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كلمةالشكر

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

أمجعني اخلالئق مدبر السماواتواألرضني قيوم ربالعلني هلل احلمد
ابعثالرسلصلواتووسالموعليهمإىلادلكلفنيذلدايتهموبيانشرائعالدين،
ابلدالئلالقطيعةوواضحاتالربىنيأمحدهعلىمجيعنعمو،وأسئلادلزيدمن

فضلووكرامو.

وأشهدأنالإلوإالهللاالواحدالقهارالكرميالغفاروأشهدأنسيدان
دمحماعبدهورسولووحبيبووخليلو:أفضلادلخلوقنيادلكرمابلقرانالعزيزادلعجزة
ادلستمرةعلىتعاقبالسنني،وابلسننادلستنريةللمسرتشدين،ادلخصوصجبومع

 الدين،صلواتهللاوسالمو النبينيوادلرسلني،الكلمومساحة وعلىسائر عليو
وآلكلوسائرالصاحلني.

اإلنسانيةلعنوانأمابعد،فقدإنتهىالباحثيفكتابةىذهالرسالةحتتا
 لنجيبالكيالينالذيآمنالرجل"يفرواية " حتليلية)دراسة فبإذنو(وصفية ،

بوالعلوماداآلالةلكليةحثىذهالرسقدمالباوإعانتووقدرتووىدايتوعزوجل
جبامعةالرانريياإلسالميةاحلكومةمادةمنيفقسماللغةالعربيةوأدهبااإلنسانية

دبيةيفالعلوماأل S.Humادلوادالدراسيةادلقررةعلىالطلبةللحصولعلىشهادة
.واإلنسانية
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فنيالشكرلفضيلةادلشرميويفىذهالفرصةادلباركةيسرالباحثيفتقد
 ادلاجستريومها شريفالدين بوستامةالدكتوروالدكتور على،بيتمويلروسا

مساعتدمهاوإعطاءودفقأوقاهتمايفإشرافالباحثعلىإمتـــــــــــــامكتابةىذه
الرسالةإشرافاعظيما،وعسىهللاأنيباركهماوجيزمهاأبحسنأجزاءيفالدنيا

العربي اللغة مثإىلرئيسقسم واألخرة. وأدهبا فيو،ة ومجيعاألساتذواألساتذة
اآل كلية اإلنسادوعميد وبوالعلوم حماضرين و اجلامعة ومدير حماضراتانية

ساعدةكتابةىذهالرسالة.مجيعافيهادل

دعاينللنجاحقدنورزىرةودرماواناحملبوبنيوالوالديإىلكذلكالشكرو
و يرمحهما أن هللا لعل الثواب أحسن واآلجيزيهما الدنيا وأخرياخرةيف إىل. ،

ادلكرمنيا سعدونيألصدقاء الباحمهالذي ورجى الرسالة. إمتام رجاءيف ث
الرسالةم لتكونىذه لنفسيخاصانفعشديدا وأختمة عاما. ابلدعاءوللقرآء

عسىهللاأنجيزيكلمساعدينىذهالرسالة.
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 Penelitian ini berjudul Al-Insāniyah fii Riwāyah “Al-Rajul Al-Ladzi Āman” Li 

Najib Al-Kailāni (Dirāsah Washfiyah Tahliliyah). Permasalahan penting yang akan 

dikaji dalam penelitian ini adalah isi-isu humanisme yang terdapat dalam novel 

Melodi di Kaki Langit. Adapun metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini 

adalah Metode Deskripsi Analisis. Hasil yang didapatkan peneliti dari fenomena-

fenomena humanisme dalam novel ini adalah kebebasan hidup, kesetaraan dan 

keseimbangan hidup, persamaan hak, pemberantasan kemiskinan, pengakuan 

terhadap orang asing, saling toleransi, dan hidup dalam kebersamaan. 
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 الباب األول
 مقدمة
 

 خلفية البحث .أ 
 األديب أن يكون أنشأهسقط من السماء، ولكن يالعمل األديب ال  

مؤسسة اجتماعية اليت تجملتم.. العمل األديب ىو مستخددما ابو  ،مفهماو  ،مستمتعا
 1صورة للحياة. يلة ويقدموستستخدم لغة 

األدب ىو التعبري الراقي عن ادلشاعر اإلنسانّية اليت ذبول خباطر الكاتب،  
والتعبري عن أفكاره، وآرائو، وخربتو اإلنسانّية يف احلياة، وذلك من خالل الكتابة 
بعّدة أشكال، سواء أكانت كتابة نثريّة أو شعريّة، أو غريىا من أشكال التعبري يف 

دب ما ىو إاّل نتاج فكرّي يشّكل يف رلموعو احلضارة الفكريّة األدب؛ وإّن األ
 واللغوية ألّمة من األمم وىو انعكاس لثقافتها ورلتمعها.

صورة من اتجملتم. الذي يبحث كثريا يف عامل األدب ىي صورة اإلنسانية.  
ألجل ليس لو معنا إال  كل موجود .ور الوجودكاحملاإلنسانية ىي مفهوم اإلنسان  

ض. يف ت إذا ملليسا ذلا معن ءاشيأكل ألن اإلنسان خليفة يف ىذا العلم و . اإلنسان
 .سياق اىتمام اإلنسان

تغيريا من حيث تغري  نلتاريخ اإلنساين من زمن ادلاضي حىت اآلتغري ا 
قوة اإلنسانية اخنفضت خصوصا ، 02ولكن خالل القرن  اإلنسان مدى الزمان.

                                                           
 1 Sapardi Djoko Damono, Sosiologi Sastra, (Jakarta: Editum, 2009), hlm. 1 
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مهزق و ودس كرامة اإلنسانية . النازية قسوةو  ،والثانية ،بعد احلرب العادلية األوىل
 لإلنسان لإلحسان األكرب امنظر  اإلنسانية تإن كان .أصبحت ال قيمة ذلا عظمتها

0.ىؤالء السيئات ال حيدثسوف  يف العامل ةعام
 

إلنسانية اب تعلقت يتالمن الشعر أو الرواية  ةكثري مؤلفات أدبية   الباحث جدو  
حلبيب الرمحن  Ayat-Ayat Cintaرواية ك  اإلنسانية إحساسيقدر ان يبعث حىت 

أمهية اإلنسانية يف ىذه وىذه الرواية قد رفعت اإلنسان ان يهتم إىل  .الشريازي
 الظواىرو األدب بني لذلك يرتبط ارتباطا وثيقا احلياة، و كثريا من األمثلة األخرى. 

 .اإلنسانية
 عن األعمال االدابية الىت تتضمن الباحث أن يبحثسابق، أراد ال ببيانمن  

الرواية ىذه ىي  و الباحثبحثياإلنسانية. واألعمال األدابية الىت  الظواىرفيو 
الرواية، أن جنيب الكيالين يوصف  ىذه "الرجل الذي آمن" لنجيب الكيالين. يف

ليت وقعت حية ايصراع احلضارة اإلسالمية و ادلسعن فرق الغريب والشرقي صراحة، و 
والدليل  ة،ومطمئنة ولكن دون القناعة ديثياة احلحب نيعيش الغريب. أن ناآلحىت 

 .ومطمئنافيها قناعة  اوجدو الذين سافرون اىل الشرق و على ذلك، كثري من الغربيني 
يف ىذه الرواية، قصص الشبب إمسو إراين وىو الشخصية الرئيسية فيها وىو  

ببلد احلضارة ومنشأة اإلنسانية وىو إيطاليا، من نسب راىب ببلد الذي شهر 
واألخالقي يضي. فيو حقيقتا. وكان إراين اليطمئن يف إطاليا ويكتشف إىل الشرقي 

 بسبب سيئة الىت تق. فيو.

                                                           
 2 Bambang Sugiharto, Humanisme dan Humaniora: Relevansinya Bagi Pendidikan (Yogyakarta: 

Jalasutra, 2008), hlm. 211 
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يف الشرقي )ديب(، وجد إراين حياة سكينة، وىذه احلالة الىت رجاء دبنشئ  
 الظواىريب، وصف واضحا اإلنسانية يف الغريب ويلقي حقيقة يف الشرقي. يف د

 الظواىرب، وحرية احلياة، وغريىا. فطبعا أن اناإلنسانية، مثاال: إعًتاف لألج
. الزمان يف ىذا وجودهاندرا  اإلنسانية الذي وصف جنيب الكيالين يف تلك الرواية

بحث رواية "الرجل الذي آمن لنجيب اد الباحث أن يأر سابق فمن الشرح ال
 اإلنسانية. لظواىرابالكيالين" الذي يتعلق 

 
 مشكلة البحث .ب 

 الظواىرما ويركز الباحث يف ىذه مشكلة البحث إىل نقطة واحدة وىي  
 اإلنسانية الىت تتضمن يف الرواية الرجل الذي آمن؟

 
 أغراض البحث .ج 

دلعرفة  ويف ىذه الكتابة يريد الباحث أن يوضح أغراض من ىذا البحث وىي 
 اإلنسانية الىت تتضمن يف الرواية الرجل الذي آمن. الظواىر

 
 دراسة السابقة .د 

الرسالة الرجل الذي ىذه بحث عن وجدد الباحث ثالثة الرساالت الىت ي 
 آمن، وىي:
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الرواية "الرجل الذي آمن" لنجيب صورة احلب يف (، م 0216) سىت نورجّنة .1
صورة احلب وأنواعو وعواملو  وىي تبحث عن(، وصفية الكيالين )دراسة

وأثره يف رواية الرجل الذي آمن. وأما منهج البحث الذي استخدمتها 
 3الباحثة يف كتابة ىذه الرسالة فهو ادلنهج الوصفي.

الرواية "الرجل الذي آمن" م(، ما بعد احلداثة يف  0215دمحم رضى ) .0
الرواية، ومن ، وترتكز يف تطبيق نظرية ما بعد احلداثة يف لنجيب الكيالين

ادلنهج ادلستخدم فيها اعتمد الباحث منهج الوصف التحليلي وذلك 
( Antony Giddensالإلطالع على نظرية ما بعد احلداثة عندى أنطوين غدين )

النتائج الىت حصل عليها الباحث أن العناصر ما بعد حداثة على يد انطوين 
     4.الذي آمن"( موجودة يف رواية "الرجل Antony Giddensغدين )

(، بالغة التشبية يف الرواية "الرجل الذي آمن" م 0228مرعة الرمحن ) .3
لنجيب الكيالين )دراسة ربليلية اركان التشبية(، يف البحوث يتعامل م. 

خدام دعائم النهج التشبية يف رواية الرجل الذي آمن لنجيب الكيالين ابست
 5.تعاليم التشبية

                                                           

، )بندا أتشيو:  صورة احلب يف الرواية "الرجل الذي آمن" لنجيب الكيالين )دراسة وصفية(سىت نورجّنة،  3 
    0216كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية(، 

)بندا أتشيو: كلية اآلداب  بعد احلداثة يف الرواية "الرجل الذي آمن" لنجيب الكيالين، مادمحم رضى،  4 
    0215والعلوم اإلنسانية، جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية(، 

، بالغة التشبية يف الرواية "الرجل الذي آمن" لنجيب الكيالين )دراسة ربليلية اركان التشبية(مرعة الرمحن،  5 
 0228ات: كلية األداب والعلوم الثقافية، جامعة سنان كايل جاكا اإلسالمية احلكومية(، )جكجاكر 
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الدراسات السابقة ىو أن ىذا البحث و  بني الباحث ىذه الرسالة  أما الفرق 
الىت قصدىا الباحث إلنسانية . واالرجل الذي آمن اإلنسانية يف الرواية الظواىرعن 

الوعي و  مجي. اتجملاالت، سواء كان اإلنسانية يف التسامح الديين علىىنا ىو إنسانية 
الشاملة على فهم ربصل البحث أن لعلى ىذا ابلكرامة والقدرة البشرية. ولذلك، 

 .يف الرواية الرجل الذي آمن القيم
 
 معاىن املصطلحات .ه 

 الرواية .1
رواية: وروى احلديث والشعر يروية و رواية  -يروى -ىي من كلمة روى 

رواية لغة ىي مايري اإلنسان ىف نفسو من القوم والفعل أي يزور  6وتسرواه.
ويفكرة. وأما مصطلحـا أنـها: قصة أحداث مثرية تصور منطا من احلياة أو أحدااث 

 7معينة يشًتك فيـها اخليال. وكانة القصة طويلة.
انيًّا ,أوقصَّة نثريَّة طويلة، تشغل حيًزا زم 8الرواية ىي قصَّة طويلة احملدثة       

يُعّد فاطمة ادلرنسي  -ومكانيًّا معينًّا، تتضمن أطوارًا وشخصيات "رواية بوليسيَّة، 
 9أكرب ُكتَّاب الّرواية  يف الوطن العريّب".

                                                           

 310 ص.، 4م(، ط. 0223، )القاىرة: دار احلديث، لسان العربابن منظور،  6 
، االدب العريب واترخيو )العصر اجلاىلي و عصر اإلسالم و العصر األموي(، عيد العزيز بن دمحم الفيصل7 

 08 ص.م(،  1425)القاىرة: دار ادلعارف، 

 389 .م(، ص 0224، )مصر: مكتبة الشروق الدولية ، ادلعجم الوسيطرلم. اللغة العربية، 8 
 964 .م(، ص 0228)القاىرة: عامل الكتب،  ،ادلعجم اللغة العربية ادلعاصر أمحد خمتار عمر،9 
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 اإلنسانية .0
اإلنسانية ىي حركة ابذلدف تعزيز الكرامة ومارااتابت، والقيم اإلنسانية.  

رجال. وفقا للنزعة اإلنسانية، وىو وأكد النزعة اإلنسانية كرامة ودور ومسؤوليات ال
رجل خملوق لو مكانة خاصة وقدرة على الكائنات األخرى يف العامل بسبب طاب. 

 .12روحية
اإلنسانية ىي موقف الذي يتسق يف الدفاع عن بقاء ووجود احلياة البشرية  

حيث أن البشر ال مغمورة يف تدمري أو الفناء. إطعام الناس يتضورون جوعًا على 
ادلثال، موقف إنساين ألنو ابستهالك األطعمة البشرية احلصول على الطاقة  سبيل

ادلفيدة تكون نشطة. عالج ادلصابني هبذا ادلرض إنساين للشفاء من األمراض 
البشرية التحيز مرة أخرى تعمل م. اليف نفسو. اإلنسانية بال نظر عن األمة، 

 ذالك.والدين، والقبيلة، وادلنطقة، واأللوان، وما يشبو 
 
 منهج البحث .و 

ستخدمو الباحث يف كتابة ىذه الرسالة فهو منهج اأما منهج البحث  
وىو طريق يعتمد عليها الباحث يف احلصول على معلومات وافية  ،الوصف التحليل

وجلم. ادلعلومات والبياانت  ،ودقيقة تصور الواق. اإلجتماع وتسهم يف ربليل ظواىره
ذلذه الرسالة يعتمد الباحث على الطريقة الىت قرره قسم اللغة العرابية وأداهبا بكلية 

                                                           
 

10
 A. Mangunhardjana, Isme-Isme dari A sampai Z, (Yogyakarta: Kanisius, 1997), hlm. 93 
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بندا  –جامعة الرانريى اإلسالمية احلكومية دار السالم  والعلوم اإلنسانية األداب
 ىو كتاب :و أتشيو 

“Pedoman Penulisan Skripsi Jurusan Bahasa dan Sastra Arab Fakultas Adab dan 

Humaniora UIN Ar-Raniry Darusslama, Banda Aceh, Tahun 2014”. 
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 الباب الثاين
 ترمجة جنيب الكيالين

 
 مولده نشأته .أ 
عام  يف شهر زلرمطيف الكيالين لبن إبراىيم بن عبدالولد صليب الكيالين  
زلافظة  يف (شرشابة)يف قرية م 0350يونيو عام  ه ادلواقف األول من0531
، نشأت يف عائلة صغرية، يعمل العربية مصر زلافظات مجهورية إحدى ،الغربية
 ودمحم. يف الزراعة ذو ثالث أبناءىم صليب الكيالىن، وآمني،والده 

وحني بلغ صليب الثامنة اندلعت احلرب العادلية الثانية، فعاشت القرية يف أزمة 
شديدة فعاشت القرية يف أزمة اقتصادية شديدة، وقد زاد األمر شدة إلزام الفالحني 

حلصول على احلد األدىن بدفع زلاصيلهم إىل قوات االحتالل الربيطاين، فأصبح ا
 0 ضرورايت احلياة أمرا ابلغ الصعوبة. من

 
 راساتهد .ب 
إىل ادلدرسة األولية الوحيدة ابلقرية، وكان  تعمر ذىبالويف ىذه ادلرحلة من  

على ولن  لف عنػها من أبناء القرية تفرض الغراماتتخومن ي ،االتعليم فيػها إلزامي  

                                                           
، )الرايض: دار كنوز إشبيلية االجتاه اإلسالمي يف أعمال صليب الكيالين القصصية عبد هللا بن صاٌف العريين، 0

 . 00، ص5(، طػ5113للنشر،
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اب"، أينػمػا تعلم القراءة والكتابة، حفظ ت مرتبطا "ابلكت  حوىكذا أصب ،أمره
 5اآلايت من القرآن الكرًن، تعلم السرية وقصة األنبياء وغري ذلك.

بدأ رحلتو الدراسية وىو ابن الرابعة حني التحق "بكت اب القرية شأنو يف  
ذلك شأن أكثر األطفال، وأمت حفظ كثري من سور القرآن الكرًن، وكان جد ه ألبيو 

وحني  ،تعليػمو، والعناية بو، دلا دلسو فيو من ذكاء، ورغبة يف التحصيل حيض على 
إىل ادلدرسة بػػ )سنباط( وأحلقو هبا، فما كان من  صليببلغ الثامنة من عمره، أخذ 

والد نػجيب إال أن قبل بذلك، بعد أن كان مرتددا ختوفا من النفقات ادلالية الباىظة 
-رحلة الثانوية بػػ )طىطا(، حيث مل يكن ىناكاليت سيضطر إىل حتملها. مث درس ادل

مرحلة إعدادية، وكانت الدراسة الثانوية تستمر مخس سنوات. وحني أمت -آنذاك
دراستو الثانوية التحق بكلية الطب يف )جامعة فؤاد األول( وكان يفضل االلتحاق 

ه بكلية اآلداب أو احلقوق لكن والده أرغمو على دخول كلية الطب فوافق على كر 
منو، مث مالبث أن أحبها، ورغب فيها. وقد عادت عليو دراستو العلمية تلك بفوائد  
كثرية، وفتحت لو آفاقا جديدة يف العلم وادلعرفة، ونػم ت فيو روح ادلوضوعية، ودقة 
األحكام، وااللتزام الدقيق ابلنظام. و حني وصل إىل السنة الرابعة يف الكلية، ُأخذ 

إىل مجاعة اإلخوان، وبقي فيو ثالث سنوات، مث أكمل إىل السجن بسب انضمامو 
 5دراستو بعد اإلفراج عنو.

                                                           
: مؤسسة ادلختار اإلسالمي، القاىرة، )مذكرات الدكتور صليب الكيالىن اجلزء األولصليب الكيالىن،  5

 .01 ص.م(، 0385
 05-05، ص. ادلرجع السابق، عبد هللا بن صاٌف العريين 5
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م عمل يف الكويت، مث يف 0391 -ه0581بعد خروجو من مصر سنة  
ديب، وتقلب بعد ذلك يف مناصب إدارية سلتلفة كان آخرىا عملو مديرا للثقافة 

عضو يف اللجان الفنية الصحية بوزرة الصحة بدولة االمارات العربية ادلتحدة. وىو 
لألمانة الصحية لدول اخلليج، وقد حضر عدة مؤدترات لوزراء الصحة العرب. 

ينوي التفرغ قريبا للعمل األديب، ولديو الكثري من األعمال  صليب الكيالين والدكتور
أعمالو مليئة ابلقيم  األدبية ادلختلفة اليت يزمع االنتهاء منها وتقدميها للقراء.

واإلنسانية. أعمالو مليئة ابلنقد االجتماعي. خاصة الدفاع عن الضعفاء اإلسالمية 
والفقراء وادلظلومني. كان ما يقرب من ربع قرن من مصر.وأخريا اختار الرجل األديب 
ادلتواضع والعظيم العودة إىل مصر، وطنو؛ بعد جتوذلا دلدة ربع قرن تقريبا. إن األمل 

 1صابعو من أجل االستمرار يف العمل والوعظ.الذي عاىن منو مل مينعو من حتريك أ
 

 عماله األدبية ومؤلفاتهأ .ج 
الدكتور صليب الكيالين ُكتُبا يف موضوعات علمية وأدبية متنوعة عدد   ب  ت  ك   

وقد  كثرية من ادلقاالت اليت ينشرىا بني حني وآخر يف اجملالت اإلسالمية واألدبية
قصة القصرية، والدراسات  كالرواية، الشعر،  ىخر األتو الفااستبدأ الروائى، ومؤ 

 مشهورة إىل زمان احلاضر.
 ومن أعمالو األدبية ىي كما يلى: 

 أوال: الرواية

                                                           
 03-01ص. ، 5 طػ ،نفس ادلرجع 1



00 
 

 م( 0393 / ه 0588 )   أرض األنبياء        .0
 م( 0383 / ه 0113 )   الذين حيرتقون        .5
 م( 0383 / ه 0533 )   رأس الشيطان        .5
 م( 0393 / ه 0588 )   الربيع العاصف        .1
 م( 0318 / ه 0538 )   طالئع الفجر        .3
 م( 0385 / ه 0115 )   الظل األسود        .9
 م( 0381 / ه 0111 )   ىف الظالم        .1
 م( 0311 / ه 0531 )   قاتل محزة        .8
 م( 0381 / ه 0111)   مواكب األحرار        .3

 م( 0391 / ه 0581 )   ليل اخلطااي .01
 م( 0318 / ه 0538 )   اخلالد النداء .00
 م( 0313 / ه 0533 )  نور هللا )جزاءن( .05
 الكأس الفارغة .05
 3ليل العبيد .01
 م( 0383 / ه 0113)  حكاية جاد هللا .03
 م( 0318 / ه 0538 )   محامة السالم .09
 م( 0311 / ه 0531)  دم لفطري صهيون .01
 م( 0318 / ه 0531 )   رحلة اىل هللا .08

                                                           

 511 ص: (،0381 الرسالة، ، )بريوت: مؤسسةاإلسالم راية حتت الكيالين، صليب 3 
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 م( 0311 / ه 0531)   رمضان حبىي .03
 م( 0311 / ه 0531 )   الطريق الطويل .51
 م( 0311 / ه 0531 )   عذراء جاكرات .50
 على أبواب خبري .55
 م( 0313 / ه 0533 )  عمالقة الشمال .55
 م( 0311 / ه 0531 )   تركستان لياىل .51
 م( 0313 / ه 0538 )   ادلوعود اليوم .53
 الرجل الذي امن .59
 عمر يظهر ىف القدس .51
 فارس ىوازن .58
 ملكة العنب .53
 البلغوطىشلكة  .51

 اثنيا: القصة القصرية
 أما القصة القصرية اليت ألفها صليب الكيالىن، فمنها كما يلى:

 9م( 0381 )   دموع األمر     .0
 م( 0313 )   الطبيب حكاية     .5
 م( 0380 )   عند الرحيل     .5
 م( 0313 )   فارس ىوازن     .1

                                                           

 8(، ص:  0383 الرسالة، مؤسسة ، )بريوت،اإلسالمي األدب آفاق الكيالين، صليب6  
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 م( 0313 )   موعودان غدا     .3
 اثلثا: رلموعة الشعرية

 ترك صليب الكيالىن نتاجا كبريا متنوعا، منو سبعة رلموعة شعرية:لقد 
 أغاىن الغرابء     .0
 عصر الشهداء     .5
 أغنيات الليل الطويل     .5
 مدينة الكبائر     .1
 ضلو العال     .3
 مهاجر     .9
 كيف ألقاك    .1

 رابعا: ادلسرحية
 على أسوار دمشق       .0
 اجلنرال علي       .5
 زلاكمة األسواد العنسي       .5
 الوجو ادلظلم للقمر       .1
 مدخل إىل األدب اإلسالمي       .3
 آفاق األدب اإلسالمي       .9
 رحليت مع األدب اإلسالمي       .1
 جتربيت الذاتية يف القصة اإلسالمية       .8
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 حول ادلسرح اإلسالمي       .3
 القصة اإلسالمية وأثرىا يف نشر الدعوة .01
 ضلو مسرح إسالمي .00
 أدب األطفال ضوء اإلسالم .05
 اإلسالمية وادلذىب األدبية .05
 الطريق إىل احتاد إسالمي .01
 اإلسالم وحركة احلياة )اجلز األول والثاين( .03
 حول الدين والدولة .09
 حتت راية اإلسالم .01
 ضلن واإلسالم .08
 الثقافة يف ضوء اإلسالم .03
 إقبال الشاعر الثائر .51
 شوقي يف ركب اخلالدين .50

 طبيةخامسا: كتب 
 يف رحاب الطب النبوى .0
 الصوم والصحة .5
 مستقبل العامل يف صحة الطفل .5
 سلسلة )ادلكتبة الصحية( .1
 : دراسات متنوعةسادسا
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تقبل صليب الكيالىن جوائزا كثرية من احلكومة لكتبو األدبية سواء كانت من 
 1جنس الرواية والقصة القصرية أو من مؤلفاتو الصحية. وىي كما يلى:

 "الطريقة الطويل".جائزة وزارة الرتبية والتعليم عن الرواية بقصة  .0
 جائزة وزارة الرتبية التعليم عن الرواية بقصة "ىف الظالم".      .5
 جائزة وزارة الرتبية التعليم عن الرتجم والسري بكتاب "إقبال        .5

 الشاعر الثائر".      
جائزة وزارة الرتبية التعليم عن البحوث بكتاب "اجملتمع  .1

 ادلريض".
 لتعليم عن الرتجم والسري بكتاب "شوقي جائزة وزارة الرتبية ا       .3

 ىف ركب اخلالدين".      
 جائزة رللس األعلى لرعاية الفنون واألدب عن الرواية       .9

 "اليوم ادلوعود".     
 جائزة وزارة الرتبية والتعليم عن القصة "دموع االمري".       .1
 جائزة رلمع اللغة العربية عن القصة "قاتل محزة".       .8

 
 
 

                                                           

م(، ص:  0383 األوىل، الطبعة الرسالة، مؤسسة :)بريوت ،االسالمي األدب مع رحليت الكيالين، صليب1  
51 
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 وفاته .د 
 ه بعد3/01/0103:  اىرة يوم األثننيقوتوىف الدكتور صليب الكيالين يف ال

هللا  التخصصي ابلرايض رمحو وعوًف يف مستشفى ادللك فيصل شديد أمل بو، مرض
من جهود مباركو يف األدب  قدم رمحة وأسعة، وجزاه خري اجلزاء على ما

 8اإلسالمي.
 

                                                           
   01 ص.، 5، طنفس ادلرجع عبد هللا بن صاٌف العريين، 8
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 الباب الثالث
 اإلطار النظري

 
 اإلنسانية تعريف .أ 

 اليت تركز على واألخالقية الفلسفية ىي رلموعة من وجهات النظر اإلنسانية 
سخرت دلصلحة اإلنسان. فاإلنسان لو  يئمبعٌت أن كل ش ، اإلنسان وكفاءة قيمة

أذا ىيئت دلهمة ال معٌت ىف األشياء إال ن أب كلها  مكانة سامية كتاج للعادلُت
 . أما ىف اإلسالم فال يعرفhumanismيقال يزية لىف اللغة اإلجن اإلنسانيةف 7اإلنسان.

اإلنسانية من أفكار الغرب  2لتكرًن اإلنسان و الرتقاء ذلك الفن.ح اخلاص ادلصطل
ىف البحث عن حركة ذلك وبفلسفة الغرب.  لدى و ترعرع ىف ساحة الفكر
للرجوع إىل ادلراجع الغربىة ليكون البحث علمية و اإلنسانية و أثرىا ال بد 

 3تسديدا.
هتتم بقيمة وكفاءة اإلنسان و تعترب لسفية الف ياإلنسانية ىف مفهوم الغرب ى 

لعقلى الذى و ىذا ادلفهوم ا 4الشخص العاقل ىف مقام مرتفع و منبع القيم العالية.
. كما تقوى كل قيم أثرتو تنمية العلوم و دنى من الفن الذى اساستو األحساس
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احلرية و فرصة الفردية موافقة دلسؤلية اجملموعة و  اإلنسان. فإلنسانية دائما تلىب إىل
 5. اإلجتماعية

قال بول إدوارد يف "موسوعة الفلسفة" أن اإلنسانية ىي حركة فلسفية اليت  
عشر. قام هبا ىف بداية األمر ىم اإلنسانيون اإليطاليون، يف منتصف القرن الرابع 

أصبحت ىذه احلركة واحدة من عوامل ظهور حضارة جديدة جلبت التغيَت يف 
الدين،  أبمورال ترتبط كثَتا  آنذاكإن النزعة اإلنسانية  6أورواب تسمى عصر النهضة.

والغرض الرئيسي من ىذه النزعة اإلنسانية ىو األخالق اليت ترتكز  وال ختتلف بو.
إن  7مة احلياة يف العامل، واإلرادة احلرة للعمل.بكرامة اإلنسان، وقي اإلعًتافعلى 

اإلنسانية يف زمن النهضة تعتزم إعادة اكتشاف القيم اإلنسانية بكل جوانبها. ينظر 
 اتريخ حياتو نقشيف العامل والتارسني، ولديو القدرة على  مولودإىل اإلنسان على أنو 

 8.توجيو ىدفو من أجل حتقيق سعادتو وعلى
عشر ادليالدى أصبحت اإلنسانية مستقلة  السابع عشر و الثامن يف القرن 

على حنو ال ترتبط ابلدين، وأحياان يشعر أقرب إىل اإلحلاد. وال تزال كرامة اإلنسان 
تنمو أكثر من أي مفهوم ما على اإلطالق، مبا يف ذلك من مفهوم األلوىية 

. لقد وادلعرفةىو العقل  ومفهوم اليقينية. و يصبح اذلدف الرئيسي يف حياة اإلنسان
 وقد نضجت ىذه 9لتاريخ.ا ىف قيمأعظم  ىف تنميتهاأصبحت اإلنسانية العظيمة 
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وصلت احلرية ( حىت 7799-7789الثورة الفرنسية )ىف زمن ركة اإلنسانية احل
(liberte)  و( التسويةegalite) واألخوة (fraternite) األساسية لوعي  ثالثة األركان

 70البشر. لدى الواجبةالقيم 
واجو اإلنسانية أبن تتعامل مع الثورة الصناعية والتطور السريع للعلوم يف  

الفيزايء  فناجملاالت، وخاصة يف شىت يف  العلوميتطور  .بداية القرن التاسع عشر
والبيولوجيا واالجتماعية والسياسية واالقتصادية وعلم االجتماع. وتندرج ىذه العلوم 

العلوم الكالسيكية. ىذه ىي على تفوق  تتقدم ولتعليمية اليت اجلديدة يف ادلناىج ا
خالل القرن العشرين، ىف و  77بذور هناية اإلنسانية ابعتبارىا أعلى قيمة للبشر.

احلرب العادلية األوىل والثانية وأحداث الفظائع النازية  لسببقوة اإلنسانية  سقطت
 كرشنة يف العامل.  كمخلوقالبشر   ةمكرااليت دمرت  

أصبح العامل الغريب األم اليت  الصورة الىت يلفت إليها النظر كيف يىذه ى 
وعلى الرغم  72.ااألب الذي قتله ىف نفس الوقت ىو كان  مهماأجنبت اإلنسانية، 

من أن انتهاكات حقوق اإلنسان اليت تتخلى عن قيم اإلنسانية ال تزال حتدث يف 
يف القرن لقد ظهر ، فإن مفهوم اإلنسانية ال ينتهي أبدا. حىت األن اتريخ البشرية

انل بعضهم كما   ,حقوق اإلنسان عن الىت تدافعاحلايل، العديد من الشخصيات 
 .7968جائزة نوبل للسالم اليت بدأت يف عام 
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إن اهنيار قوة النزعة اإلنسانية زندث عندما ترغب اإلنسانية يف إدامة البشر  
ة وتفرد عن الدين الذي ىف حقيقتو يتطابق وافق اإلنسانية فهما وإبطال مفهوم اإلذلي

ستربم و فعال. وعلى وجو التحديد، إذا مل ترفض اإلنسانية الدين، فإن اإلنسانية 
الظواىر و حتقيق سعادة احلياة البشرية وفقا جلوىرىا وىو التوفيق بين ىف أىدافها

 73.احلياة البواطن ىف
هم على أهنا عقيدة ال تعتمد على ادلذاىب اليت وبصفة عامة، فاإلنسانية يف 

ال تعطي احلرية للفرد. ىذه القيود و الضوابط تتناقض مع ادلبادئ األساسية 
لإلنسانية اليت تعطي للناس حرية االختيار يف احلياة سواء يف الدين أو الرأي أو يف 

رب و يهتم ادلطالبة حلقوقهم، ولكن القيم اإلنساىن وحقوق اآلخرين أقصى ما يعت
إليها. أما يف اإلسالم، فاإلنسانيون يعتقدون أن البشر لديهم الطبيعة األساسية اليت 
منحها هللا على تطوير كل إمكانيتهم. و يف ذات البشر ىناك غريزتُت اثنتُت ذنا 
الغريزة الطبيعية والغريزة اإلذلية. وكالذنا مكمل بعضها بعضا وليستا متناقض. وإن  

ف فإن البشر أحياان يتصرفون ويناقضون قواعد هللا اليت حتتوي كان مفتوح للخال
 74على توازن فيو.

عبارة عن صعوبة حتقيق القيم  يومن مث فإن كثرة وقوع ادلشاكل يف اجملتمع ى 
ادلثالية لإلنسانية يف مجيع أجزاء اجملتمع العادلي. وشنكن أن حتدث ادلشاكل اإلنسانية 
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بل على طبقات الدولية. من األمور الىت شنكن أن يضم لألفراد واجلماعات احمللية، 
 75إليها القيم اإلنسانية ىو العمل األديب.

صدر األديب نفسو. من ادلايي مبيرتبط ارتباطا وثيقا  ىف حقيقتو ودور األدب 
وحىت اآلن، ىناك ثالثة رلاالت أساسية للحياة البشرية اليت أصبحت مصدر  
األديب، وىي رلال الدين واالجتماعية والفردية. أو بعبارة أخرى، األدب سوف 

 وعالقتو معالبشر،  و مع اإلذلة ىف عالقتو معتتعامل دائما مع ادلشاكل البشرية 
 76نفسو.

 
 الظواهر اإلنسانية .ب 

 القرن يف ادلتبخر يف اإلنسانية أحد Jean Paul Sartre)) سارترجان بول قال  
( liberteاحلرية ) عن Dedi Supriyadi)سفريدي ) يكما كتبو ديد  -السابع عشر

ىي الركائز األساسية الثالثة لإلنسانية أن  ( fraternite)واألخوة  (egaliteوالتسوية )
. ومن بُت الركائز األساسية فكرتوتقدم نفسو و كل فرد رنب أن يدرك من أجل 

حىت شنكن أن حُت إىل حُت الثالثة ادلذكورة أعاله، ال تزال قيم اإلنسانية تتطور من 
تطبيقها عادليا، تعزيز الوعي اإلنساين وفقا للمطالب العادلية وشنكن لتكون معيارا 

، الرأي(أو ىف اإلرادة  ىف الدين أوىف رية احلاحلياة )سواء كانت يف  مثل حرية
 الفرقدون  معملة مجيلة فيما بينهموزنصلون على ، والتوازنيعيشون يف ادلساواة و 
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، وحياة التسامحب، و جانلأل عًتافاإلو ، الفقرعلى القضاء و بُت الناس، 
 77.اجلماعية

 احلياة احلرية .7
ن اذلدف الرئيسي لإلنسانية ىو حرية اإلنسانية أنظرية قد تبُت ىف  

اإلنسان، حيث يكون للرجل القدرة على التصرف وفقا لرغباتو، سواء  
الرأي. احلرية ىي حق  إبداءاإلرادة أو الفكر أو ىف الدين أو ىف كانت حرية 

احلرية  حبرية آخر. وشنكن أن تعٍت ختريباإلنسان يف حتقيق سعادة الفرد دون 
أيضا اإلرادة احلرة لإلنسان الذي شنكننا من خاللو أن نقرر شيئا من 

 اخليارات اليت حتدث يف احلياة.
ولكن على الرغم من أن اإلنسانية تضع احلرية ادلطلقة لإلنسان، إال  

رنب أن تكون إرنابية شنكن أن تعطي سعادة لكل إنسان يف العامل.  اأهن
من قبل  7948ادلي حلقوق اإلنسان يف عام وشنكن أن يكون اإلعالن الع

تدعم حرية ومساواة احلقوق السياسية الىت األمم ادلتحدة أساسا إلنسانية 
واالقتصادية واالجتماعية جلميع البشر دون دتييز بُت القبائل واألداين 

 78.ىاما بدوره قائماالدين  يثالدولة حو 
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 احلياة التوازنو ادلساواة  .2
السعادة فناجحة. السعيدة و ال حياتو لكشنكل إنسان رنب أن ل 

والنجاح سوف يتحقق من قبل البشر مع اجلهد الذي قام بو. ولكن رنب 
أن يكون ىذا اجلهد الوائم بُت البشر حىت ال تضر األعمال التجارية 
ابآلخرين. اإلنصاف ىو ادلفتاح خللق توازن احلياة اليت من شأهنا أن تؤثر 

، شنكن للبشر اختيار ىف حياتويار تخا الناس لوتو. على اذلدوء البشري يف حيا
يار لو النتائج واإلجنازات اخلاصة هبا. تخابشكل مثمر أو غَت منتجة. كل 

إن ادلساواة والتوازن يف احلياة سيسهل على اإلنسان أن يشعر ابلسعادة وأن 
 ينفق إمكانياتو على حنو أفضل فضال عن ىدف اإلنسانية.

 
 احلقوق يةساو م .3

دون أي دتييز. والتمييز ىو معاملة غَت  بينهماحلقوق  لوإنسان  ولكل 
والدين والطبقات  ابلنسبمتوازنة لشخص أو رلموعة تتميز عادة 

االجتماعية. ويعود التمييز إىل ميل البشر إىل التمييز يد اآلخرين الذين 
يتعاريون ابلطبع مع ىدف اإلنسانية. إن دور اإلنسانية يف حتقيق ادلساواة 

قوق اإلنسان دون دتييز من بُت أمور أخرى ىو ابلتأكيد تطلع نبيل حل
 لتحقيق السعادة البشرية يف عامل احلاجة فيما بينها.
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 الفقر القضاء على .4
وابلتاىل الفقر حالة ال يستطيع اإلنسان فيها الوفاء بضرورات احلياة.  

نسانية نوقشت منذ وقت طويل ألهنا تتعلق مبستوى الرفاىية اإلشكلة ادل ىو
الفقر عن عوامل كثَتة،  حنصر أسباب. وشنكن أن مناولتوالبشرية وجهود 

منها معدل النمو البشري، وعدد العاطلُت عن العمل، واخنفاض مستوايت 
التعليم، وغَت ذلك. فالفقر لو أتثَت كبَت على رفاه اإلنسان الذي سيعطل 

رار احلياة. والفقر ىو أحد عوامل اجلرشنة اليت ىي ابلتأكيد بعيدة كل استق
البعد عن ىدف اإلنسانية. ولذلك، فإن القضاء على الفقر ىو أحد 
األسباب اليت تربز النزعة اإلنسانية. إن اإلنسانية موجودة إلعادة توقظ 
 اإلمكانيات ادلوجودة يف البشر من أجل العيش بكرامة وعدم الوقوع يف

 الفقر.
 

 ألجانبلعًتاف اإل .5
جلمالية يف اوشنكن تفسَت اأجلانب سلبا بسهولة، أي عدم ادلشاركة  

رلموعة متجانسة. من حيث ردود الفعل الشخصية أو االجتماعية، يصبح 
األجانب خطرا أو حىت يعتربون األعداء، إذا كانت أعدادىم، مواقفهم 

ويف بلد ما، يدعى ادلواطنون غَت ادلواطنُت  79وسلطاهتم يد ىيكل رلموعة.
إىل األجانب. ويتمتع األجنيب بنفس احلقوق والضماانت اليت يتمتع هبا 
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ادلواطنون يف مكان اإلقامة، ما ال يقل عن يمان التمتع حبقوق اإلنسان 
األساسية ادلنشأة وادلعًتف هبا يف القانون الدويل استنادا إىل مفهوم 

 اإلنسانية.
نسانية اإلسالمية، شنكن االعًتاف ابألغراب من خالل يف اإل 

اخلطوات التالية: منح احلق يف االستقرار يف الدولة اإلسالمية والتمسك 
مبعتقداهتم الدينية، والدفاع عنها يد األخطار اخلارجية أو الداخلية، 
والسالمة الشخصية وادلمتلكات، ويمان استقالذلم اليت تشمل حرية الدين 

ة واحلرية البدنية وقانون حرية الزواج واالستقالل السياسي واالستقالل والعباد
ىذه اخلطوات تدعم إىل  20االقتصادي وحرية ادللكية وحرية التجارة والعمل.

 حد كبَت قيمة اإلنسانية للفرد من أجل خلق حياة احللم يف فئة اجتماعية.
 

 التسامح .6
، واحلاجة اإلنسانية يف احلياة االجتماعية بُت زميل يف ىذا العامل 

التسامح ادلتبادل. والتسامح ادلتبادل ىو موقف من االحًتام ادلتبادل 
للمجموعات أو بُت األفراد يف اجملتمع أو يف رلاالت أخرى. والتسامح ىو 
عمل زنظر التمييز على الرغم من وجود العديد من الفئات ادلختلفة داخل 

بويوح يف الدين، وجود التسامح  اجملتمع. ىذا التسامح شنكن أن ينظر إليو
الديٍت يثَت االحًتام ادلتبادل لكل من أتباع الدين. والتسامح ظاىرة إنسانية 
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رنب أن شنتلكها كل إنسان. ومن خالل التمسك ابحًتام ىذا االختالف، 
 ستكون حياة الناس سلمية ومزدىرة.

 
 حياة اجلماعية .7

ساس ابألخوة أو إن الًتابط ىو عبارة عن رابطة تتكون من اإلح 
القرابة، أكثر من رلرد التعاون أو عالقة مهنية منتظمة. ورنب أن يقوم 
التعاون على عناصر من قبيل قلب واحد )رؤية واحدة(، وعدم االاننية، 
والتوايع، والتضحية ابالستعداد للحفاظ على ىذا التكاتف. إن موقف 

والتعايش يف احلياة  التسامح غَت ادلباشر سيؤدي إىل حياة مليئة ابلتعايش
االجتماعية. سوف تزين التفاعل االجتماعي من قبل مجعية احملبة مع عدم 
وجود استبعاد ادلتبادل. يف علم النفس، رنب أن ينظر إىل كل إنسان على 
أنو نوع فردي ىو جزء من نوع واحد من البشر. وعلى ىذا األساس، فإن 

صة، ولكن رنب أن أيخذوا يف البشر غَت خمولُت ابتباع ترتيب قيمتهم اخلا
االعتبار القيمة ادلشًتكة وحىت العادلية للنظام. إن اجملتمع البشري الذي بٍت ال 

 يقوم على أساس معا، رنب أن يؤدي إىل الفشل والتدمَت للمجتمع.
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 الباب الرابع
 التحليل عن اإلنسانية يف الرواية الرجل الذي آمن

 
 الروايةعامة عن الحملة  .أ 

ىف ىذه . صراحةبالشرقي العامل الغريب و العامل ىذه الرواية تصف الفرق بُت  
ابحلضارة وىي صل قيس زلافض ادلقيم يف بلد اليت تشتهر أمن أن إراين الرواية، 

الفوضى ء و ضاضو وال ،قد انقرضتفيو  يةن ىف الواقع كان األخالقإيطاليا، ولك
 العامل الشرقي.يود أن يبحث اذلدوء عن طريق إستكشاف جعلتو غَت مستقر فيو، و 

مدينة . ويف شوارع حولو الرائعة ل إىل ديب ابدلباينو وتعجب إراين بعد وص 
ة وفرق واضح بينهم من اجللد، واجلنس، والدين. متنوعمتخم ابألشخاص  ديب

ولكن بكل ذلك الإلختالف بينهم ال دينعهم اإلختالف بعضهم البعض دون سبيز 
ديب اليو كل ما يتعلق ب لأسو  إراين يف ديب، . وكان علي مرافقواحد مع األخر

إراين أن ديب اىل لغريب. وبُت علي ا رأى عن  تلفخي الذيمن الواقع  شرقيالعامل و 
حد ونظام واضح. وأحب إراين فيها بلد الذي ديلؤ ابلتسامح واحلرية، ولكن احلرية 

رب إراين تعا، والتسامح بينهم، و والتوازنة، يادلساو و  اإلجتماعية حياة حال ديب من
 ديب أمنية حلياة الناس.        أن 

وكانت  ا،السابقة بفضل شريكهيان حبيبتو على نسبسرعة  إراينع ا استط
تعجب جبمال ولكل عيون الرجل  .انُتالفنيف حانة كفرقة  عملتراقصة مجيلة  سمش

معرفتها بوقت قصَت، خطب إراين وبعد  .ومنحنيتها وإنسجام رقصهاوجهيها 
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من رجال  صقر منها قارهبا،ي نالذيمن الرجال األخرين الغيور ب ببس سمش
بسبب  ةطبتلك اخلمشس  رفضت، و مشس رقصالذي يقدر مهارة  لااألعم

عرضت مشس اىل إراين وىي ادلسلمة وإراين من ادلسيحية، و  .الدين بينهما إختالف
 ينكحها. ينبغي أن يكون مسلما قبل أن

يف مشاركة وجيتهد  ،ادلغامرة إراين يف اإلسالم بقرأة كتب اإلسالم وبدأ
عن  معرفتو . وبعداإلسالمعرفة عن تفاصيل دل إىل مسجد مسجدمن  لسااجمل

دة علي يف ديب الذي عاسوبفضل م ،اإلسالم وأراد أن يدمن كثَتا عن اإلسالم
ومن خالل عملية  .إلراين داية، وفتح ابب اذلاإلسالمشجع إراين يف تعمق عن 

ة، وأخَتا اكتشف إراين احلقيقة بدون لالبحث عن احلق عن طريق ادلعقدة والثقي
اليعقوب  يدأمام شيخ ع دتُتاعتنق اإلسالم، مث نطق شهاإجبار وتدخل األخرين و 

 .ُتوإخوانو ادلسلم
األنو قد اصبح على دين عبد هللا  ةيف جهة األخرى، تعتمد مشس لتقبل خطب

ليست مسلمة كما أن مشس  ربتيعنو ، وقطع عبد هللا عالقتو ابلشمس ألدواح
، اذل اليت ال أخالق حانةقصة يف اشاربة، ور و  غَت متحجبة ألهنا عن اإلسالم، وعلم

 زوجة صاحلة.، ولكنو أراد أن تبحث عبد هللا بعد إسالموات ادليزة لمس توكلها ليس
مث مسها ميسون، امرأة صاحلة و إب وقت، ُخطب أستاذه الشيخ عيدنفس ال يفو 

العامل عن ب إهنيار بسبمل ينتهي شجاره سعيدا. وبعد ذلك،  اعيش عيشينكحها و 
 .يف مجيع بقاع األرض قاحل يعلنعلمو و  ينشرونوي أن  ة،والديني ةاألخالقي
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 اإلنسانية يف الرواية ظواهرال .ب 
اإلنسانية الىت توجد يف  الظواىرالباحث  بحث ي يف ىذا النوع، سوف 

 الرواية "الرجل الذي آمن" شلا اتىل:
 حرية احلياة .ٔ

ىي احلرية احلياتية، بحث ياأُلوىل سوف اإلنسانية  الظواىر 
احلرية يف ىذه احلالة تعٌت صفة قطعية وىي الىت ال خيسر ورجاء 

الناس األخرى ولكن يضده لتجعل حياة كاملة يف العامل. وأما حرية 
احلياة قصده ىي حرية يف كل حهة من الناس، كحرية السياسية، 

 واإلقتصادية، واإلجتماعية، والدينية، والقادرة، والفكرة، والرؤية.
 حرية الدينية .أ 

 ىي: دينيةحلرية الالذي يوصف عن االدليل  
 "...سأل مرافقو علي: 

 "أتوجد ىنا كنائس؟" -
"ومساجد، ومعابد للسيخ وغَتىم.. حرية العبادة مكفولة  -

للجميع.. وال إكراه يف الدين.. ىذه عقيدتنا.. 
 ٔوسياستنا.."

احلوار السابق يقع عند وصل إراين إىل ديب الذي شعر  
بو عادلا جديدا. ويف ىذا احلوار سئل إراين علي، أتوجد ىنا  

كنائس؟، وأجاب على،أن ادلعِبد توجد يف ىذا البلد واعتمد 
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إعتقادا ونظاما عن حرية يف الدين، من ىذا احلوار يوصف 
 .اإلنسانية تعٍت حرية يف الدين الظواىرواضحا عن 

احلرية يف الدين إحدى من حرية احلياة للناس، وال  
إكراه يف الدين. وىذه اإلعتقتد البد أن يطبق يف كل مدينة 
أو بلدة يف العامل لو يريد أن يرفع حرية الناس. وأكثر يف ديب 
مسلمون دبساجد مجيل وعظيم، ولكن الدين األخر مكان، 

حبرية حقيقة كتوصف يف الرواية  ٕوحق، وخدمة كما عاد.
فطبعا سيجعل سالما وأماان للناس العادلية. وحير الناس إىل 

 خلفية الدين يف العامل. 
"نعم من حق طالب احلقيقة أن يتساءلوا ويبحثوا.. 

يف القرآن )آل ِإْكرَاَه ىِف  وتذكر قاعدتنا اإلسالمية الواردة
ْيِن(."   ٖالدِّ

احلسيٌت حينما يطلب  إجابة الشيخ عيد صىذا الن 
إراين احلقيقة. من النص، نوجد احلكيم الديٍت أن ال يسلم 
إراين حاال، ولكن يبدأ من اإلعتماد احلرية الناس يعٌت حرية 
يف الدين، وحير الشيخ إراين مألان بوعية النفسية لدخل 

اإلنسانية إعتمد إراين وجعلو  الظواىراإلسالم، وىذ 
لى حرية يف الدين كمخرج من إسالما. وىذه القصة تدل ع
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شدة بُت الداين بسبب أقل الفهم إىل حرية يف الدين كما 
 تتضمن يف اإلنسانية.

 القادرةحرية  .ب 
 :ىي دينيةحلرية الالدليل الذي يوصف عن ا 

 "وماذا أفعل اآلن؟؟." -
"مل يشأ الشيخ عيد أن ديلي عليو أمورًا بعينها، فهو 

يستطيع بو أن يزن  إنسان مؤمن حر اإلرادة، ولديو عقل
األمور بروية، وال يستسلم ذلواجس الشهوة، أو خيضع 

 ٗإلغراءات الشيطان،..."
النص السابق يبدأ بسؤال إراين الشيخ عيد عما أفعل  

األن إىل مشس، وىي ادلرأة الىت حيبها ويتزوج هبا. وبعد 
إسالمو، رأى أهنا أبعد من اإلسالم وجعلو قلقا ليتزوج هبا أم 

وسئل إراين شيخو عند قلقو وال يريد الشيخ أن جيربه،  ال.
ألنو الناس حلرية القادرة. القطعة النصية السابقة تدل على 

اإلنسانية واضحة، وحرية الىت قصدت  الظواىرحرية احلياة 
ىي حرية القادرة وال بد أن ديلك الناس يف تعيُت أىدف 

ل األخرون. وحرية القادرة سين شأ حرية يف احلياة بغَت تَدخُّ
الناس حىت ال جُيربه لربح األخرون. احلرية القادرة ال بد أن 
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يوجد إىتماما أساسيا يف حياة اجملتماعية حلياة السالمة  
 كيوصف يف رواية الرجل الذي آمن.

 الفكرةحرية  .ج 
 :ىي دينيةحلرية الالدليل الذي يوصف عن ا 

د احلقيقة، "أان ال أريد مااًل وال امرأة وال رلداً.. ولكٍت أري
إهنا أغلى عندي من كل ما يف الدنيا.. ولن أندفع إىل ىذه 
احلقيقة هبوى شيطاين، أو دافع دنيوي رخيص.. ألن احلقيقة 

  ٘الصحيحة ال تنال إال ابلصدق واإلديان والعقل والرباءة.."
النص السابق ىو إجابة إراين ألبيو، ألن أرسل أبوه  

رسالة عن غضب إليو بسبب إسالمو وعهد سيعطي كل 
شيئ  لعودتو إىل ادلسحي. ويف رسالة إجابتو أيضا حزن 
إراين جلُِعل أبو شدة احلزن، وُبُت ألبيو أن فقط يريد 

 حقيقات من الصدق، وإلديان، والعقل السامل، والرباءة. 
لرباءة ىي حرية الىت البد أن ديلك الفردي ومقصود اب 

 الظواىريف الفكر والرأي. وحرية الفكرية ىي إحدى من 
اإلنسانية للناس يف تعيُت حياتو. يف النص السابق يوصف 
أيضا أن حرية الفكرية اليستطيع أن يضد األخرون ولو 
أبوه. وكذالك، بُت أن احلرية الفكرية للناس سيجد حقيقة 
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ا تستعمل ذلدف خَتية وتساوي ابلصدق، احلياة لو أهن
 واإلديان، والعقل السامل.

 
 احلياة والتوازنادلساواة  .ٕ

دبعٌت متوازن.  والتوازنادلساواة دبعٌت مطابع ومساوي،  
اإلنسانية ستجعل النظام يف  الظواىريف احلياة ىي  والتوازنوادلساواة 

امل لتعيُت يف احلياة إحدى من عو  والتوازنحياة كاملة، ادلساواة 
السعادة والنجاحة الناس. اليسَت كل إرادة من حياة الناس كما يرى، 

يف حياة  والتوازنولكن يوجب إىل الناس أن جيرب لتجعل ادلساواة 
َ عن ادلساواة  احلياة يف  والتوازناجملتماعية كحياة أمنية. والىت دليلة بُ ُتِّ

 الرواية:
وأنو يستمتع ابلكثَت من  "وأكد لو أنو يعيش يف حببوحة من العيش، 

االستقرار النفسي والفكري، بل خييل إليو أحيااًن أن ىذه البالد ىي اجلنة 
 ٙادلوعودة اليت كان حيلم هبا منذ أمد بعيد،..."

قصص النص السابق عن ديب وتعجب إراين ببيئتو  احلضارة   
وإىتمام يف كفأة احلياة حىت سوف حيصل حياة أمنية كجنة. ىذه 

اإلنسانية ليقيس حريتها للناس، وأيناسب  الظواىرالكفأة إحدى من 
هبدفها أم ال ؟. وال يكفأ احلياة تقع حينما تطبيق النظري اإلنسانية 

وضده، لو أن البيئة اجملتماعية توجد يف فيها بال تناسب اذلدف. 
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نظام احلياة الكاملة فكفأهتا من تطبيق النظري اإلنسانية سيسَت إىل 
 حياة األمنية والكاملة كزاتو.  

          
 مساوية احلقوق .ٖ

اإلنسانية حق مساوية للناس بغَت تفريق خللفية الشعب،  اتحأ 
وبداية من دور  والقبيلة، والدين، وفرقة اإلجتماعية األخرى.

اإلنسانية دلساوية حق الناس بغَت الفرقية ىو لوجود احلياة األمنية 
 للناس. والدليل التاىل يوصف عن مساواة احلق يف الرواية:

"وفكر إراين، ترى من يقصد كي يعرف احلقيقة؟ مل يكن أمامو  
سوى صديقو ادلرشد علي، إنو رجل أمُت صادق خجول، ال يتواىن عن 

 ٚة خدمة تطلب منو، إذا كان يف اسطاعتو أداؤىا..."تقدًن أي
ىذا النص ُعربِّ رأي إراين علي، ويرى أن علي صادق وأمُت  

وخجول ما دام يستطيع أن يؤدىا، يف ذالك النص أن ضللل علي 
ديلك اإلنساين الذي حيقق مساواة احلق بغَت الفرقية للناس ادلنتاج، 
وعرب إراين وىو األجنايب األول يصيل إىل ديب ىذه احلالة. وحينما 

ابلساكن األصلي يف مكان أو بلد، وجعلو لألجنايب مساواة احلق 
خَتية يف كل العامل. وىذه اخلَتية سوف تصيب إىل تقدًن احلضرة 
ادلكان والبلد للمستقبل كوقاعة بديب يف ىذه الرواية. ورغب الناس 
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أن يسافر إىل ديب لرحلة، وطلب العمال، وسبويل، بسبب التسامح 
 الساكن بُت األخرون.

خليطًا من البشر أبزايئهم ادلختلفة، ومالزلهم " كما وجد ابلشوارع  
ادلتباينة، وذلجاهتم ادلتنوعة، وىلة ارتياحو دلا يرى ويسمع، وشعر بتآلف 
محيم مع ىذا اجملتمع الذي يدلف إليو ألول مرة، ابتسم إراين، ومأل 
رئتيو من اذلواء وىو يسَت حبذاء اخلليج ذي ادلياه الزرقاء النقية، وابتسم 

لعجيب أنو أدرك ألول يرى القوارب اليت تعرب اخلور ذىاابً وىو ومن ا
 ٛوإايابً.."

وجد واضحا يف النص السابق أن ديب مدينة يف تسامح بُت يو  
اجملتماعية ادلتنوعة. أن ديب يوصف مدينة أمنية من النظري اإلنسانية 
الىت حضر السعادة بُت الناس معا بغَت الفرقية. ادلساواة احلق 

رتفع بغَت الفرقية لألجنايب واىتمام اجملتماعي ديب رغبة والتسامح ادل
لكل الناس بيسَته سوف يشعرون مجال احلياة ادلتنوعة. وىذه احلالة، 

اإلنسانية الىت تصعب لوجوده يف  الظواىرتوصف حياة واضحة من 
 ىذا الزمان.

 
 القضاء على الفقر .ٗ

تكلم عن السعادة الناس. وىذه يتكلم عن اإلنسانية، في إذا 
السعادة سيوجد الناس لو يستطيع أن ديلؤ إحتاج حياتو. ولكن األن 
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وجد كثَتة عن مسئلة الفقَتة الىت تقع يف العامل مستمرا. إذا تسامها 
سوف تصيب يف حياة الناس، وىذه احلالة بسبب السيئة ادلرتفعة من 

إذا، أىم لتقضياء ىذه  الناس الذي جعلها طريقة ليملؤ إحتاج احلياة.
الفقَتة لسالمة حياة الناس يف ادلستقبل. والدليل التاىل يف الرواية يدل 

 إىل القضاء الفقَتة:
"علَّق صقر: "أما أان فمتحفظ على ما يقولو إراين. حكومتنا اليوم   

تعطي كل مواطن بيتاً، وتفرشو لو، وتضمن العالج والتعليم ابجملان 
مل يتخلى الناس عن حريتهم  -قبل البًتول -رللجميع.. وأايم الفق

وكرامتهم.. أيكلون السمك واألرز والتمر.. ويرتدون الثياب 
 ٜالبسيطة.."

عرف يف ىذا النص أن مجهور ديب يهتم عن ىذه ادلسئلة يو   
الفقَتة إىتمام اتم. ومجهور ديب يتساعد أن يعطي بيتا دلواطنو، 

مجهور ديب من ادلاضية أن وتضمن العالج والتعليم اجملان. وعلم 
وجد  ٜٓٙٔاجملتماعية ما زال الفقَت قبل وجد البًتول. يف سنة 

البًتول وبعث إقتصاد ديب. وحينما ذالك، أكثر البلد يستثمر إىل 
ديب الذي شهر دبركز إقتصاد, يف بعض السنوات تطور ديب إىل مركز 

  ٓٔالنقودية والتجارية مهمة للعامل.
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ان العطلة والسياحة لغريب والشرقي، يف واألن، شهر ديب دبك  
ىذه األواخر تطورت سياحة ديب تطورا عظيما بفندق مجيل وأعظم 

من ىذه  ضربية كان  ٔٔترفيهية يف العامل  وصار ضربية األوىل للبلد.
مجهور ديب يستطيع أن يقضي الفقَت من رلتماعيتو. ودور مجهور ديب 

ف يف ىذه الرواية مكاان يف قضاء الفقَت كبَتا، والزم أن ديب يوص
أمنيتا لكل الناس، ومدينة مجيلة، ورلتماعية اإلنسانية والتسامح 

 ادلرتفع بُت األخرون.
 

 بناألجلاإلعًتاف  .٘
. كما األجانباإلعًتاف  يىما بعده اإلنسانية  الظواىر  

بَينُت، اإلعًتاف األجنايب أساس لإلنسان حينما ذىاب وسفار إىل 
اإلنساين، األجنايب حق كفوء القائم األصلي  اجلديد. يف منهج 

كعطاء احلق للقائم، واإلعتماد على الدين، وظُلهم من اخلطَتات اليت 
خطر من سالمة النفس، ومال، وإعتقاد احلرية األجنابية يف كل حال 

 ما دام ال يضد النظام التطبيقي يف منطيقة اليت قائم األجنايب.
الذي يوصف يف النص نوجد واضحا  بيناألجلاإلعًتاف  

 اإلفتتاح شلا اتىل: 
"كان لالعتداء اآلمث صدى يف أضلاء مدينة )ديب( ويف اإلمارات  

األخرى، ذلك ألن ادلدينة تعيش يف أمان واستقرار، وىي ميزة ربسدىا 
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ٖٛ 
 

عليها مدن العامل األخرى، مث إن الذي وقع عليو االعتداء رجل أجنيب 
  ٕٔجيب أن تكفل لو احلماية،..."

يف ىذا النص، ُبُت أن ديب مدينة سالمة وأمانة لألجنايب،   
وحينما جائوىا، فتكرًن وتظل حقهم إن خيالف. وىذا أىدف من 

اإلنسانية،  الظواىراإلنسانية، تعٌت اإلعًتاف األجنايب وىي من 
ورجاء إىل جعل اجملتماع الوفاقي كتكرم بعضهم لوجود احلياة السالمة 

لك الناس، إعتقد صليب الكيالين القارئ أن الىت إرادة الناس. يف ذا
تطبيق اإلنسانية إبعًتاف األجنايب يف ديب جعلو مدينة سالمة من 
مدينة األخرى يف العامل. واألن، كان ديب ُسِكن ابألجنايب حول 

% ويعملوان يف كل حهة ادلعمال، وصار لكل الناس وفقط ليس ٜٓ
ها وبلد احلضارة أن ويرجو إلي ٖٔللعربيون كتقع يف القرن ادلاضى.

 تطبيق ىذا ادلنهج.
 

 التسامح .ٙ
اإلنسانية ما بعده يف الرواية الرجل الذي آمن ىو  الظواىر 

صفة تسازلة بُت الناس. والتسامح ىو صفة إحًتام بُت الناس مهما 
فرقة وفردية، ابلتسامح سُيِقلُّ صفة تفريق بُت الناس بسبب خيتلف 
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يف قبيلة، ودين، وشعب البلد سيسهل أن يتقدم لو التسامح 
 واإلحًتام ىذه اخلالف أوىل يف اجملتماع. كذكر يف الرواية شلا اتىل: 

 "لكن دلاذا ال ذبلدون شاريب اخلمر؟". -
 "ىذا ديننا، ودينكم أيضاً حيرمها.. اخلمر ال حيللها دين.. لكن.." -
 "لكن ماذا؟" -
 خاص، ضلن ال صللدىم.."."األجانب ذلم وضع  -
 "ىذا شيء مطمئن..". -

وضحك إراين، خيل إليو أن ادليزات يف ىذه البالد ترجح، وإنو  
  ٗٔأكثر سعادة واستفادة، وأن ادلستقبل يبدو مشرقاً وواعداً،..."

احلوار يدل على بيان على عن النظام يف ديب إىل شاريب  
ب يف ديب، ولكن اخلمر، ومن بيانو نعرف أن شارب اخلمر سيعاق

اإلنسانية الىت  الظواىرعكس لألجنيب بسبب نظام خصوصا. و 
توصف ىذا التسامح مثاال وأن يطبيق يف حياة اجملتمع. ىذه احلالة 
يهدف إىل وجود العادلة بُت الناس من خلفية فرقية واألخرون. 
وكذالك، يدل على صفة األجنايب الىت يتعجب ابلتسامح.  يف ديب، 

ألصليون أودي وأمسح إىل األجنايب عاما، وصليد وديهم أن السكان ا
يف كل جهة العامل بسبب ادلواطن ادلتنوعة وما صليد يف مكان 

ويف النهاية، ىذا التسامح ُجِعَل حياة اجملتماعية سالما  ٘ٔاألخر.
 وآمنا لو أن يعملو ُمطَّردا ومستمرا. 
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 حياة اجلماعية .ٚ
اإلنسانية التالية الىت وجد الباحث يف الرواية الرجل  الظواىر 

الذي آمن ىي حياة اجلماعية. والناس اإلجتماعي حيتاّجون إىل 
اجلماعي، وىذاحلال يتطور إىل مجاعية تلقائية يف حياة اجلماعية. 
وتسهل احلياة فاسدة بال أساس اجلماعية وضده، أن اجلماعية تسهل 

ضاد وعائق. والدليل التاىل يدل إىل حياة الناس يف حياتو الىت سبأل دب
 اجلماعية:

"مل جيد إراين صعوبة تذكر يف حياتو اجلديدة، فالناس يف ىذه ادلدينة  
 ٙٔأيلفون ويؤلفون، يتعاملون برقة،..."

اإلنسانية الىت وجدت يف النص التاىل ىي حياة  الظواىر 
 اجلماعية، واجلماعية يف ىذه الرواية توصف واضحا من صفة

اجملتماعية ديب كحياهتم بفرح وبسيط. ليس التعبَت ادلفرط لو يقال أن 
ديب مصغر العامل، وسكن يف ىذه ادلدينة أكثر من مئاة الشعب من 
كل حهة العامل. يف ديب، ىذه ادلتنوعة ربصل إىل حياة اجلماعية 
وادلساواة من قبيلة وشعب سلتلف، وخيتلط بثقافتهم، ىذه اجلماعية 

طعام، واللغة، والدين، والعادات. وأدل ديب أن اخلالفة تكثر إىل ال
الحيصل إىل الصراع، وكان حياة يف ديب مثاال، كيف تدبَت ادلتنوعة 

  ٚٔتكون إنسجاما مجيال.
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أن ديثل ديب مدينة أمنية ورلتماعها يوصف  الظواىروىذا  
صفة إنسانية. يف ىذه احلضارة، ترك الناس حياة اجلماعية ويوصف 

دية حىت تصيب إىل أخالق الناس أاننيا وتكربا. لذالك، صفة الفر 
اإلنسانية يف احلياة جلعلها  الظواىرإعتمد الباحث يف أمهية تطبيق 

 حياة أمنية كيوصف يف الرواية الرجل الذي آمن.
"... أن ديب تفتح صدرىا لكل صحف ورلالت العامل، والناس على  

ا يرد من أفكار دون أن اختالف ألواهنم وأجناسهم يقرأون وحيللون م
تكون ذلم أدىن رغبة يف تشكيل أحزاب أو مجاعات سياسية، إهنا بلد 
إنتج وعمل وذبارة، تعتز بقيم احلرية والعمل فال رلال لتنضيع الوقت يف 

 ٛٔادلهاترات،..."
اإلنسانية عن اجلماعية اليت جعل  الظواىرىذا النص يوصف  

ديب مدينة إبتكارا بغَت خالف يف احلياة. وكذالك أيضا، جعل 
اجلماعية حياة األمنية للناس ولو فيو تتنوع من قبيلة، وداين، وثقافة 
متنوع، وابجلماعية سوف يعتقد الناس يف بناء حياة أمنية أبساس 

 اإلنسانية.
طلون يشاكسن النساء، أو "...وليس يف الشوارع متسكعون متب 

يعبثن يف النواحي وادليادين، فهذه أمور ال تباح يف ىذا اجملتمع الذي 
  ٜٔزبتلط فيو أجناس البشر يف مسفونية إنسانية بليغة."
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وىذا الناس يعتقد أن مجاعية يف احلياة سوف يتأثر خبَت للناس   
ولو يف رلتماع ديب، ويوصف حياة اجملتماعية ديب سالمة ومجاعية 

 تتنوع من الناس ادلختلفة بُت األخرون.
 



34 
 

 الباب اخلامس
 خامتة
 

يف ختام ىذه الرسالة العلمية، أريد أن أسجل النتائج والتوصيات اليت  
 يف كتابة ىذه الرسالة مما اتىل: عليها حصلت

 النتائج . أ
 اإلنسانية. منها: الظواىرواع عن سبعة أن الباحث جدو  يف ىذه الرواية

 ،احلياة، ومساوية احلقوق، والقضاء على الفقر توازنة، واملساواة والاحرية احلي
 .والتسامح، وحياة اجلماعية ب،اإلعرتاف لألجانو 

 
 اإلقرتاحات . ب

وأدهبا بكلية اآلداب والعلوم  الرجاء من مجيع طالب قسم اللغة العربية .1
 نظرية اإلنسانية ىف األعمال األدبيةأن يهتموا بجبامعة الرانري نسانية اإل

 .كان اندرا  ألن البحث عنو
 كلية اآلداب والعلوم األنسانيةب اجلامعة اىتمام رئيسالرجاء من  .2

توفري مكتبة اجلامعة بكتب اآلداب سائر الكليات يف إجياد و بكاىتمامو 
 .ما حيتوي فيها نظرية اإلنسانية األدبنظرية وخاصا كتب 

 اإلنسانيةومن املمكن لطلبة قسم اللغة العربية وأدهبا أن يقرؤوا نظرية  .3

 ويستخدموىا لكي تتوسع العلم يف البحث.  
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