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والصالة والسالم عىل س يدان محمد صىل هللا عليه وسمل اذلي قد محل الناس من
الظلامت اىل النور .و عيل آهل و آحصابه آمجعني.
فقد انهتت الباحثة إبذن هللا و معونته من كتابة هذه الرساةل كامدة من املواد
ادلراس ية اليت قررهتا للكية الداب و العلوم الإنسانية جامعة الرانيي الإسالمية
احلكومية عىل مجيع طالهبا للحصول عىل شهادة ( ،)S.Humوخمتت هذه الرساةل
حتت املوضوع " :الرومانتيكية يف رواية "النيب" جلربان خليل جربان" (ادلراسة حتليلية
وصفية).

لبد للباحثة آن تقدم يف هذه الفرصة لكمة الشكر للفضيلني املرشفني هام :
ادلكتور رشيف ادلين املاجس تي و ادلكتورة حي النساء احسن املاجس تي الذلان قد
بذل هجدهام وآفاكرهام وآوقاهتام إلرشاف هذه الرساةل.
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علمواها منذ س نوات.
وكذكل تقدم الباحثة الاحرتام و الشكر العميق العظمي لوادلهيا احملبوبني الذلان
ربياها ودعالها النجاة.
وآخرا تريد الباحثة آن تكون هذه الرساةل انفعة لها نفسها خاصة وللقارئني
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اكن موضوع هذه الرساةل يه الرومانتيكية يف رواية "النيب" جلربان خليل
جربان ( ادلراسة حتليلية وصفية) .وتبحث فهيا الباحثة عن صورة الرومانتيكية اليت
تتضمن يف هذه الرواية .ويف اإجراء حتليل البحث ،اعمتد الباحثة عىل املهنج الوصفي
التحلييل .وجدت الباحثة صورة الرومانتيكية يف رواية "النيب" جلربان خليل جربان ،
كام احلب احلقيقي ،و احلب للبرش،و احلب للحياة والسعادة،و احلب للزواج.
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Penelitian ini berjudul Romantisme dalam novel “Sang Nabi” karya
Gibran Kahlil Gibran (Metode Pendekatan Deskriptif Analisis). Dalam hal ini,
peneliti meneliti gambaran romantisme yang terkandung dalam novel Sang Nabi
karya Gibran Kahlil Gibran. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode
deskriptif

analisis.
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sesama, cinta terhadap kehidupan yang bahagia, cinta terhadap pasangan.
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الباب ا ألول
أأ .خلفية البحث
فمنكن أأن نعرف النرث عىل أأنه الالكم احلسن ،اذلي يُكتب دون احلاجة اىل
قافية ووزن معني ،وهو عىل عكس الشعر املنظوم  .النرث هو أأحد أأشاكل الكتابة،
ويمتزي ابلعديد من السامت امجلالية ،مثل :السجع ،والطباق ،كام يتكون من الكتابة اليت
بشلك معني أأو رمسي ،اال أأّنا تتبع للقواعد النحوية ،وعاد ًة ما يعمتد عىل
ال تلزتم ٍ
اس تخدام التنسيب ،والمنط ،والرسومات ،وغريها .وبأأنه معل أأديب يصور حادثة ما ،أأو
مجموعة من احلوادث املتصةل ،ويعمتد عىل النظر اىل اكفة جوانب املوضوع ،لزايدة قميته
االنسانية ،من خالل تسلل الفكرة ،وا ألحداث ،واملاكن ،والزمان ،وعرض ما يدور
فيه من رصاع ،ومشالك.
قسم واحد من النرث هو رواية  .الرواية يه نق ُل ا ألخبار وا ألشعار شفاه ًا من
غري كتابة .و الرواية يه نفسها تقريبا من قصة بل هناك أأش ياء خمتلفة حيسن أأن منزي
بيهنا ،فهناك القصة و الرواية فلنصطلح عىل أأن تسمي القصة ما اكنت قصرية ،و
الرواية ما اكنت طويةل.
____________

محمد التوجني ،املعجم املفصل يف الادب ( ،بريوت  :دار الكتابة العلمية  ) 111 ،ص 014
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ذلا الرواية يه مقاةل طويةل حتيك سلسةل من ا ألحداث من خالل ابراز خشصية
الشخصيات فهيا .الرواية تعد من أأكرب أأنواع القصص جحامً ،حيث تعمتد عىل الفرار من
الواقع ،وتصوير بعض البطوالت اخليالية ذات القمي الهامة واملؤثرة يف اجملمتع ،كام أأّنا
قصة ذات عنارص فنية مكمتةل ،اال أأن وقائعها مس متدة من اخليال.
ل ألدب عدة تيارات تس متر يف المنو .لكن يف ا ألساس  ،تنبع هذه التدفقات من
الواقعية والتعبريية واملثالية واملادية .واليت تشمل تدفق التعبريية  ،واحدة مهنا يه
الرومانتيكية اذلي يعطي ا ألولوية للمشاعر .مييل الكتاب الرومانس يون اىل نقل القارئ
اىل عامل خيايل مجيل .ؤكد الرومانس ية بأأن قوة املشاعر والعواطف واخليال اجلامح
هو املصدر احلقيقي وا ألصيل للتجارب امجلالية ،مع الرتكزي عىل ش ىت العواطف
االنسانية مثل اخلوف والرعب والهلع وا ألمل .ال ميكن انشاء ا ألعامل ا ألدبية عن طريق
العقل  ،وامنا نتاجئ اس تكشاف اخليال.
رواية النيب جلربان خليل جربان يرشح عن احلياة ،كام يه رواية خيالية اليت
تتعلق حمتوايهتا اب ألمور الواقعية يف السلوك البرشي .كام نعمل ،ان احلياة مليئة
ابلتحوالت واملنعطفات  ،سواء اكنت احلب  ،احلزن  ،السعادة  ،وهمل جرا .ذلا
وجدت الباحثة الرومانتقية الكثرية يف هذه الرواية .تلكم جربان عن ُ
الشعر متنوعة يف
____________

Suroto, Apresiasi Sastra Indonesia, (Jakarta : Erlangga, 1989) hal. 45
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كتابه .لكها يرشح بلكمة ا ألدبية العالية .يف هذه احلياة القصرية اليت عاشها جربان ،اكن
احلب و الامل عنرصاها اخلادلان ،0مث ما يكتبه هو يف بعض ا ألحيان جتربته اخلاصة.
وتري الباحثة كيف تتدفق عنارص الرومانتيكية يف معهل اذلي يعكس أأضواء
احلياة اليت مير هبا البرش من خالل اس تخدام لغة مجيةل ويتطلب ً
خياال لفك شفرة
املعىن الاس تثنايئ اذلي تدور يف الرواية .كام بخرب خليل جربان عن عقيدة ا ألخالق يف
انسجام مع زمالئه اجملمتع .مثل موضوع احلب  ،الزواج  ،الطفوةل  ،اعطاء العطاء ،
الألك والرشب  ،العمل  ،احلزن  ،العقل والشعور  ،ا ألمل  ،امجلال والرسور  ،حىت
ا ألش ياء ا ألساس ية مثل املالبس واملزنل.
لك ما قيل يف معل أأديب يف شلك رواية حتتوي عىل قمية أأدبية عالية  ،ذلكل
أأصبح "النيب" أأعىل دمع لنجاح خليل جربان يف عامل الكتابة .1احتوى الكتاب عىل
تعالمي جربان حول ا ألخالق يف العالقات بني البرش همام اكن دورمه وموقعهم .الرساةل
ا ألخالقية الواردة يف الرواية لها دور همم مكرشد جانيب يف احلياة الاجامتعية.

____________

 0أأنور اجلندي ،من اعالم الفكر و الادب( ،السويس  :دار القومية للطباعة و النرش ( 1 0 ،ص 01
Khalil Gibran, Sang Nabi, trj. Iwan Nurdaya Djafar, (Yogyakarta : Narasi
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ب .أأس ئةل البحث
صياغة املشلكة يه:
ما الاجتاهات الومانتيكية اليت تتضمن يف رواية النيب جلربان خليل جربان؟

ت .الغرض من البحث
الغرض من صنع هذا الورق هو:
لنعرف الاجتاهات الومانتيكية اليت تتضمن يف رواية النيب جلربان خليل جربان.

ث .معاين املصطلحات
قبل أأن تركز الباحثة يف النقاط من املوضوع اجملوث ،ارادت الباحثة بأأن تبني
و ترشح معاين من املصطلحات اليت يتضمهنا هذا البحث ،ويه ما يىل:

5

 .الرومانتيكية (الرومانس ية)
الرومانتيكية  Romanticismيرجع أأصل اللكمة اىل  Romanاللكمة
الفرنس ية القدمية ،اليت اكنت تعين يف العصور الوسط قصة اخملاطرات .و من
أأن يربز اخليال االبداعي ،وحب الطبيعة ،والتعبري اذلايت 1.مث تطور اىل القصص
اليت حتتوي عىل احلب .وتس متر هذه الرومانتيكية يف المنو ولها معاين و أأغراض
أأخرى ،ليست اثبتة فقط عىل قصص احلب.
 .الرواية
الرواية لغة أأصلها من روى  -يروى – رواية مبعىن القصة الطويةل 4.أأما الرواية
اصطالحا فهيي نرث طويل يروي سلسةل من ا ألحداث اليت تتعلق حمتوايهتا بأأش ياء
واقعية يف سلوك البرش ،مثال :أأش ياء الرومانتيكية ،الاجامتعية ،الس ياس ية و غري
ذاكل.

____________

الرومانتيكية او الرومانس ية هام مصطلحان يشريان اىل معىن واحد  ،ومهو  .Romanticismتس تخدم
الباحثة املصطلح الرومانتيكية يف عنوان الرساةل .ولكن هناك بعض املراجع اليت متيل اىل اس تخدام مصطلح
الرومانس ية .ذلكل  ،يف هذه الرساةل  ،س تكون هناك العديد من املصطلحني الذلين أأس تخدهمام.
محمد التوجني ،املعجم املفصل يف الادب (،بريوت  :دار الكتابة العلمية ،) 111 ،ص 01
1محمد التوجني ،املعجم املفصل يف الادب ،ص 01
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 .رواية "النيب"
هو الرواية اليت كتهبا جربان خليل جربان عن الرجل امسه املصطفىى و انه تعلمي
الناس يف ماكن يسمى  Orphaleseعن طبيعة احلياة.

ج .ادلراسة السابقة
 .ا ألعامل ا ألدبية جربان خليل جربان قد مت حبهثا عىل نطاق واسع من قبل .و
لقد درس رواية النيب يف املقال اذلي قدمته محمد زهدي مبوضوع  :روحنية
النيب .مهنج البحث اذلي يس تخدمه الباحث يف كتابة هو التحليلية
البنائية .و اترخي الرساةل هو ديسمرب

 ، 4و جمدل رمق  .يتلكم فهيا

عن القمي البنائية اليت تركز فقط عىل النيص ورشح الباحث للك فصل و
فصل .مثل البناء يف الفصل من ا ألطفال والآابء  ،وبناء الزواج  ،وغريها.
 .الثاين هناك املقال قدمته فهر ادلين فايز مبوضوع  :اجلربانية  :بني الوجودية
والرومانس ية .مهنج البحث اذلي يس تخدمه الباحث يف كتابة هذه البحث
هو التحليلية .و اترخي املقال هو يويل  ، 4 1و جمدل  1رمق  .يتلكم
فهيا عن الكتاب واملفكرين اذلين يس تخدمون أأفاكر جربان التقليدية و أأمناط
____________

Khalil Gibran, Sang Nabi, trj. Iwan Nurdaya Djafar, (Yogyakarta : Narasi
Pustaka Promethea, 2017), hal. iv
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الالكم اليت تسمى اجلربانية .ا ألفاكر جربان يف الواقع فلسفية للغاية وحيتوي
عىل العديد من املعاين ،ولكن ألنه كتب بلغة شعرية مجيةل  ،فقد أأجعب به
كثري من الناس يف الهناية كام يتضمن تصورات جربان للمواضيع العاملية
يف احلياة  ،مبا يف ذكل احلب.
بناء عىل املثال الاوال يف أأعاله  ،وجدت الباحثة الفرق بني هذه الرساةل ،يعن
الاختالف يف ادلراسة والنظرية ،عىل رمغ أأن يكون سواء من موضوع البحث ( رواية
النيب) .اكن يف هذه الرساةل تس تخدم الباحثة النظرية الرومانتيكية اذلي يناقش عن
الشعور.
وبناء عىل املثال الثاين يتلكم عن الرومانتيكية كلك من ا ألعامل ا ألدبية اليت
كتهبا جربان خليل جربان .كام نعرف أأن جربان هو اكتب يلزتم بتدفق الرومانتييك  ،ذلا
يتلكم املقال أأعاله عن اجلربانية اليت فهيا ايضا الومانتيكية .لكن يف هذه الرساةل تتلكم
عن االعتجاهات الرومانتيكية اليت تتضمن فقد يف رواية النيب جلربان خليل جربان.
كام قالت الباحثة يف خلفية البحث أأن رواية النيب هناك الكم الرومانتيكية
كثري .ذلا س تحدث الباحثة عن احلب بشلك عام ،احلب العمل ،احلب الرشيك،
____________
13

Fahruddin Faiz, Gibranisme : Antara Eksistensialisme dan Romantisme ,
Vol.15 No.2, Refleksi, 2015, hal. 183

8

حب بين البرش ،و غري ذاكل .و ستس تخدمي الباحثة مهنج التحليل الوصفي ملناقشة
هذا الكم الرومانتيكية.

الباب الثاين
حملة عامة عن الرومانتيكية

أ .اترخي مذهب الرومانتيكية
يأيت الرومانتيكية من لكمة " "Romansويه لغة أو لهجة الفرنيس يف العصور
الوسطى ( 0.)0011-0011تُعدّ الرومانس ّية من أكرث املصطلحات اليت أاثرت جد ًال
بشلك حم ّدد ودقيق؛ وذكل التّساع املعىن
واسع ًا بني نقاد الدب ودارس يه يف تعريفها ٍ
دب .اكنت
اذلي تشري اليه لكمة (الرومانس ّية) مكصطلح ذي مفهوم حم ّدد يف النقد ال ّ
انلكرتا أ ّول ماكن أصبح فيه املصطلح مألوف ًا وواسع الانتشار ،فقد ارتبط املصطلح
احلبّ ،مم ي ّمتّي
أ ّول المر بقصص اخليال القدمية ،وحاكايت الفروس ّية ،واملغامرات و ّ
ابلعواطف اجلاحمة ،وعدم الاحامتل واملبالغة والال واقع ّية .وابختصار تقف عىل النقيض
من نظرة رزينة معقوةل اىل احلياة.
____________
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9

10

ويرى بعض الباحثني أ ّن لكمة (رومانس ّية ) ترجع يف الصل اىل لكمة (
) Roman؛ ويه لكمة فرنس ّية قدمية اكنت تد ّل يف العصور الوسطى عىل ّقصة من
قصص اخملاطرات شعراً ونرثاً ،واكنت تُكتب أحيا ًن)  ، ( Romantوانتقلت اىل اللغة
الانلكّييّة يف شلك) ، (Romauntمث نُسب الهيا يف الانلكّييّة)، ( Romantic
ويه صفة تد ّل عىل ما يُنسب اىل قصص اخملاطرات ،أو ما يثري يف النفس خصائصها
وما يتّصل هبا.

1

و ال جدال يف أن الطور الرومانيس ،يوجه عام ،يسجل تأخرا يف مفهوم
املذهب الدب و قانون امجلال 1.ت ُع ّد ّالرومانس ية من أكتوثر املصطلحات اليت أاثرت
جدل واسعا عند نقاد ادلب ودارس يه يف تعريفها عىل وجه الت ّحديد وادلّ قة ،وذكل
كتومصطلح ذي مفهوم حمدد يف
لتساع املعىن اذلي تدُ ور عليه كتوملة ّالرومانس ية
ٍ
النقّد ادلب.
الرومانتيكية (الرومانس ية) يه حركة فنية وأدبية وفكرية نشأت يف فرنسا يف
هناية القرن الثامن عرش .ان الفرتة اليت أعقبت الثورة الفرنس ية سابقا كرست يف فرنسا
املذهب الالكس ييك اجلديد يف الدب والفن .مث شلكت جرسا للتواصل الثقايف بني
____________
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فرنسا وأورواب  ،وظهور الرومانس ية يف أدهبام ابذلات يف املرحةل املبكرة من اترخي
الرومانس ية الفرنس ية.

2

ويه رسعان ما انترشت يف بدلان أوروبية أخرى  ،وخاصة بريطانيا وأملانيا
واس بانيا .اكن ظهور هذه املدرسة مبثابة رد فعل عىل الثورة الصناعية اليت عارضت
تدفق الالكس يكية .الرومانتيكية يه مظاهر أهنا تريد الابتعاد عن قواعد النبالء اليت
تقيد حرية التعبري(الالكس يكية) .و تتجىل هذا مذهب يف الفن املريئ واملوس يقى
والدب.
اكنت املبادي الدبية للرومانتيكية معارضة للمثل امجلالية و السلوبية للمدرسة
0
تكرم ما رفضته الالكس يكيّة .الالكس يكيّة يه انتظام
الالكسكية .الرومانتيكية حركة ّ

العقل كامل يف اعتدال ،الرومانس ّية يه اضطراب اخليال ،هياج الشطط موجة
معياء من الغرور الد ّب.

8

ال يعمتد الرومانتيكية عىل وقائع اترخيية بل يوغل يف اخليال ابلاكمل .01هذا
التدفق يشجع الناس عىل العيش مبشاعرمه من خالل التقدير احليس والثقة احلدس
____________
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كثريا .ويرتبط
أكرث من العقل .تتطلب هذه الرومانتيكية أن يس تخدم الاكتب احلدس ً
التدفق الرومانيس عادة مبشالك احلب لن هذه املشلكة تثري ابلفعل العاطفة و
الشعور .و اكن احلب ابلنس بة هل مطابقا للفن 00.حىت الزنعة العطفية مبعىن الرومانس ية
قد تبدو أحيان يف ثوب "احلب" 0 .اكد يكون احلب أعظم عامل يف هذه احلياة ،فهو
ال يقترص عىل احلب املتعارف و املتداول بني الناس ،بل يتعدي ذكل.

0

احلقيفة رومانتيكية أيضا تقوم عىل متجيد العواطف الانسانية وتعيل من شأن
مشاعر الانسان بلك ما حتمهل من تنوع وتناقضات ،خوف وهلع ،رعب وأمل وحب
وشوق ونرجس ية و اخل ذلكل .ولكن لن احلب هو الشعور الكرث ااثرة لالهامتم عىل
االطالق  ،فان هذه الرومانس ية تدرجي ًيا تعاين من تضييق املعىن .مث تفسري الدب
خريا عىل أنه نوع أدب احتوى عىل رومانس ية مجيةل ومليئة ابللكامت
الرومانتيك أ ً
املسكرة.
ميكننا أن نذهب أبعد من ذكل ونقول ان الروماننتيكية تعين أكرث من جمرد تيار
أدب وفين ،ولكن طريقة جديدة للتفكري والشعور واملعيشة أثرت بعمق عىل مجيع
جماالت احلياة .مثل تأثري كبري عىل التارخي والتعلمي والعلوم الطبيعية.
____________
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ب .الرومانتيكية يف الدب
يكون اليشء رومانس ّي ًا عندما يكون جعيب ًا أكرث لكونه حممت ًال ،أو بعبارة أخرى
عندما خيالف املألوف يف س ياق السبب والنتيجة ح ّب ًا ابملغامرة.

01

النص الدب هو نتاج خشص معني أو خشص معني يف جممتع معني وثقافة معينة
01
تطورا فن ًيا وح ًبا لالنسان .الرومانتيكية
يف وقت معني .يظهر عرص الرومانس ية ً
حتمل الاكتب اىل جو رومانيس ينتج معل الادب تثري شغ ًفا ابملشاعر  ،للكتاب

والقراء .العمل من الاكتب يتسللون من خالل لغة غري عامة أو ليس لغة يومية .يؤثر
مذهب الرومانس ية أكرث من ذكل بقليل عىل حمتوى ومعىن لك معل الادب مت انشاؤه
 ،سواء يف مجمهل أو يف جوهره.
تعطي هذه الرومانتيكية الولوية للمشاعر ،حيث يتعني عىل الكتاب
اس تخدام الكثري من احلدس  ،واعطاء الولوية للغة اليت ميكن أن تسبب شعورا
ابلطريان يف عامل الحالم امجليل .خيلق املؤلف تعبريات فريدة تلمس حبيث تمت كتابة
الش ياء  ،كام لو اكنت جتفيف حقيقي وعاطفي .حىت العديد من الكتاب اذلين
يس تنشقون دموع املتذوقني الدبيني بسبب شعوره ابلرومانتيكية يف معهل.
____________

9نغم عامص عامثن ،الرومانس ية  ،ص 01
Manshur, Teori Sastra Marxis dan Aplikasinya, Bahasa dan Seni, Volume 40,
Nomor 1, Februari 2012, hal. 125
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فتوى احلب جلربان خليل جربان مكثال عىل العالقة بني الدب والرومانتيكية و
هو يف امجلةل "عش بال حب مثل جشرة بال أزهار وفاكهة “ و لكمة من احد روايته "
خالل ش باب  ،أصبح احلب أس تاذي ،عندما يكون معري مبا فيه الكفاية سوف
يكون احلب مساعديت ،ويف الايم اخلوايل ،سوف يصبح احلب أضوايئ".

0

يف امجلةل أعاله  ،اراد جربان أن حيمل القراء لتصور كيف وصف احلب وفقا
للحداث الطبيعية .هذا يثبت أن احلب همم جدً ا يف احلياة  ،حيث لن تكون الجشار
اكمةل بدون أزهار أو مثار .فاحلب موجود لياكمل احلياة.
لقد دعا الش يخ موالن جالل الني الرويم اىل احلب و العاطفة دعوة سافرة
وذكر جعائبة وترصفاته يف بسط وتفصيل ،فقال  :ان احلب حيول املّر حلوا ،والرتب
تربا ،والكدار صفاءا ،والمل شفاء ،والسجن روضة ،والسقم نعمة ،و القهر رمحة ،و
هو اذلي يلني احلديد ،و يذيب احلجر ،و يبعث امليت ،و ينفخ فيه احلياة ،و يسود
العبد.

02

____________
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لك منا يف حاجة اىل الاعتقاد أننا حمبوبون و حمبون 00 .احلب يرافق دامئا
احلياة من الطفوةل اىل الش يخوخة .يف بعض الحيان يعلمنا احلب كثرياً أنه يش به
الاس تاذ .مثل احلب يعمل عن الصرب واالخالص .و احلب مكساعدة مبعىن يساعد يف
جيعل احلياة السالم بكرام الآخر او حب العمل ليك نعمل بدون شكوى.
وقد ودلت الرومانتيكية العديد من العامل الدبية عىل نطاق العامل مثل
" "Romeo and Julietلوليام شكس بري) ، (Shakespeareأو

"Les

" Misarablesلفيكتور هوغو ( .Victor (Hugoو المثةل عىل العامل الدبية يف
اندونيس يا ؛ " ”Siti Nurbayaملراح رسليل"Hilanglah Si Anak Hilang" ،
لنازاي جامني  ،أو " ”Dewi Rimbaلنور سواتن اسكندر.

ت .خصائص الرومانتيكية
ان مصري مودل الرومانس ية بوصفها منظومة "اس تيتكية"ـ فلسفية قد ارتبط بصورة
متوازية اترخييا مع مودل التصورات اجلديدة عن الشوق بصفته عاملا منفردا حتمكة قوانني
و مفاهمي خاصة به 08.اخلصائص يه عىل النحو التايل:
____________
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 .0العودة اىل الطبيعة
و ما هو جواهري يف وجود الانسان هو انه قد تفلت من اململكة احليوانية ،من
التكيف العرزي ،لقد جتاوز الطبيعة ابلرمغ من أنه مل يرتكها اطالقا ،انه جزءمهنا و مع
هذا ملا اكن قد ابتعدعن الطبيعة.

1

جان جاك روسو  )0220-020 ( Jean Jacques Rousseauالفيلسوف
الفرنيس اذلي يرى لك ما هو قريب من الطبيعة ونقيًا ً ،
مجيال وجيدً ا  ،ميكن رؤيته أو
االحساس به أو سامعه العودة اىل الطبيعة .الرومانتيكية متس شعار أن الطبيعة يه
يشء يدمع وحيدد املزاج البرشي .مييل هذا املذهب اىل وصف جامل الطبيعة والزهور
والهنار والنبااتت واجلبال والوراق والمقارّ 0.
تومه رؤية الالحمدود خالل مسار
الطبيعة ذاهتا ،بدل أن يكون يف معزل عن ذكل املسار.
و اساس هذا املوضوع أن احلياة الانسانية اكحلياة الطبيعة تسري عىل قانون الرتيق
و الاس تحاةل سواء يف ذاكل جانهبا العلمي و الفىن.
 .املزاجية
____________
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يؤكد بعض املؤلفني عىل الكآبة يف الدب حبيث تصبح القصة أكرث حيوية وااثرة
لالهامتم .لنه اذا اكن يغطي جان ًبا واحدًا فقط مثل السعادة  ،فلن يكون العمل الدب
مثرياً لالهامتم .هناك أيضً ا العديد من الكتاب اذلين يصفون حزن احلب التعيس ،
معانة احلياة وما اىل ذكل.
 .العاطفية
أول ما أشري اليه أن لكمة  emotionاالجنلّيية ،مث تفرسها لكمة sentiment
و هذه معناها العطيفة.

1

تنشأ هذه املشاعر عندما يكون التعبري العاطفي ً
مفرطا وغري مناسب .اذا مت
نقل السعادة وامجلال  ،يمت رمس السعادة وامجلال بشلك مثايل .اذا مت عرض احلزن ،
فان الكتاب الرومانس يني جيهلون دموع القارئ .بسبب هذا التدفق الرومانيس غالبا ما
يرتبط ابلعاطفية 1.ولكن لن يقال عن العاطفية اذا اكن جممتع القراء ال يزال يعتربها
معقوةل وطبيعية ومتوازنة.

____________

2أمحد الشايب ،أصول النقد الادب  ،ص 000
25
Sukran Kamil, Teori Kritik Sastra Arab : Klasik dan Modern, hal. 165
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فالالكم عن الرح و احلب واحلزن والاجعاب او حتليلها ال يوقظ فينا حبا او
حزن اال اذا اكنت نفوس نا معدة ليشء منا جتارب زاولناها .ليس هناك عدد قليل
من الكتاب اذلين يصبوا جتارب حياته يف معهل  ،وذكل هبدف جعل القارئ يشعر بأنه
متورط عاطفي يشعر الاكتب.
 .1الفردية
لوالدة ادلراما الرومانتيكية اليت أعلن هيغو مبادهئا يف مقدمة عام  00 2حيث
اكنت الالكسكية قد نضبت متاما أسام حيوية الدب اجلديد واندفاعه هع منو الزنعة
الفردية individualismeليخاطب يف االنسان شعوره و احساسه قبل عقهل.

2

مييل الكتاب الرومانس يون اىل الهروب اىل مشاعرمه وأحالهمم .وال قةل مهنم
ينفرون أنفسهم لس تكشاف املشاعر اليت يريدون أن يصبوا يف العامل الدبية.
غرض الرومانس ية الوحيد هو احلقيقة الفردية ،أي أرسار طبيعة الاكتب
يكون نفسه بلك ما يف هذه اللكمة من معىن.
اخلاصة ،وأن أول واجبات الاكتب أن ّ

____________

2أمحد الشايب ،أصول النقد الادب  ،ص 01
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 .1الغريبة
يف قاموس الدب  ،الغرابة يه العزةل  ،التفرد  ،عدم االملام اليت حتتوي عىل
جاذبية ممّية .يتعلق هذا الغرابة ابخلصائص والتفرد املوجود يف الشخصيات
والشخصيات والخاديد واملوضوعات وما اىل ذكل .احلركة مجيع ًا متتلئ مبدح اجلهل،
يفي ،وقبلهم
وبأولئ اذلين مازالوا ينعمون مبزاايها اليت ال ميكن تقديرها ،املتو ّحش ،الر ّ
مجيع ًا الطفل.

8

ث .الهدف من الرومانتيكية
الهدف ا ألو َىل من املذهب الرومانيس هو أن يلمس القراء عواطفهم 1.رمغ أنه
يف البداية مت انشاؤه ملعارضة املدرسة الالكس يكية وحلرية التعبري .كتب ’شكرا اكمل’
قادرا عىل ملسه
يف كتابه ،أن الهدف الول من الرومانتيكية حبيث يكون القارئ ً
وهتدئته من خالل عواطفه  ،حبيث يمت ترتيب أي اضطراب قامئ أو رصاع يمت تسليط
الضوء عليه بشلك كبري وشامل.

0

____________
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Zamzam Noor, Litera, Volume 14, nomor 1, April 2015. Hal. 188
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Sukran Kamil, Teori Kritik Sastra Arab : Klasik dan Modern, hal.165
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ج .موضوعات الرومانتيكية
اكن موضوعات الرومانتيكية كثرية ،مهنا :
 .0يشمل لك يشء عن احلب
احلب موضوع شائع و قدمي قدم دراسة الانسان نفسه .فاحلب استثار الشعر
و املوس يقى اكرث من استثارته للبحث العلمي .ان احلب يزود الفرد بطاقة عالية يف
وجوده املس تقل ،و يربطهةبتيار من العالقات الانفعالية مع خشص أآحر.
ان القول بأن احلب نزوع يشري اىل اللك و ليس اىل واحد ال يتضمن عىل أية
حال الفكرة اليت تذهب اىل أنه ال توجد فروق بني الانواع اخملتلفة للحب اليت تعمتد
عىل نوع املوضوع اذلي حيب.
ويقسم ادلارسون احلب اىل مخسة انواع ر ئيس ية :

1

 احلب االلهىى Agape Love
 الصداقة Friendship
____________

 2فارس كامل نظمي ،احلب الرومانيس بني الفلسفة و عمل النفس( ،اربيل  :دار ئاراس للطباعة و
النرش ) 112،ص 01
أري فروم ،فن احلب ،ترمجة  :جماهد عبداملنعم جماهد ،ص 12
مسري سواين ،سألوين عن احلب و الرومانس ية( ،القاهرة  :مجيع احلقوق حمفوظة للنارش ) 101 ،ص
0
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 احلب الزوايجMarriage Love
 حب النفس Self Love
 احلب اجلنس Erotic Love
 .المل والبؤس واملعانة
ليس هناك عدد قليل من كتاب الرومانس ية يس تخدمون موضوع المل والبؤس
واملعانة يف معهل .لنه اىل جانب احلب  ،فان اليشء الآخر اذلي ميس القلب هو المل
والبؤس واملعانة.
العواطف الملية  painful emotionو يه اليت نثري أآالم القراء و تشعرمه مبا
ينغص حياهتم و يكدر صفوها اكحلسد و السخط واليأس و الظمل و حنوها لن وطيفة
الدب الرفيع يغلب علهيا الهتذيب النفيس.

1

عىل سبيل املثال يف قصيدة أب القامس الس ياب  ،كيف وصف مرارة وبؤس
العيش يف هذا العامل .تقرأ الآية:
____________

امحد الشايب ،اصول الادب  ،ص 00
Akhmad Muzakki, Teori Sastra Arab, (Malang : UIN Maliki Press, 2011) hal.

36

141
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اي مصمي احلياة مك ان يف ادلن

اي غريب أشقى بغربت نفيس

يف وجود مكبل بقيود

اتئه يف ظالم ش وحنس

فاحتضنىن ومضىن كل ابملا

ىض فهذ الوجود عةل يأىس

 .أماكن غريبة وغري عادية
الفن اكن عىل ظمأ اىل احلرية ،و اذا اكن قد وضع فهيا بعد قوانني لنفسه.

2

ذلاكل كام هو مكتوب أعاله ،أن الرومانتكية ليست جامدة مثل اذلهب
الالكس يكية اليت تطبق القواعد .الرومانس ية متيل اىل أن تكون غريبة أو خمتلفة.
هذا التدفق حيرر الاكتب للتعبري عن أفاكره  ،رمغ أنه غريب.

____________

فيليب فان تيغمي ،املذاهب الدبية الكربى يف فرنسا ،ص 022

الباب الثالث
مهنج البحث

امس خليل جربان ليس غري ًبا عىل أي أذن برشية .امجليع يعرف ابلفعل عظمة ،
اذلهول  ،اجلالةل ،والوضوح  ،ومعق كتاابته .ورواية النّيب جلربان مثرية لالهامتم
الدراسة لن هذه الرواية حتتوي عىل العديد من عنارص الرومانس ية  ،لكن مل يمت
دراس هتا ابس تخدام النظرية الرومانس ية .والس تكشاف مشالك هذه الكتابة ،
تس تخدم املؤلفة مهنج البحث التحلييل الوصفي.
مهنج البحث حتليلية وصفية هو هتدف طريقة البحث هذه اىل تقدمي وصف
بشلك مهنجي وواقعي ودقيق ،مث حتليل مبعىن معني يف العامل الدبية قيد ادلراسة.
أ .نوع البحث
تأيت لكمة "املهنجية" من اللكمة اليواننية "" methodologiaيعين "تقنية" أو
"اجراء" .وهذا تعين وس يةل فامي يتعلق ابجلهود العلمية  ،وطريقة ااثرة مشلكة العمل
الس تكشاف الاكئن اذلي هو هدف العمل ذي الصةل  ،وابلتايل يصبح الاكئن ً
حملوال.
____________
1

Gibran Khalil Gibran, The Treasured Writings of Khalil Gibran, trj. Sir Fateh
Alwany, (Yogyakarta : Saujana Jogjakarta, 2004) hal. 5
2
Suryana, Metode Penelitian : Model Prakatis Penelitian Kuantitatif dan
Kualitatif (Universitas Pendidikan Indonesia) hal. 18
23
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يتصل احلديث مبناجه البحث و فلسفة العلوم مبوضوع يتعاجل يف كتب الفلسفة بيان
الصةل بني العلوم الفلسفة اليواننية ،فقد اكنت الصةل وطيدة بيهنا فالعلوم عند اليواننية
يه جزء من الفلسفة ،مث اس تقلت العلوم شيئا فشيئا ال س امي يف العرص احلديثة،
ولكن ظلت هناك عالقة رابطة بيهنام اذا غنيت الفلسفة ابلتعرف عىل مناجه العلوم ،او
عمل املناجه ،و هو عمل الباحث يف الطرق املس تخدمة يف العلوم لوصول اىل احلقيقة.
احتاج ابملهنج او طريقة تأليف أجزاء الرواية او الكتاب او املقال معا يف نظام
حصيح و متناسب .املهم جدا هو مهنج يف الكتابة جلعل النص موجه وحتقيق أهدافه.
بشلك عام  ،يمت تعريف طرق البحث عىل أهنا طرق علمية للحصول عىل البياانت
ذات الغراض والاس تخدامات احملددة .يمت هذا النشاط العلمي عىل مراحل تبدأ
بتحديد املواضيع ومجع البياانت وحتليل البياانت .حبيث حصلت يف وقت الحق عىل
فهم وفهم موضوع معني  ،أعراض أو قضية.

J.R. Raco, Metode Penelitian Kualitatif ; Jenis, Karakteristik dan
Keunggulannya, (Jakarta : PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), hal. 1
مصطفى حلمي ،مناجه البحث يف العلوم الانسانية  ( ،بريوت  :دار الكتب العلمية  ( 00 ،ص
3

أمحد الشايب ،أصول النقد الاديب ( ،القاهرة  :مكتبة الهنضة املرصية ) 99 ،ص
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung : Alfabeta, 2015), hal. 3
7
J.R. Raco, Metode Penelitian Kualitatif ; Jenis, Karakteristik dan
Keunggulannya hal.3
6

25

تعمتد طرق البحث الدبية اليت اختارها الباحثون عىل اعتبار شلك وحمتوى
وطبيعة الدب موضوع ادلراسة .يس تخدم هذا البحث طريقة الوصفي .الطريقة
الوصفية يه طريقة لوصف البياانت كام يه وفقًا للواقع املتاح  ،وال حاجة الضافة
أش ياء أخرى .مبعىن أخر  ،يمت اس تخدام هذه الطريقة لوصف حاةل الاكئن قيد ادلراسة
مث وصفها بأش ياء تكون مركز الاهامتم.
يف هذا البحث  ،تعد البياانت مع ًال أدب ًيا عىل شلك رواية بعنوان "النيب" للمخرج
جربان خليل جربان .السبب هو  ،أو ًال  ،جربان خليل جربان هو شاعر معروف
تعكس أعامهل عوامل الثقافات الرشقية والغربية .أعامهل الرمزية حمبوبة من قبل مجموعات
خمتلفة .اثني ًا  ،رواية "النيب" يه أعظم اجناز جلربان .حتيك هذه الرواية أيضً ا عن
حول معىن الوجود االنساين اذلي يس تحق أن يكون فكرة عن الس ياسة والفضيةل.

9

ب .تركزي من البحث
الرتكزي من هذا البحث هو النص .يتضمن النص هنا رواية "النيب"جلربان خليل
جربان اخلاصة ،ومراجع مثل الكتب وملفات  ، pdf-pdfواجملالت املتعلقة ابملناقشة
يف البحث .فالنص وفق مفهوم التناص بال حدود .انه حيوي ديناميكيي متجدد متغري
____________
8

Ready Susanto, 100 Tokoh Abad ke-20 Paling Berpengaruh, (Bandung :
Nuansa Cendekia, 2013), hal. 126
9
Fuad Hassan, Menapaki Jejak Khalil Gibran, (Bandung : PT Dunia Pustaka
Jaya, 2000) hal. 88
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من خالل تشاباكته مع النصوص الخرى .فالنص ال حتده قراءة واحدة وال ينطوي
عىل دالةل واحدة ووحيدة.

0

لذا

النص يلعب دورا هاما يف معلية صنع هذه رساةل

الرومانتيكية.

أ .طريقة اسرتجاع البياانت
عىل أساس الرتكزي البحث هو النص  ،مث طريق مجع البياانت اليت تفعلها الباحثة
يه تقنيات دراسة املكتبة .هذه دراسة املكتبة يه وس يةل مجلع البياانت البحثية يف
شلك واثئق .مبا يف ذكل الكتب واجملالت وغريها يف شلك كتايب.
اكن النص ال يكمتل اال بقرائته .ذلكل  ،جتمع الباحثة النصوص  ،مث تقرأ حسب
احلاجة لتحديد ما اذا اكنت النصوص مرتبطة ابملناقشة يف هذه الرساةل.
اكن النص ال يكمتل اال بقرائته .ذلكل  ،جتمع الباحثة النصوص  ،مث تقرأ حسب
احلاجة لتحديد ما اذا اكنت النصوص مرتبطة ابملناقشة يف هذه الرساةل.

____________

شكري عزيز املايض ،يف نرضية الادب ( ،بريوت  :دار املنتخب العريب ( 99 ،ص 0
شكري عزيز املايض ،يف نرضية الادب ،ص 0
شكري عزيز املايض ،يف نرضية الادب ،ص 0
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وأخ ًريا  ،بعد مجع مجيع البياانت  ،حتليل الباحثة البياانت عىل أهنا بياانت دقيقة
لهذه ادلراسة استنادًا اىل موضوع البحث  ،حبيث تكون مجيع البياانت مس تدامة .مثل
بعض النصوص عن الرومانس ية واملدرسة الدبية ونظرية النقد الديب والعديد من
الكتب عن خليل جربان وما اىل ذكل.
مث هناك أيضً ا بعض البياانت غري ادلقيقة اليت جيب التخلص مهنا .مثل البياانت
اليت ال عالقة لها ابلبحث  ،والبياانت اليت ليس لها مراجع دقيقة.

الباب الرابع
حتليل الرومانتيكية يف رواية "النيب"

أ .حملة عامة عن املؤلف و الرواية
جربان خليل جربان (5861ـ  )5371اكتب مرسيح وشاعر همجري أصهل من
لبنان .اكن معيد الادابء يف الوالايت املتحدة ومؤسس الرابطة القلمية يف نيويورك عام
 .5211اتصفت كتابته ابلعداةل واحلرية والثورة عىل التقاليد .واس تطاع أن يمتزي
بأسلوب خاص جيمع بني احلرارة الوجدانية والتأثري اخلطايب .من كتبه "أرواح وأش باح"
و "الجنحة املتكرسة" و "عرائس املروج" و هذا الكتاب من الشعر املنثور .ويعترب
كتابه "النيب" اذلي كتابه ابالإنلكزيية أفضل كتبه.

5

كتب جربان رواية النيب عند هاجر اإىل امرياك .وذلاكل كتبه ابللغةاالإنلكزيية ،و
أصدره عام  .5217لكن جربان اكن يكتب فيه منذ اايم ش بابة ،و يرصف فيه ما يعـن
عىل خاطرة 1.حتدث جربان ذات مرة عن خمطوطـة روايـة "النـيب" " ،أعتقـد  ،أنـن
موجودًا من دون "النيب" منـذ يـيل لو مـرة أن الكتـاب عـاد اإىل لبنـان  ،لقـد اكن
____________

محمد التوجني،املعجم املفصل يف الادب ( ،بريوت  :دار الكتابة العلمية  )5222 ،ص 712
محمد التوجني،املعجم املفصل يف الادب  ،ص 646
28

29

خـريا ا ـل ا
هذا نصف حيايت .لقد احتفظت هبذه اخملطوطة ملـدة أربـع سـ نوات أـل أ ً
للنارش .أريد أن أتأكد من أن لك لكمة يه أفضل ما أعطيته 7".رواية النيب يه واحـدة
من العام الدبية اليت ميكن اس تخداهما نوس يةل الس تكشاف مي احلياة البرشية بتعمق
أكرب 4.لن توافدت عليه أس ئةل الناس من طبقات خمتلفة ،واكن يرد عـىل لك سـؤا
حبمك ومواعظ غاية يف ال ـمو واملثاليـة .و يـكك جانبـا مـن احليـاة اكلعقـل ،والعاطفـة،
والفراح ،واحلزان ،والبيع ،والرشاء.

1

ب .احلب احلقيق يف نظرة جربان
لك الان ان فطبع ًا يشعرون امجليع ابحلب  ،لنه من أجل احلياة  ،ابالإضافة اإىل
الاحتياجات الساس ية  ،فاإن أمه عنرص هو احلب .حب هللا هو المه .مث احلب
لنفس وحتب إالوخوان من بين البرش .حب هللا هو شلك حنن ممتنون ملا دم يف هذه
احلياة .واحلب لنفس يعين رعاية اذلات اجل دية والروحية وعدم تلويهثا بأش ياء سيئة.

____________
3

Khalil Gibran, Sang Nabi, trj. Iwan Nurdaya Djafar, (Yogyakarta : Narasi Pustaka
Promethea, 2017 ) hal. iv
4
Muhammad Zuhdi, Spiritualitas Sang Nabi ; Analisis Nilai Dekonstruksi,
Spiritualita, Vol. 2, No. 2, Desember 2018. Hal. 127
محمد التوجني،املعجم املفصل يف الادب  ،ص 948
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مث احلب الإوخواننا البرش هو التام حيث نعمل أنه من امل تحيل أن نعيش وحده دون
احلاجة للآوخرين.
احلب أعظم وة يف العا يلعب يف القلب ا إالن ان ،وخيضع لقوة غري منظورة،
تقوده اإىل حيث يكن راغب ًا .و احلب أنه جتمع ومتركز عواطف ا إالن ان و شعوره
مبيل و عطف و حنان عىل خشص وابإحالص وتضحية و ثبات 8.احلب عاطفة حقة
وطبيعة حمتية و إارادة من هللا تعاىل ،حفرام علينا أن نطعن احلب يف الصممي و أن
نطرحه جانب ًا ،جحلني ونزيهل من الوجود ،كنه رذيةل و اإمث نبري يرتكأه ا إالن ان.

3

يف رواية "النيب"  ،رشح جربان وهجة نظره عن طبيعة احلب من خال الشخصية
الرئي ية امل امة املصطفى .ابلن بة اإىل جربان  ،د يثري احلب بعض الصعوابت ،
لكننا مطالبون بعدم جتنب احلب .لنه وفقا هل احلب نبري جدا .احلب ادر عىل اإعطاء
ادرا عىل تدمري أي يشء .كام ا يف كتابه :
أي يشء بيامن يكون ً

____________

معر رضا كجاةل ،احلب  :برهان( ،سورية  :مؤس ة الرساةل )5236 ،ص
7معر رضا كجاةل ،احلب  :برهان ،ص

7
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" اإذا أومأ احلب اإليمك فاتبعوه ،وإان اكن وعر امل اكل ،زلق املنحدر .وإاذا ب ط
عليمك جنا حيه فأسلموا هل القياد ،وإان جرحمك س يفه امل توربني وادمه .وإاذا حدثمك
ِّ
يعصف بأحالممك كام تعصف رحي َّ
فصد وه ،وإان اكن لصوته أن َ
الشام ابلب تان".

6

لك الاكئنات احلية حتتاج اإىل احلب .لكن يف الا تباس أعاله  ،يعطي جربان
صورة للوا ع اذلي جيب أن نف مه  ،أن احلب ليس ً
مجيال دامئًا .لن الكثري من ال عادة
عندما يأيت احلب  ،هذا احلب ميكن أن يعطي احلزن عندما يذهب احلب .ولكن
ال دف الرئييس يف جربان الا تباس هو دعوة البرش اإىل عدم التو ف عن احملبة.
احلب جيعل البرش جيرؤون عىل اخملاطرة الكأرية من أجل احلب نف ه .احلب
يعين تقدمي التضحية  ،وما تقوهل التضحية هو أننا نتأاد شيئًا ذا ة للحصو عىل
يشء أآوخر ذي ة .من الصعب القيام به  ،ولكن مع احلب  ،لك يشء ادر عىل فعهل
 ،لن احلب مينح صاحب احلب وة هائةل.
أعطى أيضا سبب ملاذا جيب أن حيب البرش  ،كام يف الا تباس ”،لك هذا
يفعهل احلب بمك يك تعرفوا أرسار لوبمك وهبذه املعرفة تصبحون فذل ًة من لب

الوجودز"2.
____________

9جربان خليل جربان ،النيب ،ترمج  :رشوت ماكشه( ،القاهرة  :دار الرشوق  ،)111 ،ص51
8جربان خليل جربان ،النيب ،ترمج  :رشوت ماكشه  ،ص
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وهذا هو  ،لك من الرسور واحلزن الذلين يقدهمام احلب  ،وهيدف اإىل ف م
مشاعرك اخلاصة حىت تمتكن من فرز الش ياء اليت جتعكل سعيدً ا أو العكس .ومن
خال ذكل  ،حيصل البرش عىل العديد من اذلنرايت أو اخلربات اليت يطلق علهيا
جربان " فذل ًة من لب الوجودز".
يف اجلوهر  ،اللك يريد ذنرايت مجيةل وجتارب حب  ،كام يتصور .كام لو أن
احلب س يؤدي دامئًا اإىل امجلا  .ولكن ال يزا البرش حباجة اإىل ذنرايت وخربات سيئة
الس تخداهما كدروس من أجل مواصةل احلياة لتكون أفضل من ذي أل فامي يتعلق
ابحلب احملب .لن احلب احلقيقي يف احلياة ميكن أن يأيت من أي ماكن وال حيىص.

ت .احلب بني للبرش
عبارة "ال ميكن أن يعيش بدون أشخاص أآوخرين" يه عبارة مش ورة .لنه من
الواحض أن هذا حصيح ابلفعل .حىت لو اكن دلى البرش ثروة وفرية  ،فاإهنم ما زالوا
حباجة اإىل الآوخرين .هناك بعض الشخاص اذلين يترصفون بطريقة ما  ،واذلين
يعتربونه جي ًدا لنف ه .مث هذا الشخص ابلتأنيد ال حيب البرش الآوخرين .مث اإذا مات
مفن ي تحمه؟ من سيشكيه؟ من س يدفنه؟ مث من نصل من أجهل؟ نعم  ،من
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امل تحيل العيش بدون م اعدة من حولنا .ذلكل  ،هناك حاجة اإىل حب الآوخرين.
مثل الاحكام املتباد  ،الرجاء امل اعدة  ،معرفة ما اإذا اكن هذا مؤملًا  ،وما اإىل ذكل.
لقد بدأان حياتنا مع الثقة ابلنقتطني لكتاهام ،مغمورين حبب الم و هحاطينبرباءتنا
اخلاصة .يشلك احلب يوم ًا جد ًال دلين ،بل اكن عىل مر الو ت المر الوفري اذلي ال
ريب فيه .عندما تنظ إراىل نف ك اليوم ،هل ما زلت ا تطيع و تكل العبارتني اليت
ً 51
اكن يقدر عىل ول ا لك رضيع لو اإمتكل؟ أان حمبوب ممام ًا ،و أان حمب مماما.
يف رواية النيب  ،معىن احلب للآوخرين هو احلب الالواعي .ولكن سوف اشعر
ابحلزن الشديد اإذا فقدت .كام يف الا تباس ،
احلب أبداً ال يعرف ما هل من ْغو ِّر اإال ساعة ال ِّفراق".
"وهكذ ُّ
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يتحدث هذه العبارة من أل اليتام اذلين يشعرون ابحلزن لن املصطفى ،
الشخصية الرئي ية يف القصة  ،س تعود ري ًبا اإىل موطنه بعد س نوات من العيش
هناك .ساكن الرض حيبون املصطفى مثل ودلمه .لكهنم يقلوا ذكل عالنية من أل.
ولكن عندما حان الو ت للتخل عن الشخصية  ،فاإهنا تصبح حزينة.
____________

ديباك شوبرا ،الطريق اإىل احلب ،ترمجة  :محمد ايرس ح يك ومنا اخلطيب( ،بريوي  :دار اخليا ،
 (1153ص 2
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العبارة أعاله يه أكرث الش ياء ش يوعًا اليت حتدث حىت عندما نفقد شيئًا يكن هل
معىن يف الصل  ،ولكن عندما ال يوجد يشء حقيقي بعد الآن  ،مث يأيت السف ،
ف ذا شعور ابحلب العميق ل ذا الاكئن .ذلكل  ،لنبدأ يف تقيمي الش ياء الصغرية من
حوكل حىت ال تندم عىل ذكل عندما تنهتيي .مثل الطفل اذلي فقد وادليه .وذكل
عندما أدرك مك اكن حيب وادليه أنه س يكون من الصعب العيش بدوهنام.

ث .احلب للحياة والع ادة
احلياة يه أعظم هدية حصل علهيا البرش .و لك اإن ان يريد ال عادة يف حياهتم ،
واليت لتحقيق ذكل  ،يتطلب هجدا وتضحية نبرية .أساسا ما يقا أن حتب احلياة اإال
عندما يكون البرش سعداء .لكهنا لي ت هبذه ال وةل .لن البرش أنف م يعقدونه.
عىل سبيل املثا  ،اإذا اكن البرش فقط يقا نروا أنف م ابلآوخرين  ،ف يكونون
سعداء .لن أحد من مفاتيح ال عادة يف احلياة هو احكام الضعف.
احلب للحياة هو يف الساس حب نفس.كام الت الباحثة " يقا نروا أنف م
ابلآوخرين"  ،هناك ليل من الناس ي تطيع فعل ذكل ،لنك عند النظر اىل نف ك
بصدق ترى عيواب جتعكل أ ل من حمبوب مما ًما ،و أ ل من حمب عىل حنو مثايل .يبدو
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هذا حصيحا ابلن بة الإليك يف نواحيذ عديدة ،لن احلب املثايل يفكض أال يكون من
هذه العا .
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ويف رواية النيب  ،يرشح جربان بطريقة اكمةل أن حتب احلياة هو حب العمل اذلي
نشاط روتيين يف احلياة .كام ا :
وحب احلياة عن طريق
حب احلياةُّ .
" و حني متضون يف العمل متارسون يف احلق ُّ
العمل يَتَ َوغَّل بمك اإىل أمعق أرسار احلياة 57.ولك معل َجواء ،اإال اإذا امتجزج ابحلب،
فاإذا امتجزج ك
معكل ابحلب فقد وصلت نف ك بنف ك ،وابلنلس و ابهلل".
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هذه حقيقة عندما حيب خشص معهل  ،مث س يقيض معظم و ته يف ذكل .وهذا هو
املاكن اذلي س يجد فيه مجموعة متنوعة من ال عادة .وعندما يكون سعيدًا  ،ف و ال
حيب احلياة حف ب  ،بل اإنه "يعت" أيضً ا ابحلياة.
اكن أحد أهداف احلياة هو جناحا .اذلي يعمل برسور سوف ي عى جبدية
لتحقيقه .النجاح جيعل احلياة البرشية سل ة .اإنه حمكم حىت يكون هل الس بقية دامئًا .مع
هذا النجاح اكن ادرا عىل حتقيق اإجنازات غري عادية أوخرى .وهذا هو املقصود من "
أمعق أرسار احلياة".
____________

ديباك شوبرا ،الطريق اإىل احلب ،ص 2
جربان خليل جربان ،النيب ،ص 18
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العمل هو التام لتغطية نفقاهتم .بدون معل  ،ميكن القو اإن الشخص ال ي متتع
ابحلياة  ،مثل عدم القدرة عىل رشاء الطعام أو املالبس اليت تعد من الرضورايت
الساس ية للحياة .كام أهنا تتعلق حبب نف ك بعدم تعذيب نف ك (اجلوع) .هذا هو كام
ذنر "وصلت نف ك بنف ك".
عند العمل  ،فطبع ًا ال ميكننا الانفصا عن الآوخرين .العال ة مع الآوخرين يه أحد
العوامل اليت حيهبا خشص ما .عىل سبيل املثا  ،اإذا كنت حتب ً
زميال أو الطريقة اليت
يقودها رئي ك يف العمل يف رشكة  ،ف تشعر ابلراحة تلقائ ًيا يف هذه الوظيفة.
االإسالم يعمل شعبه أن حيدد مجيع أنشطته لن هللا س بحانه وتعاىل .مبا يف ذكل
العمل .اإذا اكن الرجل يعمل جبدية وبصدق القلب  ،مث ي عد هللا .وعندما حيب هللا
 ،س تعمل لك شؤونه ب السة .والعال ة الطيبة مع هللا سوف جتلب الش ياء اجليدة
للبرش حىت أنه ابلطبع سوف حيب احلياة .هذه العال ة يه المه  ،لنه عىل الرمغ من
حدوث مشلكة أو مشلكتني يف بعض الحيان  ،فاإن ا إالن ان سوف يعيش دون أن
يش تيك لنه يعمل "ال يلكف هللا نف ًا اإال كوسع ا".
ج .حب الزوجني

____________

القرءان ،ثورة البقرة ،أآية 168
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عندما حنب ميكننا أن نفعل أي يشء من أجل احلب الزوجني .عىل الرمغ من أننا
نضحي  ،ما زلنا عىل اس تعداد .حب الزوجني هو واجب .عندما يتوج حشصان ،
ف ذا يعين أهنام اكان ادرين عىل الوفاء ابلتامات الزوجني وي تحقان احلصو عىل
احلقوق املوجودة يف الرسة .وليك يقوموا بلك ذكل  ،جيب أن حيبوا بعض م البعض
حىت تمت مجيع النشطة املزنلية ابإخالص وحمبة.
الزواج عىل أصناف  :مهنم المنط الرومانيس ،و احلنون ،و ال خيلو مهنم البليد
و الشد مهنم القايس ،و العنيف و الغليظ 58.احلياة املزنلية  ،رمغ أهنا مأنية عىل
احلب  ،ال يلو ابلرضورة من مشالك .ويتلف هذه املشالكت املزنلية  ،يف بعض
الحيان توجد مشالك صغرية  ،حىت ابلن بة للمشالك اخلطرية اليت جيب أن تنهتيي يف
بعض الحيان ابلطالق.
لتجنب الش ياء ال يئة ،ذلا امسح لرشيكك ابإخالص واحكام وخصوصيته .كام
ا يف الروية النيب عن حب الزوجني حياتك بشلك حصيح .ال أكرث وال أ ل.
احلب يداً ،بل اإجعاله حبر ًا
حب أحدك كام الآحر ،ولكن ال جتعال من ِّ
" ل كي َّ
كمتَدَ ِّفق ًا بني شواطي أرحكام .ول ل أحدكام كس رفيقه ،و حذا ِّر أن ارش ًاب من كس
____________

خليفة احملرزي ،طريقة للحب بني الزوجني( ،ديب  :حقو ة الطبع حمفوظة للرساة ال عيدة للنرش و
التوزيع ،)1151 ،ص 6
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واحدة 53 .وليعط أحدكام الآوخر من كخ ِّزبه ،وحذار أن جتمتعا عىل رغيف واحد .غنِّيا
وار صا وامرحا معا ،ولكن لي ْخ كل ٌّ
لك اإىل سأنه .فاإن أواتر القيثارة مشدودة عىل افكاق،
فقت مجيعا بلحن واحد .ولْهيَ َ ْب ٌّ
وإان َح ْ
لك منمك ل َبه لعشريه ،لكن دون أن ي تأثر به،
فَ ِّل َي ِّد احليا ِّة وحدها أن ا َ َ َع َلْ ِّب ْي ككام .ولنهتضا متاكفلني ،لكن دون أن تتالصقا ،فاإن
56
ظل بعض".
الرسو ال يمنو بعض ا يف ِّ
أمعدة املعبد عىل انفصا تقوم ،وال َّ ْنداين و َّ ْ
حب ....يقو جربان .نعم  ،من املناسب أن نتوج لهنم حيب  ،ونثق ونف م
ل كي َّ
بعضنا البعض .لكن دلى لك خشص أرسار أو وخصوصية ال يريد أن خيربها بأي خشص
 ،مبا يف ذكل الحأاء .مث جيب عىل الرشيك أال حيفر يف الرس حىت حيصد الزناعات
املزنلية .لن الاحكام هو املفتاح الرئييس حلب وي.
احلب حيتاج اإىل م احة حىت ال يشعر ابخلجل .لن احلب املفرط يف بعض
الحيان سوف يصبح يف الوا ع عبئا عىل أحأاهئم .يعطي جربان حىت صورة طب
وي عىل الرمغ من الو وف بعيدا عن بعض ا البعض  ،حيث أن التعزيز اذلي حيب
الزواج جيب أن مينح م افة ليةل عن بعض م البعض.

____________

 7جربان خليل جربان ،النيب ،ص 54
 9جربان خليل جربان ،النيب  ،ص 51

الباب اخلامس
خامتة
و يف ختام هذه الرساةل العلمية ،تريد الباحثة أن تسجل و التوصيات اليت
حصلت علهيا الباحثة يف مرور كتابة هذه الرساةل العلمية .ولعلت أن يعود عىل
القارئني منفعة كثرية.
أ .النتاجئ
ومن أمه نتاجئ الرساةل اليت وجدهتا الباحثة يه :
 .1اكن الاجتاهات الرومانتيكية يف الرواية "النيب" جلربان خليل جربان ظهر
عىل حب احلياة الساعدة و حب بني الناس.
 .2حب احلياة مييل اىل حب السعادة .لن لك الاكئنات احلية حتتاج اىل
السعادة .ولتحقيق ذكل  ،يقوم الناس بأنشطة بطرق وأهداف خمتلفة
مثل العمل .ولكن ابلطبع املفتاح الرئييس للسعادة يف احلياة هو احرتام
الضعف و تكون ممتنني اىل هللا .بيامن يف احلياة الاجامتعية  ،لتحقيق
السعادة  ،جيب علينا اقامة عالقات جيدة مع الاكئنات احلية الخرى.
 .3و حب بني الناس يف الرواية "النيب" هو عن حول تشجيع احلب لو
اكن مؤملًا .هناك أيضً ا بيان حول معق حب الشخص ليشء سيشعر به
عندما حيدث الانفصال .ذلا ال تضيع ما هو موجود حىت ال تندم عليه
الحقًا .حب الناس ايضا حب الزواج و قال جربان يف هذه الرواية ان
امجليع حباجة اىل اخلصوصية  ،واليت ال ميكن ذكرها حىت الزواج.
39
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ب .التوصيات
و يف أخر هذه الرساةل تقدم الباحثة بعض التوصيات ،وأمهها كام ييل :
 .1يُنصح الطالب  ،وخاصة الطالب اذلين يتخصصون يف اللغة العربية وأداهبا ،
أن يولوا املزيد من الاهامتم للعامل اليت هتم الرومانس ية  ،لنه أمر مثري
لدلراسة والبحث.
 .2خليل جربان اكتب عظمي  ،ذلا يوىص ابختيار أعامهل مكواد تعلميية.
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فيكتور هيغو ،مقدمة كروميل  :بيان الرومنتيكية( ،دمشق  :دار الينابيع)0991 ،
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مجموعة من الكتاب ،مدخل اىل مناجه النقد الاديب ،ترمجة  :رضوان ظاظا( ،الكويت :
عامر املعرفة(0921 ،
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: Banda Aceh, 18 November 1997
: Indonesia
: Islam
: Perempuan
: Jln. Panglima Laot Ali, Lampaya, Lhoknga
: Belum Menikah
: 085218599604

B. RIWAYAT PENDIDIKAN
1.
2.
3.
4.

SDN 2 Lhoknga
MTsS Tgk. Chiek Oemar diyan
MAN 2 Banda Aceh
UIN Ar-Raniry,

C. DATA ORANG TUA
1.
2.
3.
4.
5.

Nama Ayah
Nama Ibu
Pekerjaan Ayah
Pekerjaan Ibu
Alamat Lengkap

: M. Ridha
: Fitriana
: Karyawan Swasta
: Ibu Rumah Tangga
: Jln. Panglima Laot Ali, Lampaya, Lhoknga

Banda Aceh, 18 November 2019

Yurika Ristya

