذه .  الكليةاألصيلة ىف عالقتو بالنتيجةلعاملاإلحنطاط للبطل و ا
 .إشكالياالبطل يكون

ستبحث بطريقة البنيوية  يترواية عزازيل ليوسف زيدان ال عنخيتلف
 من مصر  سَتة خيالية راىبحتكى التاريخ ى علنصّ رواية عزازيل . التكوينية
 إلديان ادلسيحي يف القرن اخلامس إلرتباك االعصرا الذي عاش يف بامسو ىي

 . اخللفية االجتماعية والفكرية للجماعة اجملتمعتراوىىذه الرواية . يةادليالد

.  من العناصر الثالثة يتحدثون أمرين متناقضُتة ادلأساويرؤيةخصائص 
عقالين مع الاألول، فهم وإدراك كاملة عن العامل اجلديد الذي خلقو الفرد

ىذا ن ع ناحية أخرى، ىناك رفض تام ىفولكن . صحيحةال وادلهمةادلطالب 
أن جولدمان رأى. وجودو لل، للعملعيش ، واإلنسان للمسح ما يواحدة كالعامل 
 .ةادلأساويرؤية العامل  يف وقت واحد يف ختتلفأمرين ىذين 

شيء يس  العامل ككل شيء ولة ترىادلأساوي أنرؤية العامل  جولدمانرأى
 ذلك، خلف.  العاملؤيةمن رديكن رأيو ال  ما أمره اإللوكل. يف نفس الوقت

                                                 
 5: ، المرجع السا بك، صلوسيان غولدمان

 74: المرجع السا بك، ص، فاروق

 48:، المرجع السا بك، صلوسيان غولدمان
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 العامل اإلنسانربؤية. ذات اإللو يف عدما العامل يكون ؤيةكل شيء شلكن يف ر
 األلوىية، ىعن التحديد، فهملكنو. هذلكرفضو ب العامل، دلتحديد يعةادلأساوي

زال يعامل حُت ال الرفض ي، البشر ادلأساوي بذلك، ال حيصل إال بسبب ذلك
 .هيف

ا ترك بي،فيما يلزم لوعزازيلا تاماًبالبنيوية ىف روايةددذلك التعريف مح
هبذا الرأيفي . ه الكنيسة ورىبانإىل، لكنو يتذكر دائما حياهتادلستحيل تغيَته

سائر التبادل يربطو و ، وعلى تو، يرى إلىعدم التوافق مكمل بُت واحد لألخرحيا
 .يقّوى نفسو

،من األول. ادلأساويلبشروفق جولدمان نوعان من اخلصائص األساسية 
 يكون ، ىذا احلالثانيا، ألن. ةإىل نتيجة مستحيلطلب مطلقة وحصرية ي
 هنج  إىلال يهتمو ، "كل شيء وال شيء "إىلنفسالوقت ىف طلب ال

، وضح ىذين خاصتُتعلى . توي على فكرة النسبيةو إىل الفهمادلحادلستويات، 
صوفية، وال تعًتف إال التحويالت األلوىية بغَت  خربة ديلكالبشر ادلأساوي 

 اإلنسانية نتائجن التناقض بُت علتإدراك ا الزمنبنيةخارج  ىف ظهور مفاجئ ك
العالقة بُت البشر ادلأساوية . اإللووجدت يف نتائجو الكاملة مع هنقصبوالعامل 

 إلنقاذىم، يدعوىم جنبا إىل جنب، يرجو جهة ىف. فارقةاألخر ثنائية و ممع 
 عنهم، ه اذلوة تفصل أن أخرى يدركجهةرفعها إىل مستوى، ولكن من 

 .واستعرض ىذه احلقيقة

 العامل رؤية إىل حقيقة أن يسببعملية طويلة أن لبنيوية التكوينية، لوفقا 
شلكن يف ىذه احلالة، إدراك. ىي إدراك أن ال ديكن ألي شخص أن يفهم ذلك

اإلدراك احلقيقي ىو اإلدراك اليت  أن وفق جولدمان. اإلدراك احلقيقيتفريقهب
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اإلدراك عربت عن وجود اجتاه ادلمكن ىواإلدراك. يتمتع هبا األفراد يف اجملتمع
ن العالقات اإلنسانية مع بعضها ةع متماسكرؤيةشامل، الجملموعة حنو التمسك 

قيقي ديكن أن اٌفأن اإلدراكعلى قول تالبنيوية التكوينية . (فاروق)ومع الكون 
أيادلؤلف ألعمال  شخص معُت، أو إال يفهمويف وضع أزم إالتظهربوضوح 

 ية األدبالثقافية، كأعمال

 م وتفسَتيفوت .5
 رؤية العامل ىو اإلدراك اجلماعي ديكن استخدامها أن  وقال جولدمان 

مفهوم . ، لفهم دتاسك البنية النص األديب اجملموع دلوضوع معُتعملالكفرضي 
ألنو حيتوي على . ويةعنامل فاروق ىو مفهوم البنيةعند على األعمال األدبية معلقة

ألنو لو . يلمتماسكةمتالبنية، وينبغي أن تكون األعمال األدبية متماسك أو 
شاكلها يف احلياة االجتماعية مبىد البشري  بجدبية تتعلقاألمعٌت، أعمال 

. األسلوب اجلديليسمىبمث وضعت جولدمان األسلوب الذي . احلقيقية
 ." تفسَت وميفوت"و "  جزء ولامك"ين، ومها  إلىنوعاألسلوب اجلديلأثرت

خزءو  ال ديكن فهمو دون كامللاتشَت إىل أن "  جزء وكامل"مفهوم 
ستمرة املدائرية الفهوم كعملية حركة يرى ىذاامل. كاملل اال ديكن فهمو دونجزء 

ديكن تعريفو "  تفسَت وميفوت"، فإن مفهوم جبانب ذلك. دون نقطة معروفة
 . منها أكربإىل البنيةعروفوأعمال مجعالبنيةألجسام املبنية االأعمالوصفك

ن فإ، عروف املألجسامم ىو أعمالوصف بنية ايفوت ال أن جولدمان رأىو
م ىو زلاولة يفوالتوبعبارة أخرى، .  منها أكربتو إىل البنيةزلاوللأعمال ىوالتفسَت

                                                 
 77: المرجع السا بك، صفاروق،
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إىل وضعها  ذلك اجلزء ب التفسَت ىو زلاولة لفهم معٌتو أمالفهم ىوية جزئيا؛ 
 .كربالكامالأل

العامل ال تصبح على الفور حقيقة جتريبية، ولكن من الناحية النظرية رؤية
 .ىذا العمل مفهوم لفهم كيف ديكن للناس التعبَت عن أفكارىم

 
  البنيوية التكوينيةنقاد. ج

: ين، وىيحال يف ىاظهر تقدميولدمان ًفالبنيوية الوراثية 
 إىل  البنية االجتماعية بُتتظهر نظرية ادليل إىل عدم ربط مباشرة .1

 العامل وتكون رؤية العامل، رؤيةوساطة بألعمال األدبية، ولكن ا
 .ىو مصدر دتاسك بنية العمل األديب

 البنية منمرآة سلبية إالكجولدمان نظرية بعدم تضع مل.2
 . كنص متماسك ومتكاملبل يهتماالجتماعية، 

توي العديد من ادلزايا كما يكشف بعض تحومع ذلك، البنيوية الوراثية 
. االنتقادات ضده

ثالثة عيوب يف نظرية غولدمان، يف Swingewood(1978-1988 )رأى 
يل الوضعي يف ذلك، تتعلق مباشرة إىل البنية االجتماعية لألعمال ميحالة 

لعملية وأمهية معرفة التقاليد األدبية، يف له مناألدبية، من حيث فقد اإلدراك
أثر  بُت  تناظرويعترب ضعف األول يف نظرية جولدمان ىف. لعاملةا رؤيىفأفكاره 

دّمر األعمال يSwingewood عند، ىذا االجتاه الوضعية الرأمسايلالرواية وأثر البنيوية
.  مستقلة وأمهية التقليد األديب يف إدراك الفنانةمؤسسكاألدبية، 

                                                 
  15: ، المرجع السا بك، صلوسيان غولدمان



 16 

عمل يف التقليد، فإن الثقافة األدبية اليت ورثت يكل مؤلف أن Swingewoodوفق
أن  األدب ينبغي علىيقول تأثَت األدب . تظهر عملو بطرق سلتلفة تأثَت اخللفية

.  علم اجتماع األدبو يكامل إىلنظر ي
 العامل مهم يف ؤية أن يف بعض النواحي رSwingewoodومع ذلك قال 

لكنو يشك يف أن االحتمال يف اجملتمع احلديث ينمو . حتديد بنية العمل األديب
 عرض جولدمان أن العمل من األدب Swingewoodمتنوعة ومعقدة ،ولذلك شك

دث عادة يف ظروف أزمة حادة، ينطوي على يح العامل، ؤيةربالعظيم، الذي يعرب 
االنتقال من مرحلة واحدة من تنمية اجملتمع إىل مرحلة التنمية اآلخرين كما ثبت 

د يف االنتقال من اجملتمع اإلقطاعي إىل اجملتمع و ادلولDonquixoteيف حالة 
ولدمان ، ولكن ًففهم Swingwood، شكّ  حقيقة ادلذكورةإالالرأمسايل، وليس 

 ة العظيمية األدب األعمالوجد الكثَت من.  يف ىذا ادلفهومرؤية الكليةأيضا 
الذي ال حيتوي على رلمل يف حد ذاتو، بل وصف العالقات االجتماعية 

 . كانتاألساسية إىل أي قيمة
 إىل وضع الشاعر ليس دتثيل جملموعة اجتماعية Swingewoodدتيللكولذ

، ولكن الناس العاديُت الذين يصبحون أفراد اجملتمع، تشارك ه عاملبرؤيةمعينة 
. غالبا يف مسائل القيم االجتماعية

فكرة جولدمان عن األدب تعبَتا  (88-87: 1975)مل ترفض وولف 
رفض االعتقاد األرقام على الدرجة بل .  اجتماعية معينة جملموعةعاملمن رؤيةال

حيدد وولف يف أن . عاملعن رؤيةالاالقتصادية كمصدر وحيد أو موضوع 
 العامل كمجموعة  رؤيةاألدبيات السوسيولوجية ال ينبغي أن حيد من ادلوضوع ىف

 لكل فرد ىو عضو يف عديد التجمعات ادلختلفة  رأى أنو.  الكاملةاجتماعية
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وقال بدال من . االقتصادية واالجتماعية وادلهنية والفكري والعقالنية والدينإما 
 علم االجتماعاألديب أكثر تطورا من قادرة على أن تأخذ الوضعذلك أوصى ب

 متداخلة ةجتماعية ويشَت إىل اجملتمعإلدتعة ا مجيف االعتبار رلموعة واسعة من
ألدب تعبَت عن الصراع اجملموعة، نتيجة العضوية يف أكثر  أناوفقو . ومتناقضة

. من رلموعة واحدة، مع سلتلف ادلصاٌف
 ىف رؤية العامل فكرة جولدمان Egleteon( 1980:9798)مل ترفض 

 العالقة بُت عنده ىيصفةادلشكلة . الكاملةجتماعية إلوعالقتو مع اجملموعة ا
ووفق إن النص األديب ليس ظاىرة من جوىر األيديولوجية، . أمرين أعالهىذين 

 .ة الكليمن البنيوية
 العمل األكثر الصاٌف ىو العمل الذي ىو Egleteonوتعترب جولدمان فقا 

نقلها البنية نظرة العامل إىل رلموعة أو طبقة اجتماعية إىل اخلالئق ومهية " نقية"
 اخلطأ ليس فقط افًتاض أن أعمال الكاتب أن يعرب عن Egleteon. الرب الرئيسى

وجهة نظر العامل نفسو، ولكن أيضا فكرة أن النصوص الواردة يف نفس الفكر 
 ال تريد Egleteonوبعبارة أخرى، . أيديولوجية والتعبَت عن ذلك يف نفس الطريق

احملاصرين يف فكرة أن العالقة بُت النص مع األيديولوجية خارجي، بالنسبة لو 
العالقات "شخصيا ليس عالقة بُت الظاىرتُت ترتبط خارجيا، وإمنا ىي 

اليت بناىا السابق يف األيديولوجيا، ووضع النص يف ادلتأصلة التأسيسية " ادلختلفة
 .يف استنساخ أيديولوجية

 

                                                 
 106-100 :المرجع السا بك، صفاروق،
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  الثالثالباب

 ليوسف زيدان" عزاويل"تحليل البنيوية التكوينية فى رواية 
 

 بنية المجتمع الكنيسة . أ

نظرية اؼبعرفة ُب علم "بناء علي رأي جولدمان  يعتذر ُب مقالو بعنوان 
ثانيا، لكي نقدر . أوال، أن األدب ىو تعبَت عن وجهة نظر عامل ومهي". االجتماع

. وجهة نظر العامل، والكاتب أسس القطب من الشخصيات واألشياء والعالقات ومهي
لذلك، ؼبعرفة بنية اجملتمع  ورؤية العامل ُب الرواية عزازيل صياغة اؼبشكلة والباحثُت ُب 
ربليل ىذه الرواية، مطلوب مقدما ؼبعرفة كيف بالضبط ىيكل بناه اعبوىرية وخارجي 
من ىذه الرواية، وفقا رأي  جولدمان ىيكل واؽبيكلة اليت ىي العالقة بُت الرقم مع 

وذلك من أجل الكشف . األرقام األخرى والشخصيات واألعيان ُب اؼبنطقة اجملاورة
 . عن كيفية بنية اجملتمع الكنيسة ُب الرواية، يتطلب ربليال علي ارتباط ما يلي

 
 العناصر الجوهرية .1

قصص رواية عزازيل  ( أ

رواية عزازيل رائعة يوسف زيدان ىو السَتة الذاتية سجل للحياة راىب ىيبا 
يتأرجح . ؿبتضن علي مذىب النسطورية(Eddesa)ادسواؼبواطنُت العريب من الكنيسة 
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األخدود رواية عزازي ل من جهاة التقدديي اليت تقص ذبولو إىل الكنائس واألديرة 
على ملحمة طويلة ربكى كل ما حدث وغَت جارية . وأماكن توقف لو خالل رحلتو

كل ؿبكي ُب . الروحي (عزازيل)ُب حياتو وكذلك ذباربو الشخصية مع اؼبلك شيطان 
. ىذه الرواية ال ديكن فصلها عن اغبياة العامة ُب الكنيسة والكنيسة نفسها

مغامرة . قصة  ؾبتمع  الكنيسيت اليت حكي ُب ىذه الرواية مع مؤامرة من خليط
طولةىيبامن قريتو إىل مكن العديد ما توقف منو، ذبعلو مشاىد اؼبأساة متنوعة اليت 

ىيبا الذي عاش خالل االضطرابات اإلديان اؼبسيحي ُب قرن . ىزت باطنو و إديانو
اػبامس قبل اؼبيالد شهد الكثَت من الصراعات بُت ـبتلف تيارات الكنيسة بشأن 

الذي يبلغ ذروتو بعد ، سواؼبفاىيم اؼبقدسة دبا ُب ذلك مسألة الثالوث وألوىية يس
ُب ىذه السَتة الذاتية، مدعيا ىيبا كتابة . ذلك ُب سلسلة من اؼبآسي ُب اسم رب

قصة حياتو بسبب إصرار اؼبلك الشيطان عزازيل يقول أيضا قصة حب فبنوع مع اثنُت 
يروي قصة حب فبنوع مع . الوثنيُت واؼبغنية مارثا الكنيسةاوكتافيومن السيدات صبيلة، 

. قليال اؼببتذلة جعل ىذه الرواية الكبار رواية أعجب
تتكون الرواية إيل  الثالثُت جزء من صبيع قطع الغيار، وجزء عم وىذا ىو 

. جوىر ىذا اؽبيكل رواية عزازيل
 
إسـّٕٝ . تٌشـّر ٠ثإٌـٙٝ، تٌشـّر ٚتٌؼفٛ ٠ثأخثٔث تٌزٜ فٝ تٌغّـثٚتز"

ّٞ شش شؼؾثْ  ٚتػف ػٕٝ، فإٔٝ وـّث شؼٍُ ضؼ١ف ٠ثإٌـٙٝ تٌشـ١ُ، إْ ٠ذ

س٘ـدر ٚخ١فر، ٚلٍدٟ ٚسٚـٝ ٠ش شؽفثْ ِٓ شقـثس٠ف ٚػقف ٘ـزت 

 ."تٌضِـثْ
 

                                                 
 1: ص ( م2008دار الشروق، : القاهرة)، عزازيليوسف زيدان، 
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ُب ىذه الرواية، ىيبا يروي كيف خلفية كتابة سَتتو . وىكذا ىيبابدء سجالتو
كتبهيبا قصة حياتو مع قدر . ورقة اؼبنتجة من اإلكراه عزازيل اؼبلك الشيطان. الذاٌب

يروي كيف ؿبنة حياتو كشاىد عبهود أولئك اؼبصلُت إلو الوثٍت . كبَت من التفصيل
ىنا، ىيباأيضا . زبفي من اغبياتو، من أجل اغبفاظ على الثقة اليت كانوا يدينون هبا

معابد . كالشاىد ألعمال العنف والفظائع ضد اؼبسيحيُت األرثوذكس من قبل الوثنيُت
اآلؽبة اؼبصرية ُب اىالكو، والناس الذين يعبدون اإللو دمرت، دبا ُب ذلك والده، وىو 

اعبزيرة، ُب مدينة أسوان مصر، (Elepanthine)لفانتُتاالوثنية اؼبصرية القددية وثنية على 
مع الثقة الكاملة، والناس تشَت إىل . والد ىيباتصبح ضحايا اؼبسيحيُت باسم الدين

شهدت ىيباكيف ". الناس الذين ىم على استعداد للتضحية"أنفسهم على أهنم 
حىت أكثر إيالما ىيباىو . ىؤالء الناس مع القلب لذبح والده دون أي معٌت لإلنسانية

والدتو ىي الشخص الذي سرب اؼبعلومات اليت . حقيقة تورط والدهتا ُب مقتل والده
دون الشعور . والده، دبا ُب ذلك الوثنيُت، وىي االعتقاد ُب اآلؽبة اؼبصرية القددية

ىيبا، وىذا اغبدث ىو اغبدث . بالذنب، ٍب األم تزوجت واحد من القاتل والدىا
. الذي لن ينسى من ذاكرة دماغو

رؤية حالة ىيبا، عمو وىو مسيحي متدين تغذية لو ويتضمن لو ُب ؾبموعة 
إطبيم متنوعة من األنشطة التعليمية مدرسة دينية أرثوذكسية ُب مدينة قبع ضبادي و

(Ekhmim) . عاىن عمو من اؼبرض، وىذا ىو األمر الذي دفع عمو ىيباُب األمل أن
وبذلك، فهو قادر على مساعدة أولئك الذين يعانون . يوما ما ديكن أن تصبح طبيبة

 .من ىذه األمراض اليت يعاين منها عمو
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بعد زبرجو ُب اؼبدرسة، . طبيباتلقوا تعليمهم ُب اؼبدينتُت، والرغبة ُب تعميقهيبا
وكانت أول مدينة اختار . ىيباشبانتقل مسافر من أجل تعميق الطب

 اؼبدينة اليت تشتهر الناس ذكية، ولكن ألنو كان يريد أن (Alexsandria)اإلسكندرية
يدرس الطب، رغبتها لزيارة األماكن اليت يسوع بعُت االعتبار ُب مغامرة من منطقة إىل 

 .أخرى
ٍب ألقيت أربع قطع من اعبسم إىل ما ىو اآلن ُب موقع ! البشرة جسده وإيواء

وعلى الرغم من تقسيم جسده ُب أربعة، كان ىيباتيا على قيد . التخلص من النفايات
وردد صرختو األخَتة قبل كان صامتا . استيقظ عندما بدأ إطالق النار غبرق. اغبياة

كما لو أن فبلكة السماء من الرب سبتص يشتكي منهكة من األمل خيرج من . إىل األبد
ىذا اغبادث بالضبط ما حدث وراء . فمو مل تكن تدرس الفلسفة ُب عظمة اإلنسان

ىذا . الذي كان ُب السابق اؽبيكل حيث عبادة اآلؽبة(Ceasereum)ساسرومالكنيسة
 .اغبادث جيعل اعبدل اػباص ُب االعتبار ىيبا، وقال انو تراجع وترك اإلسكندرية

حيث . حيث انو بدأ يشعر ضوء صبيلة من الرب. وزار مدينة اؼبقبل القدس
ومضى إىل القول كيف احملادثة واغبوار مع . اجتمع األول مرة أسقفو تيودور ونيستور

وكان القس نيستور وجهة النظر اليت ال خيتلف كثَتا مع األسقف . القس نيستور
كيف يفهم مفهوم الثالوث كمفهوم فلسفي بسيط . تيودور ُب اؼبعتقدات الدينية

ا مري_ديثلو مادة واحدة، رؤيتو لاللعذراء  تيودك (جنبا إىل جنب مع رأيأفلوطُت)
(Theodoks -Maria) اإلنسان فقط وليس الرب كما وجهة النظر الشائعة من العقيدة 

اؼبفًتض، بسبب وجهات نظره بشأن ىذا تيودكانو أطلقت من كل مركز )اؼبسيحية 
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، (Helistik)األسقف ُب الفاتيكان، ُب الواقع وتصنف على أهنا اؼبرتدين وأىل ىرتيك
دبا ُب ذلك ؾبلس . وكذلك بعض من آرائو ُب اجملالس الكنيسة اليت ًب القيام بو

ىيبا  ىو الراىب الذي  قريبا جدا . (Nicea)الكنائس العاؼبي الذي يعقد ُب نيجيا
بنسطور، قبل انفصاؽبما ُب القدس عندما يريد نيستور وأتباعو للعودة إىل أنطاكية 

نيستور يؤمن فرصة لكي ىيبا للعيش ُب دير ربت رعاية أبرشية يقع ُب أنطاكية مكان 
 .ٍب وافق على العرض على الفور من قبل ىيبا. الشمال من مدينة حلب

بعد فراق مع نيستور ُب القدس، وقال انو سافر إىل الدير اليت اقًتحها نيستور 
ىذه، ىناك بدأ ُب البحث عن السالم وربقيق أحالمو، ُب دير الكبَتة اليت سبكن من 

ُب حُت . بناء مكتبة كبَتة على تصريح األب رئيس الدير وتصبح طبيبة الشهَتة
 إىل 428 أبريل 10نيستور نفسو عُت شغل منصب رئيس أساقفة القسطنطينية ُب 

ُب ذلك الوقت، نسطور يعرف أحد الوعاظ الذين ربظى بشعبية . 431أغسطس 
ولكن اغبياة مل ديض وقت طويل (Antiokhia)كبَتة، وىو أحد من مذىب أنتيوكي

حىت وصول مأساة جديدة تشمل مسألة اػبالف بُت نيستور دان األسقف كَتلس 
الذي تسبب ُب ؾبلس كبَت للكنيسة اعبامعة، مل اػبوف الفاتيكان من االمرباطور 

والبابا ال تريد أن ذبعل اإلسكندريةغاضب اليت ربولت خيانة نيستور ومن ٍب يؤدي إىل 
ليس ذلك . العقوبة اليت يتعرض ؽبا نيستور بتهمة الردة عن عقيدة آل ال يزال

مارتااؼبغنية الكنيسة اليت تعود  اإلضرار مع فحسب، وعاد أيضا أن تقع ُب قصة حب 
 .إديانو بأنو راىب مقدس من صبيع أشكال اػبطيئة
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ِٚثروشز ف١ٗ إالِث . ٚ٘ث٘ٝ تأل٠ثَ تألسخؼْٛ لذ ِشز، ٚشُ ت١ٌَٛ شذ٠ٚٓ"

 ."شزوشز أٚ سأ٠س فٝ أػّثق رتشٝ

فأضُغ تٌشلٛق فٟ ٘زت تٌقٕذٚق، ٚأٚتس٠ٗ تٌصشتج شفس تٌفؽثسذ تٌىد١شذ "

ُٓ ِؼٗ خٛفٝ تٌّٛسٚض ٚأٚ٘ـثِٝ . تٌصٝ ػٕذ خٛتخر تٌذ٠ش ٌٚغٛف أدف

 ".تٌمذ٠ّر وٍٙـث

، ِغ ؽشٚلثٌؾّظ،ؾ" ًُ  ."تّس  ظُ أسـ
 

ىذا ىو اؼبقال األخَت الذي أهنى قصة السَتة الذاتية لفًتة طويلة من الراىب 
. ىيبا

عزازيل رواية تروي األحداث من قبل شعب الكنيسة من ذوي اػبربة ُب القرن 
اػبامس قبل اؼبيالد، وكيف ديكن لشخص ال يلتزم بالدين اؼبسيحي أو الناس الذين 

يعارضون اآلراء تدفق الكنسي ُب ذلك الوقت، والقتل والنفي واغبرمان والظلم 
. األدب ىو بنية تتكون من اؽبياكل الفرعية اليت تؤثر على إنشاء بنية العمل. واؼبأساة
 

 العالقة بين شخص إلى شخص آخر فى رواية عزازيل ( ب
 

وباالضافة أن ىيبا مؤلف لـهذه الرواية، ىوايضا بطل الرواية الذى يدول كبطل 
اإلشكالية للعامل الذى يرآه اآلن، كن شخص الثالث األعلم حُت يراوى عن 

إنو داىب من داخل مصرالذى بـمّرد أكثر و قتو . األحداث الذى يرى و يعلمو
 . للسفر إىل ـبتلف األماكن و الكنائس

                                                 
 576:ٔفظ تٌّشؼغ، ؿ
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َب سَتة حياتو كالراىب، ىيبا يراوى رواية احملّبة الديكنو أن ينسىها مع ثالثا 
نساء اّلىت حيّبهن، َب اُماكن اؼبختلف ورواية الفختلفة حىت ديرّج َب حبرالذ نوب يلّوث 

 .نفسو اؼبطمئنة، ينكر أمرربّو ٍب خيـفئفى رداء رىبانو
. َب كتابة ىذه سَتة الذا تية، يراوى روية ىيبا ؿببتو األوىل باؼبرأة اظبها أوكتافيا
أن أوكتافيا أرملة الىت لقيها حُت أتى َب اإلسكندرية ألّول مّرة حىت يقع اغبب َب 

لكن ىذا اغبب اليبقى طول الزمان، أخرجت . كان اغبب بينهما ضبيماً كثَتا.لقائهما
إنتهت رواية ؿبّبعما بالوداع . أوكتافيا ىيبا من بيـتـو عندمابعلم أن ىيبا داىب اؼبسحى

ىاه ىيذه قطعة من ؿبادثـتــها حينما أخرجت أوكتافيا ىيبا، وكانت آخر رواية . الشديد
 .ؿبّبتهما

 
 

ٌٝى ...أٔث" . ست٘ح ِغ١ف

ٚخؼذ إطشت لر ِمٍمر، . عثدز ٌفظر فّس ط٠ٍٛر، ِّضٚؼر خثٌز٘ٛي

ٚلذأ وصظ ٚؼٙٙث خفّشذ تٌفٕك، ٚإـٕمس ػ١ٕث٘ث . ٔظشز أوـصثف١ث ٔفٜٛ

فؽأٖ، إٔصفقس ٚتلفر ٚلذ فـثسز ٌٙث ١٘ةر وصٍه تٌصٝ شىغٛ . خفضْ وظ١ُ

ٚخىً ِثف١ٙثِٓ ػٕفٛتْ ٚظٓ ٚ ِٓ ػشتسذ . تٌصّثظ١ً تٌضخّر تٌمذ٠ّر

." ِٛدٚظر، ِذز رستػٙث ت١ٌّٕٝ ٔفٛ تٌدثج ٚٔؼمس فٝ خقٛز ٘ثبً ِعً

 ." أخشغ ِٓ خ١صٝ خثـم١ش أخشغ ٠ـثعثفً"
 

 

 على النص األعلى تبُت من أخَت اغبب مأساوي، ذوق أىان واغبزن و قع كلو 
بعدتفرق بأوكتافيا قصة اغبب اؽبيبا تسَت أىل اؼبرءة . َب وقت القصَت لكنو أبدا التنساه

ىيبا أحيانا يسمع اغبكايات . اعبميلة وماىرة وفيلسوف ويلقب باحملاضرة طول الزمان
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عن ىذه اؼبرءة من أوكتافيا خىت بعدىاجره إىن الكنيسة العظيم اإلسكندرية وخافيا 
 .ياخذو قـتـو غبضور الكليات ملقائو تاك اؼبرءة

ىيفتيا إسم من القطبة اؼبرءة الثانية الىت حكيت َب ىذه الرواية، من تلّقب 
وىو راٍض خيلع لباس . باحملاضرة طول الزمان، ىذه اؽبيبا جعلو ضال عن صورة جانبية

راىبو ألنيلتقي ىيفتيا، ىو مستغرق كل ما اؽبيباتيا، من اعبميلة واؼبهارة و سلطا نو 
اؼبوجودة َب نفسها ىيباتيا جعل ىيبا معجب حىت عرض نفسو إىل ىيباتيا لتجعل 

ىيباتيا ليس نت شيعةالدين كرستيان مع ذالك سعى ىيبا على كل سعي ان . موالو
 .يقوم جانبها ىيباتيا و لوكان ان خيبئ صورة جانبيتو كاالراىب مسيحى
ىيباتيا الىت . عال قةىيبا مع ىيبا مع ىيباتيا يسَت الئق لكن التقائهما زائل

وفاة اؽبيباتيا صار . يعجب ىيبا مات قاتلها الشهداء مسيحى مقتدر ذالك الوقت
 . الذكريات اؼبر على اؽبيبا و مل يسطيع ان ينساه طول حياتو

 التقاء ىيبا دبرتا بعيد بعد مأسة ،العينة الثالثة ذكر ُب ىذه الرواية اظبها مرتا
صوهتا رخيم جعل ىيبا مهووس و ، مرتا وىي مغٍت ُب الكنيسة, واقعها ُب إسكندرية
 ألن ىيبا كالراىب و ،عالقة اغبب بُت ىيبا و مرتا يسَت خافيا. ىام هبيبا علي مرتا

مرتا ىي مغنة ُب الكنيسة مها باغبقيقة ال يصح بالتحابب وال سيما العالقة 
 مرتامن بعد األيام خيطبة ،عالقة اغبب بُت ىيبا و مرتا أيض يسَت قصَتا. الرومانسية

برجل و تنتقل إىل ألب مع زوجها و يًتك ىيبا بنفسو أسوأ و حازنا و تائبا و ناقم 
 .يشعره
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 الراىب ينهى وقت حياتو  للعبادة و الدعاء و يقرءالتسول ،َب شريعة اؼبسيحى
الراىب ال جيوز ان جيوز جيوز مع ارملة و َب إقبيل ميتوس . اغبب إىل الرب أب اعبنة

". من يزوج ارملة وىو يزىن"قال 
 كل حال سيفعل بو لديهم ،أوضح بنية ىيبا ىو بنية احملدودة،على بيان السابق

 ال ديكن جعلو ،حُت  ىام ىيبا علي احدى اؼبرءة. التحديد اؼبقرر الذي فبنوع ينقضو
كل شيئ .  رغم ذالك ىو ؿبتاج صنو حياتو كمثل حياة إنسان عادتو،للزوجتو

. سيفعلو البد مطابقا  بالقنون الدنيوية الراىبية
. يلى اؼبقاومة بنَت بُت حياة العادي وحياة الراىب

 

 حياةالعادي   حياة الراىب
 (الراىب)ؾبتمع العادي  ؾبتمع كنيسة

 عائلة     إنفرد
 األكل     الصوم

 السكوت    متحرك
 اغبر     احملدود

التحارام    يشرف 
 دير/ القرية    كنيسة / اؼبدينة 
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نيستور كا شخصية  حكي كرديتو ُب ىذه الرواية ىو شخصية لديو عالقة 
مها يلتقيا ألول مرة ُب يروسلم و من ٍب العالقة بينهماجيد إىل حُت .  جيدة مع ىيبا

. وفاة نستور
 
وثٔس أ٠ثِٝ خأٚسؽٍُ خـٙر، إٌٝ أْ ؼثء ٔغطٛس ِغ تٌفؽثغ فٝ شٍه تٌغٕر "

خم١ثْ . تٌّضوٛسذ، فقثسز ألثشٝ خّؽ١ةٗ ٘ث ٔةر، ٚشدذدز غشخٝ ٕ٘ثن

أ٠ثِٙث ٍٔصمٝ فٝ أغٍح تألٚلثز فٝ تٌى١ٕغر، ٚفٝ فِٛؼصٝ، ٚفٝ ِمش 

فأؽشلس خفضٛسٖ ؽّٛط خثطٕٝ، ٚأٔضـس ػٕٝ تٌَّٙٛ، ـصٝ . إفثِصُٙ

 . وذز أٔغث٘ثٚشٕغثٔٝ

 

حضور نيستور . انقطاع روايةأعاله ظهرت واضحا كيف القربة ىيبا بُت نيستور
. ُب اغبياة ىيبا كا الضوء الذي قادرا ان تتفي الظالم الذى توجد َب نفس ىيبا

وأوضح أيضا أن كل قضية ماحدث  قد نسيو، ٍب  الشمس الداخلو اعاد مشرقة  
 .بوجود نيستور

لديهم عالقة جيدة مع ىيبا كما بُت أعاله،ىيبا  الىت ومن بُت الشخصيات 
ُب كتابة ىذه السَتة . لديها أيضا عالقة مأساوية مع بعض الشخصيات ُب ىذه الرواية

كَتلس ىوأسقف العظيم كنيسة َب .حد شخص اظبو كَتلسأالذاتية حكىهيبا 
ىيبا "عاصمةاؼبلحوالقسوة"على الورقة الثالثة من الرواية  يعطى عنوان . إسكندرية

حىت هناية ئهما من البدايةلقا.  الىت وقع بإسكندرية ربت رئاسة كَتلست حكي مأسا
اؼبطران . ىيبا  غادر بلدة إسكندرية مل يكن ىيباعلى عالقة جيدة مع ىذا األسقف

كَتلس ىو السبب الرئيسي للمأساة  اؼبوت ىيباتيا وكذلك اجمللس األعلى للكنيسة 
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العاؼبية اليت تسببت ُب نيستور تنفر من اغبياة االجتماعية للمجتمع من الكنيسة حىت 
. ُب شريعة اؼبسيحيالدين يتوقعشقاق

من العالقة بُت الشخصيات اليت بُت أعاله، ىناك ثالثة العالقات اليت حدث 
بُت ىيبا ىو الذي  الشخصية الرئيسية ُب الرواية مع شخصية األخر ُب ىذه الرواية ، 

. العالقات اؼبتناغمة واالنسجام ومأساوية: وىي
.  عالقة متناغمة يتشابك بُت ىيبا ونيستوروتابعو، كما وضح ُب الفقرة السابقة

والعالقة . ُب حُت عالقةغَت متناغمة يتشابك بُت ىيبا مع شخصية كَتلس وأتباعو
اؼبأساوية اليت يتشابك ُب العالقة اغبب و وجود ىيبا َب النظام االستعماري للمجتمع 

. الكنيسة
 

 العالقات بين الشخص من البيئته في عزازيل ( ت
 

ىيبا . ىوالشخصية الرئيسية ُب رواية عزازيل كما ىو أوضح أعالهىيباالراىب 
َب النقطة الثانية العالقة الشخصية ببئتو . الروايةىذه احد شخصية أبطال إشكالية ُب 

ُب ىذه الرواية، قال ىيبا  . ىذه سيناقشحياة ىيبا ُب العديد من األماكن اليت ربتلها
. إسكندرية والقدس وحلب: اؼبكان الذي سكنو أثناء رحلتو، وىي

 

إسكندرية  (1
اؼبدينة اليت ". عاصمةاؼبلحوالقسوة "الورقة الثالثة من رواية عزازيل حيتوي  َب 

، ولكن مع ذلك أوريستسىذه اؼبنطقة  يرأس مبحافظ اظبو . يقصد بو وىو إسكندرية
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من تبع الدين اؼبسيحي خصوصا اؼبطران العظيم كَتلس الذي ىو يسيطر ُب ىذا البلد
كثَت من الناس اعترب أن إسكندرية .  رئيس أساقفة كنيسة القديس ماركوس إسكندرية

ىذه اؼبدينة احسن  تقال "ولكن بعد ما رآه، قال ىيبا أن " مدينة الرب العظمى"ىو 
. ليست ذوق دين و تقديس ىناإطالقا. كاؼبدينة البشرى يانغ اؼبدنس

 
ٌُ شذ ٘ؾٕٝ ضخثِر خ١ٛز تإلعىٕذس٠ر ٚوٕث بغٙث، ٚلذ سأ٠س فٝ "

ٌىٓ تٌزٜ . ِٓ تٌّؼثخذ تٌمذ٠ّر ِث٘ٛ أضخُ وع١شت ِٓ شٍه تٌدٕث٠ثز""ِـ

تٌطشلثز، تٌؽذستْ، : أد٘ـؾٕٝ فٝ أٔفثء تٌّذ١ٔر، وثْ تٌذلر ٚتٌصأٔك

ٚأؼٙـثز تٌّٕثصي، تٌٕٛتفذ، تٌّذت خً تٌّضسٚ ػر، تٌؾش فثز تٌّففٛلر خث 

تٌّذ٠ٕر وٍٙثد ل١مر تٌقٕغ، ِٚصألر، غ١ش أْ ٘زت ... ٌٛسٚد ٚٔدثشثز تٌض٠ٕر

تٌؽّثي تٌّٕط فٝ وً ِىثْ، ٌُ ٠ىٓ ٠ؾؼش ٔٝ خأْ تإلعىٕذس٠ر ٟ٘ ِذ٠ٕر 

 ."هللا تٌؼظّٝ وّث ٠غّٛ ٔٙث، سأ٠صٙث ألٝ ج إٌٝ ِذ٠ٕر تإلٔغـثْ

 
ن أمن مقتطفات األعلى أن حال مدينة إسكندرية  أبعد خيتلف فبا زبيَلنا قبل 

 ،أيام الذى مضى ىيبا َب الكنيسة مركوسبإسكندريةجيرى بأكثر النشاطى.نلجاء ىناك
بُت الكنيسة مركوس بإسكندرية ىيبا يعرف باسم . تتخللها فقط بيوم األحد اؼبسعور

نو ىو الرجل صاحل و التزام َب أراىب جد بالصالة، يتحدث نادرا،حىت كثَت يعتقدون 
ال خيتلط ىيبا كثَت  بُت راىب َب الكنيسة خصوصا  ىم الذي ظبي نفسو كا .الدين

بعد . حقيقة اؼبصريي أول ما أنشأ منط اغبياة الراىب و جعلدير" اغبركة حب  األمل"
جاء  أيام صعب ما حكاه ىيبا وىو َب أشهر الىت دخلت َب السنة اربع . قدًن اؼباضى

َب ىذه السنة وقع مأسة العظيم احدىا . مائة و طبسة عشر منذ ولد جسوسالكرًن
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اختالف الذى يقع بُت ارست ؿبافظ إسكندرية و مطران كرلوسوقتل الذى فعلو تابع 
بعد مأسة القتل ىذا أسرع .  مأسة القتل ىذا تشاىد فورا هبيبا،كرلوسعلى ىيباتبا

. غادر ىيبا إىل إسكندرية
 

جروسلم  (2
 وجوده َب ،استمر ىيبا جوالو إىل جروسلم بعد ىرب من إسكندرية

جروسلميجرى مسطح  َب السنة األوىل حىت جاء اغبجاج الذى يعرج على تلك 
كمثل ذكر . الكنيسة ٍب يلتقيو نستورالذى من بعده ذبعل أيامو َب جروسلممبتهج

 :على النص اليلى 
 

وثٔس أ٠ثِٝ خأٚسؽٍُ خـٙر، إٌٝ أْ ؼثء ٔغطٛس ِغ تٌفؽثغ فٝ شٍه تٌغٕر "

خم١ثْ . تٌّضوٛسذ، فقثسز ألثشٝ خّؽ١ةٗ ٘ث ٔةر، ٚشدذدز غشخٝ ٕ٘ثن

أ٠ثِٙث ٍٔصمٝ فٝ أغٍح تألٚلثز فٝ تٌى١ٕغر، ٚفٝ فِٛؼصٝ، ٚفٝ ِمش 

فأؽشلس خفضٛسٖ ؽّٛط خثطٕٝ، ٚأٔضـس ػٕٝ تٌَّٙٛ، ـصٝ . إفثِصُٙ

 .وذز أٔغث٘ثٚشٕغثٔٝ

 

انتقالو إلىألببناءا على . بعد ذىاب نستورمن جروسلماستمر ىيبا جوالو اىل الف
 .شعر ىيبا ال ذبعلو فارحا َب جروسلمإال بعد ذىاب نستور. نصح نستور
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 بلح (3
 

خثٌغّثء . ٠َٛ سأ٠س ٘زت تٌذ٠ش أٚي ِشذ، خذتٌٝ وأٔٗ ٠مغ ػٕذ تٌصمثء تألسك"

ُْ  ٔزتن ؽصثء   ٚوثٔس ٔغثِس  خش تٌٕٙثس تٌدثس دذشّغؿ ػٕٝ . وثْ تألٚت

فؼذتٔث تٌصٍر إٌٝ تٌذ٠ش ... شؼح تٌشـٍر، ٚشغىح ػٍٝ تٌؼثٌُ خٙؽر  خف١ر

ًٍ ٠شتٚدٔٝ فٝ أْ ٘زٖ ِفطصٝ تألخ١شذ  ."خؽٍٙذ صتبٍذ ِٓ ت١ٌغٍص١ٓ، ٚخأِ

 

حكى ىيبا احد األديرة " األديرة طرف اعبنة"َب النطقة الثالث عشر  بعنوان 
تشابك ىيبا عالقة اعبيدة هبا و .  ىذه األديرة تشعر فبتع و سالم،الىت سينتهى جوالو

الراىبون الكنيستة موجودة ىناك من عالقة بُت الشخصيات بينة الىت اوضحت 
 ما ذكر ،نستطيع نستنبط أن ىيبا ىو الشخص الرئيسية اإلشكالية ببيئتو. األعلى

سابق نستطيع ان ننظر بإنقالو من الكنيسة الواحدة إىل الكنيسة األخرى و ال واحد 
 .من الكنيسة   الىت ذبعلو مطمئن بثبوهتا فًتة طويلة فيها

يلى يعٌت حقائق البشرى ايضا احد مهم َب الدراسة البنيوية الوراثية جلمنو ىو 
.  االعب الذى اؼبهيمن َب ىذه الرواية عززيل

ذكر ىيبا بعض الواقعة اؼبهمة ما وقعها َب اجملتمع الكنيستيي َب قرن اػبامس  
ضمانة . تلك الواقعة حقيقة وقوعهااذا نظرناإىل النسخ الًتيخ دين اؼبسيح، اؼبيالدى

مع ان القتل ىيباتيا بسبب ،السنة اجملتعية  العظيم الكنيسة العلمى و اؼبكان و البناء
. الشهداء اؼبسيحيُت
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 الحقائق اإلنسانية

 معلومات الًتابط األرقام اغبقائقاالجتماعية
فبنوع الزواج علي 

 الراحب
الراىب ليس لديهم  ىيبا 

الوقت سوى الدعاء 
وقراءة اغبب اؼببارك 

 .من الرب

رعاة ؽبا الزوجة 
اليت تصاحب 

النوم، على عكس 
الرىبان الذين 
ينامون عزل 

أنفسهم وحىت ال 
 9: ص.تنام

بناء األديرة والرىبان 
 خلق أسلوب حياة

اؼبصريُت الذين  نستور
أنشئت ألول مرة ُب 

منط اغبياة وجعل 
 .الرىبان الدير

الرىبنة والزىد ىو 
إحياء تقليد 

اؼبصري 
 292:ص.القدًن

الراىب ال ديكن أن  ىيبا  طقوس االعًتاف
تقبل طقوس 

 االعًتاف

طقوس ديكن أن 
يتم إال ُب 

الكنيسة، وأكثر 
من ذلك ديكن، 

فقط، 
 410:ص.لكاىن
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شهد  ىيبا مقتل ىيباتيا
ىيبامأساةمقتلهيباتيا 

من قبل البطريرك 
 اؼبسيحي

 236-245: ص

وفاة ماريانوس ُب 
  قبل اؼبيالد336

حكي  نستورسبب    نستور
 اؼبوت ماريانوس ىيبا

 

 70-69:ص

إقالة بعض رجال    نستور ؾبلس بلدي
الدين ُب القسطنطينية 
ألنو ال يتفق مع رأي 

 .نيستور

 357:ص
 

ؾبلس عامل كبَت ُب 
 أفسس

جعل انقسام الكنيسة  راىب فرسي
اؼبسيحية ُب مع بداية 

 تدفق النسطوري

 586: ص

رسالة اللعنة من 
 اؼبطران كَتلس

حيتوي وقد انتكست    نستوروالراىبُت
اللعنة اليت أرسلت 
األسقف كَتلس 

 لنيستور

رسائل كَتلس 
أسقف، رئيس 

أساقفة 
اإلسكندرية، 

Pentapolis ،مصر ،
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وإثيوبيا، والشماس 
. القديس ماركوس

 385-379: ص
الطباشَت الالىوٌب  

 كنوم
النقاش حول وضع  راىب فرسي

والدة ماريا مفهومة 
 كنوم  ُب الالىوتية 

 357-354: ص

 
موصلة بُت شخص مع اآلخر َب :  ىو،من كل ما شرح َب العناصر اػبارجى

, رواية وموصلة بينالشخص مع ؾبتمعتو واغبقيقات البشرى الذى يوجد َب ىذه الرواية
 رؤية العامل  ،سوف نرى أن َب اؼبوصالت اؼبوقوعات يؤثر رؤية العامل اؼبأساوية

رؤية إىل األؽبة و رؤية إىل :  ىم،اؼبأساوية كما شرح جولدمانيحتوى ثالثة العناصر
. العامل و رؤية إىل البشرية

 جيعل ىيبا ، يعيش َب النظام إستعمار ؾبتمعة الكنيسة و نظام الدينية
 ما يقع هبيبا مناسب ،يشعر كأنو يعيش َب العامل اؼبأسوية و مشتاق إىل الكلية دائما

 شخص برؤية العامل اؼبأساوية يعلم ربديد ،دباشرح جولدمانبخصائص شخص اؼبأساوية
فبذالك شخص برؤية العامل اؼبأسوية يرد العامل حينما مل يزل . العامل و بذالك يرده 

.  منو
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عناصر خارجي  .2

الخلفية للمؤلف  ( أ

وىو الربوفيسور "اؼبًتجم إىل  اللغةالعربية"مؤلف ىذه الرواية الىت يصطلح با 
يوسف زيدان  . ١٩٥٨ يونيو ٣٠ولد ُب اإلسكندرية، مصر، . الدكتور يوسف زيدان

اظبو اغبقيقي ىو أضبد طو ؿبمد . احد من مؤلف مشهور ُب  مصر، مشال أفريقيا
ىو أستاذ الفلسفة اإلسالمية جبامعة إسكندرية و ورئيس مركز . يوسف زيدان

مكتبة "اؼبخطوطة و قسم اؼبتحف اؼبكتبة بإسكندرية الىت يعرف العاؼبيا باسم 
باإلضافة من كونو الكاتب ويتشارك من اي وسائل اإلعالم الدولية، ىو ". إسكندرية

و أيضاانو مستشار ُب ؾبال ضباية الًتاث . اؼبريد بالصوفية واؼبخطوطات اإلسالمية
 اإلسكوا (UNESCO)الثقاُب ربت رعاية من اي مؤسسة دولية كالينسكو

(SCWA)كتابتو اكثر من طبسون كتب يتصمون من دراسة . وجامعة الدول العربية
عززيل رواية . التصوف والفلسفة اإلسالمية و التاريخ الثقفى و النقد األدىب و الروايات

اظبو يتشابك بعد مطبوعة رواية عزازيل الذى طبع َب السنة . الثانية بعد ظل األفعى
 و اصبح نفقة الكتاب ٢٠٠٩  و احرز كفائة األدىب الكتاب العربية اعبائزة ٢٠٠٩

ألن احملتويات فيها " العربية شيفرة دافنسى" غالبا يلقب ب ،َب الشرق األوساط
 .يتعارض دبفهوم الثالوث  َب االىوت اؼبسيحى

                                                 
8
Youssef Ziedan, Azazil, Godaan Raja Iblis (diterjemahkan dari Azazi loleh M. Aunul 

Abied Shah), (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2015), cet.1, hal: 596 
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كتابة ىذه الرواية ,٢٠٠٤بدأ يوسف زيدان كتابة ىذه الرواية َب اول سنة 
 (العربيةالقددية)تدافع باكتشاف ؾبموعة الورقة الراق مستخدمة كتابة أرميكى 

و تلك األورق انتشر طول ثالثة كيلو مًتا َب الشارع متصل . اؼبتواضحة و اؼبتناظفة
حقيقة يوسف زيدان  ال يكتشف ىذه اؼبخطوطة على أنو يكتشف . بألب  و أنتيكي

بعزقة معروف بالراىب العظيم إظبو  بب وليام كذرى وىو حيتفظ نفسو منتلك األورق 
ىذه احتفاظ يسر ألن ؿبتوياهتا حساسيا وال احد يعرف مكان احتفاظو إال يوسف 

  و ىذا حال استعمال  ١٩٩٧مفاجأة بب كذرىتفي َب السنة , مع ذالك . زيدان
احسن ان يسرقها من مهملها , انو  يفكر.يوسف زيدان ليسرق تلك األورق الراق
.  اوسقط َب ايد الناس األخرى اؼبخطيئة

يعٌت مكتوبة , راىب كذرىيفًتض ان ىذه اؼبخطوطة ثابتا ربافظ بثالثة عوامل
مستخدمة أفضل األحبار و , على ورقة من جلد العجل الذى لديو جودة األولية

يوسف زيدان تشك ىذه السجالت تكتب . زبزينها َب صندوق اػبشىب معلق بإحكام
الراىبون العربيي من الكنيسة إدسالىت يتدين على اؼبذىب نستوريانظهر ىذا الراىب ال 

و أيضا ظبح نفس اؼبؤلف للتعليقات بعض . يتظاىر على صورة جانبيتو حقيقيا
لكنو أيضا سيًتك بعض  التعليقات األخر ى , األشياء اؼبهمة حاظبة من ىذا الراىب

ظاىرا  نسخة اآلخرة  ىذا الراىب انو اعاد سيقرب ىذا كنز ال تقدر , ألنو يعترب مصر
. بثمن ألنو مل وقتو سيقرئو الناس

.  يوسف زيدان ايضا اىل فقو اللغة حاول ؼبًتصبة تلك اؼبخطوطة
حىت استغرق االمر حوايل سبع سنوات ليًتجم إىل اللغة العربية من نسخة ارميكى
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االضطراب الدخلى َب نفس يوسف زيدان لنشر اؼبخطوطات امل تر صبة وضعب ألهنا 
. تتعلق بإديان األمة

اؼبؤلف نفسو حاول جا ىدا ليعرف حقيقيا راب ىيبا الكاتب ىذه 
من مؤسف، الؤالف ال جيد شيئا َب كتاب التاريخ اؼبا سحي القدًن، . اؼبخطوطات

كال ما ديكن معرفتو فقط ما حكى َب ىذه اؼبخطو طو، احد كبوىا على الدليل انو 
. ىو راىب ىيبا الدى جاء من داخل البالد اؼبصر

يوسف كمًت جم تلك ـبطوطو يشعر انو غَت متأكد باغباصل ترصبة اللغة 
العربية من الغة سرينيمستويا النص األصلية  ولو، نذكر أن اللغة سريٍت مسيطرة 

يوسف زيدان .  عندذاك يقال بالغة األديب اؼبتمالك خبصائص التعبَت من وسائسعو
ايضا يتبع  الكاتب تلك اؼبخطوطة بإصناع ىذه السَتة الذاتية بالطريقة اؼبنظمة  

ليسهل القارئ َب تتبيع اغبكاية ما َب النص الذى شرح . ليناسب النص ما ذكرسبق
باؼبزاد , أظبح نفسى زيدان ان جيرب بإعطاع اؼبوضوع َب كل بعضو, للمرة األوىل

أظباء اؼبدينة القددية اؼبكتوبة َب تلك اؼبخطوطة تكتبها بالًتكيب . ليسهل القارئ
 .اؼبعروف باجملتماع ىذا اليوم

 
 ليوسف زيدان" عزاويل"تحليل رؤية العالم المأساوية فى رواية  . ب

رؤية العامل كماشرح َب اسااس النظرى عن ؾبمع الكلي من األفكر، والرغبات 
و اؼبشاعر و اؼبوصل لكل فرد من ؾبتمع ث يوزن دبجتمع اآلخر بعبارة أخرى، موصلة 

                                                 
 x-xv:ٔفظ تٌّشؼغ، ؿ
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بُت صبيع ىيكل االعمال األدبية، إما من اؼبؤلف، خلفيىة اجملتمع، ىيكل اجملتمع و 
ىيكل األعمال األدبية اؼبؤثر إىل رؤية العامل َب القاضية و الّرؤية اىل الدوائر اإل 

 .نتخابية، إإلجتماعية األخرى َب رؤية عاؼبو
رواية عزازيل يوصف رؤية العامل اؼبأساوية، ىهو شعور الذى يأتى الن يعيش َب 
نطام إستعما رالكنيسة عن حياة وعامل اؼبأساوية، بسبب أنو راىب، ضاع ىيبا حّريّتو 

كن َب سلم، واستعمار، وفوة األسقف الذى ديلك فبلكة . كحّريّة اجملتمع َب العادة
 . األعلى، حىت جيب للمسيحّيُت أنيطبعوا بأمرا ألسقف ألن يعيش َب رضبة اهلل

ىيبل كأحد من ؾبتمع الكنيسة من احدى طبقة اإلجتماعية يكون كشخص 
اؼبأساوية َب حياتو ىي طبيعة اػباّصة توصف ؽبيبا َب ىذه الّرسالة، , اإلشكالية غبياتو

كأحد من ؾبتمع الكنيسة، رأى ىيبا ظلما و قمعا يفعلو رؤساء ىم الذى يفعل 
كما قطعة .باإلسم الدين والرّب، لكن مل يكن مناسبادبا عّلمو اؼبسيح للمسيحُت

 :رواية
 

ًّ ػ١ٍٕث ِٓ :ٌّث سأ٠س تألعمف أٚي ِشذ،  تعصغش خس ٚتـصشز" ألٔٗ أط

ِمقٛسٍذ ِز٘در تٌؽذتس خثٌىثًِ، ٘ٝ ؽشفر ٚتـذذ، فٛذ٘ث ف١ٍح ضخُ 

ْ ّٛ ِٓ . ِٓ تٌخؾح، ِؼٍك ػ١ٍٗ شّعثي ٠غٛع تٌّقٕٛع ِٓ تٌؽـ تٌٍّ

ؼدٙر تٌّغ١ؿ تٌّقٍٛج ٠ٚذ٠ٗ ٚلذ١ِٗ،شصغث لظ تٌذِثء تٌٍّٛٔر خثأل ـّش 

 ."تٌمثٔٝ

ٔظشذ إٌٝ تٌعٛج تٌّّضق فٝ شّعثي ٠غٛع، ظُ إٌٝ تٌشدء تٌّٛ ّػ "

ِالخظ ٠غٛع أعـّثي خث١ٌر ِّٛلر ِٓ فذسٖ ِٚظُ أػضـثبٗ، ! ٌالعمف

. ِٚثالخظ تألعمف ِفالذ خخ١ٛط ر٘د١ر شغط١ٗ وٍٗ ص خثٌىثد شظٙش ٚؼٙٗ

٠ذ٠غٛع فثسغر ِٓ ـطثَ د١ٔثٔث، ٚفٝ ٠ذ تألعمف فٛ ٌؽثْ أظٕٗ، ٔس ؽذذ 

فٛق سأط ٠غٛع أؽٛتن شثغ ز . خش٠مٗ، ِقٕٛػث  ِٓ تتر٘ح تٌخثٌـ

تق خذت ٌٝ ٠غٛع ... ٢الَ، ٚػٍٝ سأط تألعمف شثغ تألعمف١ر تٌز ٘دٟ تٌدشَّ
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ِغصغٍّث ٚ٘ٛ ٠مدً شض١ٙصٗ خٕفغٗ ػٍٝ ط١ٍدث تٌفذتء، ٚخذت ٌٝ و١شٌظ ِمدال  

 ."ػٍٝ تإلِغثن خأطشتف تٌغّثٚتز ٚتألسك

 
 القطعة، إرتبك ىيبا دبا يشعره حينما يرى األسقف دبا عّلم عن  تلكمن

حىت مل يكن يستمع ػبطبة األسقف، يوجو رأيو اىل شئ غريب يشعره، . اؼبسيح
حتىَتى ان األسقف كمالك الدنيا الذى يريد انيحافظ كل فبلكة َب السماء و األرض 

. ىيبا ينتقل غالبا اىل الكنائس يكون اغبقيقة أنو الربمل ان يعيش َب ؾبتمع الكنيسة
ىاىيذه . و ىذا يسبب ديا حدث َب نظام استعمار الكنيسة، كمشعر َب اإلسكندرية

 :قطعة احملادثة يراوى سلوك ؾبتمع اإلسكندرية حينذاك
 

ِعً ِغّثس فذئ، ٌّث ٚفٍٛت . وٕس ٌفظصٙث ٚتلفث ػٍٝ سف١فثتٌؾثسع"

أ٠ـٙث : لدثٌصٝ، ٔظش خطش ط ٔث ـ١صٝ خٛؼٗ ضدغ فخُ، ٚشـًٍٙ ٚ٘ٛ ٠مٛي

..." تٌشت ٘ح تٌّدثسن، ت١ٌَٛ ٔطٙش أسك تٌشج

شمذ ِس إٌٝ ِٕصقف تٌؾثسع خطٛ ش١ٓ، ـصٝ وثدز أفثخؼٝ شٍّظ "...

وثْ خطش ط تٌمشئ ٠ٍٙط ِٕصؾ١ث، ٚ٘ٛ .أطشتف أفثخؼٙث تٌّّذ ٚدذ ٔفٜٛ

ٚوثْ تٌدم١ر ٠صؽّؼْٛ ـٛي فش٠غصُٙ، .٠ّضٝ ٔثـ١ر تٌدفش عث ـدث غ١ّٕصٗ

ٌّث أٚؽىس أفثخغ ١٘دث ش١ث أْ .. ِعٍُ شـؽصّغ تٌزبثج ـٛي غضتي سض١غ

شؼٍك خ١ذٜ تٌّّذٚدذ إ١ٌٙث، تِصذز ٠ذ ٔٙؾس وُ ظٛخٙث، فصطٛ ـس وّٙث 

خؼ١ذت ػٕٝ، ٚشّضق تٌعٛج فٝ ت١ٌذ تٌٕث ٘ؾر، فش فؼٗ تٌٕث٘ؼ ٌٚٛؾ خٗ، 

تٌؼدشذ تٌصٝ .. خثعُ تٌشج، عٛف ٔطٙش: ٚ٘ٛ ٠ضػك خؼدثسذ  خطشط

."  فثسز ٠ِٛٙث أٔؾٛدذ ٌٍّؽذ تٌش خ١ـ

ؽٛتسع تإلعىٕذس٠ر شفصش ؽٙث خال طثز ـؽش٠ر ِصؽثٚسذ، شفّٝ تٌطش "

تٌدالطثز ِصؽثٚسذ ٌىٕٙث . لثز أ٠ثَ تٌؾصثء ِٓ شٛـً تألسك خغدح تٌّطش

غ١ش ِصالـّر، ٚـٛتفٙث ـثدذ خفؼً طد١ؼصٙث تٌقٍدر، فإرت ؼشػ١ٍٙث أٜ ؽا 

                                                 
 222-221: ص تٌّشؼغ تٌغدك،،٠ٛعف ص٠ذتْ
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ٚ٘ثرت عفٍٛت ١٘دثش١ث تٌّؼٍمر .. ِضلصٗ، ٚإْ وثْ إٔغثٔث وؾطصٗ

 ."خـفدٍّٙثٌخؾٓ، تٌّّذذ ػٍٝ تألسك، ـصٝ شغفػ ؼٍذ٘ث ٚشمشؾ ٌفّٙث
 

تعتربون ان ىذا . من تلك القطعة علم كيف ظلموا ؾبتمع كنيسة اإلسكندرية
واّما ىيبا َب تلك الرواية مل يوافق دبا وقع، َب تلك الرواية . الظلم صحبحا بإسم رهبم

ىذا السلوك الذى مل يوافق بفكر ىيبا يسبب ىيبا يكون . بالّذئب(petrus)ديثل بًتوس 
 .إشكا لية ومأساوية َب حباتو

َب قطعة رواية أخرى، يوصف كيف شعر ىيبا أنو منبون من حياتو و يشتاق 
 .للكلية

 
إسـّٕٝ . تٌشـّر ٠ثإٌـٙٝ، تٌشـّر ٚتٌؼفٛ ٠ثأخثٔث تٌزٜ فٝ تٌغّـثٚتز"

ّٞ شش شؼؾثْ س  ٚتػف ػٕٝ، فإٔٝ وـّث شؼٍُ ضؼ١ف ٠ثإٌـٙٝ تٌشـ١ُ، إْ ٠ذ

٘ـدر ٚخ١فر، ٚلٍدٟ ٚ س ٚـٝ ٠ش شؽفثْ ِٓ شقـثس٠ف ٚػقف ٘ـزت 

 ."تٌضِـثْ

 
من تلك القطعة، يرجو ىيبا رحة ربو لضعفتو و خيفتو، ىاج قلبو دباوقع 

حينذاك، باغبقيقة يريد ان خيرج من ىذا النظام الكنيسة، لكنو مل يقدر ُب ؿبادثة 
 :األخرى يراوى ايضاً دعوة ىيبا إىل ربو أن يرضبو ويسلمو من مكر الدنيا

 
١٘دث تٌشت ٘ح ٚ ١٘دث : أْ ػدذن تٌّخٍـ، تٌـف١ش تْ! ٠ثإٌـٙٝ، أشغّؼٕٝ" 

ٚأٔس ! ػٍٝ ِث٠ذ ػٕٛٔٝ خٗ تٌٕثط فٝ خالد غشخصٝ.. تٌطد١ح ٚ ١٘دث تٌغش٠ح

ٚـذن ٠ث إٌـٙٝ شؼشف تعّٝ تٌفم١مٝ،  أٔس ٚتٌٕثط فٝ خالدٜ تألٚ ٌٝ 
                                                 

 238: ٔفظ تٌّشؼغ، ؿ

  1: ٔفظ تٌّشؼغ، ؿ
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٠ث١ٌصٕٝ ٌُ أٌٚذ أفال ، أٚ ١ٌصٕٝ ِسُّ فٝ طفٌٛصٝ ِٓ . تٌصٝ  ؽٙذز ٌِٛذٜ

 ."دْٚ تظثَ، ـصٝ أضّٓ ػفٛن ٚسـّصه

إٕٟٔ . فأ ٔمز ٔٝ ٠ثإٌٙٝ تٌش ـ١ُ ِٓ ٚعٛعصر ٌٝ، ِٚٓ طغ١ثْ ٔفغٝ"

 ."٠ثإٌٙٝ، الصٌُس أٔصظش ِٕه إؽثستٍز ٌُ شأزِت 

 
من تلك القطعة يرجو ىيبا ان يؤتى اليو رضبة من ربو بالسىرعة، بأن مأساوية 
الىت وقعت َب حياتو، َب تلك الرواية يريد ىيبا ان ديوت َب صغاره ألن اليتورط َب 

 . الذنوب كم يشعره اآلن
رواية عزازيل يصاف رؤية العامل اؼبأساوية اليت شرحت َب ىذا الباب، وىى رؤية 

العامل األثر من طبقة اجملتمع اؼبختلفة، أّما موصلة اؼبؤّلف باأللوىية، و موصلتو كفرد 
من اجملتمع، و موصلتو كفرد من طبقة اجملتمعة باغبياة َب إستعمار و َب عامل اؼبأساوية 

 .اؼبشتاق للكلية

                                                 
 2: ٔفظ تٌّشؼغ، ؿ

 3: ٔفظ تٌّشؼغ، ؿ
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 الرابعالباب
خاتمة 

 اإلستنتاج . أ
تعرض التعليق ىف ابواب قبلو بالبنيوية التكوينية ىف رواية ىزازيل ليوسف زيدان 

شأن اجملتمعة الكنيسة الذى رواه ىيبا برواية السربة الذاتية . قد وصل ىف خطوة اآلخرة
سوف يشرح ىف . أشار رؤية العامل ىف رواية عزازيل ادلؤثر ىف أثر احلياة الطويلة" عزازيل"

 .ىذا الباب اإلستنتاج من ىذا التحليل
إنرواية عزازيل عمل اذليكل الدافع بإرادة من أجسام عمل األبية لبناء التوازن ىف 

ادلو صلة بني نفسو و رلتمعتو كالقسم من وحدة نظام اإلجتماعية الثقافية رلتمع 
النتيجة اذليكلة من موضوع اجلما عية ادلهيكلة . الكنيسة ىف قرن اخلامس من ميالدية

 .با دلتماسك وادلتك مل ىف ىذه الروية كأحد عمل األدبية ادلوصف لرؤية العامل
ىذا سبب من حلديده . ىذه الرؤية العامل ادلأساوية تأيت من عملية الطويلة

الؤثرة من الطبقات اجملتمعة، اما مو صلة ادلؤّلف باأللوىية، ومو صلتو كفرد من اجملتمع 
و مو صلتو كفرد من طبقة اجملتمعة باحلباة ىف إستعمار و ىف عامل ادلأساوية ادلشتاق 

 .دائما إىل الكّلية
رواية عزازيل ليوسف زيدان توصف رؤية العامل ادلأسا وية عن نتيجة احقيقة 

الىت يفعلها خذا بطل اإلشكالية ىف عامل ادلأسا وية ادلنبوذ من حيانو، وىوا احلال الذى 
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يشعره موضوع اجلماعية بسبب شقاق غري معرّب ببطل اإلشكالية حبياتو ادلشتاق إىل 
الكلية ىف نظام اإلستعمارى، تعليق رؤاية عزازيل با البنيوية التكوينية و صل إىل 

 :اإلستنتاج األ تية
ادلؤلف يعترب كبطل اإلشكالية، ألنّو يعيش ىف عامل ادلأسا وية، ادلنبوذ،  .1

يرى ىذا احلال بادلعار صة الثنا ئية ىف ادلو صلة . ادلظوم و يشتاق العدالة
رواية عزازيل يصف رؤية العامل .األشخاص باألجسام و رلتمعتو

ادلأساوية، وابد و جلية الدينية الىت أثرت بسبب كونو ىف العامل ادلأسا 
 .وية، ادلنبوذ من حياتو و األخسام بينو

رؤية العامل ادلأسا وية ىى نتيجة من مجيع طبقة اجملمو عية، اما مو صلة  .2
ادلؤّلف باأللوىية، ومو صلتو كفرد من اجملتمع و مو صلتو كفرد من 

طبقة اجملتمعة باحلباة ىف إستعمار و ىف عامل ادلأساوية ادلشتاق دائما إىل 
 .الكّلية
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