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Skripsi ini berjudul “: Dawaafi‟ Ash-Shira‟ As-Siyaasi fii Riwaayah Haatif 

Minal Andalusi li „Ali Al-Jaarim”. Penelitian ini fokus pada permasalahan politik 

yang dikritik Ali Al-Jaarim di dalam novel  ini. Adapun metode penelitian yang 

digunakan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini adalah metode deskriptif 

analisis dengan bantuan teori konflik politik yang bertujuan untuk mengevaluasi

pengetahuan teori konflik politik yang dihasilkan dari praktik ilmiah.  

Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang kebutuhan-kebutuhan 

yang sangat urgent dalam novel Haatif Minal Andalus karya Ali Al-Jaarim. Penelitian 

ini menunjukkan konflik politik pada masa pemerintahan Ibnu Jahwar (442 H/ 

1031M) yang meliputi peran senjata baik itu senjata dalam bentuk kekerasan fisik 

maupun senjata dalam bentuk kecerdasan berpikir, peran kekuasaaan dan kekuaatan, 

dan peran media informasi, baik itu dalam bentuk media surat maupun media syair. 

Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa karya sastra bukanlah artefak, 

melainkan hasil proses dialetika pemikiran. Pengarang memiliki peran yang luas 

untuk memainkan perasaan serta pengalamann dalam melihat fenomena yang terjadi 

melalui karya-karyanya. 
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 الباب األول

 مقدمة  

 خلفية البحث - أ

طبعا الوالية دتأل باحلرب بُت اجملتمعُت أو  ننانتحدث عن الصراع، خطر يف ذى ماحين

الصراع ىو  ، ىذه األمور يسبب اإلنتفاضة اخلريج أو الدخيل. و بُت بلدين أو أكثر  أكثر

من أكرب حكومة إىل أصغر حكومة  ادلشكلة اليت  ال تنتهي للمناقشة يف مجيع األحناء البالد

حبثو أن  يف واقع احلياة  كما قال ادلسعودي يف .اخلارجيأو  من الصراع الداخلي  ت  ل  ف  مل ي   

إلفًتاضات اليو، بصرف النظر عن ا داللة سلبية باعتباراالجتماعية، غالبا ما ينشأ الصراع 

، ولكن ال يزال وجود الصراع اليت تنشأ فيها ىذه رلرد فرضية يف حتليل الظواىر االجتماعية

 1.طية وجهات النظراخلبالنسبة لألفراد الذين يقومون بتحليلها من  مفتوًحا لكيان مفجع

يف دراسة علم االجتماع، الصراع ىو يف الواقع شيء طبيعي و دتشيا مع ديناميات 

احلياة البشرية. لويس أ. كوسر الذي كتب الكتاب " وظائف الصراع االجتماعي" قال إن 

الصراع ىو ادلعقول لكل رلتمع الذين يعانون من التغيَت االجتماعي والثقايف. غالبا ما يكون 

ُت، خصوصا عندما يكون الدين مصدرا للصراع أو جعل وسيلة الصراع والعنف متدين
                                                           

1
 Mas’udi,  Akar-Akar Teori Konflik,  (Kudus  : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, 2015), 

hlm. 179 
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إلضافة العاطفة حبيث ميكن جذب انتباه اجلماىَت. ىذا قد حيدث ألن الدين ىو يف الواقع 

رمز وظيفة مهمة إلعطاء معٌت لألفعال البشرية. الدين لديو القدرة على حتفيز شخص أو 

 2ب ادلعٌت الديٍت للعمل.رلموعة من الناس على القيام بأعمال معينة بسب

نرى العديد من الصراعات السياسية يف عادلنا سواء كانت دولة تلتزم بنظام دميقراطي 

( ادلقصود بالسياسة ىي مجيع ادلنهج تنظيم حياة 1983أو ليربايل، كما قال تَتي إجيلتون )

 أنواع سلتلفة ، يوجد الصراع يفيف ىذه احلالة 3اجملتمع اليت تنطوي على عالقات القوة فيها.

تستطيع أن  من األعمال األدبية كالصراع االجتماعي والصراع السياسي، األعمال األدبية ال

األعمال األدبية ال تستطيع أيضا أن  ق مَّة ل َمسار القصة. ىو تَ َتَخل َص من الصراع ألن ىذا

 ألن كاتب األدب يقتبس قصتو وفقا للواقع. تَ َتَخل َص من الواقعة

ما الذي يقتبس يف حبثه اهلل ، كما كتب عبد الباسط وأوليا مرة قنيطةاحلالةيف ىذه 

من كتاب السيوطي " تعرف على النثر واخليال " يقول سيويت إن الصراع يف األدب ينقسم 

ىذا النوع من الصراع عادة ما حيدث أن يتصارع النفسي،  : األول، الصراع إىل ثالثة أجزاء

و حتديد ما سيفعل. ويتعلق دذا الصراع باحلالة الذتية أو  مع نفسو حىت يقدر أن يغلب

                                                           
2
 Iskandar Ibrahim,  Akar Konflik Manusia, ( Banda Aceh : Ar-Raniry Press, 2003), hlm. 29 
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 Sukron Kamil,  Teori Kritik Sastra Arab Klasik dan Modern , (Jakarta:PT Raja Grafindo, 2012), 
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، الصراع اإلجتماعى، وىو الصراع بُت الشخص و وثاين حتدى ادلشكلة.الروح الضخص يف 

ادى أو العنصر أو الصراع ، الصراع ادلثالثو واجملموعة والبيئة واحمليطة هبا. الشخص أخرى 

 4.بيعيالط

اليت يتم التغلب عليها من الصراع االجتماعي الصراع السياسي ىو أحد األجزاء 

يعٌت كل ما يتعلق باجملتمع. النهج العام لألدب والعالقات اجملتمعية ىو دراسة األدب كوثيقة 

األدب لوثيقة اجتماعية يستخدام إلعتبار عن  5اإلجتماعية ولصورة للواقع االجتماعي.

  .الواقع االجتماعي يف عمل أديبلكن ليس كل شخص يستطيع وصف التاريخ االجتماعي.

، الغَت الشخص الذي لديو معرفة بنية اجملتمع من مصادر أخرى كما قال كون برامستيدت

خارج األدب الذي يستطيع أن يستكشف إىل أي مدى تتكاثر أنواع وسلوكيات اجتماعية 

وايات اليت ىي واحدة من الر الرواية "ىاتف من األندلسى" لعلي اجلارم  6معينة يف الرواية.

، وقد جتلى ذلك يف زلتويات الرواية توصف ظاىرة حياة األندلس يف هناية حكم  العباسي

الصراع  اليت كانت قادرة على إثارة اضطرابات الصراع السياسي يف األندلس يف ذلك الوقت.

                                                           
4
اجلامؼة  :) ملنج ،متثيل امرصاع يف امرواية " أ رض احلب" حلبيب امرمان امرشازيغبد امباسط وأ وميا مرة قنيطةهللا،   

 120ص  (7102الإسالمية احلمكية مومنا مكل ابرامه  بلكية امؼلوم الإوساهية قسم انلغة امؼربية و أ دهبا، 

 
5
 Rene Wellek & Austin Warren, Teori Kesusastraan , (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 

1995), hlm.122 
6
 074 ، صادلرجع نفسو  
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بُت احلكومة وادلنظمات اإلسبانية يف ذلك الوقت، اختذت مأساة الصراع السياسي الذي 

تسبب يف فوضى بُت ادلنظمات  ذلك الوقت شكل سلتلف أنواع ادلقاومة للحكومة حدث يف

 احلكومية ووكالء التجسس االسبان.

الرواية "ىاتف من األندلسى" لعلي اجلارم ىي توضح تصميم ادلرأة يف احلفاظ على 

"ىاتف ، يتم اختيار الرواية مسؤولُت ليس ذلممن ادلنظمات أو األشخاص الذين  نظام بلدىا

ىذه الرواية تظهر  لدراسة يف ىذا البحث بأسباب التالية. األول، من األندلسى" لعلي اجلارم

وزلاربة مضايقة اجلميلة للمزيج العريب  الشكل اإلنساين يف بلده بنية حرق لتحقيق حلمو

وادلرأة اليت دعمتو من األمام واخللف أصبحت حاجزا أمام إغراء  والفارسي يف إنسان واحد

. ثانيا، الرواية "ىاتف من األندلسى" لعلي اجلارم مل يتم حتليلها بعد بالنهج اتفاذل

، تصف ىذه الرواية الصراع ثالثًا خاصة تتعلق بالصراع السياسي. االجتماعي لألدب

السياسي الذي يصف الظروف السياسية ادلوجودة يف األندلس يف عصر انتشار اإلسالم يف 

صراع السياسية وصاف أعاله، سيقوم الباحثة بججراء حبث بعنوان إسبانيا. بناء على مجيع األ

 .: مبراجعة لعلم اجتماع األدبيف الرواية "ىاتف من األندلسى" لعلي اجلارم

 



 

5 
 

 مشكلة البحث  - ب

فادلسئلة اليت أن تبحث ىذه الرسالة بالنظر إىل سابق  ةىذه ىي اليت تدفع الباحث

 ي:حتلها الباحثة ى

الصراع السياسي الذي يعرب عنو علي اجلارم يف الرواية "ىاتف من  ما ىي دوافع

 ؟ الوسائل اإلعلمىوالقوة و  األندلسى" من حيث دور األسلحة

 غرض البحثال - ت

 غرض البحث يف ىذه الرسالة ىي:و من ال

الصراع السياسي الذي يعرب عنو علي اجلارم يف الرواية "ىاتف من دوافع دلعرفة 

 .اإلعالم وسائلاألسلحة والقوة و األندلسى" من حيث دور 

 معانى المسطلحات  - ث

 :  الصراع -1

 7لغة : خصومة ومنافسة. مثال : كان يف الصراع مع القثر والعوز.

                                                           
2
 210 ، ص(ؼربية نلرتبية و ثقافة وامؼلوماملنظمة ام :لروس، )املؼجم امؼريب ال سايسأ محد امؼايد وأ خرون،   
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مشادة: ىو يف صراع مع مجع صراعات، مصدر صارع، معٌت خصومة ومنافسة، نزاع، صراع 

 8.احلية

عات الذي يؤدي اىل احلدث يف ادلسرحية أو واصطالحا : التصادم بُت الشخصيات أو النز 

وقد يكون ىذا التصادم دخليا يف نفس إحدى الشخصيات، أو بُت إحدى القصة: 

 9الشخصيات وقوى خارجية كالقدر أو البيئة.

 السياسي  -2

ياسة : حقوق كل مواطن يف أن يشًتك السياسية، احلقوق السسياسي : الذي يعٌت  يشؤون 

 10يف إدارة بالده أو شلارسة أعمالو الوطنية كاالنتخب وحنوه.

 السياسي الصراع -3

                                                           
8
 0781( ص  7118، )امقاهرة: ػمل امكتاب، مؼجم انلغة امؼربية املؼارصأ محد خمتار معر،   

 
1
 774  (، ص0181بريوت: مكتبة مبنان، ) ، مؼجم املصطلحات امؼربية يف انلؼة ال دبجمدي وهبه واكمل املهندس،   
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 املؼاين غريب غريب. 
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( أن الصراع السياسي ىو صراع حيدث ألن األطراف ادلتورطة 67: 2010وأوضح ويراوان )

واستخدام القوة لتحقيق  يف الصراع حتاول احلصول على نفس القوة ومجعها بعدد زلدود

 11أىدافها أو أيديولوجيتها.

 الرواية -4

القصة الطويلة، الرواية مجع روايات، ألف رواية أدبية : قصة طويلة تروي أحدثا  -الرواية

 12وقعية أو خيالية.

 13رواية مبعٌت القصة الطويلة.-يروى-كلمة الرواية مشتقة من كلمة روى

 سابقةلاالدراسة  - ج

 :حدا، ووجد البحيثة البحَث القريب عنو فهوتبحث بو أمل أما ىذا البحث 

                                                           
11

 Agus Sujai, Konflik Politik dalam Novel  Lampuki Karya Arafat Nur : Tinjauan 

Sosiologi Sastra, (Surakarta: Skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan , Universitas 

Muhammadiyah,  2011), hlm. 25 
07

 ادلرجع نفسو  

01
 78 ، ص(م 7111مكنبة امرشوق ادلومية، )  ،، املؼجم اموس يطمجمع انلغة امؼربية  



 

8 
 

الصراع ومرحلة يف الرواية "الظل األسود" لنجيب الكيٍت )دراسة وصفية حتليلية(.  -1

 .(2018رسلة ألزىري)

النظرية منها ىي : يركز ىذا البحث على الصراع ومرحلة يف القصة،  و أما النتاج

باستخدام دراسة و ذلك ادلستخدمة من الباحث يف ىذه الدراسة ىي نظرية مرحلة الصراع 

 14وصفية حتليلية.

 .(2017الصراع اإلجتماعي يف الرواية "لن أموت سدى" جلهاد الرجيب، رسلة دلنَت ) -2

الرواية  اإلجتماعي يف القصة  منها ىي : يركز ىذا البحث على الصراع النتاجأما 

أموت سدى" جلهاد الرجيب بدراسة وصفية حتليلية، أما بالنسبة ذلذا البحث فهناك "لن 

 15ينظر إليها من أنواع الصراع االجتماعي و عوامل الصراع االجتماعي يف الرواية. قسمان:

                                                           
04

اجلامؼة الإسالمية احلمكية امراهريي بلكية  :،) بندا أ تشه، امرصاع ومرحةل يف امرواية "امظل ال سود" منجيب امكيينأ زهري  

 .(7108ال دب وامؼلوم الإوساهية قسم انلغة امؼربية و أ دهبا، 

 

05
اجلامؼة الإسالمية احلمكية امراهريي بلكية  :) بندا أ تشه ،اية "من أ موت سدى" جلهاد امرجيبامرصاع الإجامتغي يف امرومنري،   

 (.7102ال دب وامؼلوم الإوساهية قسم انلغة امؼربية و أ دهبا، 
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ين رسالة إلمام الدين الالصراع اإلجتماعي يف الرواية " الظل األسود" لنجيب الكي -3

(2016.) 

الرواية، الظل األسواد كما تركز ىذه الدراسة على رصدت واجملتمع الدراسة جيعل من 

 16الصراع، وصورة من الشعب باعتباره األطرف تصبح ترد الضحايا ىذه الدراسة.

التقاط آثار يف الرواية "ىاتف من األندلسى" لعلي اجلارم، رسلة لراتنا اسالمياتى  -4

(2011.) 

 ىاتف من األندلسى" لعلي اجلارم"رواية حث فيها ىي عن الوجودية مرئة يف الأما الب

حمل ادلصيبة و ىالك لت و الوجودية مرئة اليت فيها تبحث عن شهرة ادلرأة لدافع أو إلذلام

 .حلياة الرجال

 منهج البحث  - ح

تستخدمها الباحثة يف ىذه الرسالة ىو منهج الوصف أما منهج البحث الذي 

بشكل علمي منظم من أجل الوصول إىل أغراض التحليلي، وىو طريقة التحليل و التفسَت 

الع على وذلك باالطالصراع السياسية يف ادلشكلة إجتماعية، زلددة لوضعية إجتماعية أو 
                                                           

اجلامعة ، ،) بندا أتشو: سود" لنجيب الكينيالصراع اإلجتماعي في الرواية " الظل األإمام الدين،   16
 (2016اإلسالمية احلكمية الرانَتي بكلية األدب والعلوم اإلنسانية قسم اللغة العربية و أدهبا، 
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فتعتمد الباحثة على طريقة البحث  الكتاب ادلعلقة بالبحث. ويف مجيع ادلعلمات ذلذه الرسالة 

 ادلكتيب.

الباحثة على الكتاب الذي قرره قسم اللغة وأما كيفية كتابة ىذه الرسالة فقد تعتمد 

دار الرانَتي جامعة اإلسالمية احلكمية  العربية و أدهبا بكلية األدب والعلوم اإلنسانية

 بندا أتشو ىو الكتاب : -السالم

  

Pedoman penulisan skripsi (Jurusan Bahasa dan Sastra Arab) Fakultas Adab 

dan Humaniora UIN Ar-raniry Darussalam Banda aceh 2014 
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 الباب الثاني

 األطار النظري

 و أبعاده  مفهوم الصراع - أ

 فردي شعور فهو ادلختلفة، نواحيها مجيع يف احلياة تقتضيها بشرية ضرورة الصراع

 ومعرفتها ذلا، وادلهم األساس احملور الشخصية من الصراع ويتخذ سواء، حد على ومجاعي

 يف وىو توترًا عدمد أو بالظلم فالشعور الشعري، النص دراسة يف للشروع وُمِلحّ  ضروري أمر

 خاصية أو صفة يول شلا الداخلي الصراع إىل يؤدي تريده دلا النفس إشباع معانيو أبسط

 1.معُت ىدف إىل للوصول الفرد جهود تعّوق أو تيّسر لشخص أو بيئي دلوضوع

كما   تعكس أدبيات الصراع ثراًء واضحًا فيما قدمو من تعريفات دلفهوم الصراع،

ونقاط الًتكيز اليت يوليها ادلتخصصون أمهية كبَتة عند تناوذلم  تتعدد أيضًا بؤر االىتمام.

تقدمها دوائر  اليت اللغوية التعريفات بعض استعراض أطار ويف للمفهوم بالدارسة والتحلية.

 بانو الصراع تعرف األمريكية ادلعارف دائرة فإن الصراع، دلفهوم اللغوية والقواميس وادلعارف

                                                           
االنبار،  ، )العراق، جامعةانموذجا( الخوارج شعر ( العربي الشعر في الصراع مفهوممنال،  صابر سعد  1

 151 ( ص5112
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 عدم أو التعارض عن الناتج النفسي الضغط أو االرتياح عدم من حالة" أىل مايشَت عادة

 5."توحاجا أو الفرد رغبات من أكثر أو حاجتُت أو رغبتُت بُت التوافق

 دةادلعق بيعةطال زاإبر  أىل فر ينص ااىتمامه نإف االجتماعية العلوم فمعار  أما دائرة

 نفم ادلتنوعة. ادهأبع يف للمفهوم ادلختلفة والدالالت بادلعاين والتعريف ع،ا الصر  دلفهوم

 أو طللتور  دافع وفي الفرد لدى يكون موقف" ىلإ عا الصر  مفهوم َتيش النفسي، ادلنظور

الصراع يعٍت الفتنة والنزاع. يف  3".امادت متضادة طبيعة ذلما ر،ثأك أو طُتنشا يف الدخول

صراعات بُت األعضاء أو اجملتمع وىو حيدث يف كل حُت أن الصراعات االجتماعية ىي 

الصراع ىو عملية اجتماعية تتحدث عن الطريق إشراك الناس أو  . مبعٌت آخر،1احلياة

 2.اجملموعات اليت تتحدى بعضهم بعض مع هتديدات العنف

                                                           
2
 رللة )أسيوط، واألنواع لألسباب النظرية األصول فى دراسة : الصراع مفهوم ، بدوى زلمود منَت 
 32ص (1664الثالث، العدد أسيوط، جامعة ادلستقبلية، الدراسات

 
 سسةمؤ  القاىرة،) والمفاهيمي التاريخي ورالتط :اإلرهاب ظاهرة لحليت جاهاتتا وىبان، زلمد أمحد  3

 5( ص5112، الدولية السياسة رللة م،ااألىر 
 

4
 Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hal.587 

 
5 J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan, (Jakarta: 

Kencana Prenada Media Group, 2005), hal 68. 
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، يغطي الصراع أيًضا عدة أبعاد متضمنة يف  السابقباإلضافة إىل فهم الصراع 

ديثل يعد الصراع ظاىرة ذات أبعاد متناىية التعقيد، باللغة التشابك،  الصراع االجتماعي.

حيث تعود اخلربة البشرية بالصراع إىل نشأة  ،الواقع اإلنساين الثابتة وجودىا أحد معامل

 يف وأيضاً  مجاعية أم كانت ختلفة فرديةاإلنسان األوىل، حيث عرفتها عالقتو يف مستوياهتا ادل

 ... تارخيية، أو اجتماعية، أو اقتصادية، أو سياسية ثقافية، ادلتنوعة : نفسية أو أبعادىا

النظرية استخدم الباحثة  الىت تؤثر على نطاق احلياة.الصراع االجتماعي ىذه ىي أبعاد  3.أخل

، النظرية اليت سأخدامها ىي نظرية الصراع ذات الصلة لتحديد االجتاه أنشطة البحث

 Ralf. نظرية الصراع رالف دىرندوف Dahrendorfالسياسي اليت وضعتها رالف دىرندوف 

Dahrendorf  يظهر عالوة على نظرية الوظيفية اذليكلية الذي أقل اىتمام لظاىرة الصراع يف

 . اجملتمع

ع األساس للنظريات اليت وإحدى من ادلساعدات الرئيسية لنظرية الصراع ىو وض

ادلشكلة األساسية يف نظرية الصراع ىي أهنا ال  . Marxتستفيد أكثر من الفكر ماركس

                                                           
 رللة )أسيوط، واألنواع لألسباب النظرية األصول فى دراسة : الصراع مفهوم ، بدوى زلمود منَت3
 31( ص1664الثالث، العدد أسيوط، جامعة ادلستقبلية، الدراسات

 
 



 

11 
 

 Dahrendorf. يف حُت أن نظرية الصراع تستطيع ليفصل نفسها عن اجلذور اذليكلية الوظيفية

من مصدر اخرى مثل  يتطور لإلجابة على الوظيفية اذليكلية وبسبب االنتقادات ادلختلفة

نظرية .  Simmelوالتفكَت يف الصراع االجتماعي من سيميل Marxian النظرية ادلاركسية

 Class and Classمنذ نشر الكتاب " ينبو علماء االجتماع يف يف أمريكيا Dahrendorfالصراع 

Conflict in Industrial Society  " الفكراألساس Dahrendort   ذلذه النظرية ىو يفًتض أن

، والنزاعات والصراعات يف النظام كل رلتمع خيضع لعملية التغيَت يف مجيع األوقات

. شكل من أشكال النظام للتفرق والتغيَت االجتماعي وسلتلف عناصر اجملتمع تقدمي مساعدة

القوة يف يف اجملتمع يأيت من إكراه أعضائها من الذين لديهم السلطة. لذلك أكد على دور 

 .4احلفاظ على النظام  اجملتمع

 أسباب الصراع  - ب

 السياسي سببال .1

العوامل  .العناصر السياسية تصبح ادلدرج الرئيسي كسبب للصراع بُت الناس

و  يف تركيبة مع العوامل االقتصادية تسبب العنف ذات الصلة السياسية ديكن أن تسهم

                                                           
 33، ص ادلرجع نفسو  4
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الفجوات بُت اجملموعات يف السياسة ىناك عواقب عديدة نتيجة  ،تراجع خدمات اجملتمع

  5.الستخدام العنف

 اإلقتصادي سببال .2

ديكن أن حتدث النزاعات أيًضا ألن لديهم خلفية من الغَتة االقتصادية والسلوك 

. باإلضافة إىل ذلك ، ختتلف احتياجات الناس عن بعضهم البعض أو لديهم غَت اإلمجلى

يف ىذه احلالة ، تكون احلاجة ىي  فيما يتعلق بشيء زلدود العدد.نفس االحتياجات 

 أو أعاقو ديكن أن يؤدي إىل الصراع. توقفحدوث السلوك البشري ، إذا 

 الديني سببال .3

 ، ناحية من .للغاية مفارقة األوىل للوىلة الصراع عوامل أحد باعتباره الدين يبدو

للصراع.  مصدرا أخرى جهة من تعترب بينما والقيم، األخالق مصدر أنو على الدين إىل يُنظر

 الصراع ينشأ ، أوضح البشر، بشكل عن نشأ اجملتمع يف الصراع نشوب أن على كثَتة دالئل

                                                           
8
 Bedjo Sukarno, Komunikasi dan Pengendalian Konflik dalam politik, (Surakarta, 

Universitas Slamet Riyadi, 2014) hal 31 
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 الدين أتباع إىل سينظر نزاع كعامل الدين حول النقاش فإن ، لذلك .البشرية األنشطة من

 6.الصراعات دينهم لتحديد وليس

 

 

 الصراع السياسي - ت

 راع السياسيمفهوم الص .1

ىي تصبح ادلدرج الرئيسي كسبب للصراع بُت الناس، ال  نتكلم عن الصراع السياسي

شلا يؤدي إىل إثارة كل  من دور ادلنظمات ووسائل اإلعالم خيلصديكن للصراعات السياسية 

الصراع ظاىرة ال ديكن جتنبها يف الغالب وحترج على حتقيق  .دائرة هبدف تطوير ادلنظمة

 ، مثل ادلوارد التنظيمية وادلوارد البشرية وادلوارد ادلالية وادلوارد التكنولوجيةاألىداف التنظيمية

يستخدم فقط حلل النزاعات وليس لزيادة اإلنتاجية التنظيمية. من ناحية أخرى ، إدارة 

 تطوير اإلبداع واالبتكار و، الصراع ىو نشاط للسيطرة وخلق الصراعات اإلجبية ادلفيدة

                                                           
9  Louisa Sharon Ghea Yulida, Agama sebagai salah satu faktor konflik sosial dan kritik 

agama yang bersifat radikal positif, (Madiun, STIKIP Widya Yuwana) hal 1 
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يف إدارة الصراع ديكن القيام بذلك من قبل ادلنظمات اليت لديها خربة وقدرة  دلنفعة ادلتبادلة.ا

االتصال السياسي على حل النزاعات اليت حتدث داخل ادلنظمات غَت احلكومية واجملتمع 

يهدف إىل إنشاء منظمة صحية ومرحبة. إن التنظيم الصحي قادر على التكيف  ادلدين،

بينما  وقادرة على التكيف مع التغَتات يف البيئة اخلارجية والداخلية.الطويل،  والتطور يف زمن

وعلى العكس من ذلك ، فإن أولئك سًتكز األنشطة ادلنفذة على حتقيق األىداف العقالنية. 

الذين يعانون من صراع طويل سوف ينفقون طاقتهم على ادلنظمات ادلدمرة أو غَت 

 11.الصحية

 الصراع السياسي وقضايا السياسي اجملتمع داخل أو االمة داخل السياسي الصراع

 حنو بالدعوة السعي واجبات عن النامجة ادلدافعات وقضايا ادلتقابلة واجملتمعات االمم بُت

 .11احلقوق حلقاق الدعوة و األخلق امكارم على عن ادلنكر واحلض والنهي بادلعرواف االمر

والنضال من أجل اجلهود ادلبذولة للحصول على  الصراعاالختالفات يف الرأي وادلنافسة حىت 

يف األساس  صراع. لذلك حسب وجهة نظر الصراع،مسيت ال  القيم أو احلفاظ عليها
                                                           

10
 Bedjo Sukarno, Komunikasi dan Pengendalian Konflik dalam politik, (Surakarta, Universitas 

Slamet Riyadi, 2014) hal 32 

 
 فَتجينيا، ،إسالمية"رؤية "والخيار المبدأ بين السياسي الصراع وإدارة العنف: كتاب في قراءة سليمان، زلمد 11

 1 ( ص5113ادلعهد العادلى للفكر  اإلسالمى،
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السياسة ىي الصراع، ىذا الرأي لو نقطة ألن الصراع ىو عرض موجود بالكامل يف اجملتمع، 

الصراع ىو عرض متأصل يف ، فإن ملية السياسية. باإلضافة إىل ذلكمبا يف ذلك يف الع

 15العملية السياسية.

                                                           
12

 Ramlan surbakti, Memahami Ilmu Politik, (Jakarta, PT Grasindo, 1992) hal 8 
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 الباب الثالث

 ج البحثمنه

 ،وموعده البحث ومكان ،(ادلنهج الوصف التحليليريف )تع عن الباب ىذا يتحدث

وخطوات ، البحث وأداة، البحث موضوع، البحث منهج عن الباحثة يبني ىذا الباب يف

 .البحث

 (المنهج الوصف التحليليتعريف ) - أ

 تعين  logy و  )الطريقة(  ادلنهج تعين  Method  كلمتني من مركب  ادلنهجية تعريف

 رسة ا بد يهتم الذي العلم " عن عبارة بأهنا ا اصطالح ادلنهجية تعريف ديكن وبالتايل علم،

 الذي األسلوب ىو العلمي البحث مبنهج ويقصد " العلمي البحث طرق علم أي ادلناىج

 بطريقة ادلتنوعة األفكار تنظيم يتم خاللو من والذي معينة ظاىرة رسة ا د يف الباحث يستخدمو

 1.البحث مشكلة عالج من متكن

وىي البحوث اليت تعتمد ادلنهج الوصفي  Descriptive Researchالبحوث الوصفية   

يف تفسري الوضع القائم للظاىرة أو ادلشكلة، من خالل حتديد ظروفها وأبعادىا وتوصيف 

العالقات بينها هبدف االنتهاء إىل وصف علمي دقيق متكامل للظاىرة أو ادلشكلة 
                                                           

 1ة اجلزيرة اخلاصة، دس( ص ، )غباغب، جامعالعلمي البحث مناهج أنواعالشامات،  أبو غالية 1
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2باالعتماد على احلقائق ادلرتبطة هبا.
ية و التحليلية يعد ىذا البحث من البحوث ادلكتب 

الوصفية و يقصد بو خطوة البحث الىت تنتج عنها بيانات وصفية، فهو طريقة لوصف 

ادلوضوع ادلراد دراستو من خالل منهجية علمية صحيحة و تصوير النتائج الىت يتم التوصل 

إليها وىذا البحث نظري كتاىب يرجع فيو الباحث إىل استعمال ادلكتبة و األخذ من آراء 

 و أقواذلم فيها يتعلق هبا. العلماء

 مصادر البيانات - ب

مصادر البياناب ىذه الدراسة شكل مصادر البيانات كتابة مأخوذة من كتاب  

. أما البيانات ادلستخدمة ىف البحث ىاتف من األندلس، و قد نشر الكتاب على اجلارم

  ىذه الروية.على شكل قصة أو حوار يف ىاتف من األندلس اليت فيها الصراع السياسي يف 

وجبانب ذلك تعتمد الباحثة ايضا على الرساالت اجلامعية و البحوث العلمية وادلقاالت 

 .العلمية الشائعة من خالل الشبكة انًتنيت الىت تتعلق مبوضوعات ىذا البحث البحث العام

 

                                                           
-1431 ،، )مكة ادلكرمة ، ادلملكة العربية السعوديةمنهج البحث العلميالسيد حممد أمحد السريىت،  2
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 كيفية العمل - ت

 ادلخطوطة مراقبة -1

 والبنية ادلرافق مثل وثائق، شكل يف البيانات على للحصول ادلراقبة إىل حاجة ىناك

 ومها مهمني بشيئني الباحثة عليها حصل اليت البيانات ربط سيتم ، مالحظة كل . يفالتحتية

 األشياء وسياق حيدث وما ادلناسبة غري أو ادلناسبة األدوات البحث، كيفية مثل ادلعلومات

 عندما لذلك ، وادلكان الزمان من معني بعد يف حيدث شيء كل ألن ىذه حالةهبا.  ادلتعلقة

 يقوم سوف الباب ىذا يف .معناىا ادلعلومات ستفقد السياق مث خارج ادلعلومات تكون

 ةالكاتب . يسجلرواية "ىاتف من األندلس" لعلي اجلارمحول  مالحظات بعمل الباحثة

 على للعثور الرواية الباحثة يقرأ الصلة، ذات اجلوانب مالحظة بعد الدراسة موضوع ويراقب

 الرواية. يف ادلوجودة السياسية بالصراعات ادلتعلقة البيانات نصوص

 التحليل عملية -2

 تريد الباحثة ألن الوصفية البحث طريقة ىي البحث ىذا يف ادلستخدمة الطريقة

 استخدم ."ىاتف من األندلس" لعلي اجلارمالرواية  يف تظهر اليت الظروف أو احلقائق وصف
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 مباشر حتليل إجراء طريق عن للبيانات، يعين النوعي التحليل الدراسة ىذه يف الباحثة

 أن أي البيانات من احلد طريق عنعلي اجلارم الرواية  يف السياسي الصراع حول للمخطوطة

فحصو  مت دلا وفقا عبارات أو مجل شكل يف حتليلها سيتم اليت البيانات ويرتب خيتار الكاتبة

 ادلختارة البيانات ادلؤلف يعرض مث الرواية. يف السياسية بالصراعات يتعلق ما يعين كل

 حتليل نتائج الكاتبة والتحقق يعين تستنتج االستنتاجات استخالص وينهي للبحث

 الرواية. ىذه يف السياسية الصراعات

 طريق الكتابة والفرض -3

 وىي ,واب ابىذه الرسالة اجلامعية تتكون من مخسة 

 الباب االول -

، اغراض البحث، حتديد ادلشكلة ،الرسالة وحتتوى على خلفية البحثوىو مقدمة ىذه 

 .طريقة البحث ،منهج البحث ،الدراسة السابقةمعاىن ادلصطلحات، 

 الباب الثاين -

الصراع و  ،أسباب الصراع، و أبعاده  مفهوم الصراعو حيتوى على  األطار النظريىو 

 .السياسي

 الباب الثالث -
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، البحث منهج، وموعده البحث مكان، البحث ىدف ىو منهج البحث و حيتوى على

 ، كيفية العمل.البحث موضوع ،البحث موضوع

 الباب الرابع -

 نتتكو بلباا اىذو رواية "ىاتف من األندلس" لعلي اجلارمانواع الصراع السياسى يف 

 و ىم: ولفصاربعة  من

 .دور األسلحة والقوة و اإلعالم ة واإلنتظمات اإلجتماعى

 الباب اخلمس -

 .ادلراجعقائمة و تحااالقًتوا تالستنبطاا على ىحتتو لىتا خلامتةا
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 الباب الرابع

 الصراع السياسي في رواية "ىاتف من األندلس" لعلي الجارم دوافع تحليل

 عن البحثّىذا فيقّدم السابق الباب يف البحث ومناىج النظريّات كلّّ يتمّّ أن بعد

ّ"ىاتف ّرواية ّيف ّالسياسي ّلعليّالصراع ّاألندلس" ّتساءلّ .اجلارمّمن ّأن ّنواحل ّماّعندما :

ّصلد ّفسوف ّالسياسي؟... ّالصراع ّباحلياة.ّادلتعلقةّادلشاكلّمنّالعديدّعلىّمنوّىو كانّّ

ّالسياسيّىوّالصراعّاجلارمّمنّاألندلس"ّلعليّ"ىاتفالروايةّّيفّالسياسّالذيّوجدّالصراع

ّّوّأسلحةّشكلّيف ّالقوةادلعركة، ّو ّاإلعالم، ّقال. ّالصراعّأنDuvergerّّدوفرجرّكما

ّمت ّواالسًتاتيجيةّمكافحةّومها فئتُت،ّيفّحتديدىاّالسياسي ّأسلحةّ.السياسيةّاألسلحة

ّالثروةّتشملّادلعركة ّادلنصب)ّالعنف، ّمباّاالسًتاتيجيةّ.اإلعالمّووسائلّوالتنظيم( ّالسياسية

ّصراعّوالنضالّ،ّالسياسيةّاألسلحةّانتشارّأوّتركيزّذلكّيف ّداخلّ،ّخفيّادلفتوح، ّصراع

ّالسيطرةّ،ّالنظام ٔ.والتمويوّ،ّمركزيةّأوّكتلتُتّمنّواسًتاتيجيةّ،ّالنظامّعلىّصراع
 ىذا 

 ّالصراعّالسياسيّيفّروايةّ"ىاتفّمنّاألندلس"ّلعليّاجلارمثالثةّ عن الباحثة ستحلل الباب

ّ.هّالروايةىذ عن الضوء الباحثة ستلقيّذلك، قبل لكنىذهّالرواية.ّ يفّتتضمن كانت اليت

                                                           
1
 Maurice  Duverger, Sosiologi Politik. ( Jakarta,  PT Raja Grafindo Persada,1996) hal  276 
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 و المؤلفعن رواية  عامة لمحة -1

ّوتاريخ،ّىاتفّمنّاألندلسالروايةّّثقافةّللمؤلفّالتارخييةّاالجتماعيةّاخللفيةّتشمل

ّذلاّاألندلسّمنّىاتفّرواية .للمؤلفّاألدبيةّواخلصائصّادلؤلف،ّلاعمأّوّادلؤلف،ّحياة

ّاألحداث ّالقيادةّنظامّبسببّاألندلسّيفّاإلسالميةّاحلضارةّاهنيارّوىيّالتارخيية،ّخلفية

ّمنّوكاتبّوشاعرّكاتبّاجلارمّالفتاحّعبدّبنّصاحلّبنّعليّىوّاجلرميّعليّ.األوليغارشية

ّالثانويةّدراستوّوأهنىّ،ّوالكتابةّالقراءةّيفّتعليموّ،ّبدأمصرّيفّالرشيدّمبدينةّّٔٛٛٔمواليد

ّودفعوّعشيًقاّوأصبحّالفقرّإذلّعادّمثّدراستوّإلكمالّإصللًتاّإذلّذىبّذلكّبعدّ.القاىرةّيف

ّبالدهّيفّوخيدمّسللًصاّيكونّأنّإذل ّوبقيّ،ّالعلومّدارّيفّوأستاذاًّّالعربية،ّللغةّرئيساًّّعُت،

ّمنّالعديدّيفّوشاركّالعربيةّاللغةّأكاددييةّيفّكعضوّانتخابوّمتّكماّّ.ّٕٜٗٔعامّحىتّفيها

ّحصلّالعلميةّادلؤدترات ّوسيطرةّّٜٜٔٔعامّالنيلّهنرّأمرّمنهاّجوائزّعلىّوالثقافية،

ّّٜٚٗٔعامّلبنانّمنّاألرزّووسامّّٖٜٙٔعامّالعراقيُتّالرافدين ّقصَتّبوقتّذلكّوبعد.

ٕ.قلبيةّنوبةّبسببّّٜٜٗٔعامّاجلارمّعليّتويف
ّأهناّىيّاجلرميّعليّروايةّلكلّادلميزةّالسمة 

                                                           
2
 Rachmatullah, Kritik atas Monarki Islam, (Cirebon, Nusa Litera Inspirasi, 2019) hal 13 
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ٖ.واألندلسّوالسياسةّوالعروبةّالنضالّبقيمّغنية
ّمنّكثَتّهباّيهتمّاليتّاللغةّليستّىذه  

ّاحلكومةّجتاهّالنقديّالتفكَتّوروحّاألفكارّروحّتثَتّالرواياتّمنّولكنّشاملة،ّأوّالناس

ّالكتابة.ّخاللّمن

ّيفّوخاصةّاألندلس،ّيفّوقعتّاليتّاألحداثّقصةّاألندلسّمنّىاتفّروايةّحتكي

ّقصة ّأوروبا.ّيفّاإلسالمّدورّعنّقرطبة، ّالروايةّىذهّيفّادلوجودةّالشخصياتّإسبانيا،

ّمعروفّشاعرّزيدونّابنّتاريخّ،ّيفادلستكفيّبنتّوالدةّوّزيدونّابنّشعراءّسوىّليست

ّيفّوزارتُتّصاحبّبأنوّومعروفّقريشّأحفادّأحدّسلزومّنسلّمنّوىوّاألندلسّيف

ٗملكية.ّأمَتةّوالوالدةّاحلكومة
ّوىمّاألمويُتّأحفادّيقودىاّاليتّقرطبةّعنّحتكيّالروايةّيف 

ّيف(جهورّبنّحازمّأبو)ّاجلهوريةّبٍت ّبقيادتوّجهورّابنّمعّاشتهرّالذيّحازم،ّأبوّقيادةّ،

ّكانّجحوة،ّابنّزمنّيفّ.ادللكيّالنظامّيفّشائًعاّيزالّالّحكومتوّنظامّكانّاألوليغارشية،

ّأنفسهمّإثراءّيفّمنشغلُتّوكانواّالناسّرفاىيةّجيهلونّالفاسدينّالدولةّمسؤورلّمنّالعديد

ّوادلواقفّبالثروة ّيشعرّىذهّقرطبةّشعبّحيبّالّأخرى،ّناحيةّمن. ّبادلعاناةّالناسّالقيادة.

                                                           
ٖ
ّٕٔ(ّصٜٚٙٔادلصرية،ّّ)القاىرة،ّهنضةّ-عصره وىياتو وشعره-الجارم الشاعرأمحدّالشيب،ّ 

ّ
4
 Philip K. Hitti, History Of the Arabs: From the Earliest Time of the Present, (NewYork, 

Palgrave macmilan, 2002), hal 712 
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ّورفاىيةّسالمةّتضمنّثورةّىوّحيتاجونوّماّأنّحُتّيفّجهر،ّابنّتبناىاّاليتّالسياساتّيف

ّاألندلسّيفّالقائمّالسياسيّالنظامّيفّأنوّاليتيمّالبدريّيرىّلذلك،ّ.قرطبةّشعبّوأمن

ّأجلّمنّالقتالّيفّواحلكومةّادلسؤولُتّبُتّالسياسيةّالدسائسّفإنّ،ّواضحّنظامّلديوّليس

٘هبا.ّاإلطاحةّالسهلّمنّالسلطة
 ّ

ّادلثَتةّاألندلسّمنّىاتفّروايةّوراءّالبحث،ّذلذاّاجلوىريةّاألسبابّمنّأكثرّىناك

ّقصةّحتكيّالّالروايةّىذهّأنّاألولّوىيّوالسياسة،ّوالتاريخّبالرومانسيةّوادلتعلقةّلالىتمام

ّبُتّشهَتةّقصةّوىوّزيدونّابنّالشهَتّالشاعرّمعّادلستقفىّبنتّوالدةّبُتّاحلب

ّيفّالقوةّسياساتّأجلّمنّالصراعّعنّالتعبَتّحتاولّالروايةّىذهّ،ّولكناإلسبانيةّالرومانسية

ّوالثاينقرطبة ّالرأمساليةّعادلّبُتّصراعّ،ّقرطبةّحكومةّمؤامراتّبُتّمواقفّمعركةّىناكّ،.

ّالذينّادلنكوبُتّاألشخاصّباعتبارىمّادلثقفُتّمعّسلطتهاّعلىّاحلفاظّإذلّيسعىّالذي

ّقرطبةّإذلّإشبيليةّغزوّ،والثالثّ.ادلسيحيُتّأيديّيفّاإلسالميةّاحلضارةّاهنيارّيفّتسببوا

ّابنّعهدّخاللّاإلسبانيةّاذلجماتّالستباقّالعربيةّاألمةّاسًتاتيجيةّأشكالّمنّكشكل

ّيفّوحكومتوّلشعبوّتقدمّنظامّأنوّيعتقدّنظامّىوّادللكيّالنظامّرابعاً،ّ.للعربّوكبديلّجهر

ّ.البالد
                                                           

5
 Badri Yatim, Sejarah Peradaban Islam Dirasah Islamiyah II, (Jakarta, Rajawali Press, 

2009) 
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ّاحلياةّمشاكلّلعرضّلكتابّاألدبيةّاألعمالّمنّكواحدّالروايةّولدتّوىكذا،

ّسياقّيفّ.ورلتمعوّالكاتبّمنهاّيعاينّاليتّالفرديةّأوّاالجتماعيةّادلشاكلّسواءّاالجتماعية،

ّغالًباّاخليالّوعادلّالواقعّبُتّتشابوّىناكّيكونّماّأحيانًاّاألندلسّمنّىاتفّروايةّزلتويات

ّضمنياًّّيعكسّاألندلسّمنّىاتفّروايةّوجودّإنّ.خياذلمّجملردّتولدّلنّاألدبيةّاألعمالّألن

ّانتقدّ.وفاروقّّٔفؤادّملكّأيّادللكي،ّالعصرّيفّادلصريّاحلكوميّللنظامّانتقاداًّّيوضحّأو

ّادلصري،ّاجملتمعّحيبذّوالّوفاسًداّطغيانًاّكانّالذئّّفؤادّحكومةّزعيمّحكومةّاجلارمّعلي

ّ.والقانونّوالثقافةّالسياسةّىيّاجلارمّعليّأظهرىاّاليتّالسياسيةّاجلوانبّوكانت

 الصراع السياسي في رواية "ىاتف من األندلس" لعلي الجارمدوافع  -2

ّبالطبعّاجتماعيةّكمخلوقاتّالبشر ّباإلضافة والصراعات،ّادلشاكلّمنّيهربونّالّ

ّعناصرّإذلّتستندّاليتّادلنظماتّمنّسلتلفةّرلموعاتّفيهاّتوجدّاألشخاصّمنّرلموعةّإذل

ّيفّمتكررةّسياسيةّصراعاتّيفّالفعالةّغَتّالعديدةّالسياسيةّالعناصرّتتسبب .سياسية

ّسواء ّالسياسيّالصراعّىذاّحيدثّ.قوةّأوّمنصبّعلىّللحصولّذلكّكانّاحلكومة،

ّىذاّاألحيان،ّبعضّيفّاجملتمعّتفيدّالّتعسفيةّإجراءاتّاحلكوميونّادلسؤولونّيتخذّعندما

ّعادة ّمنّعليهاّاحلصولّمتّاليتّالنتائجّفإنّالتحليل،ّعلىّبناءًّ .جتنبوّديكنّالّدتردّإذلّحالة



 

32 
 

ّأسلحةّشكلّيفّسياسيةّصراعاتّأيّحتدث،ّسياسيةّصراعاتّشكلّيفّىيّالدراسةّىذه

ّ.إعالمّوسائلّوقوة،ّثروةّ،

 

 

 السياسي الصراعالمعركة  سلحةاأل دور 2.1

ّيقول ّكما ّالسياسي ّّالصراع ّمتّالصراعّأنوDuvergerّدوفرجر ّيفّحتديدىاّالسياسي

وكانتّاألصلحاتّذلاّدورّالّيتجزءّّٙ.السياسيةّاألسلحةّواالسًتاتيجيةّمكافحةّومها فئتُت،

ّ ّمهم ّدور ّأىي ّالسياسي ّحدثّمثلالصراع ّيفّيفّما ّىشامّبنّاحلكمّعهدّأواخرّاألندلس

ّوالرببرّمنّسكاهناّبُتّمورورّيفّداخليةّفتنةّحدثت ّبُتّالصراعّلتشملّتطورتّوقدّالعرب

ّّٚبينهما.ّناريةّمعركةّأثارّوىذاّوالربانسّالبًتّوبُتّوادلوارلّالعرب

ّواألسلحةّالتقليديةّاألسلحةّوىيّ،ّفئاتّأربعّإذلّالواقعّيفّاألسلحةّوتنقسم

ّاألسلحةالبيولوجيةّواألسلحةّالكيميائيةّواألسلحةّالتكنولوجية ّيفّتستخدمّكانتّاليتّ،

                                                           
6
 Maurice  Duverger,ّ Sosiologi Politik.( Jakarta,  PT Raja Grafindo Persada,1996) hal 276 

 
ٚ
 ّّ ّحسُت، ّفضل  عصر نهاية حتى اإلسالمي الفتح االندلسية من مورور لمدينة السياسي التاريخعباس

ّٕٖٕ(ّصّّٕٛٔٓ،ّ)ّمساوة،ّجامعةّادلثٌت،ّّالطوائف
ّ
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ّسلصصةّوىيّوالسيوف،ّالسهامّمثلّالتقليديةّاألسلحةّتستخدمّتزالّالّالقدديةّالعصور

ّكماّللمسلمُت ّبِالرَّْميِّّوسلمّعليوّاهللّصلىّالرسولّقالّلتعلمها َّعَلْيُكْم َّفِإنَُّو ٌرّ، َخي ْ

ّٛ.َلِعِبُكمّْ

ّيفّّّاحلربّيفّجسديّعنفّشكلّيفّاألسلحةّحتدثّماّغالًبا ّحدث ّ كما

ّاخلالفّمنّفًتةّادلسلمونّدخلّالفًتةّىذهّخاللّٙٛٓٔ-ّٖٔٓٔالفًتةّيفّاألندلس

ّالداخلي ّيطلبونّيفّأطرافّفهناكّأىلية،ّحربّىناكّكانتّإذاّأنوّادلفارقاتّومن. ّالنزاع

ّالفوضىّالضعفّنقاطّانظرّ.ادلسيحيُتّادللوكّمنّادلساعدة ّالوضعّأصابتّاليتّو

ّبدأّألولّلإلسالم،ّالسياسي ٜ.اذلجومّمبادرةّاختاذّيفّالفًتةّىذهّيفّادلسيحيونّمرة
رأتّّ 

ّ ّأنو ّلقدّّّاألسلحةّدورالباحثة ّالبيان ّتقدم ّكما ّالسياسي ّالصراع ّيف ّيف ّموجودة روايةّكانت

ّأسلحة ّحيث ّمن ّاألندلس ّمن ّاآلّّجسديّعنفّشكلّعلىّىاتف ّالنص ّيف ّيت:كما

 علينا يُدلُّون إهنمّ.الرببر أحب ال فإين بربري، أو قوطيّّ أصل إذل ديت ما كل عن وابتعدي"

                                                           
ٛ
 ّّ ّاْلَمِلكِّروى َّعْبِد َّعْن ،ّ َّعَوانََة ّأَبُو ّنا :ّ َّقاَل ,ّ ّمَحَّاٍد ّْبُن ّحَيَِْت ّنا :ّ ّقَاَل ,ّ ّاجلَْْوَىِريُّ ّاللَّْيِث ّْبُن ْبِنَّّحامِتُ

ّ،َّعْنُّمْصَعِبّْبِنَّسْعٍدّ،َّعْنّأَبِيوُِّّعَمَْتٍّ
ّ

9
 Sulthon Mas’ud, Sejarah Peradaban Islam Di Spanyol Dan Pengaruhnya Di Eropa,ّ

(Surabaya, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2014) hal 123 
 



 

23 
 

 العزيز عبد ابنو من أو نصَت بن موسى من ىو وأين .ىذا طارقهم أحب ال وأنا زياد، بن بطارق

ّٓٔ"الرببر؟ قتلو الذي

ّقتلّجرديةّضحيةّكانّالذيّاخلليفةّضدّاذلمجيةّالقسوةّأنّأعالهّالتعبَتّيفّيظهر

ّوىذاّشيءّأيّفعلّيستطيعونّالّوالناس القتلّيفّتسببّالذيّالسابقّاالنتقامّإذلّاستند

 قتلو الذي العزيز عبد ابنو من أو نصَت بن موسى من ىو وأين"ّّ تذكرّاليتّالكلماتّيفّيظهر

ّالرببر ّبلّاحلدّىذاّعندّتنميةّشكلّيفّاجلسديّالعنفّيتوقفّالّ،ّأخرىّأوقاتّيف؟"

ّالتارل:ّالنصّيفّكماّ،ّآخرّوقتّحىتّسيستمر

 اخلليفة على الدائرة فدارت اجملاىدين، صفوف أول يف غالب وكان لقتاذلم، ادلستعُت فخرج..."

ّٔٔ....حفص، أيب ابن غالب معو وقتل فقتل

دوا تقدديو، على قرطبة أىل من ادلأل اجتمع وزيره، ومقَتل ىشام خلع بعد  دل ما خصالو من وعدَّ
 "ٕٔ،...أحد فيو خيتلف

 

                                                           
ٔٓ

ّٕٙصّادلرجعّالسابق،ّ،عليّاجلارمّ 
ّ

ٔٔ
ّٔٙ،ّصّونفسادلرجعّ 

ّ
ٕٔ

ّٓٚ،ّصّنفسوادلرجعّ 
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ّاجلماعاتّترتكبهاّاليتّالقتلّعملياتّشكلّيفّاجلسديّالعنفّأعالهّالنصّيوضح

ّيفّضدّادلتمردة ّجًداّشائًعاّالقتلّمثلّاجلسديّالعنفّيكونّالزمنّمنّمعينةّفًتةّاحلكومة،

ّماّبلدّيفّالسياسيّالصراعّيف ّجلرديةّالرئيسيّادلدرجّالسياسيّالصراعّيصبحّاحلالةّىذهّيف.

ّيفّإندونيسياّيفّحدثّكماّاحلكوميةّادلناصبّأوّالسلطةّعلىّللصراعّحكومةّيفّقتل

ّواحلزبّاجليشّبُتّزلجوبّلكنوّشرساّصراعاّكانّّالستينياتّيفّالسياسيةّالتنميةّعصر

ّوّّ(PKI)ّاالندونيسيّالشيوعي ّاجليش ّبُت ّالقوى ّميزان ّدور ّلعب ّمن ّبرباعة ّدتكنوا الذين

PKIّ(ّ ّسبتمرب ّمن ّالثالثُت ّحركة ّاندالع ّكانت ّالفوضى ّالتمردّّ(GESTAPUهناية ّأثار شلا

ّالوقت. ّذلك ّيف ّاإلندونيسي ّالسياسي ّالنظام ٖٔوغَت
ّأنّتفسَتّديكنناّاحلادثةّىذهّمن 

ّّديكنّالّنزاًعاّيثَتّالسياسيّالصراع ّالروايةّىذهّيفّاجلسديّالعنفّمنّنوعانّىناكّوجتنبو،

ّّالقتلّومها ّوالتعذيبّذكرّكماّالقتلوالتعذيب. ّالنصّيفّكماّالروايةّىذهّيفّالواردّسابقا

14ّ"...وآالم عنت من القى وما سجنو قصة حول طويال احلديث ودار"ّالتارل:

                                                           
13

 Cholisin, Militer dan gerakan Pro-Demokrasi Indonesia: Study Analisis Respon Militer 

terhadap gerakan Pro-Demokrasi di Indonesia, (Yogyakarta, Tiara Wacana Yogya, 2002), hal 40 
 

ٔٗ
ّٖٖٔ،ّصّّادلرجعّالسابق،ّ،عليّاجلارمّ 

ّ
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ّشكلّيفّأسلحةّأيضاّىناكّكائناتّشكلّيفّاألسلحةّجانبّإذلّالسياسةّيف

ّيصبحالسياسيّللصراعّادلسببةّالعواملّيفّاألسلحةّأحدّأيضاّيصبحّوىذاّ،ّالفكرّذكاء ،ّ

ّ)ّألفريدّقالّكماّسياسيةّدلسألةّمستوطًناّىذاّالتفكَتّذكاء ّفيماّ(Alfre Apslerأبسلر

ّالسلطةّجيعلّأنّديكنّماّىوّالسياسيُتّالفاعلُتّسلوكّوأمناطّعقليةّبسياسةّيتعلق

يفّالصراعّالسياسيّّّاألسلحةّدوررأتّالباحثةّأنوّّ٘ٔ.القرارّصنعّطريقةّمنّتتطورّالسياسية

ّ ّيف ّموجودة ّكانت ّلقد ّالبيان ّتقدم ّأسلحةكما ّحيث ّمن ّاألندلس ّمن ّىاتف ّعلىّرواية

ّ كماّيفّالنصّاآليت:ّالفكرّذكاءّشكل

 وجدتّلقد :جديدة مكيدة مبقدم ترحب كأهنا ذراعيها دتدّّ وىي قالت مث عائشة فأطرقت"

 ابن إذل اجتهتّمث .أدبّر أن وأستطيع أرى، أن أستطيع اآلن !اللغز مفتاح على وقفت لقدّ!الرأي

ّغًدا؟ دارك إذل زيدون ابن تدعو أن أتستطيع :سائلة ادلكري

 .بيننا الصداقة لتوثق زياريت من يكثر اآلن وىو يسَت، سهل ىذا -

 .ُخالنو من حيب من معو وادع للعشاء، غًدا ادعو .حسن -

 مث؟ -

  ليتحققّمستخفًيا، دارك يف غًدا يزورك أن إليو وتطلب جهور، ابن إذل اآلن تذىب مث

                                                           
15

 Alfred Apsler, Introduction To Social Science (second edition), (New york, Random 

house, 1975) hal 445 
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 .لعهده ونكثو عليو زيدون ابن خروج من -

 ٙٔ"مث...ّاخل. -

ّ
ّبوضعّالروايةّيفّالشخصياتّتقومّحيثّ،ّاخلطةّفكرةّأعالهّالنصّيناقش

ّ:التارلّالنصّيعززهّأعالهّفالنصّ،ّفحسبّذلكّليس السياسي،ّالصراعّإلثارةّاسًتاتيجية

 األفعى، لعاب من مسٍّا أوحى ىو سالًحا ذكائهم من اختذوا فقد اإلنسان بٍت من الكثَت أما"...

 واحليوان الناس على بو ووثبوا فيو، وافتنُّوا السالح، ىذا جّردوا وقد الليث، ناب من وأمضىفتًكا

ّٚٔ"وجنون، محق يف مجيًعا

ّ ّاألشخاص ّمعظم ّأن ّأعاله ّالنص ّاألشياءّيوضح ّيستخدمون ّال ّبالذكاء ادلوىوبُت

ّالذاتية. ّمصاحلهم ّأو ّرغباهتم ّإلرضاء ّذلك ّويتم ّالسلبية، ّاألشياء ّإذل ّدييلون ّبل ّّاإلجيابية،

ّقال ّّاعتدالّكما ّأن ّكتاباتو ّيف ّابوزينة ّاألشياءّمازن ّرؤية ّيف ّالتشاؤم ّىو ّالسليب التفكَت

ّحيول ّالذي ّالوىم ّىو ّو ّادلواقف، ّتقييم ّيف ّوأيضاّّوادلبالغة ّهبا ّشك ّال ّحقيقة ّإذل الالشيء

                                                           
ّٕٜعليّاجلارم،ّادلرجعّالسابق،ّصّّ ٙٔ

ّ
ّٕٓٔ،ّصّادلرجعّنفسوّ ٚٔ

ّ
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ّالسلبيةّ ّاألفكار ّقوة ّتزداد ّموقف، ّكل ّويف ّمكان ّكل ّيف ّجتتاحنا ّاليت ّالسلبية ّاألفكار ىي

األفكارّالسلبيةّوالكلماتّوالسلوكّالسليبّيؤديّ،ّعندماّنفقدّثقتناّبنفسناّوثقتناّباآلخرين

تفكرّبسلبية،ّيتمّإفرازّبعضّالسمومّعندماّّإذلّعدمّالسعادةّوادلزاجّالسيئّواألفعالّالسلبية

ّوالسلبية ّالرضا ّوعدم ّبالكآبة ّالشعور ّيزيد ّشلا ّالفشلّّبالدم ّإذل ّلك ّذل ّيؤدي وبالتارل

 ٛٔ.واإلحباطّوخيبةّاألمل

ّ

 السياسي الصراع في والسلطة الثروة دور 2.2

ّّلث َّْرَوةا ّوالناسىي ّادلال ّمن ّالكثَت ّاالقتصادّالث َّْرَوة، ّللتمّىيّىف ّالقابلُة لكّاألمواُل

ّالَكّمي ّواحملدودُة ّوالتقومي، ّالدولة والثروة ، ّيف ّادلنتجة ّالقوى ّرلموعُة ّالسلطةّأمأّٜ.القومية:

ّماّشخصّيستطيعّخالذلاّمنّاليتّالوسيلةّفهيّالقوة،ّاشكالّمنّشكلّالواسعّىيّمبعناىا

ّآخرّشخصّسلوكّعلىّيؤثرّأن ّادلتباينةّالوسائلّبسببّالسلطة،ّعنّتتميزّالقوةّأنّإال.

                                                           

ّٔٛ
ّاّ  ّ ّابوزينة، ّمازن لتفكير اإليجبي والسلبي وعالقتو بالجمود الذىني لدى طلبة جامعة الناح اعتدال

ّٚ(ّصّٖٕٔٓ،ّ)القدس،ّجامعةّالقدس،ّبعض المتغيراتالوطنية في ضوء 
ّ

ٜٔ
ّمعجمّعريبّعريبّ-يفّمعجمّادلعاينّاجلامعّ الثروة معٌتّ 

ّ



 

22 
 

ّالتأثَتّعلىّالقدرةّأهناّعلىّتعريفهاّديكنّفبينماّالطاعةّأوّاإلذعانّيتحققّخالذلاّمنّاليت

ّحتققّالقوةّإنّبذلكّالقيامّيفّاحلقّاهناّعلىّفهمهاّديكنّالسلطةّفإنّاآلخرين،ّسلوكّعلى

ّأوّأوّالضغطّأوّاإلقناعّعلىّالقدرةّخاللّمنّاإلذعان ّأماّالعنف،ّأوّاإلكراهّالتهديد

ّالتزامّخاللّمنّاإلذعانّوحيدثّمفهوم،ّوّمدركّ(احلكمّيفّاحلق)ّعلىّتعتمدّفهيّالسلطة

ّحولّالسياسيُتّالفالسفةّاختالفّورغمّيطيع،ّبأنّاحملكومّقبلّمنّمعنويّوّاخالقی

ّوّاخالقيّطابعّذاتّاهناّعلىّاتفقواّذلكّمعّفاهنمّالسلطة،ّعليهاّترتكزّاليتّاألسس

ّّٕٓ.(تطاعّانّجيبّالسلطة)ّمعنوي

ّبدونّالسياسةّنرىّأنّديكنناّاليتّللسياسةّمرادفةّتكونّماّدائًماّوالثروةّالسلطة

ّأنّىوّعليوّالتأكيدّجيبّواحدّشيءّىناكّولكنّ،ّاألخالقّبدونّالدينّمثلّالسلطة

ّّمفهوم ّتكونّماّدائًماّفالسلطةّ،ّالسياسيةّالعلومّيفّالوحيدّادلفهومّليسّوالثروةالسلطة

ّحكومةّأوّمجاعةّأوّفرداّيكونّأنّديكنّالسلطةّصاحبّيفّ،ّالبشرّبُتّالعالقةّمسألة

ّرلموعاتّأوّأفراداّالسلطةّىدفّيكونّأنّديكن ّالثروة. ّيتجزأّّوكانت ّال ّدور ّذلا والسلطة

ّالسياسي ّالصراع ّإليليّكماّّمع ّوعثمانّّ(Elly M. Setiadi)ّسيتياديّذكر ّكوليبّو
                                                           

ٕٓ
 ّ ّالنائب، ّاذلادي ّعبد ّكردستان،ّ مفهوم السلطة وشرعيتها : اشكالية المعنى والداللة،احسان (

ّ٘ٙ(ّصّٕٚٔٓ،ّالسليمانية جامعة

https://www.google.com/search?safe=strict&sxsrf=ALeKk00QDoT6s8oZgOMJu5vC5PtpeXpRTw:1595673340098&q=%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjhtPS0mujqAhX873MBHf9UCJUQkeECKAB6BAgjEDg
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(Usman Kolip)ّّمنّصغَتةّرلموعةّتسببهاّاليتّالرأسيةّالتعدديةّبسببّينشأّالصراعّأن

ّلديهمّليسّمعظمهمّأنّحُتّيفّكبَتةّوىيّ،ّوالسلطةّوالتعليمّالثروةّلديهمّالذينّالناس

ّلنموّخصبةّبذرةّىوّاجملتمعّيفّاالستقطابّىذاّوالتعليم،ّإنّوالسلطةّالثروةّإذلّيفتقرونّأو

ّرلموعةّىيمنتّإذاّوأعمقّعمًقاّيزدادّاألمرّىذاّيسببوّالذيّفالصراعّ،ّالسياسيّالصراع

ّواحدّوقتّيفّالثالثّالقوىّعلىّالناسّمنّصغَتة ّادلعيبةّالسلطةّتوزيعّفإنّ،ّجوىرهّيف.

ٕٔالسياسي.ّللصراعّالرئيسيّالسببّىو
 ّ

 ّّ ّدور ّأنو ّالباحثة ّالصراعّالثروةرأت ّيف ّيفّّالسياسيّوالسلطة ّموجودة ّكانت لقد

ّاآليت ّالنص ّكماّيف ّمنّاألندلس ّىاتف  رأى الرجل وإمنا .والدة يا رومان وال إغريق ال"ّ:رواية

 ليحكم مجاعة وراء واختبأ حلياتو، فاحتاط عروشهم، من تتدحرج قبلو باحلكم استبّدوا من رءوس

ّٕٕ".تبعتو أو حاكم اسم لو يكون أن غَت من

ّرلموعاتّعدةّتنازعهاّومسألةّللسياسةّىدفًاّتصبحّاليتّالسلطةّأعالهّالنصّيشرح

ّتصبحّألنّجتنبهاّديكنّوالّدائًما، ّقالتّكمااجملموعة،ّّّحياةّيفّمهًماّعامالًّّالسلطة
                                                           

21
 ّElly M. Setiadi & Usman Kolip, Pengantar Sosiologi Konflik, (Jakarta, Kencana, 2013) 

hal 61 
 

ٕٕ
 ٕٙ،ّصّّعليّاجلارم،ّادلرجعّالسابقّ 

ّ
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ّّميشيلّكَتسنت ّحولّالنزاعاتّتكونّأنّاحملتملّمنّ(Kirsten Michelle Keller)كيلر

ّالسيطرةّعلىّاألفرادّيتنافسّحيثّمنهاّمناصّالّحقيقةّالسلطةّعلىّالصراعاتّأوّالسلطة

ّادلنظماتّيفّوادلكانة ّحىتّ،ّهبذاّاالعًتاف. ّالتنظيميّالصراعّحولّادلناقشاتّأنّالبعض

ّٖٕ.أهناّمصدرّزلتملةّعلىّالسلطةّصراعاتّتذكرّوأسبابو

ّبالسلطةّدائًماّترتبطّاليتّالعناصرّأحدّأيًضاّالثروةّتعدّ،ّالسلطةّعنّالنظرّبصرف

ّالنصّيفّكماّ،ّبالعكسّوالعكسّمعهاّالثروةّستتماشىّوبالتأكيدّ،ّالسلطةّتوجدّحيثّ،

 القرطبيُت حبّّ وإن دىائو، وإذل قلمو وإذل رأيو إذل احلاجة أشد يف الدولة إن :لو فقلت"ّ:التارل

 أمسع فهل سبقوك، من عروش ىّزت اليت الثوارت دون وحيول الكلمة، دولتك حول سيجمع لو

ّٕٗ".وزيرًا اخًتتو أنك غًدا

ّإذادائًماّعليهاّالتنازعّيتمّمسائلّرلردّليستاّوالسلطةّالثروةّأنّسبقّماّيوضح ّمتّ،

ّالتنازعّيتمّأمرّمهاّوالسلطةّالثروةّأنّإذلّتشَتّالكلماتّىذهّفإنّأخرى،ّبطريقةّتفسَتىا

ّتوضحّلدعمّغالًباّعليو ّأساسيات"ّيفّ(Miriam Budiardjo)ّبوديارجوّمَتيامّالسياسة،

                                                           
23

Kirsten Michelle Keller, Power Conflict : Sturggles for  Intragoup Control and 

Dominance, (College Park,University of Maryland,ّ2009) hal 2 
 

ٕٗ
ّٕٛ،ّصّّعليّاجلارم،ّادلرجعّالسابق 
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ّالسياسيةّالعلوم ّالسياسةّعنّالنظرّبصرفّ،ّالسياسيّالدعمّأركانّأحدّباعتبارىاّالسلطة"

ّواالقتصاد ّىذاذلكّإذلّوماّ ّىرم،ّشكلّعلىّرلتمعّيفّوالثروةّالسلطةّأنّعلىّينصّ،

ّٕ٘اآلخر.ّعلىّمتفوقّأنوّأحدمهاّيثبتّاليتّوالثروةّالسلطةّأنّحقيقةّبسببّىذاّحيدث

 أن واتفق"ّالتارل:ّالنصّيفّكماّالروايةّىذهّيفّأيًضاّمناقشتهاّدتتّأعالهّالظاىرة

 ادلستعُت فخرج الرببر، من جيش يعاوهنما قاسم، وأخوه احلسٍتّمّحود بن عليّّ قرطبة على وثب

 معو وقتل فقتل اخلليفة على الدائرة فدارت اجملاىدين، صفوف أول يفّغالب وكان لقتاذلم،

 بثروة وتنعمان الثُّكل، لوعة تقاسيان عائشة وابنتو فلورندا زوجو وترك حفص،ّأيب ابن غالب

.مقيم وعزّمؤثلة
ّٕٙ

ّالذينّاألقلياتّبُتّغالًباّحتدثّالسلطةّعلىّالصراعاتّأنّأعالهّالنصّيوضح

ّبُتّصراعاتّإلحداثّاحلكومةّيفّموقفهمّدعمّعلىّاألغلبيةّجيربونّمتفوقونّأهنمّيشعرون

ّاألستاذّأيضاّبذلكّصرح .الناس ّدكتور. ّّيفّحسنّعبداهللّأزىر. ّتتمتعّالواقع،ّيفكتاباتو،

ّصحيح،ّوالعكسّدولةّىيّالعدوانيةّفإنّعدوانيُت،ّالسكانّكانّإذاّسكاهناّبطبيعةّالدولة

                                                           
25

 Miriam Budiardjo,  Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 

1972) hal 36 
 

ٕٙ
ّٔٙ،ّصّّعليّاجلارم،ّادلرجعّالسابقّ 
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ّعلىّاحلصولّأساسّعلىّوالسلطةّالقوةّعنّللبحثّموقفّلديوّسيكونّ،ّعدواينّبلدّيف

ّٕٚمهامجتها.ّقبلّاحلياةّمهامجةّمفهومّلديوّىذاّمثلّللشعب،ّبلدّكرديةّوحياةّالسالم

 السياسي في الصراع اإلعالم وسائل 2.3

 وىو " والعالم، والعليم وجل، عز اهلل صفات من "علم" اللغوية مادتو من اإلعالم

 عرفو الشيء وعلم العلم، حقيقية لو حصلت :الرجل علما علم أيضا وجاء" العليم اخلالق

ّعلم مادة العرب، لسان)ّعليو أطلعو وباألمر األمر واعلمو ويتقينو،  تزداد اإلعالم أمهية ولعل(

 من الدورل الصراع حدة وزيادة ناحية، من والتكنولوجي العلمي بالتطور الدورل االىتمام بتزايد

 التقدم وبفضل القضايا، من كثَت إقرار يف العام الرأي دور بروز بعد خاصة أخرى، ناحية

 واختلف ، الدول يف األول االىتمام مركز اإلعالم أصبح اإلعالم لوسائل اذلائل التكنولوجي

 وادلوضوعي احلر النقل "ىو اإلعالم أن على الكثَتون أمجع ولكن لو، مفهوم حتديد يف الكثَتون

ّّٕٛ".اإلعالم وسائل بإحدى وادلعلومات لألخبار

                                                           
ٕٚ

 ّّ ّ ّحسن، ّعبداهلل عام إستراتجية توظيف القوة الذكية في السياسية الخارجية األمركية بعد أزىار
ّّّٙ٘(ّصٕٚٔٓ)رللةّتركيتّللعلمّالسياساة،2002ّ

ّ
ٕٛ

ّٜ(ّصّٕٔٓٓ،ّالقادسية مكتبة غزة،)ّ،تحدياتو و تجاربو الفلسطيني اإلعالم، حسُت شنب أبو 
ّ
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ّ ّالصراعّوسائلوكانت ّمع ّاليتجزأ ّدور ّذلا ّيفّالسياسيّاإلعالم ّحدث ّما ّمثل

ّالنجاحّدرجةّللشباب،ّالسياسيةّالتنشئةّيفّدورًاّيلعبّاإلعالمّفهمّتبٌتّحيثّفلسطُت

ّواجملتمعّنفسهاّالشبابيةّالثقافةّمستوىّحتددّالدورّىذاّوطبيعةّآلخر،ّرلتمعّمنّختتلف

 حيث ،واالستقاللّبالدديقراطيةّودتتعهمّاإلعالمّوحريةّاحلضاريّالتطورّوكذلكّعامّبشكل

 فوسائل السياسية، ادلعرفة وبُت اجلماىَتي االتصال لوسائل الضخم التطور بُت وثيق ارتباط وجد

 اإلعالم وسائل ولعل واالجتماعية، السياسية العملية إطار يف "ىاما "دورا تلعب اإلعالم

 مسئولية عاتقها على يلقى اليت العربية اإلعالمية الوسائل مناذج أحد إال ىي ما الفلسطينية

- الباحثة تعتقد كما -حيتاج األمر ىذا أن غَت للشباب السياسية التنشئة يف الفعالة ادلشاركة

 الدور بطبيعة اإلعالمية ادلؤسسات إدارة على القائمُت معرفة يف أمهها يتمثل خاصة صلاح لشروط

 بعض وبُت بينها والفرق ووسائلها، السياسية بالتنشئة احلقيقية ادلعرفة يتطلب والذي هبم ادلنوط

ّٜٕ.االجتماعية والتنشئة السياسية كالثقافة منها القريبة ادلصطلحات

ّّ ّالباحثة ّّوجودرأت ّمنّّوسائلدور ّىاتف ّرواية ّيف ّالسياسي ّالصراع ّيف اإلعالم

ّ ّاآليت: ّالنص ّكماّيف ّلعليّاجلرمي  أمس بالرسائل ذىبت أهنا شك حولو حيوم الّوشلا"األندلس

                                                           
ٕٜ

 للشباب السياسية التنشئة في المرئية و المسموعة المحلية اإلعالم وسائل دورىربيد،ّ أبو زلمد نيفُتّ 

ّٛ٘صّّ (ّٕٓٔٓبغزة،ّّ األزىر )غزة،ّجامعة،ّغزة قطاع في الفلسطيني
ّ



 

23 
 

 عنيف رجل جهور ابن إن .اجلسام والكوارث الُقزام،ّادلوت فيو هبا سطر وكل جهور، ابن إذل

ّٖٓ."!األدب هلل ولعن احلب، هلل لعن .اللمم عن يتجاوزّوال شبهة، عن يُغضى ال جبار،

ّلكنّ،ّالسياسيّالصراعّمؤيديّأحدّىوّادلعلومايتّاإلعالمّأنّأعالهّالنصّيظهر

ّقبلّرسالةّشكلّيفّتزالّالّواليتّادلاضيّيفّاإلعالميّاإلعالمّحالةّيوضحّأعالهّالنص

ّيفّ(Aloysiusألويسيوس)ّقالّكما،ّّاليومّىيّكماّاإللكًتونيةّاإلعالمّوسائطّاكتشاف

ّالتكنولوجيا ّيفّاجلديدةّوالوسائطّالقدديةّالوسائطّبُتّاالنقسامّجيعلّماّأيًضاّىيّكتاباتو

ّتشَتّعادل ّالتكنولوجياّعلىّالقائمةّاالتصالّوسائطّإذلّالقدديةّالوسائطّاالتصاالت،

ّبينماّإذلّوماّواجملالتّواإلذاعةّوالتلفزيونّوالصحفّالرسائلّمثلّ،ّالقددية ّتشَتّذلك،

ّاإلنًتنتّمثلّالكمبيوترّعلىّالقائمةّاالتصاالتّتكنولوجياّعملّإذلّاجلديدةّالوسائط

ّٖٔ.احملمولةّواذلواتفّالفيديوّوألعاب

ّمعلوماتوّأحدّأيًضاّالشعرّأصبحّللمعلومات،ّكوسيلةّالرسالةّعنّالنظرّوبصرف

ّخاصاّانطباعاّسيعطيّكتابةّشكلّيفّالتواصلالعرب،ّّوخاصةّالقدديةّالعصورّيفّاإلعالمية

                                                           
ٖٓ

ّٜٙ،ّصّّعليّاجلارم،ّادلرجعّالسابقّ 
ّ

31ّ Aloysius Ranggabumi Nuswantoro, Konservasi Media: Memori Kultural pada Media-

Media Lama, (yoygakarta, Universitas Gadjah Mada, 2015 ) hal 111 

 



 

23 
 

ّسيماّالّالعرب،ّبُتّعادةّحيدثّماّوىذاّاألدبية،ّاألعمالّيفّأثَتتّإذاّخاصةّللقارئ،

ّعملهاّخاللّمنّاحلكومةّعلىّالثناءّأوّوالتنديدّاحلكومة،ّيفّالسياسيةّادلؤامراتّجلذب

ّزلددّلغرض يعٌتّّإعالميةّوسيلةّيكونّأنّديكنّالذيّالشعرّعنّخلدونّابنّقالّكما.

 والّروي، الَوزن يف مّتفقة بأجزاء ادلفّصل واألوصاف،ّاالستعارةِّ على ادلبٍت البليغُّ الكالمُّ ىو الّشعر

 العرب أساليب على اجلَاري وبعده، قبلو عّما ومقصده غرِضو يف منها جزءٍّّكلّّ مستقلّّ

الشعريّيفّالصراعّّاإلعالمّمنّحيثّاإلعالمّوسائلرأتّالباحثةّأنوّدورّّٕٖ.بو ادلخصوصة

ّكماّيفّالنصّاآليت: ّكانتّموجدةّيفّروايةّىاتفّمنّاألندلسّلعليّاجلرمي ّالسياسيّلقد

 يًتكو ما إال األثر من نفسو يف تًتكا فال جهور ابن إذل والقصيدة الرسالة وتصل..."

ّٖٖ...األطالل يف لألطالل الشعر مناجاة أو اجلبال، يف النمال دبيب

 نال مث الصباح، بسماتّمن وأصفى الغمام، ماء من أطهر ِفردوسيٍّا ُعذريًا حبهما كان ولقد...ّ

 بذكره، وأشاد بفضلو، ونوهّلنفسو، واصطنعو مكانو، جهور ابن فأعلى منصبو، يف السعادة

                                                           
ٖٕ

ّٖٔ(ّصّٕٚٔٓ،ّ)اليمن،ّمؤسسةّاالمةّالعربية،ّوتقنياتوالشعر  أساسياتقحطان،ّ زلمودّّ 
ّ

ٖٖ
ّٖٓٔ،ّصّّعليّاجلارم،ّادلرجعّالسابقّ 

ّ
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 استكتبو ما وكثَتًا وبينهم، بينو ليسِفرّالطوائف ملوك إذل أنفذه ما وكثَتًا نظرائو، على وقدمو

ّٖٗ".األمثال ببالغتها ُتضرب اليت الرسائل

ّادلليئةّالكالميةّالكلماتّترصيفّيفّادلاىرّزيدونّابنّعنّأعالهّالنصّيشرح

ّيشرحّقرائوّعلىّبوّخاصاّانطباعاّيًتكّشلاّباألدب ّغَتّبشكلّأعالهّالنصّومستمعيو،

ّالوقت،ّذلكّيفّموجودةّكانتّاليتّوالسياسةّالشعريةّاإلعالمّوسائلّبُتّالعالقةّمباشر

ّىذهّيفّ،الدولةّتعاونّتأثَتّلوّآخرّطرفّإذلّطرفّمنّالكلماتّنقلّبطريقةّمرتبطّىذا

ّادلشهراويّزلمدّعصامّقالّكماّوالسياسة،ّالشعريّاإلعالمّبُتّعالقةّبالفعلّىناكّاحلالة

ّكلّيفّوكانّواالجتماعي،ّوالسياسيّالفكريّبالواقعّالسنُتّمرّعلىّالشعرّارتبطّلقد

ّقراءةّادلؤكدّمنّباتّحىتّبوعائها،ّويتشكلّتغَتاهتا،ّوجاريّاألحوال،ّىذهّيسايرّمراحلو

ّالنتاجاتّقراءةّخاللّمنّوالفكرية،ّواالجتماعيةّالسياسيةّوأوضاعهمّاجملتمعاتّواقع

ّواقعّمنّاأليديولوجيةّالتوجهاتّعلىّاحلكمّديكنّكماّالزمن،ّمنّاحلقبةّتلكّيفّالشعرية

ٖ٘.زلتمعّأيّيفّاألدبيةّالنخبةّعنّيصدرّالذيّالشعريّاخطاب
 

                                                           
ٖٗ

ّ٘ٚ،ّصّادلرجعّنفسوّ 
ٖ٘

ّٖ(ّصّٕٕٔٓوىران،ّّ،ّ)اجلزائر،ّجامعةالخطاب األدبي في الشعر الجاىليعصامّزلمدّادلشهراوي،ّّ 
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 الباب الخامس

 خاتمة

 الباحثة البحث، واستنبطت مشكلة على اإلجابة يتضمن األخري، الباب ىذا

 الرسالة ىذه كتابة مرور يف حصلت عليها اليت واالقرتاحات النتائج من موجزا استنباطا

 .العلمية

 النتائج - أ

عن  ستنتج الباحثةتالذي مت شرحو يف الباب الرابع ف نطالقا من التحليل السابقا

 دوافع الصراع أنواع تتقّسمرم " لعلي اجلارواية "ىاتف من األندلس يف السياسي الصراع دوافع

دور األسلحة يف   :أقسام ثالثة إىل رواية ىاتف من األندلس" لعلي اجلارم يف السياسي

الصراع السياسي و دور القوة يف الصراع السياسي و دور الوسائل اإلعلمى يف الصراع 

 قضايا سياسية انتقدىا علي اجلارم يف روايتو "ىاتف من األندلس"، ىي:و السياسي.

 .حكومةعون  يف اجملتمع ليس -

 .الصراع السياسي بني احلكومة وادلثقفني -

 .فقدان الروح القتالية للحكومة يف الدفاع عن البالد -
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العناصر السياسية اليت تدعم الصراع والصراعات السياسية اليت هتدف إىل االستيالء  -

 .على السلطة

 

 قتراحات اال - ب

 ىذا ختتم أن رأت ادلوضوع، ىذا مع الباحثة قضتها بقصرية ليست معايشة بعد

 : منها االقرتاحات من مبجموعة البحث

مناقشة ادلزيد عن االنتقادات  وأدهبا العربية اللغة قسم طلبة من جمموعة يتناول أن (1

يف جوانب خمتلفة واحلصول  األخرى األفكار إبراز بغيةاليت أشار إليها علي اجلارم 

 على ادلشورة مبا يف ذلك معىن احلياة متاما.

أن يهتم طلبة قسم اللغة العربية وأدهبا بالقضايا الرتبوية لبسياسية واإلدلام بنظرياهتا  (2

 .باإلضافة إىل القضايا اللغوية والبالغية واألدبية

دب على وجو اخلصوص يرجى تقدمي مكتبة جامعة رانيريي ومكتبة أكادميية األ (3

 التزويد الكامل بالكتب والنظريات األدبية
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