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Seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain 

dan bahwa manusia hanya memeroleh apa yang telah diusahakannya 

dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya) 

Kemudian akan diberi balasan kepadanya  

dengan balasan yang paling sempurna 

Dan sesungguhnya kepada Tuhanmulah  

keseduhannya (segala sesuatu) 

{An-Najm 38-42} 

 

“Ya Allah aku berlindung kepada-Mu dari ilmu yang tidak bermanfaat” 

(HR. Muslim) 

  

Alhamdulillahi rabbil aalamiin 

 

Dan tiada satupun kebaikan yang kuterima, kecuali semua itu karena 

Cinta, Rahmat dan Rahman-Nya. Maka pada Allah saja semua pujian dan syukur 

tercurah. Energi yang luar biasa besarnya yang membuatku tak hanya sanggup 

bertahan, tapi terus melangkah. Jika episode ini selangkah lagi kulalui semua itu 

atas pertolongan-Mu, atas kemudahan dari-Mu, yang membuat hati demi hati 

manusia luluh membantuku, mendukungku, menyertaiku, menyokongku, 

menyalurkan cintanya padaku... Ya Allah maka izinkan aku meminta : “Berilah 

kebaikan buat orang-orang yang telah berbuat baik padaku yang kukenal maupun 

yang tidak kukenal.” “Balaslah kebaikan mereka dengan kebaikan yang lebih 

sempurna, jadikan barakah umurnya, cukupkan rezekinya, bahagiakan 

hidupnya”. Shalawat dan salam selalu terlimpah keharibaan Rasulullah 

Muhammad      صلى هللا عليه وسلم    

 

Lantunan Alfatihah beriring Shalawat dalam lirihku merintih menadahkan 

doa dalam syukurku yang tiada tara, terima kasihku untukmu. Kupersembahkan 

karya kecil ini untuk  

Orang tua yang kucintai, Ayahanda Alm. Mahmud dan Ibunda Almh. Aina  

yang tidak henti-hentinya memberikan do'a, motivasi, kasih sayang yang luar 

biasa kepadaku, serta dukungan baik moral maupun materil dalam menempuh 

pendidikan. Semoga kelak kita dapat kembali berkumpul di syurga-Nya.  
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لكمةامشكر

بسمهللاامرمحنامرحمي

ميهوهعوذابهللمنرشورأ هفس يا امحلدهلل،حنمدهووس خعييهووس خغفرهوهخوبا 

ومنس يآ تأ عامميامنهيدهللافالمضلهلومنيضللفالهاديهل.أ شهدأ نالاهل

رشي ال وحده هللا ال ورسوهلا  عبده محمدا أ ن وأ شهد هل ك وامسالم وامصالة عىل.

أ مابعد.س يدانمحمدوعىلأ هلوحصبهأ مجني،

ذنهللاعزوجلو ه.وثقدمثوفيقفقداىهتتامباحثةمنلخابةهذهامرساةل،اب 

جبام اال وساهية وامعلوم ال داب بلكية وأ دهبا امعربية انلغة قسم ىل ا  امراهريىهبا عة

 احلكومية امطااال سالمية عىل املقررة ادلراس ية مواد من شهادةةمبمادة عىل نلحصول

“S.Hum”.يفعلومانلغةامعرابيةوأ دهبا

ادللخور هام املرشفني مفضيةل امشكر امباحثة ثقدم امسعيدة، امفرصة هذه ويف

صاحل ومحمود سفياناملاجس خري هفاقاملاجس خريفهمي ا  يف وهجودهام مساعدهتام عىل

ىل ا  مث حس يا. جزاء وجيزهيام كهام يبار أ ن هللا معل اكمال. جيدا رشاف ا  يف أ وقاهتام

و اال وساهية وامعلوم ال داب لكية ومعيد وأ دهبا امعربية انلغة قسم اجلامعةرئيسرئيس

هذهامرساةل.يفلخابةاهوساعدقديفقسمانلغةامعربيةوأ دهباومجيعاحملارضين





 ب
 

ود ثدعميهام عىل احملبوبني موادلهيا خاصة امباحثة جشكر أ ن ثًىس يفوال عاهئام

معل امرساةل هذه متام ىلا  ا  وأ خريا وال خرة. ادلهيا يف امثواب أ حسان جيزهيام هللا

متامامرساةل.وحرجوامباحثةأ ن حكونهذهامرساةلانفعةال صدقاءاذلينساعدوهايفا 

هفس لكخمها جيزي أ ن هللا عىس ابدلعاء امباحثة وختمت عامة. ونلقارئني اصة

 ابمصواب.يفلخابههذهامرساةل.وهللاأ عملاملساعدين
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 جتريد

 هور أ نامميا : امس امطامبة

  312535253:   رمق امليد

وساهية/كسم انوغة امعربية وأ دهبا :    املكية/املسم  لكية الآداب وامعووم الإ

آمن" : امهوية ادلينية يف رواية "امرخ موضوع امرساةل   نجيب امكيالينم ل اذلي أ

 ادلنتوراهدوس محمود صاحل املاحس تري:   املرشف ال ول 

  فهمي سفيان املاحس تري :  املرشف امثاين 

 

آمن" منجيب  اكن موضوع هذه امرساةل هو امهوية ادلينية يف رواية "امرخل اذلي أ

امكيالين )دراسة ما بعد اس تعامرية(. ارتكزت امباحثة يف ثالثة مشالك يه صورة 

امهوية متحول ااملؤثرة يف نيته، وامعوامل ي امهوية ادلامس باب يشم يف  ،امهوية ادلينية

راين. وأ ما امطريلة املس تخدمة يف امتحويل اإ أ ثر هذه امهوية ادلينية يف حياة ادلينية، مث 

فهيي مهنج اموصف امتحوييل، ومن امنتاجئ اميت حصوت عوهيا امباحثة يه: امهوية ادلينية 

 مهنا:امهوية ادلينية امتحول املؤثرة يف معوامل وا ،امهوية ادلينية الإسالميةو املس يحية 

أ ثر امهوية ادلينية يف حياة وأ ما  امعوامل امنفس ّية وامعوامل امتعوميامعوامل الاحامتعية، و 

املوق، وامصدع  يف امعالكة بني امعمل والارسة وال صدكاء، ومكن يف اههناية مهنا: 

 حيصل عىل سعادثه.
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Penelitian ini berjudul identitas agama dalam novel Ar-Rajul Al-lazi Amana karya Najib 

Kaylani (Deskriptif Analisis Postkolonialisme), penelitian ini fokus pada tiga permasalahan 

inti yaitu gambaran identitas agama, penyebab keraguan terhadap identitas agama serta faktor 

yang mempengaruhi perpindahan agama dan pengaruh identitas agama dalam kehidupan 

tokoh utama. Adapun teknik analisa yang digunakan adalah metode deskriptif analisis. Hasil 

yang diperoleh dari penelitian yaitu, pertama identitas yang terdapat dalam penelitian 

meliputi identitas agama kristen dan islam. Selanjutnya penyebab keraguan terhadap identitas 

agama meliputi kagalauan, keresahan dan ketidakbahagiaan, adapun faktor yang 

mempengaruhi perpindahan agama yaitu, faktor sosial, faktor kejiwaan dan faktor 

pendidikan. Dan  pengaruh identitas agama dalam kehidupan tokoh utama, awalnya iryan 

merasa resah karena terjadi perbedaan pendapat antara ia dan orang-orang terdekatnya, 

namun akhirnya ia mendapatkan kebahagiaan yang selama ini ia cari. 
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 امباب الاول

 ملدمة

 

 خلفِة امبحر .أ   

ضعالحا مِ ة ا  اجلسم، وأ غضاء  ا مؼىن واسع مَبني خشطَة من امطفاتامًِو

ة يه امفركة وادلٍن ، وامِدف، وال مٌَة، وموكف ال خالق أ و سلوك اجملمتع. أ ن امًِو

ة( يف ال دبَات و  امبَاانت امشخطَة و خمخلفة من الآخٍرن. جس خؼمل لكمة )امًِو

 غن خاضَة املعابلة: معابلة اميشءاميت ثؼرب  ((identityاملؼارصة ل داء مؼىن لكمة 

ة ميفسَ أ و معابلة ملثهل. ويف املؼامج احلدًثة فا هنا ال خترج غن ُذا  املضمون، فامًِو

ة،يه: حلِلة اميشء ًر واميت متزي  ، أ و امشخص، املعللة، املش متةل ػىل ضفاثَ اجلُو

، وجسم أ ًضا وحدة اذلات .غن غرٍي
1

  

ّة ثؼّددت مفاُمي وثؼ ف امًِو امبلاء  ، وخاء يف كخاب "املكَات" ل ىباًر

ة، وأ ذا أ خذ أ مّع من ُذ  امكفوي: أ ن ما بَ اميشء ُو ابغخبار جشخطة ٌسمى ًُو

هَ  اال غخبار ٌسمى ماَُة. وخاء يف ُذا امكذاب أ ًضا: أ ن ال مر املخؼلل من حِر ا 

ملول يف حواب )ما ُو( ٌسمى ماَُة، ومن حِر زبوثَ يف اخلارج ٌسمى حلِلة، 

                                                 
) اٌس َكو: مًشورات امليظمة اال سالمِة نلرتبَة وامؼلوم وامثلافة،  امرتاث و امِوًةن امخوجيري، غبد امؼٍزز بن غامث .1

 11: م( ص 1111/ُـ1341
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ًةومن حِر امذَاٍز غن ال غَار ٌسمى ُو 
1

ة غيد اجلرخاين يف كخابَ "  . وامًِو

امخؼًرفات" يه: احللوكِة املعللة املش متةل ػىل احللائق اش امتل اميوة ػىل امشجرة يف 

امغَب املعلق
4

. 

ساليم مرصي. مؤمفاثَ كثرية خدا، مهنا: اميلد  جنَب امكِالين  ُو أ دًب ا 

ة و رو حدى رواايثَوال دب اال ساليم وامعب وامشؼًر "امرخل  مشِورة  اايت. ومن ا 

آمن"،  ىل اذلي أ . ُذٍ امرواًة حتيك غن امفذح رمحنامف َل خ  لغة اال هدووس َةانثرتمج ا 

ةوحود  حِر ثبدأ  امشخطَات امرئُس َة الس خجواب وحودُا، وكال اهَ  .ادلًًِة ًُو

ضل، ولك ما ُو ػلََ بؼد أ ن  امشكوك بدأ ت حراودٍ غن هفسَ ودًيَ، امبدل امثلايف مل 

ىل امرشق، وُام ديب امؼامل و ما ٌسمى أ ًضا امغجر ادلوةل امغرب ا   اهخلل من وظيَ ُو

 .ن يه خمخلفة خداأ ي من امبدلٍن دلهيم امثلايف واملواظيني وحىت ادلٍ

دوارد ودي سؼَد ًخلكم  " orientalisme" يف كخابَ  (Edward Wadie Said)  ا 

د فِميا غن امرشق ال وسط ومبدل امؼرب و أ ًضا غن اال سالم  )اكن ىرحوا بأ ن ًٍز

اال سالم(
3

دوارد سؼَدكام و املسدرشكون غن اال سالم وموكف    غن موكف حمرش اب ا 

دوارد سؼَداملسدرشكني، وأ خذت اماكثبة فكرة  ة ثخؼلق اب ا  ىف رواًة ادلًًِة  مًِو

                                                 
1
 .961 :م( ص 1991، )بريوت: ػدانن درش مؤسة امرساةل، ملكَاتا، امبلاء امكفويأ بو   
4

فات ين،اػىل بن محمد اجلرخ   .112: م( ص 1991ر امكذب امؼلمَة، ، )بريوت : داامخؼًر
4
 Edward W.Said, Orientalisme, Terj. Achmad Fawaid,  (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2010),  hlm. xvii 
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آ "امرخل اذلي   . يجَب امكِالينم  "منأ

ة غن  أ رادت امباحثة أ ن حكذب امرساةل وذلكل ىف رواًة "امرخل ادلًًِة  امًِو

آ اذلي  ة غيد اب يجَب امكِالينم  "منأ ة ما بؼد الاس خؼامًر دوارد ال ظال  ػىل هظًر ا 

 . (Edward Wadie Said) ودي سؼَد

 

 ةل امبحرأ س ئ .ب 

د امباحثة  أ ن حتدد  :امبحر كام ًىل أ س ئةل اغامتدا ػىل ماس بق ، حًر

ةما يه  -  يف ُذٍ امرواًة ؟ ادلًًِة امًِو

ة امخحول يف ثَاملؤثر امؼوامل ما و ملاذا  -  ؟يف ُذٍ امرواًةادلًًِة  امًِو

ةما  -  امرواًة ؟يف ُذٍ ادلًًِة يف حِاثَ  أ ثر ُذٍ امًِو

 

 امبحر أ غراض .ج 

 :أ غراض امبحر يف ُذٍ امرساةل فِييوأ ما 

ة ملؼرفة  -  يف ُذٍ امرواًةادلًًِة امًِو

ة امخحول يف ثَاملؤثر امؼوامل ملؼرفة  -  يف ُذٍ امرواًةادلًًِة  امًِو

ةملؼرفة  -  يف ُذٍ امرواًةادلًًِة يف حِاثَ  أ ثر ُذٍ امًِو
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 مؼاين املطعلحات .د 

ىل ُذٍ  د امباحثكبل امرشو  ا  ة أ ن جرشح مؼاين املطعلحات اميت امرساةل، حًر

 امرساةل: اخضمهنً 

ة -  ما بؼد الاس خؼامًر

 اس خؼمر: ٌس خؼمر، اس خؼامرا، فِو مس خؼمر واملفؼول مس خؼمر.

اال س خؼامر ُو امفرد أ و امفًرق أ و ادلوةل ًلوم ابمغلبة والاس خغالل ػىل اجملمتع 

فادة غن س َاس َة وامثلافِة،  ة، وادلًًِة، والاكذطادًة.مَبحر ا  وامفكًر
1

 

 امرواًة -

ةل –ٍروى  –لكمة امرواًة مش خق من لكمة روى  رواًة مبؼىن املطة امعًو
6

 .

ا جَشغل حزّيًا أ كرب، وزمًٌا  وامرواًة يه أ وسع من املطة يف أ حداهثا وخشطَاهتا، ػدا أ هنه

أ ظول.
2

زمن، ثخؼاكب مٌذ امرواًة جرسد فَِ ما )أ ي ثدبؼا يف ال حداث املدسلسة يف ام 

د رسدُا،  حراء كعع واخذَار نلوكائع اميت ًٍر امبداًة حىت هناًة مؼَية(، وامروايئ ًلوم اب 

ذا املعع والخذبار الًخؼللان أ حِاان ابمدسلسل امزمين مل حداث. ُو
8

 

 

                                                 
5
 312، ص. 4م(، ط.2003حديث، )القاهرة: دار اللسان العراب، ابن منظور،   
6
 123ص:  ،(م1113 ادلومَة، امرشوق مكذبة. : م.د) اموسط، املؼجم ،امؼربَة انلغة مجمو   

2
ة ومناذج ثعبَلِة،حسني ػيل محمد  ُــ ــ 1313، 3)امرايض: مكذبة امؼبَاكن، ط ، امخحٍرر ال ديب، دراسة هظًر

 .191: م(، ص1114
8
   142م( ص: 1119املؼزت،)غامن: دار اجنلزيي،  -: غريبمؼجم املطعلحات ال دبَة، هواف هطار  
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 دراسة امسابلة .ه 

محمد رىض .1
9

 

أ ن شكِةل امؼوملة غيدى أ هعوين غدٍن و أ ما اميخاج مٌَ يه: محمد رىض، 

و من وسائل املبادةل اميت جس خخدم بغري اال ُامتم  ((simbolik tokenاميلود امرمزي  ُو

ىل امشخطَة امليفرة وفلدان امؼادة فِيي أ ن امؼادة ال حزال ومكن كد اخذلعت . اخلطة ا 

ال ما هفع ميف   .سَ من غواملِاابمثلافة امغربَة، وظبَؼة امفردًة أ و أ انهَة ال هيمت ا 

 

س يت هور حٌة .1
11

 

( وخدت أ هوا  احلب مهنا: حب بني 1س يت هور حٌة، و أ ما اميخاج مهنا يه :)

ىل  راين ومشس(، حب اموادلٍن ل ودلُام )حب ال م ا  امرخل و املرأ ة )حب بني ا 

راين  راين ل بََ(، حب بني امزوخني )حب بني ا  راين(، احلب امودل نلوادلٍن )حب ا  ا 

راين ( 1)، و مُسون( امؼوامل املؤثرة يف وشأ ة احلب مهنا: ادلال، احذضًت ا 

سالم. ) ( أ ثر احلب يف هفس اال وسان مهنا: غرية، ًخؼمل 4اال سالم، امرأ ة معَؼة مال 

ىل اال سالم. راين ا  ل ا   اال سالم، حتًو
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آمن ميجَب امكِالىنمحمد رىض،        61ص: ُـ( 1342/م1111، )بيد أ جش َة،ما بؼد احلدًثة يف رواًة امرخل اذلي أ
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آمن ميجَب امكِالىنحٌة،  هور س يت    31 :ُـ( ص1348/م1116، )بيد أ جش َة،احلب يف رواًة امرخل اذلي أ



6 
 

أ محد مشس امليري .4
11

 

حامال، و مهنا  18( ُياك 1أ محد مشس امليري، وأ ما هخاج مٌَ يه: )  3أ كخان ا 

( ُياك ػالكة بني ال كخيات و بياء اموظَفي يف رواًة يه 1خان اذلي دلًَ امخطفري. )أ ك 

 ػالكة مس مترة أ و ٌسمى ػالكة امس ببِة دلًَ امسبب واملسبب.

ىل حبر اماكثب يف امبحوث دلهيا املساوايت ًؼىن ابس خخدام رواًة  سدٌادا ا  ا 

ياك امفرق يجَب امكِالينامرخل اذلي امن م يه رواًة " ة ". ُو ة ما بؼد اس خؼامًر بيظًر

ة ادلًًِة.  بخحلَل امًِو

 مهنج امبحر .و 

أ ما املهنج اذلى اس خخدمت امباحثة ىف ُذا امبحر فِو املهنج اموضفي 

ة امخحلَيل حِر أ ن ثلوم امباحثة بخحلَل  وما ًخؼلق هبا، موافلا مبوضو  ُذٍ امًِو

ة غيد  .امرساةل ة ما بؼد الاس خؼامًر دواردوذاكل اال ظال  ػىل هظًر  سؼَد ودي ا 

(Edward Wadie Said)  اسدرشاق أ هَ دراسة حول  .(orientalisme) وىف مجع املؼلومات

 .وامبَاانت  احملخاخة مِذا امبحر فذؼمتد امباحثة ػىل ظًرلة امبحر املكذىب

أ ًضا ثؼمتد امباحثة خالل كخابخَ ػىل ظًرلة امىت كررُا كسم انلغة امؼربَة و و 

اهريي اال سالمِهة احلكومِهة ىف كخابأ دهبا بلكَة الآداب   : وامؼلوم اال وساهَة خامؼة امره
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آمن ميجَب امكِالىنحتلَل رواًة امرخل امليري،  مشس أ محد   ة اذلي أ  1113رسدًة ) حوكجاكرات، ، دراسة حتلَلَة بًًِو

 61ص: م( 
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 امحاة امثاين

 حرمجة جنَة امكِالين

 

  مودلٍ وشب ثَ .ب   

جراُمي جن ؾحد انلعَف امكِالىن ودل  يف يجَة امكِالىن ت  واملـروفجنَة ا 

ة رششاتة امخاتـة ملرنز زفىت 1350رم ؿام املواكف ابحملم 1931 ب ول ًوهَو ؿام ه تلًر

ضاحلا معل رجل اكن وادلٍ  ،واكن ب ول مومود ًودل ل تََ وب مَ مبحافؼة املرتَة مبرص.

خواثَ  ةؿائةل امشافـَابمزراؿة ووادلثَ من  ؿاًدت  وَلد وفوزًة و نيمب  ثرششاتة وا 

ف ىف ُذا اموكت امخحق جنَة امكِالىن  وؿىل قرار ؿادت ب ُل  ومسريت. امًر

، ومعٍر ب رتؽ س يواث، وػل تَ حىت امساتـة من معٍر حِر حفغ مـؼم "ُكذاةام اب"

 ب جزاء املرب ن.

ت احلرة امـاملَة امثاهَة، ـمة امكِالين امامثهَة من معٍر اهد تلف جنَوحني

مزام امفالحني ًدفؽ  ة يف ب زمة اكذطادًة شدًدت، وكد زاد ال مر شدت ا  فـاش ساكن املًر

عاين فب ضحح احلطول ؿىل حد ال دىن من حما ىل كواث الاحذالل امرًب ضَلِم ا 

احلَات ب مرا ابملا يف امطـوتة. ضرىورايث
1

 

ة ال سالمِة "هرمية شاُني" ًحم من ال د1960َة امكِالين ؿام حزوح جن 

شلِلة ال دتَة ال ذاؾَة املرصًة هفس َة شاُني ورزق تثالزة ذهورمه: ادلنخور جالل، 

                                                 
1
 37(، ص. 1985جنَة امكِالين، حملاث من حِايت، )تريوث: اميارشت مؤسسة امرساةل،   



واملِيدس حسام، وَلد احملايم، نٌل رزق تب هىث واحدت يه د. ؾزمة. ومعل جنَة ظحُدا 

وحض جنَة ب ن معهل معيب يف خمخلف ت واءـد خترجَ ومكٌَ ؿاش ملرما ابملرات مكذاتة. ًو

مََ جكثري من املطص املطريت وتـظ امرواايث وامللالث. وخالل معهل  املواكؽ ب و يح ا 

، تلوكَ سن امخلاؿدظحُدا يف ال ماراث، وخطوضا يف امس خة ؾرش ؿاما ال خريت كدل 

اث امطحَة اس خعاع ب ن ًـمتد ب سلواب ب دتَا ميزتح ابحللائق امـلمَة يف معل امًرش 

امشلِلة وامخلاٍرر واملواد امـلمَة. واهـكست حِاثَ امعحُدة يف نخة وكطص مثل: 

ذاؿة امشاركة تدوةل ال ماراث جم"حاكايث ظحُة"، ويف جرا َ امىت اكن ًلدهما يف ا 

 امـرتَة".

معل توػَفة ظحُة امذَاز يف مسدشفى ب م  لكَة امعةمن  وتـد خترح

خَ رششاتةم، 1961املرصًني ابجلزيت ؿام  مث اهخلل مَـمل يف وزارت  مث ظحُدا ممارسا تلًر

يل  جسملاميلل واملواضالث، و  معهل يف املسم امعيب هبَئة امسكم احلدًدًة، مث سافر ا 

ظحُدا ُياك، وذكل يف امَوم احلاد وامثالزني من شِر مارس  مَـملدوةل )امكِوث( 

ىل دوةل )ال ماراث1968) ، وكىض هبا ما ًلرة من س خة امـرتَة( م(، مث اهخلل مهنا ا 

ؿاما. ؾرش
2
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 /  wiki https://ar.wikipedia.org/ جنَة ــ امكِالين



 دراس خَ  .ة 

ويف امراتـة من معٍر ًخـمل يف مكذة حتفِغ املرب ن حِر ثـمل املراءت وامكذاتة 

ة وسريت امرسول ضىل هللا ؿلََ وسمل وكطص واحل  ساة وكدرا من ال حادًر اميحًو

ىل املدرسة ال رسامَة  ال هخِاء وكطص املرب ن، امخحق ابدلراسة ال ومَة مث اهخلل مهنا ا 

ة  خَ مخسة هَلومرتا  (syanbath)شًداط ال مٍركِة الاتخدائَة تلًر اميت ثحـد ؾن كًر

ة يف مدًية ظيعا اكن ًلعـِا مش َا ؿىل ال كدم ذُااب اياب. وكظ املرحةل امثاهًو  وا 

(thanta).
3
 .م1951م وب خِرىا امخحق جلكَة امعة ابملاُرت ؿا  

 

 حِاثَ ال دتَة .ح 

هَلكَة امعة حِر  منب ن ًخخرح  تـد وب ما حِاثَ امـلمَة فلد تدب   ىف وحدت  ا 

وىف جممتؽ امساكك احلدًد امعيب ىف مرص. وتـد خروجَ من  امـللاجملمتؽ ىف وزارت 

ة خمخلفة. وب خريا  1967مرص ؿام  داًر ىل مٌاسة ا   م  ًـمل ىف هوًت، مث ىف ديب، مث ا 

مارت املخحدت وُو ب حد من ب ؾضاء نلجان امفٌَة و  ب ضحح مدٍرا موزارت امطحة تدوةل ا 

راث ؾن امطحة وال دة ىف ال ماهة امطحَة دلوةل اخللَؽ. وكد اشرتك ىف ؿدت مؤمت

امـرة
4

. 
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 http://new.egypt.com/ar/wi8ki/91790.htlm 

4
ة ىف امـَون امضاحكةَلد فرحان شكور،    ، شـحة انللة امـرتَة وب دهبا جلكَة امـلوم ال وساهَة وامثلافة،  )مالجن: امثلافة امرتتًو

 30م،  ص:  2006اجلامـة  ال سالمِة  احلكومِة(، 



حساس معَق تخكثَة ادلال امفىن املرثحط ابملموض  ب ن جنَة امكِالىن دلًَ ا 

ل ب هَ ل ًًىس مسؤمَة جتارت املارئ، وجوفَ من ب ن ًلؽ ىف  ب حِاان ىف تـظ ب ؾٌلهل، ا 

جراثن امفِم اخلاظئ، فرتاٍ ىف لك ب ؾٌلهل ًًدظ خبَوط اموؾى املخَلغ، امىت جتـل من 

 .نخاتخَ امروائَة مذـة خاضة وفٌا مكمتال

هَ يم"، حِروكد ب من جنَة امكِالىن ىف اتدساع " ب فاق ال دة ال سال  ا 

لكذاة ب ضدٍر ب ًضا، وكطدهبا املوضوؿاث امىت ًـرضِا ن  امـحارت ؾيواانجـل ثكل 

ال دة ال ساليم ويه ىف رب ًة واسـة جدا ل هنا ب فاق احلَات هفسِا، فلك ما ًدخل ىف 

ال وسان ضاحل ل ن ًـرب ؾيَ ال دة ال ساليم وب ن جيـهل موضوؿا محـظ  حِات

امفرد واجملمتؽ، فِو ىف رب ًة من ب مه ما جية ب ن ًـكف  هطوضَ، وب ول ثكل ال فاق واكؽ

طورٍ ؿلََ ًو
5

. 

سِم ىف امححر ؾن احللول، ول حرح ؾيدٍ ىف ب ن  خفاكاثَ، ٌو ًربز مهومَ وا 

ذكل مشالكث امفساد وال حنراف وال حنالل، ًطور ب شد املشالكث ثـلِدا، مبا ىف 

مفن امرضوري ؾيدٍ ُياك امسحر ؾن ذكل اخللل اذلى اهضوى حتت موائَ ظائفة من 

 .ش حاة امـرص

اهخخحت امرواًة حلدة مالمئة معرخ مهوم اماكثة املامتَُة هبموم اموظن، ويه 

ة امىت م، امفكس1967اميكسة، وزماهنا اخلاص س ية  حلدة ال هنَار امىت ب ؾلدت

                                                 
5
 23-22، ص: هفس املرجؽ  



ومضت اجلحني املسمل تـار امِزمية  يه ُزمية امـرة، ويه حلدة خطحة حافةل 

ىل امرصاع املٍرر تني امشـة امفلسعَين وب ؿدائة امطِاًية  ابل حداج امىت جشري ا 

ومواهجهتم ابمكفاخ  وامخضحَاث، وفهيا جرث ثلرياث هَربت نلمجمتؽ امفلسعَين ب ضاتت 

ا ىف امثواحئ ال جامتؾَة امىت متثل فاؿدت ذكل تيُذَ ال ساس َة هبذٍ ؾيَلة اىك  سـت ب اثُر

 اجملمتؽ

ياك ىل جاهة ُاثني ادلراس خني ؿدد من ادلراساث وامللالث اميلدًة امىت  ُو ا 

ثياومت رواايث جنَة امكِالىن ىف امطحف واجملالث ومضيت ىف نخة اميلاد فهيا تدل. 

امرواًة، فاملخللي ًلحغ ب ن حتلَل وؿىل رمغ من ثـدد ادلراساث وثياوؾِا حول ُذٍ 

ادلرسني جاء مضمومِا مٌطواب ؿىل ب فاكر امرواًة دون ال ُامتم تخٌاهنا امفىن، وكد ب ضاء 

مة ال سالمِة حرتَة  هخلادي املوجَ مل  حتلمي اجلاهة ال ساليم ىف امرواًة، واجلاهة ال 

ىل جاهة ب هنم مل ثـط املخللي ضورت مذاكم ةل شافِة ؾن وهؼاما وسلواك وس َاسة، ا 

امعرق وال سامَة امىت سلكِا ال دًة امروايئ جنَة امكِالىن
6
. 
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 مؤمفاثَ .د 

اكن مـروف يف ؿامل الادة امـريب ب هَ احد ال دًة اذلى خرح ابمرواًة خارح 

حدود تدلٍ، وظاف هبا ومـِا تدلاان ب خرى نثريت، مذفاؿال مؽ تحُئاهتا اخملخلفة، فاكن مؽ 

امشٌلل" وىف ب زَوتَا ىف "امؼل ال سود"، و دمشق ىف "دم مفعري زوار هَجرياي "ؾٌلملة 

هدوهُس َا  ضَِون"، و"ؿىل ب سوار دمشق"، وىف فلسعني "معر ًؼِر ىف املدس"، وا 

ىف "ؿذراء جاهرات"، وحرهس خان ىف "مَاىل حرهس خان" وامىت ثًدب  فهيا ثسلوط امش َوؾَة 

ن مل ميكل   ثكل املدرت ؿىل ال سدرشاف مٌذ ب نرث من زالزني ؿاما. وال دًة ؿامة ا 

وامخًدؤ جبوار امرؤًة فال خري ىف نثري من ب ؾٌلهل
7
. 

هخاح، قٍزر اكن  كططَة، ٍلوؿاث (6) و رواًة، (41وفاثَ) تـد حرك فلد ال 

ة، ( ٍلوؿاث8) و ( مرسحِاث،4) و  نخاة (87ب ي) مذيوؿة، دراسة (28و ) شـًر

ا ُياك نخة ٍكون ب ن وميكن لكِا، ثخوفر ل رضدُا ًمت مل كرُي
8

. 

و ب دًة مشِور ىف مرص ونخة رواايث نثريت، وب ما مؤمفاثَ مهنا:  ُو

 رواايث .1

ة هل ابملـخلل س ية  - ق  1956ب ول معل هرًث م  دش يَ جرواًة "امعًر

ل"، امىت انمت جائزت وزارت امرتتَة و امخـلمي س ية  م مث  1957امعًو

                                                 
7
،  قزت: اجلامـة ال سالمِة، جتلَاث املدس ىف رواًة ادلنخور جنَة امكِالىن " معر ًؼِر ىف املدس "نٌلل ب محد قيمي،   

 19م ، ص:  2011
8

 20هفس املرجؽ، ص:  



ة امطف امثاىن ام  ثيوي ؿام كررث نلخدٌرس ؿىل ظالة املرحةل امثياًو

 م.  1959

م ، امىت انمت جائزت اجمللس ال ؿىل  1960رواًة "امَوم املوؾود"، ؿام  -

 مرؿاًة امفٌون و ال داة مبرص ىف امـام هفسَ.

 م. 1961رواًة "ىف امؼالم" انمت هفس اجلائزت ىف امـام امخاىل  -

 1965م، اذلٍن حيرتكون 1964م، اميداء اخلادل  1963حٌلمة سالم  -

م، كاثل محزت   1971م، دم مفعري ضَِون  1980املدس  معر ًؼِر ىف

م، ؾٌلملة  1971م، ؿذراء جاهرات  1971م، مَاىل حرهس خان  1971

م، رحةل  1973م، ومضان حدَيب  1972م، هور هللا  1972امشٌلل  

ىل هللا    1982م، امؼل ال سواد  1980م، مواهة ال حرار  1978ا 

م، رجال وذئاة  1985د هللا م، حاكًة جا 1984م، مَاىل امسِاد  

 1990م، امرب ت ؾحد املخجًل  1989م، اؿرتفاث ؾحد املخجًل   1986

م،  1993م، مَل وكضحان  1992م، كضَة ب تو امفذوخ امرشكاوي 

م، ب ُل اذلَدت  2000م، ملكة امـية  1994امرجل اذلى ب من 

 م. 2001م، مملكة امحلـوظي  2001

 



ة .2  امشـًر

رة:ؿربر جنَة ؾن مـاانت  يَ امشـًر ذَ خالل حمك امفرد يف دواًو  ب مر

( و)حنو 180-( و)هَف ب ملاك1971-(و)ؾرص امشِداء1972-)ب كاين املرابء

 امـال(.

   وامعة اميلد وال دة ال ساليم .3

  :ال ساليم نخة جنَة ؾن اميلد وال دة

َرة( و)ب فاق ال دة ال ساليم( و)مدخل يف ال دة  )ال سالمِرة واملذاُة ال دت

راثَ( و)املرسخ ال ساليم(.ال ساليم رة ال دة ال ساليم وثطور  ( و)هؼًر

)يف رحاة امعة اميحوي( و)ادلواء سالخ :نخة جنَة نخحا يف امعة وامعة

ة( و)املذاء وامطحة( ٍن( و)امطوم وامطحر  .ذو حدر

 املرسحِاث .4

مرسحِة واحدت تـيوان )ؿىل ب سوار دمشق( ويه يف مخسة دلنخور جنَة 

دور موضوع املرسحِة، حول  فطول. وكد نخهبا يف ب زياء وجودٍ امسجن، ًو

مرحةل قزوامخخار محالد املسلمني، ووكوفِم ؿىل ب سوار دمشق، وكد حاول 

امكذاة من خالمِا، ب ن ًلدم خشطَة امـامل املسمل، اجملاُد )اجن حميَة( وجودٍ 



ً ؿدادمه نلمـرنة امفاضةل مؽ ب ؿداء هللا، وهَف اهخرص يف ا  لاظ املسلمني، وا 

املسلمون تـد ذكل، اهخطارا مؤزرا.
9

 

 

 وفاثَ .ه 

م ثويف ادلنخور 6/3/1995ه املوافق  1415شوال  4ويف ًوم الزيني   

جنَة امكِالين تـد مرض شدًد ب مل تَ، وؾوجل يف مسدشفى املكل فِطل امخخطيص 

رمحة واسـة، وجزاٍ خري اجلزاء ؿىل ما كدم من هجود مدارنَ يف  ابمرايض رمحَ هللا

 ال دة ال ساليم.

 

  

                                                 
9
ين،     ، امرايض: دار نيوز ا شخِلَا نلًرش ال جتاٍ ال ساليم يف ب ؾٌلل جنَة امكِالين املططَةؾحدهللا جن ضاحل امـًر

  11م، ص: 2005واميوزًؽ، 
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 اًحاب اًثاًر

 إلظار اًنظري

 

ة  .أٔ   ة ما تؼد الاس خؼٌلًر  مفيم هظًر

ة مش خق من لكمة مبؼىن حٌلػة.  colonial مبؼىن تؼد و   post ما تؼد الاس خؼٌلًر

مبؼىن ٔأرض زراغَة ٔأو ٕاحامتغي ويه من اٌَـة   coloniمش خق من لكمة   colonial ؤأما 

اًرماهَة. وذكل ما ًخؼَق ابًرماهني اذلٍن ضافعوا ػىل خنسُهتم ٔأًامن اكهوا. وحرمجت لكمة 

ة ٔأمه اًس َعرة ًفذوح اذلي كام هبا املياحرون ػىل ألرض ؤلموال  ما تؼد الاس خؼٌلًر

ة ظالل ا ًخفاػي تني ٔأتناء اًوظن ٔلتناء اًوظن. وظيرت كمية سَحَة ًلكمة اس خؼٌلًر

اكملس َعرة ػَهيم واملياحٍرن اكملس َعر.
7

 

ة ضادرة غن اترخيَة إلس خؼٌلر ألورواب. وذكل  اكهت ادلرسة غن الاس خؼٌلًر

ة ل ثخحدث غن ألشاكل اٍهتمُش َة وٕامنا غن ػالكة تني  اكهت ادلراسة الاس خؼٌلًر

ة.  اًثلافة والاس خؼٌلًر

ة ارثحاظا تنظرايت ما تؼد الاس خؼٌل ة ألررى  ادلراسة غن ما تؼد الاس خؼٌلًر ًر

ة هجة واحدة مبؼىن "اًزمن ٔأو اًؼرص   ة ما تؼد الاس خؼٌلًر خدًدة ثشلك وس يب. هظًر

ة نثريا ما  ة. ومع ذكل  ما تؼد الاس خؼٌلًر ٔأو ادلور"  من هجة ٔأررى مبؼىن اًنظًر

                                                 
1
 Ania Loomba, Kolonialisme/Pascakolonialisme, Bandung: Benteng Pustaka, 2003, 

hal.  2. 
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ة توضفيا غلََة هفسيا  مفوضوغيا ابغخحاره اًزمن ٔأو ا ًؼرص ٔأو ادلور ىو ثخؼَق ابًنظًر

ة  ؤأما تذكل  ٔأما . postcolonialزمن  ة فييي ثخؼَق ابًنظًر ما تؼد الاس خؼٌلًر

pascakonial  اًزمن ٔأو اًؼرص ٔأو ادلور. فييي ثخؼَق
2

     

لات املس خخدمة  ة يه اًىِفِات ٔأو اًعًر ة ما تؼد الاس خؼٌلًر ٕاذن املراد تنعًر

واًس َاسة وإلكذطاد  وألدب وزلافة ألررى اًيت ًخحََي اًظاىرة اًثلافِة حنو اًخارخي 

 حدث يف اًحدلان اًيت اكهت من مس خؼمرة ٔأوراب احلدًثة.

ة  Naslagbibliotheek Winker Prinkذىة  ة الاس خؼٌلًر ٔأن تداًة ظيور هظًر

حىت احلرب  7822( وادلور اًثاين 7822حىت  7472  ادلور ألول )22يف اًلرن 

 اًؼاملي اًثاين(.

 White Mask    andيف نخاتو مبوضوع   مرشوع إلس خؼٌلري Frantz Fanonًلدم 

The Eart Black Skin,   وىو ٔأول من حتدث غهنا. وذهرFrantz Fanon  توحود اًخفركِة

ثوخد هفس َة املس خؼمر واملس خؼمر وثحلى املواضفات حىت اًَوم.  إلس خؼٌلري 
3

  

ةما تؼد وحىون   ٕادوارد ودي سؼَدمشيور تؼد ٔأررج  ندراسة ٔأو الاس خؼٌلًر

(Edward W Said)  "نخاتو مبوضوع "إلسدرشاق(orientalisme)  اكن 7978يف ػام .

مبوضوع "إلسدرشاق" اذلي ًؼين ابملاكمةل ٔأو احلارضات غن اخلعاب نخاتو 

                                                 
2
 Nyoman Kutha Ratna, Postkolonialisme Indonesia: Relevansi  Sastra, Jogjakarta. 

Pustaka Pelajar, 2009, hal: 78. 
3
 Nyoman Kutha Ratna, Teori, metode dan Teknik Penelitian Sastra, Jogjakarta. 

Pustaka Pelajar, 2009,  hal: 206.  
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ىن اكن اًرشق كد ٌرشكو اًـرب مبؼرفذو.  إلس خؼٌلري املس َعر ػىل اًؼامل اًسلي. ًو

 ىو ًدسَط ػََو اًـرب لكو. 

ة ندراسات ألدتَة حِامنما تؼد وحىون  ٕاس خخدهما تَي ٔأشىروفت  الاس خؼٌلًر

(Bill Ashcroft)  ؤأحصاتو يف نخاهبم مبوضوعThe Empire Writes Back: Theory and 

Practice in Post Colonial Literature (1989)  ًَحدل مطعالح اًساتق اذلي ًدل ػىل

ة  ة يف جمال اًفَسفة واًفَمي ما تؼد ألدب يف تالد املس خؼمر. وثؼد هظًر الاس خؼٌلًر

ما تؼد وألدب وؿريه اذلي ثدرس غن ٔأضاةل اًثلافة ودور املس خؼمر ػَهيا. مثي 

ة مكثي ما تؼد اًؼطري  ة. جس خؼمي هظًرة الاس خؼٌلًر ما تؼد ة ٔأو ما تؼد اًحنًِو

ة ًخحََي ظواىر اًثلافة املخنوػة  هس َاًة واًخاررِة وإلكذطادًة وألدتَة  الاس خؼٌلًر

 وؿريىا اًيت حدزت يف تالد املس خؼمر ألورويب.

ف ما زاًت مس مترة حىت اًَوم   ر ىذه اًخؼاًر اًؼٌَلء اذلٍن ًلدمون  منوثعٍو

ف  ة:الاس خما تؼد ثؼًر  ؼٌلًر

ة  (Edward Wadie Said) ٕادوارد ودي سؼَدذىة  .7 ما تؼد ٔأن هظًر

ة يه اًفىرة اًيت كام هبا اًحاحثون ٕاىامتم يف ػالكة تني  الاس خؼٌلًر

4. (imperialisme)اًثلافة وإلمربايًَة 
 

                                                 
4
 Faruk, Belenggu Pasca-Kolonial, Hegemoni dan Resistensi dalam Sastra Indonesia, 

Yogyakarta: Pustaka Penerbit, 2007, hal. 15. 
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ين مىرك  .2 ة  (Irene R Makaryk)ذىة ٕاًٍر ة ما تؼد ٔأن هظًر الاس خؼٌلًر

ة واًنلدًة املس خخدمة يه املطعَحات جملموػة  إلسرتاثَجَات من هظًر

 ًححر غن اًثلافة واًفنون ألدتَة واًس َاًة واًرترِة وؿريىا.

ة يه ملاومة ما تؼد ٔأن   (Ania Loomba)ذىحت ٔأهَا ًومدا  .3 الاس خؼٌلًر

ػىل س َعرة إلس خؼٌلري وألثر مهنا اذلي ل ٍزال حىت الٓن.
5

 

إلس خؼٌلر ملاومة ػىل ٔأن تؼد  (Leela Ghandi)ذىحت ًَي ؾندي  .4

 الٓثر اًيت حرويا املس خؼمر.

ة يه احلرانة ما تؼد  ٔأن (Alam Lawson)ذىة ٔأمل ًوسن  .5 الاس خؼٌلًر

اًخاررِة اًخحََََة اًيت ثحؼر س َاس َا وملاومة  وحماوةل ػىل اًخبٔزريات 

ة  ة يف اًولًة املدًنة  واًخارخيَة واًثلافِة واًس َاس َة واًرتتًو الاس خؼٌلًر

دًة واًنطَة.وألسعرا
6

 

ة ؤأحصاتو ٔأن  (Bill Ashcroft)ذىة تَي ٔأشىروفت  .6 ما تؼد هظًر

ة الكم ثنشبٔ ما ًخؼَق تخجرابت  من اًيجرة واًؼحدًة  الاس خؼٌلًر

 واًظـعة واجلنس َة وؿريىا.

                                                 
5
 Nyoman Yasa, Teori Sastra dan Penerapannya, Bandung: Karya Putra Darwati, 2012, 

hal:62. 
6
 Susanto Budi, Politik dan Postkolonialisme di Indonesia, Kasinius, 2003. 
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ة ثنشبٔ  ة يف زالزة ٕاماكهَات. ٔأول يف اًثلافة إلحامتغَة ما تؼد هظًر الاس خؼٌلًر

 واثًثا لك أل شاكلاًيت كام هبا املس خؼمر ألروتَون  واثهَا امللاومة من املس خؼمٍرن  

 اٍهتمُش َة اًيت ٔأجنحهتا ألشاكل اًرٔأسٌلًَة.

ثحني اًححر الٔاكدميي ٔأن ٕاحذالل اًـرب ػىل ٔأتناء اًوظن ؾَرىمه اغخرب من 

( 3( واًخناكص اًساكين )2( إلندشاف واًخفاػي ألول. )7لدم ألس حاب. )اًخ

( واػادة اًدشجَي ًيجني اًثلايف اًؼريق. ومن 5( وإلهدماج )4وإلمزتاج اًثلايف )

دافع غن 3( واًخحعمي )2( اًخفاػي واحلرب )7اًرمغ ٔأتناء اًوظن ذىحوا ) ( وامللاومة ًو

 احلَاة )وإلرخاع ٔكتناء اًوظن(.

ة اًيت ظيرت تؼد ما تؼد  ويف حرمجة حرفِة ٔأن ة يه اًفيم غن اًنظًر الاس خؼٌلًر

َة تؼد ٕاهندمهتا ما تؼد  اًزمان إلس خؼٌلري. وإلضعالح ة ًخؼَق ابًثلافة ادلًو الاس خؼٌلًر

إلمربايًَة.
7

 

 

 إلسدرشاق  .ب 

يف مدًوةل ألسايس ٔأو املخداول ٕاىل الاىامتم اًؼَمي ٔأو  عَحٌشري ىذه املط

ة حتدًدا مبا يف ذاكل اًرشكني ألك ىص الٔاكدميي اًـريب ابًثلافات اًرشكِة  ٔأوالٓس ًَو

وألدىن  مبا ًخضمنو ذكل الاىامتم من دراسة وحتلِق وحرمجة. ومن انحِة ٔأررى جشري 

                                                 
7
 Utami Widyaningsih, Subaltern Dalam Naskah Drama Andora Karya Max Frisch: 

Sebuah Kajian Poskolonial, Yogyakarta: Universitas Negari Yogyakarta 2011, hal. 18. 



22 
 

دشىًِل مهنا ٔأو ألديب "اس خَيم" اًرشق اًؼحارة ٕاىل ثوهجات يف اًفنون اًـىخِة سواء اً 

مبلذضاىا ووظف فنَا. وكد ظرٔأ ثـريا ٔأسايس يف مدًول املطعَح حني ٔأضدر اًناكد 

م(  اندىس املطعَح مبلذضاه 7978نخاب إلسدرشاق ) اًؼريب ألمٍريك ٕادوارد سؼَد

ال. ًىن كدي ادل رول يف مدًول أٓررا تؼَدا غن اًطحـة احلَادًة اًيت ثَخس خو زمنا ظًو

َو  ثفاضَي اًخـري اذلي ظرٔأ  ًندؽ إلشارة ٔأول ٕاىل اترخي إلسدرشاق يف مدًًو

ألساس َني.
8

 

اًفَِسوف اذلي ٔأضحح اًرائدة  Edward Wadie Said) ) ٕادوارد ودي سؼَد

ةما تؼد ادلراسة  م َضْحط يف جمال 7935هومفرب  7. ودل يف ٔأرض اًلدس يف الاس خؼٌلًر

وىو ٔأوى ٕاىل مرص تؼد اًيزمية فَسعني يف  .يف فَسعني ؾريب( اًخَحَة )اجلهبة اًحؼَدة

م7957م  مث ًنذلي اىل اًولايت املخّحدة يف 7947
9

  املحدعاكثة اً ددوار إ  اكن. 

 Orientalisme (1978), Theمهنم: اًرشق ألوسط   ةملشالكو ثؼَّق ابنخحنثري من 

Question of Palestine (1979), Covering Islam. 

يف ىذا   .”orientalisme“املشيورة ًؼين  ٕادوارد ودي سؼَداًخبًَٔف  ؤأّما

 اًس َعرة واًلير. ىل اًرشق اذلي دامئا يف حماوةلإ  ألرتَةاًفىرة غن اًىذاب ٍىشف 

ىل اًرشق  ظير من اًفىرة اذلي ٍرى اًرشق نٌل "اًـري"  سواء اكن إ ىمينة اًـريب 

                                                 
8
 33  ص. 2222تريوت: املرنز اًثلايف اًؼريب  دًَي اًناكد الٔديب  مِجان اًروًًل وسؼد اًحازغي    

9
 Edward W Said, Orientalisme, terj. Achmad Fawaid, Yogyakarta: Pustaka Pelajar , 

2010, hal. Viii. 
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رى ٔأًضا ٔأن اًرشق نٌل ثسخة اٌَـة واًثلافة واًخلاًَد ومجَع ألمور املخؼَلة ابًرشق.  ٍو

 اًش ئي اذلي املدمن حىّت  حتخاج ٕاىل ٔأن حىون هفس مع اًـرب اذلي " ثلدما".

ة ماحع اومر  فزحملاك ًؼخربيف اًؼام اذلي  --- الاسدرشاق ة  ًنظًر تؼد الاس خؼٌلًر

ة وىلالٔ ثي املرحةل ت  --- ة تؼد ما من هظًر اًرشط ثسخة  ةتدل من مناكش .الاس خؼٌلًر

ة املخناكضة  أٔو   املناىضة ًإلس خؼٌلر واحملفزة ٌَمؼداتاًخارخي ة مناكش الاس خؼٌلًر

  اًخوزَقحول الاس خؼٌلر وػىل َق املؼاين من اًنص والاس خعرادخب هيتّ والاسدرشاق 

ةواًيمينة  ؤأن "حتََي غن اخلعاابت إلس خؼٌلر" ىو خاهحا من ما تؼد   .الاس خؼٌلًر

ة  ؤأما تؼظ اًنلاد  ما ة خيخَف اًفىرة غن ثبٔزري يف  الاس خؼٌلًر املرجتي تؼد الاس خؼٌلًر

.اًخايل
72

 

  

ةو مفي .ج   م اًيًو

ة ٕاضعالحا ًيا مؼىن واسع ًَحني خشطَة من ٔأغضاء اجلسم  ؤأغضاء  اًيًو

ة يه وموكف ألخالق ٔأو سَوك اجملمتع. أٔ  اًفركة وادلٍن  واًيدف  وألمنَة  ن اًيًو

ة خَفت اًحَاانت اًشخطَة و    .شخاصالا تني اًيًو

 مفيوم ٕلوشاء مطعَح اًححر اًيوًة مكحاوةل ٔأن ((Eriksonذهر اٍرهسون 

مثي حدث خاًواكع احلايل اذلي ً مجَع اخلربات اًلمية يف املايض     ًؼاهقاذلات املؼىن

                                                 
10

 Leela gandhi, Teori Poskolonial: Upaya Meruntuhkan Hegemoni Barat, 

Yogyakarta:Penerbit Qalam, 1998,  hal. 85. 
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مذاكمال   'اذلات 'ة إلئخالفِة غن املس خلدي ان حىون ضورٔأمي يف اًَوم و  طاوش

دة من هوغياابس مترار  ة يه وفًر ػامة  حاةل هفس َة. و يف مطعَح اٍرهسون ٔأن اًيًو

اًيت ثؼجي خشص ٔأن ًلنع تنفسو  هل اجتاه واًـَاة يف ٔأن ًوخو حِاثو وكناػة اًحاظنَة 

ٔأن ٍرحج لك احلدازة.
77

 

لة احذمك  (Atkinson) نٔأحىِنسو ؤأما كال ة ًرتاوح ظًر ٔأّن حماوةل ًَححر اًيًو

س حم مس خوى اًؼمََة ًَلّوم مؼامةل هفسو والِٓرٍرن  وفِو  ٕاىل هممة ومس خحّق ًَفؼي ٌو

لة تعنَة اًيت  ة يه ظًر غّزة اًنفس ونفاًة اًنفس. ويف ىذه املطعالحات ٔأّن اًيًو

مث ًدل ػىل جس خعَع ٔأن جس خؼّد اًؼلََات ًَوخو خشص ٔأن ًلوم هفسو والِٓرٍرن 

 املؼامةل ٔأن جيوز ٔأو ل جيوز يف احلَاة.

 

  م ادلٍنو مفي  .د 

ف ادلٍن من خالل اٍهنجنيوخّ ت ي اٍهنج اًفرغي أٔ   و ػام حيدد اخلرباء ثؼًر

ف ػادهو دٍن واًلِام تو. أٔ ىو ما ًؼخلد  ويف اًفرغي  .واًوظَفي رثحط ىذا اًخؼًر ة ٍو

ميان   واًخفاضَي اجلَدة ضد هللا والٕ لة   ن ًلرتن اًثّ أٔ ي أٔ  .تبٔثسط اخلطائص ادلًنِة

                                                 
11

 Nini Khalida Mulyono, Proses Pencarian Identitas Diri pada Remaja Muallaf, 

Semarang: Universitas Diponegoro, 2007, hal. 19. 
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ي يشء أٔ  مع ىذا اٍهنج   حىّت  (.ٌسمي ٔأًضا اًخوحِد يف إلسالم) س ححاهو وثؼايل

.مذطي مع هللا ٔأو مع يشء ملدس   وىذا ىو ما وشري ٕاىل ادلٍن
72

 

  كضااي احلَاة ػىل ةخاتلٕ  ّن ادّلٍن ًخؼَق مبحاولت إلوسانأٔ  ذوويف وظَف 

. مل   واًظملالٔ   واجلرمية   و  ةسابٔ املو اكملوت  و اًوحودًة   الاخريةرطوضا املشالك 

تؼظ  .ةٍن ل ًؼين فلط مع ألش َاء اًىدرية ؤأساس َادلّ  نّ إ ىو اٍهنج هخلادات ًيذا الا

ة يف احلَاة اًَومِة ةًيا الاوشع ةضَي حول هَفِاابًخف ألداين ي املثال  سخِ ػىل .اجلاًر

 .ٔأررى ةٕاىل اًفراش مرّ من اًنوم سدِلاظ الٕ  منذ ةسالمِالٕ  ةوشعإلسالم  الٔ 

  ىناك ةوظائف ادلًنِة زالز  (Keith A. Roberts)هَر روجرجس  كفو 

ة وظَفة .7 لك  ةاًناس   وىذا ًخجاوز جترت ًسَوك لك مؼىندفع ٕاىل   املؼنًو

 .خشص

ة .2 ةٔلثحاع   ٕاغعاء وظَفة اًيًو و ًثخّت  اس اذلٍن دلهيم دٍنًنّ نٌل اًيًو

خو س َىون اًفرد وثخرصف وفلا ًخؼاًمي دًنو .هتاخشطَّ   .من خالل حتلِق ىًو

ة امليمة. تعرق ًلدي اًلمي واغخلاد حلائق   ادلٍن ًؤدي اىل وظَفة اًيًو

ر ألفراد اًناحِة امليّمة حول وغي وحدود  ومطائر اًناس يف ادلٍن  ًخعوَّ
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نارص اًنفس. ومع ٌشرتك اًناس يف اًشؼائر وادلػاء  مه ًفؼَون ٔأًضا اًؼ 

ة. ػىل ىذا املنوال ادلٍن ًبٔثّر اًفيم ألفرد غن ما ىو اًيامة يف اًيًو
73

  . 

ي من لَّ )ً رفع الاس خلرار الاحامتغي ٍن ًؼمي ػىلادلّ   وظَفة اًيَلكَة .3

 )وحود اًخجمؼات الاحامتغَةاملزنةل ٕاحمتؼَة  ثؼٍزز (حدوث الاحنرافات

 اًخـَري وحود) اًخـَري الاحامتغيدمع ً(  ٔأو املخؼَلة ابدلٍن جسدند اىل املزًنخو

   (.ادلٍن جسدند اىل

دلًو اس خنذاخات حول ادلٍن وىو  (Harun Nasution) ؤأن ىارون انسوثَون

عَع هبا.  ًؼّرف ٔأن ادلٍن "اًراتعة"  ًؼين اًراتعة اًيت جية ػىل إلوسان ٔأن ًوكف ًو

وىذه اًراتعة ًيا ثبٔزري هحري يف حِاة اًناس  ويه ثبئت من ٔأػىل سَعة من اًناس  

ق  احلوٕاس امخلسًؼين كّوة خاركة ٌَعحَؼة ل ميىن ٕادرويا غن ظًر
74

ىن من ٔأخي  . ًو

إلجياز ٔأن ادلٍن ىو هظام إلغخلاد اذلي ًنظم اًؼالكة تني اًناس ورتّو  وتني اًناس مع 

 اًناس  وتني اًناس واًؼامل.
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  ادلًين يًاًخحو  .ه 

  الاحداث ثطحح مذجددة يأٔ  (James) حميسهظرا  ادلًين يًاًخحو فيم 

سواء اكن ذكل  ةؼمََاً  اذلي ًظيراخلربة ادلًنِة  واًَلني  اًرمحة  واحلطول ػىل ىخَلث و 

 اهنأٔ ؤأدرك  غندما اًخجرتة اًشخطَة اًساتلة من اًفوىضحيدث ثدرجيَا ٔأو ثرسػة. 

ُس سؼَد ة خاظئ ة منخفض شؼر ة ٔأضحح موحدة  و ًو   ةًطح وسؼَد  ثلةاً ٌو

.ادلًنِة َة ثسخة ضؼود الاغخلاد ٕاىل اًواكؼ 
75

  

 ادلًين يًاًخحو حدوث  اًؼوامي اًيت ثؤثر -

ي ادلٍن ة رئُس َغوامي  ةألكي زالز ىناك ػىلوفلا جلالل ادلٍن  ٔأدت ٕاىل حتًو

 :  ويه

 ةىًَو إلرشادات/إلرشادات الٔ  .7

شخص  حىت اهو ًلدي اًرشوط  ً من س ححاهو وثؼاىل ثؼَاميتوحود ػدم 

 .اجلدًدة مع اسدسالم اًروح تاما

 حامتغَةاًؼوامي الا .2

ادلؼَة ادلًنِة  :يًاًخحو  ِةادلًن حدوث  يفاًؼوامي الاحامتغَة اًيت ثؤثر تؼظ 

زري اًؼادات اًيت يه اًعلوس  املثال بٔ ث  و (ؼارف  واملواًؼَوم  ٔأو ؿري اًرشغَة )اًفنون

حة  املثال غوةزري ادلبٔ ث  و الاحذفالت ادلًنِة حضور   ٔأضدكاء  ٔأوػائةل من اًناس اًلًر
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زري بٔ ثو   زري اًخجمؼات اجملمتؼَة ٔأو الاحامتغَة اًيت ثَتبٔ ث  و زري اًزغٌلء ادلًنُنيبٔ ثو 

 من ٍنادلٕاىل اثحاع ادلٍن اذلي ٔأضحح  ونََمي  سَعو/كاهون ادلوةل: ان ساكن اًحدل

 .هدلت

 ةَّ اًؼوامي اًنفس    .3

حىت ًالفراد  ابئسةظروف  س اًيت جس حختبَٔ اً   ومشاغر   واًضـطحيوحود اخل 

ٕاخاابت   ٕاغعائو اذلٍن ًؼخربون كادٍرن ػىلغن احملافظة اًلوة   و ٔأن ًححردفؼً

ضدرة  ٔأي ةميزي خالل ادلٍن اًؼوامي اًنفس َّ  واًسالمة  واًسىِنة اًروح.

اًخحول  ة مِال ٕاىلزهاحل اًشخطَة ثظير ادلراسة ٔأن اًشخطَة:ة)مهنا: اخََادل

: اًطدع  واًشلاق  ةػامي الاس ة)مهنا: ارحِاخلو  (اًولدة رثُةح   ودٍن

َّةو  وؿريذاكل.  دًنِة اًوادلٍن واًعالق  واًفرق َز غن: اًحُئة املؼُش   اًخىِف مع ََعَ

 ودور: اًعالق  ثـَري حاةلو  .اًحُئة   واًشؼور ابًوحدة وؿري ملدر من اًحُئة

ة  وهلص ضاًلاًفلر: الاكذطادًة املو . اًزواجو اًؼمي   خارج املدرسة   وثـَريو 

 ىل اًَبٔس.اء اذلي ٌسخّة إ اًـذ

 .َةاًؼوامي اًخؼَمي   .4

واًخفاػي ًشخص ما  واًنظم اًخؼَميَة   وألحٌلل اًخؼَميَة املؼعَة  اًخؼَمئأحواء من 

 .حدوث اًخحول ادلٍن اًخازري ػىلى مع اًؼَوم املشارنة ًؼع

 



99 
 

 اًحاب اًصاتؽ

ة ادلًًِةحتََي اً  يف رواًة "اًصخي اذلي آ من" ًيجَة اًىِالين ًِو  

 

 

س اًحاحثة يف ُش اًحاب آ ن ثلوم تخحََي  ة ادلًًِةظورة اً حًص يف رواًة   ًِو

 "اًصخي اذلي آ من" ًيجَة اًىِالين.

 

 حملة ؿامة ؾن رواًة "اًصخي اذلي آ من" ًيجَة اًىِالين  .آ   

راينصواًة ثلط ؾن رخي امسَ اًُشٍ  و ا  اًض حاب اذلي اؾخاد ؿىل احلَاة ، ُو

اًغصتَة احلسًثة، مؽ منط احلَاة احلصة، واًعاكة، واًرثوة، واملؤامصات اًيت اهدرشت املافِا 

ا. اكن  راينحدَحة امسِا ظوفِا وهل فصكة موس َلِة، واكن  راينل  وغرُي َة  ا  اجن اًُص

 ة.)اجن اًلس( اذلي حيرتم يف اًحُئ

ثحسآ  اًلعة يف حماوةل فصكهتا ل زجع يف حاهة ثلؽ يف ديب، من اكرتاب مٌاس حات 

س رحِي ظسًل  ا يف اًواكؽ، تي يه آ رصر ؿىل اخلصوج مؽ ِاندرة فصكذَ، واحلحُدة ل حًص

راين  ، تـس آ ن ثَلِت رشحا ظوفِا مسح آ ذريا ظسًلِا ٌرلُاب.ا 

راينيف ديب، اًخلى  لََسًة اًـصتَة ٌَفذَات فذاة امسِا مشس، ويه غري اًخ  ا 

رايناًصكط من اًفٌادق  احذالل وُو رممتة اًضا يف حسص اًصاكعات كائَ مؽ مشس  ا 

 اًيت يه املصحةل امللدةل وكال اهَ ًـصف واؾخيق ال سالم.
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راين آ ظحح احامتع ىل مؽ مشس كاؿسة اًخغريات يف احلَاثَ امللدةل، وتشزل ا   محهل ا 

ىن تـس آ ناًـامل اجلسًس اذلي ًيدرش ؾن ظًص راين ق مشس، ًو ل ٍزال جية آ ن  ا 

متيش وحِسا ٌَـثور ؿىل مـىن مغزى آ معق من ذزل جىثري حلَاة واًضجاؿة ملواهجة لك 

ىل رغحخَ يف  يشء، يف اًحساًة ؿىل اًصمغ من اًخغَريات اًيت ًًدغي اختاذُا ُو ٍصحؽ ا 

ىن يف اٍهناًة اكهت مواهجة هل الاضعصاب ادلاذيل  حول ظحَـة آ ن ٍىون مشس، ًو

لذَ اخلاظة. ُو مل ًـس ًرتنز فلط ؿىل تًِة  معََة اًححر ؾن احللِلة اًيت آ راد تعًص

اًزواج مشس ل ن اًرشوط امللرتحة ٌَضمس ًخىون كادرة ؿىل اًزواج وال سالم، كس 

ا، تعسق ل هين آ ردت آ ن ثخين احللِلة اًيت ثلوم  ىل ظًصق احلَاة اًيت خيخاُر وظَت ا 

هصاٍ آ و آ ي خشط ضغط آ و آ ن آ ي حاةل ًىن ؿىل وؾي اًضرعَة، د راينون ا   ا 

ياك اس خـساد لهسفاؿة من  ابًخب هَس ًسرك متاما آ ن اًرشوع يف اًخغَري ًُس سِال، ُو

 ذالل اًيخاجئ املرتثحة ؿىل اًرصاؿات تـس اختاذ كصار ًخغَري دامئا.

رايناًـالكة تني  ةل تـس اؾخياكَ ال سالم، وكا ا  ل اهَ ومشس ًن جس متص ًفرتة ظًو

ثـمل اًىثري حول ما ًًدغي آ ن ٍىون ذمارسة وما جية اسددـادٍ، ل هَ ال ن ؾحس شل. 

تسءا من اخلالف مؽ ال ابء وظوفِا  .صِست احملية تـس اؾخياكِا ال سالم مل ثخوكف

 وتًَِخو، وكصرت آ ن ثفـي مؽ مشس.

ن وزٍص اكن اًرصاع ذا اخلربة ل مفص مٌَ. وادلٍ، "اكًرو" اذلي اكن من صب هَ آ  

مس َحي مذسٍن خسا ًعـيَ ختعط دلراسة ادلٍن اجلسًس. مث "اكًرو" حاول آ ن ًثخت 
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رسال "ظوفِا" هبسف ادذَار  راينوهجة هؼٍص ؾن ظًصق ا  ؿادثَ مصة  ا  مبا يف ذزل ا 

 آ دصى ًخـاًمي املس َح اًيت اكهت وس َةل حامسة يف اًخفىري واحلَاة.

راينمث ؾحس اكًرو ) ( حزوج ابمصآ ة ديب امسِا مُسون، ويه ادذَار ص َخ اذلي ا 

راينكاد  حول ال سالم. آ ددار اًزفاف ُشا جيـي ظوفِا غَور اًساتق احلحُة، حىت  ا 

رايناهَ وتًَِخو ثيوي كذي  راين، احلعول ا  ؿىل زلة ازيني من اًياس اذلٍن اكهوا  ا 

ةل اكهت لك من اؾخلي. واٍهناًة  حزءا من حِاثَ. ومؽ ذزل، وال حساث ًُست ظًو

راينكعة ؾحس اكًرو ) ( ًـُش حِاة تب هَ مسمل مذسي، يف اًواكؽ اهَ مس خـس ًرتك ا 

ىل اًِيس.  زوحذَ احملحوتة ٌَخخضري وتر ال سالم ا 

 

ة ادلًية يف رواًة "اًصخي اذلي آ من" ًيجَة اًىِالين .ب   ظورة اًًِو

ًً  (آ    ة ادل  ةِاًًِو

تٍو اًلسُس آ ن احملحة آ كوى، وآ ن اًيؼص  ىل اًسامء آ فضي، وآ ن اًدسامح ؿَمَ آ  ا 

وراق، آ و  حٌّة املوؾودٍن، ًىٌَ آ درك من كسمي آ هنا جمصد لكامت حىذة يف ال 

ن  سامع يف اًىٌائس، ًىن اًياس يف اًضوارع واًرشاكت وادلواٍو ثَلى ؿىل ال 

 3واحلاانت واملصاكط ًـُضون هعًصلة آ دصى.
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ة ادلٍن املس َحي  ُشٍ اًلعـة ىل ًُو  لكمةويه فهيا ثوخس ادلةل اًيت ثلود ا 

" مبـىن ماكن اًـحادة اًىٌائس ، و اًلكمة "اًصاُحو ملس َحَونمبـىن " اًلسُس"

راين" ٌَمس َحَني. ومن اًلكمة ذازل ميىٌيا آ ن وس خًذج آ ن آ تو خشعَة رئُس َة ُو " ا 

ىل ودلٍ.  خشط مذسٍن خسا و ًورث ا 

 

راينونخة  تََ رساةل وظوةل ؾن حِاثَ يف مسًية ديب ويف اًفٌسق، نام  ا  ل 

داء اًعَوات، وسامع  ىل اًىٌُسة ل  ظمب ن آ ابٍ ؿىل آ هَ ًشُة لك آ حس ا 

لصآ  تـغ ظفحات من ال جنَي لكام مسحت هل اًؼصوف تشزل.  9اًوؾغ، ًو

راينيه مـؼم حمخوايت اًصساةل  ُشٍ اًلعـة ل تََ، ُشٍ اًصساةل ال وىل ؾيسما  ا 

راينيف دويب، وفهيا كال  ُو شٍ ال وضعة ًخـَّق  ا  ؾن آ وضعة ًومِخَ يف دويب ُو

ة  ة ادلًًِة و يف ُشٍ احلاةل ُو اًًِو تعلوس ادلايهة املس َحَة وآ ن اًعلوس ُو اًًِو

 ادلًًِة املس َحَة.

 

ل مسَام.." ن املسَمة ل حيّي ًِا آ ن ثزتوج ا   "ل 

 "و ما مـىن ذزل؟"

 واًزواج مس خحَي""آ هت مس َحي، وآ ان مسَمة.. 
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 "ملاذا؟"

 "ُىشا ؾلِسثيا، ًىن املسمل ميىن آ ن ًزتوج اًىذاتَة"

ين ماذا آ فـي؟" س آ ن آ حبر ال س حاب ال ن، ًىن آ ذرًب  "ل آ ًر

 "ثـخيق ال سالم"

  "وما ُو ال سالم اي مشس؟"

ل شل، و آ ن محمسا رسول   هل ا  ىن ؿََم آ ن جضِس آ ل ا  "ل آ ؾصف اًىثري، ًو

 0آ دصى غري ذزل..." شل... وآ ص َاء

راينادزة تني ؾن حم ُشٍ اًلعـةثوّّض  ومن ُشٍ احملادزة ٌرشح ًيا  ومشس، ا 

ة ادلًًِة ؾن  راينًُو و ا  س آ ن ًزتوج  ُو ًص رفضت ل هنا ًىن ضمس و ث املس َحي، ٍو

رايناكهت  املسَمة، مث ٌسب ل  ؾن ال سالم وجرشح مشس كََال فلط ل هنا ل ثـمل  ا 

 ؾن ال سالم. انثري 

 

 ُو ال سالم اي ؿيل؟""ما 

هخِاء  ل شل، و آ ن حمـمـسا رسول شل، وآ ن ثػؤمػن جبمَؽ ال  هل ا  " آ ن جضِس آ ل ا 

ن  واًصسي اًساتلني واًىذة املزنةل، وآ ن ثعيل وحزيك وحتج آ ىل تُت شل ا 
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نيت مس خعَـا، وآ ن ثب من ابًلسر ذرٍي ورشٍ، وابل دصة واجلية واًيار..وآ ن.. 

"3 

رايناحملادزة تني  ُشٍ اًلعـة و مؽ ظس ا  راينمسَمي، ٌسب ل ًلَ امسَ ؿيل ُو  ا 

مث ٌرشح ؿيل آ ساس َات املوضوع آ و ال ساس اًصئُيس ٌدلٍن ال ساليم ؾن ال سالم 

 ةًُو ؿىل احلسًر آ ؿالٍ. واػِص رشح ؿيلواًـحادة معَوب يف ال سالم نام ُو يف 

 ًً  .ةال سالمِ ِةادل

 

 سدرشاق يف ُشٍ اًصواًةالا (ب 

راين: "اذُة اي "كِي هل رسار، ا  ىل اًرشق، تالد اًسحص وادلال وال  " ا 

ون  –واىزل ؿىل صاظئ اخلََج فِو  سود،  –نام ًلًو ساحي اذلُة ال 

ىن لثًىس حلوق اًصب ؿََم".  متخؽ تـامل خسًس فَِ غصاتة ومذـة... ًو واس 

، وفذحت آ مامَ آ فاق اخلَال  فىص يف ُشٍ اًلكامت اًيت آ سىصت مضاؾٍص

ًعاًَا لكَ آ ظححت ذمةل ظاددة ...  اًواسؽ اًصحة، وذاظة آ ن روما، تي ا 

وثيدرش فهيا آ ًوان اًفساد،  ثـج ابًس حاق اجمليون من آ خي املال واًس َاسة،

ًعاًَا وظيم اي  راينوؾعاتة املافِا، ودصاب اذلدم، "ًىن ا  .. هـم آ ؾصف ا 
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س آ ن  هين آ ًر .. ماذا آ كول؟ ا  ن آ وىس ذزل ماحَِت.. ًىن..آٍ  آ هنا وظين.. ًو

 2آ رحي"

راينكَق  ُشٍ اًلعـةاثضح من  ىل ديب، مهس اذلي حول رغحخَ يف  ا  اهخلال ا 

راينًلول ؾن ادلال اًرشيق دامئا ٍصن يف ؾلهل، واكن  مؽ احلَاة يف  ذمةل ظاددة ًـرش ا 

راينُشٍ ٌرشح ًيا آ ن اًسَوك   مسًية روما وثرية اًفوىض، ومل جيَس اًسـادة ُياك ،  ا 

خيخَف تخفىري اًغصيب ثضلك ؿام، مه ًـخربون آ ن اًرشق اكًيشء اذلي ُو حودة 

ة الاسدرشاق م  ىل هؼًص ، ل دوارد ودي سـَسٌرفضة. ؾزو ُشا اًيوع من املوكف ا 

دوار  س ا   .دحغ اًفىص املِاحٍصن اًغصب ًفرتض ان اًرشق من اهَ يشء آ دص دوفهيا ًٍص

 

هنا آ ؿىل ؾيسي من  س احللِلة، ا  ىين آ ًر س مال ول امصآ ة ول جمسا.. ًو "آ ان ل آ ًر

ىل  ن آ هسفؽ ا  ُشٍ احللِلة هبوى ص َعاين، آ و دافؽ دهَوي ردِط.. لك ما يف ادلهَا.. ًو

ن ل ابًعسق وال ميان واًـلي واًرباءة.." ل   6احللِلة اًعحَحة ل ثيال ا 

راينـة من رساةل يف ٍصسي ُشٍ اًلع ىل آ تََ، كدي ُشا ًلدي  ا  راينا  رساةل  ا 

ىل ادلٍن املس َحي، مؽ اًـصوض نامًَة ا حلَاة من آ تََ، وفهيا ٍمتَّق آ توٍ ذلزل ؿاد ا 

ىن ٍصفغ  راينواحلحُة املصآ ة، ًو س  ا  س مال ول امصآ ة ل هَ ًٍص رشح آ ن ُو ل ًٍص ٌو
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رايناحللِلة. تـس آ ن ىصى رساةل ميىٌيا ان وس خًذج ان  ي ادلٍن دون كرس من  ا  حيخًو

ئم اذلٍن ًـخلسون  ًََ. اما ابًًس حة ل ًو اي خشط، واهَ وازق خسا آ ن ملصراثَ آ فضي ا 

ش غري حصَح، ادلًَي آ ن آ ن ال سالم ُو ادلٍن  اب و غري مه ُو اذلي ُو اخلام، وال ُر

راين ىن تـس ًـمل آ ن ادلٍن احللِلي ُو دٍن  ا  ُو آ ثحاع املس َحي مذسٍن ادلًيُذَ، ًو

ال سالم واكن ؿىل اس خـساد آ ن ًرتك دًيَ ال وىل، وآ ن اكن يف اًحساًة آ كصب اًياس هل 

 .ًـارضوهَ ثضسة

 

س آ ن ثرتك دٍن  متزي وحصهن آ ىل دٍن آ مة مذزَفة، "هَف؟ آ حًص احلضارة وٍا

لمة اخلزب؟"  جس خورد لك ص ئي اًفٌون واًصاكعات ووسائي اًيلي ًو

"آ ان ل آ هؼص آ ىل ُشٍ اجلواهة املادًة اي توهُذو..كس ميسل اًرشٍص مال ادلهَا 

دِار فلصاء تال سَعة.."  7وؿَورما، وكس ٍىون ال 

راينُشٍ اًلعـة احملادزة تني  راين ،  ٌسرص توهُذو توهُذوو  ا  ًرتك ادلٍن  َل ه ا 

شا ُو اًيشء املـخاد  ،خزَفامل  ادلٍن اىلاملس َحي  ىل ال سالم ُو ًشهص توهُذو نشازل ا 

اذلي كاهل اًياس اًغصتَون دامئا ًفرتضون اهنم ًوهجون ال سالم ويشء خمخَف مـِم ، 

اؾخلسثَ مه مجَـا من اًضـة اًرشيق. ًىن لكامت ظسًلذَ اكهت مصفوضة ، اًيت 

سالم اهَ اكن خمعئا  و ال سالم ُو ادلٍن احلق. اجلِود  راينًال  ًرشح حلِلة  ا 
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دوارد سـَسال سالم ًعسًلَ وميىن رتعِا مؽ اجلِس  يف آ ؿادٍ تياء ظورة ال سالم آ و  ا 

ن فِميا آ  آ مي نثريا  اًرشق يف اًغصب، نام ُو موظوف يف نخاتَ، "مصة واحسة ، واان

"ال سالم يف اًولايت املخحسة ميىن ان ٍصثفؽو  اًسـودًةٌَرشق ال وسط، و 
8

. 

 

ن دًيمك دٍن اخلصافة واًفساد واًصحـَة.."  "وكاًوا ا 

 "آ خي .. كاًوا ذزل ًيوح وؿُىس وموىس ومحمس وغريمه.."

 "وملاذا ل ثـصفون ابحلق؟"

هنم جيَِوهَ، واًياس آ ؿساء ما هجَوا".  9"ل 

راينُشٍ اًلعـة احملادزة تني  راين صِسثنيَفغ ، كدي ان ًاًض َخ و  ا  آ ذرب  ا 

 ي آ ظسكاء اًفصكةد  من ك  ذالل ُشا اًوكت اكن ٌضـص ابملِاهة  من كَلَ، ل ن ؾن

 ٍىن ل هنم مل سافي ثـامي مؽ احللائق. ًـخربون ال سالم اًض َخ ًعمئيَّ ،املوس َلِة

ل آ  ، آ نرث ال سالم مهيم فصظة ٌَخـصف ؿىلدل ًىذاابت ال سالم من ذالل اهنم ًـصفون ا 

اذلٍن حصمجوا اًرشق  نيسدرشك، مثي امل ال سالم مٌرفضا ؾن آ و ال ددار اًيت ثـخرب

حىت  اًيت مت سىة يف مئات من اًىذة ، ل حزال ًزخة حىت فىصهتم، تعًصق اخلعب  

 ال حِال اًغصتَة تـس ذزل. ال ن يف ادلماغ

                                                 
8
 Edward W.Said, Orientalisme, Terj. Achmad Fawaid,  (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2010),  hlm. xvii 
9
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اًيلي امليـش، مىش يف اًضارع مذب تعا ذراع املصصس ؿيل، اكن ميل  رئَة ابًِواء 

ام املـضضة، واخملاوف املوروزة،  ُو ذُحت ؾيَ اًوساوس اًلسمية، وال 

ىل اًسامء .. اكهت ضاحىة مضَئة ابًيور اًحاُص،  واًضىوك اًلائةل، آ ذش ًيؼص ا 

 33ُاهئة ابًصزكة اًعافِة، ذاًَة من اًسحة.

رايندذي ن آ  ن تـس آ   ُشٍ اًلعـةاثضح من  ىل ا  ب نرث ٌضـص ت ال سالم اكن ا 

هَف كَحَ يف اًسالم، واحملَط ال من تـس  ىىص  نّ آ  يا املوكف ميىٌ  ُشا ، منسـادة

هل ىل ال سالم حتًو  حيخلص، من ُشا املوكف اهَ ًسحغ افرتاض اًضـة اًغصيب اذلي ا 

 .ضس ال سالم

 

ة ادلًًِة (ج   اًـوامي املؤثصة يف اًخحول اًًِو

 اًـوامي الاحامتؾَة .3

 )اًفٌون، واًـَوم، واملـارف(ادلـَة ادلًًِة آ و غري اًرشؾَة  -

راينمل جيس  ظـوتة ثشهص يف حِاثَ اجلسًسة، فاًياس يف ُشٍ املسًية ًب ًفون  ا 

مور اًيت  خجاوتون يف ثساظة واكن من آ مه ال  ب ًفون، ًخـامَون جصكة، ًو ًو

ملاهَة، وكََي من اًفصوس َة  ة وال  ملامَ ابٌَغة ال جنَزًي ٌرست هل سخِي حِاثَ ا 

ل مٌش اًحساًة آ ن ًَخلط لكامت آ ساس َة يف اٌَغة اًـصتَة، واًَوانهَة، وحاو 
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وساؿسٍ ؿىل ذزل املصصس "ؿيل" موػف اًـالكات اًـامة ابًفٌسق، نام 

دصى جس خعَؽ  ساؿسثَ اًصاكعة مشس اًيت وخس دلمهيا كدول، واكهت يه ال 

ة اًخس َعة.  33اًخفامه ابل جنَزًي

راينحاًة ظورة  ُشٍ اًلعـةجتس اًحاحثة يف   ىل ديب،  ا  يف ديب ؾيسما اهخلي ا 

ـامي حِسا مؽ اًياس ُياك وال كصب مـَ ؿيل املصة ال  واكهت ُشٍ  ىل ديب، ًو وىل ُو ا 

راينواًضام والكُام املسَمني ، ومن ُام ًخـمل  ؾن ال سالم ًالّول املصة. وآ ما ابًًس حة  ا 

حا ما جيمتؽ يف ًعساكِم غري ادلًًِة، ل هنم يف اًحساًة ًعادكون تـضِم اًحـغ ل ّن غاً 

 ماكن اًـمي.

 ظسكاءال  ـائةل آ و اًثال ك من اًياس اًلًصة،  ثب زري ادلؾوة -

 ..."اًزواج..": 

 ..."مس خحَي"

 ..."ملاذا؟"

ل مسَام.." ن املسَمة ل حيّي ًِا آ ن ثزتوج ا   "ل 

 "و ما مـىن ذزل؟"

 "آ هت مس َحي، وآ ان مسَمة.. واًزواج مس خحَي"

 "ملاذا؟"

 املسمل ميىن آ ن ًزتوج اًىذاتَة""ُىشا ؾلِسثيا، ًىن 

                                                 
11

  37 : ص ،املصحؽ هفس  



33 
 

ين ماذا آ فـي؟" س آ ن آ حبر ال س حاب ال ن، ًىن آ ذرًب  "ل آ ًر

 "ثـخيق ال سالم"

 39   "وما ُو ال سالم اي مشس؟"

راينُشٍ اًلعـة احملادزة تني  راينؾيسما ًود ومشس،  ا  مشس ان ًسؾو  ا 

ال سالم.  يف هل آ ن ًسذيهعحت ل هنام خمخَفة ال داين، مشس ٌَزواج ، ورفضت 

شا ُو املاكن اذلي ثغريت هحرية يف احلَاة  راينُو راين، وتـس ثسل احملادزة تسآ  ا  يف  ا 

س آ ن ًـخيق ال سالم ثسخة  دراسة ال سالم، حىت ٌسمل، ؿيل اًصمغ يف اًحساًة اكن ًٍص

ىن يف اٍهناًة آ درهت ان ال سالم ُو ادلٍن احللِق يف  ىهنا آ درهت ًو ىل مشس ًو حدَ ا 

 .اًـامل

ىل اثحاع ادلٍن اذلي  /كاهون ادلوةل: ان ساكن اًحدلةري سَعثب ز  - ميََون ا 

 .آ ظحح ادلٍن من تدلٍ

و  ىل اًعالة يف املساخس مخس مصات يف اًَوم، ُو نام آ ن اًياس ًشُحون ا 

ًعاًَا، ومل ٌسمؽ تَ يف آ ورواب...  30ص ئي غًصة ل ٍصاٍ يف ا 
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راينُشٍ اًلعـة يه مـؼم حمخوايت اًصساةل  فهيا حييك كعة مسًية ديب  ل تََ، ا 

اًياتضة ابحلَاة، ونام ذهص آ ؿالٍ، ًلول آ ًضا ؾن ؿادات اًعالت امخلسة اًَومِة يف 

راينديب،   ًـخجة خسا مؽ ُشٍ اًـادة، ل هَ يف آ ورواب ل ًوخس يشء مثي ذازل. ا 

 

َّة .9  اًـوامي اًيفس 

رايناكن  ًخزىل مسدِلؼا ًفىص خساي يف مشس، وفامي كاًخَ هل، ُي ميىن آ ن  ا 

ُىش تخساظة ؾن دايهخَ من آ خي امصآ ة،... ًىٌَ ؿاد آ ذريا وآ كٌؽ هفسَ تب هَ من 

دصى مث خيخار اًـلِسة اًيت ٍصاُا آ كصب  اًوحة آ ن ًب ذش فىصة ؾن ادلايانت ال 

ىل   33اًـلي واًلَة.ا 

غ  راينؾلي ؿىل ُشٍ ظورة اًخحًص س ل ضايف من ادلراسة دٍن ٍؾيسما  ا  ًص

امللصتني اًََ تـس ذازل، وآ ذريا كصر دراسة ال سالم ، ل هَ  ال سالم، ًفىص هَف اًصدود

ًـخلس دراسة ادلٍن ل ًـين اؾخياق ذازل ادلٍن، ميىن تسراسة ادلايانت ال دصى آ ن 

ة ال ميان يف ادلٍن املس َحي، حىت اهَ ًـخلس ًَرخار ادلٍن اذلي آ كصاب ابًلَوب  ثلًو

 واًـلوهل.
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 اًـوامي اًخـَمي .ج 

و  حِامن خَس تني ًسي اًض َخ يف مسجس "اًاكز" املـصوف يف ديب كال هل ُو

 ٍصمقَ تيؼصات حاهَة:

راين"ماذا حًصس اي   اي اجن حواء وآ دم؟ ا 

ىل شل اي آ تخاٍ.." ق اًعحَح ا  س آ ن آ ؾصف اًعًص    32.." آ ًر

راينُشٍ اًلعـة احملادزة تني  شا ًحني  ا  اًـوامي مؽ اًض َخ ؾحس احلسني، ُو

راين. ًٍصس اًخـَمي  ان ًخَلي اًض َخ ًَخـمل ال سالم ابًمكَي. ا 

 

اكن خاًسا يف هبو اًفٌسق، ًخعفح نخااب ؾن "حلائق ال سالم وآ ابظَي 

ة، اكن مهنماك يف  ىل ال جنَزًي ص، واًىذاب مرتمج ا  ُز محس ؿَامء ال  دعومَ" ل 

36اًىذاب، مس خغصكا يف مـاهََ اًىدرية
  

راينآ ن  ُشٍ اًلعـةاثضح من  ىل حضور ا  و جبس  ابلضافة ا  حمارضات، ُو

ُشا ُو معََة اًخـَمي اًيت  آ ًضا اًلصاءة اًىذة ؾن ال سالم، نام ُو موّض آ ؿالٍ. 

ي ادلٍن، وحة ؿَََ آ ن ً  ـمل خغاًحا ما ثـاين من كدي اًياس اذلٍن ٍصغحون يف اًخحًو

نثريا ؾن ذازل ادلٍن، اما من ذالل اًخَلي مدارشة مؽ اًياس اذلٍن ًفِمون ادلٍن آ و 

د ي  من نخاابت ادلٍن.ًخـمل  و آ ًضا من ذوي اخلربة من ك  راينُو ، ُو ادلافؽ ًخـمل دٍن ا 

 .ال سالم سواء اكن ابًخَلّي مؽ اًض َخ  آ و اًخـمل من ذالل اًىذة
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ة ادلًًِة يف حِاة ( د  آ ثص اًًِو

رايناكن  راينًـان من اًلَق والاضعصاب، ول صم آ ن وضؽ  ا  س َىون  ا 

 37آ صس ظـحة وحصخا ثسخة مىٌة آ تََ ادلًًِة املصموكة.

راينكَق  ُشٍ اًلعـةاثضح من  ٍ اكن كس ال سالم، ل ن آ ابيف  ًـزمآ ن تـس  ا 

ىل ادلٍن ال سالم، وهَف  ي ا  و ًخحسي ؿىل اًـزم آ تياءٍ وحِر ميىن آ تياءٍ حيًو ُو

ش ال فاكر غاًحا آ ن ًًذج اًياس اذل ي اس خجاتة ال كصتون تـٍس. ُو س حتًو ٍن ًـاهون حًص

 .ادلٍن

 

خـشب ًـشاتَ، وحيزن  هَ حيحَ ًو ، وآ ذش ًفىص يف لكمة آ تََ، ا  اس خلىل ؿىل رسٍٍص

َة اذلي آ مل حبَاة آ تََ وآ رسثَ    .38من آ خي ُشا اًـياء اًُص

راينآ ن آ تٍو تـس ًـصف  ُشٍ اًلعـةاثضح من  ي ادلٍن، نخة  ا  س حتًو ًٍص

ىل  ًََ اًيت حتخوي ؾن  اًيفور ا  راينرساةل ا  راين، وحيزن ا  ؾيس ما ًـصف اًوسوس  ا 

س آ ن هَف آ دص، ابًخب هَس لك دِار جية ان ٍىون  ىن ىًص اًلَة آ تٍو ؿيل دِاراثَ ، ًو

 .ُياك يشء اًخضحَة
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راينآ ظحح وضؽ  هن ا  –م صائاك تني آ ؾضاء اًفصكة املوس َلِة ابًفٌسق، ذزل ل 

ـامَوهَ ثسرف ؿىل اًصمغ من آ هَ مل  -ومه مجَـا مس َحَون ٍزورُّون ؾيَ، ًو

سالمَ تـس، ًىهنم اكهوا ًخوكـون مٌَ آ هَفـي ًوما ما، وزلَت ؿَََ  ٌرشٍ ا 

 39احلَاة يف اًفصكة ويف اًفٌسق.

آ ن ُشا ُو واحس من اخملاظص جية آ ن ٍىون ملدول من  ُشٍ اًلعـةاثضح من 

س اًسـادة ادلامئة ًيفسَ كدي ، ميىن ٌَجمَؽ كدول ما آ ظحح دِاران، ل هَ ل خشط ًٍص

 .واًضلوق حسث ذزل لن ُياك ادذالف يف اًصآ ي تني واحس مجـَات اجملموؿات

 

ن ثفَت مٌَ، وا ن آ فَت، فَن جس خعَؽ  "حس يا، ًلس آ ذربت آ ابك لك ص ئي، ًو

 اًيجاة مين"

 "ماذا س خفـي؟"

ذال لٌم درسا يف ال   ق ًن حتخاج ًغرٍي تـس ذزل""سبً 

رايناهرصف  س من املياكضات. ا   93ؾيَ غاضحا، فمل ٍىن دلًَ اًوكت ملًز
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راينُشٍ اًلعـة احملادزة تني  ىن و  ا  توثُذو، ما مـاًية ُام ًعادق ًعَف خسا ًو

راينل ن ؾزم  ًَححر ادلٍن احلق، وحة ؿَََ ؾن مذوافق مؽ اٍهتسًس واًِزء من  ا 

 اًعسًلَ.

تًَِخو يف املساء، اكن تًَِخو سادعا ؿَََ آ صس اًسرط، ًىٌَ خاءٍ زمِهل 

 93آ دفى مضاؾٍص احللِلة.

ىل  ًسرطاؾن  ُشٍ اًلعـةاثضح من  راينتَدِخو ا  راين ًسرطا، آ صس ا  ل ن  ا 

راينحيسة  س آ ن ًسرك  ا  و ًٍص راينكس اهفحصت من املـخلساثَ ُو ىن ا  راين، ًو ل مهيمت  ا 

 ذازل، ل هَ ًـصف آ ن ظسًلَ ًُس هل فصظة ًخـارف احللوق.

 

متـذـم " ا ثــ راين... مسـُو هَ ًحسآ  ظفحاثَ اجلسًسة ابجلصمية" ا     99كذَين.. ا 

ىل  ُشٍ اًلعـة ؾن اًيفور مشساثضح من  راينا  حساًة ل هَ حصوِا، رمغ من اً  ا 

راينًٍصس  ىن ًسري آ ن حيّول ادلٍن ثسخة  ا  راينمشس، ًو لك ًوم  مشسسَوك  آ ن ا 

ثيحصف نثريا ؾن اًرشًـة الاسالمِة، حىت خيخار آ ن ًزتّوج ابملصآ ة اًعاحلة وميىن آ ن 

 .ًلّوي اًـلِسثَ اىل شل
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ي حىت اًخحق ؾحس شل اكًرو تـمهل اجلسًس يف اًوزارة اًيت  ومل ميص وكت ظًو

 ثـمي فهيا زوخة املس خلدي، تي حزوج ابًفـي..

اجلو، وآ ًف ؾحس شل حِاثَ اجلسًسة، وهـم توحود  ُسآ ت اًـاظفة، وظفا

، وآ ُسى هل رفاق املسجس س َارة ظغرية اكن سـَسا هبا، نام  ىل حواٍر زوخة ا 

سامهوا مـَ يف ثب زُر تُذَ اًعغري اذلي اس خب حٍص يف مساهن اًض َوخ تب حص 

ىل راحة حلِلة مل ًشق مثَِا ظول حِاثَ.  90صِص ثس َط، وذدل ا 

 آ ؿَن وتـس اهَ، اًسـادة اًيت اكهت مض خق ؿَََ راينا  ويف اٍهناًة ٌس خـَس 

سالمَ ٍزوج  ًـين ،سًسةاجلاحلَاة  ثيؼمي آ  اهَ تس ا، مـِاملصاة اًعاحلة امسِا مـعوم ا 

ئم اذلٍن اكن ٍىٍصآ ما  ،فهيا شل ٍصيض احلَاة فلست يف اًوكت  وال ن اهنا تعَئة هل آ ًو

 .ال دٍصن آ ًضا ثضمس وآ ظسكائَزل اذلو كصاٍر ًلدول، وادلٍ ووادلثَ تسات هفسَ
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 امباب اخلامس

 خامتة

يف ختام ىذه امرساةل امعومية، حريد امباحثة أ ن جسجل امنخاجئ وامخوصية اميت 

 حصوت عوهيام امباحثة يف مرور كخابة ىذه امرساةل امعومية.

 امنخاجئ .أ   

 ومن أ مه هخاجئ امرساةل اميت وجدهتا امباحثة يه :

أ ن يدخل يف اميوية ادلينية : اميوية ادلينية املس يحية )كبل وجدت امباحثة  .1

 (سملأ ن ي ( اميوية ادلينية الإسالمية ) بعد الإسالم

امعوامل  اميوية ادلينية يف ىذه امرواية مهنا:امخحول املؤثرة يف امعوامل  .2

الاجامتعية مهنا: ادلعية ادلينية أ و غري امرشعية )امفنون، وامعووم، 

ثأ جري ، و ثأ جري ادلعوة من امناس املريبة، املثال عائةل أ و أ صدكاء، واملعارف(

 امعوامل امخعوميو  امعوامل امنفس ّية. سوطو/كاهون ادلوةل

املوق، وامصدع  يف امعالكة بني امعمل  ثر اميوية ادلينية يف حياة مهنا:أ   .3

 والارسة وال صدكاء، ومكن يف اههناية حيصل عىل سعادثو.
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 امخوصيات .ب 

ىل بعض امخوصيات اميّت كد  وأ خريا، وجدت امباحثة أ هنا من امليّم أ ن جشري اإ

 ثفيد امباحثني واملارئني عن امعمل واملعرفة، ومن أ مهيا:

حرجو امباحثة امطوبة كسم انوغة امعربية وأ دهبا بأ ن يكشفوا أ رسار رواية  .1

 اذلي أ من منجيب امكيالين من هظرية أ خري. امرجل

وغة امعربية وأ دهبا ابمبحث عن رواية يف عرص أ ن يلوم طوبة كسم ان .2

 احلديث، ل ن فيو عووما جديدة يف ادلراسة ال دبية.

وحرجو امباحثة امطوبة كسم انوغة امعربية وأ دهبا أ ن ثبحث عن مؤمفات  .3

 جنيب امكيالين يف رساههتم.

جتدر ملكتبة جامعة امراهريي عامة ومكتبة لكية ال داب خاصة أ ن حتفظ  .4

 امعربية وأ دهبا خصوصا ما يخعوق ابمشعر احلديث وامنرث.وحزيد امكتب 

 وهللا أ عمل ابمصواب.

 



 املراجع

 املراجع امؼربية .أ

 م 5991ػدانن درش مؤسة امرساةل، بريوت:  ،ملكيات، اأ بو امبقاء امكفوي

)امرايض:  ، امتحرير ال ديب، دراسة هظرية ومناذج تطبيقية،حسني ػيل محمد

 م4002هــ ــ 5444، 4مكتبة امؼبياكن، ط

) ايس يكو: منشورات املنظمة  امرتاث و امهويةغبد امؼزيز بن غامثن امتوجيري، 

 م(  4055 /هـ 5424الإسالمية نلرتبية وامؼلوم وامثقافة، 

 

 م(  5991، )بريوت : دار امكتب امؼلمية، امتؼريفات ػىل بن محمد اجلرجاين،

 

الإجتاه الإساليم يف أ غامل جنيب امكيالين غبدهللا بن صاحل امؼريين، 

شبيليا ، امرايض: دار كنو امقصصية  .م4001نلنرش وامنوزيع، ز اإ

  

 يظهر معر"  امكيالىن جنيب ادلكتور رواية ىف امقدس جتليات غنمي، أ محد كامل

 .م 4055 الإسالمية، اجلامؼة: غزة  ،" امقدس ىف

 

 امؼربية انلغة شؼبة ،امضاحكة امؼيون ىف امرتبوية امثقافة شكور، فرحان محمد

 ،(احلكومية  الإسالمية  اجلامؼة: مالجن)  وامثقافة، الإوساهية امؼلوم بلكية وأ دهبا

 م 4002

 

 (م4004 ادلومية، امرشوق مكتبة. : م.د) اموسط، املؼجم ،امؼربية انلغة مجموع

 



  كتاب: امقاهرة) ،5ج.  ،امكيالىن جنيب ادلكتور مذكرات امكيالىن، جنيب

 .(م5992 اخملتار،

 

بريوت: املركز امثقايف دميل امناقد ال ديب، ميجان امروييل وسؼد امبازغي، 

 4004امؼريب، 

 

  https://ar.wikipedia.org/wikiجنيب ــ امكيالين /

 

 (م4001 مبنان،: ببريوت) ،أ من اذلي امرجل امكيالين، جنيب
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