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 االستهالل

 

 ﴾6-5اإلنشراح: ﴿ .ِإنَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسًرا¤ َع اْلُعْسِر ُيْسًرا فَِإنَّ مَ 

Artinya: 

 

 “Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya 

sesudah kesulitan itu ada kemudahan”  

(QS. Al-Inshirah: 5-6) 

 

 

 

اِنََّك اَل تَ ْهِدْي َمْن َأْحَبْبَت َو َلِكنَّ اهللَ يَ ْهِدْي َمْن َيَشآُء، َو ُهَو َأْعَلُم    
 ﴾56ص: القص﴿. بِاْلُمْحَتِدْينَ 

Artinya: 

“Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang 

kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendaki-Nya, 

dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk” 

(QS. Al-Qashash: 56) 
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 اإلهداء
 

، فهذا البحث اجلامعي أهدى من قلب عميق إ الشكرفبألف ألف  ليك يا رّبي
 إىل:

ادي رسوله سيدنا حممد صلى اهلل عليه وعلى آله وأصحابه، كاهل و األحد رّب .1
 .إىل صراتك املستقيم

 .املكرم جدي جرتو أمتوجو الذي يدعو دائما لنجاح أبنائه .2
  سودرية و خاليت سونرين التان تعلمان علم احلياة علياملرحومة جديت .3
والدي هندرا وحيو جايا و والديت نانيك ترسناويت الذي يدفعاين دائما بالنشاط  .4

ن حني شعرت باحلموم و امللل و ال  .ميّلي
 perjuangan ibnu aqilحركة الطلبة اإلسّلمية إندونيسيا عموما و جوخ  .5

  عىن حقيقة االجتهادخصوصا الذي يعلمين عن م
 .2014مجيع أصدقاء و زمّلئي النجباء قسم اللغة العربية و أدهبا عام الدراسي  .6
الك إبراهيم اإلسّلمية امعة موالنا مجب ويف قسم اللغة العربية مجيع األساتيذ .7

 ماالنج، على كل إرشادهم وسعادهتم.احلكومية 
  ، أمني.السّلمة يف الدنيا و اآلخرة اللهم إين أسألك

 
 
 
 
 
 



 
 

iii 
 

 كلمة الشكر والتقدير
 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 األطهر وعلى آله، سيد ولد عدنان ، والصّلة والسّلم علىانان و املني احلمد هلل احلني 

 .األخيار، و التابعني هلم بإحسان ما تعاقب الليل و النهار وأصحابه
الدينية في رواية مامو القيم حتت املوضوع : " لقد متت كتابة هذا البحث اجلامعي

هبداية اهلل  "(زين لسعيد رمضان البوطي )دراسة تحليلية في علم األدب االجتماعي
 .دة هؤالء الذين يساعدون الباحثمساعإجتهاد وكذلك  وتوفيقه سبحانه تعاىل جبهد و

 شكرا جزيّل إىل: فلذلك تقدم الباحث فوائق االحرتام و
دير جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسّلمية ، ماألستاذ الدكتور عبد احلارس .1

 احلكومية مباالنج.
 عميدة كلية العلوم اإلنسانية.، يةفالدكتورة شا .2
 ، رئيس قسم اللغة العربية وأدهبا بكلية العلوم اإلنسانية.الدكتور حليمي .3
، مشرف هذا البحث اجلامعي على مجيع إرشاده األستاذ عبد الرمحن املاجستري .4

 وافرة.
اجلزاء على حسنتهم وأعماهلم ومساعدهتم. عسى اهلل أن يرضى مجيع  جزاهم اهلل أحسن

نا اهلل و إياهم من أهل العلم و العمال مث جيعل جعلمالنا ويرشدنا إىل سبيل الرشاد و أع
 خاصة ولقارئني عامة، آمني. هذا البحث نافعا للباحث
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 الملّخص
 

القيم الدينية في رواية مامو زين لسعيد رمضان . 2018 .14310072.املشهوريحممد ، مالك
البحث اجلامعي. قسم اللغة العربية  .ة في علم األدب االجتماعي(ي)دراسة تحليل البوطي

 وأدهبا، كلية العلوم اإلنسانية، جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.
 .: عبد الرمحن، املاجستريحتت اإلشراف

 .علم األدب االجتماعي، القيمة، القيم الدينية: الكلمة األساسية
 

 عجب من اجلمالة تظهر ود و حمبة.و ال  .و مييل إىل األوامر الرائع اإلنسان هو حيوان ناطق
املرأ شخص ب و من أمر قطعي أن حي .جون بعضهم بعضااليس اإلنسان هم خملوق اجتماعي و حيتأ

ذلك يف حياته. لكن يف رواية مامو زين لسعيد رمضان البوطي تقص عن قصة حب  آخر ألنه حيتاج
بني رجل عادي مع أمرية سيت و أعرض حمبتهما أمري زين الدين فشعرا مرور شوق عميق. لكن من 

وهذا .اسك قضاء حياهتمحلب و هي حمبة عند رهبما الذي ميسبب كل ذلك شعرا معىن و حقيقة ا
و عوامل  (2 ،القيم الدينية يف رواية مامو زين لسعيد رمضان البوطي أنواع (1 البحث يهدف ليعرف

 .قيم الدينية يف رواية مامو زين لسعيد رمضان البوطيظهور 
 بنوع البحث املكتيب(qualitative) الكيفيالبحث  ستخدم الباحثييف هذا البحث و 

(library research). وثائقيةال طريقةهي ال أما طريقة مجع البيانات يف هذا البحث (documenter)  و
 .حتتوي فيها طريقة القراءة و الكتابة

)مخسة و عشرون( بيان تضم على قيم الدينية و عوامل  25بأن توجد أما نتائج هذا البحث
أبعاد و  أبعاد الطقوس: أنواع القيم الدينية(1،لسعيد رمصان البوطي ظهورها يف رواية مامو زين

أثر الرتبية أما عوامل ظهورها و هي : (2. النتيجةأبعاد و  تجرييبالأبعاد و  أبعاد املثقفو  يدولوجيةاال
 -ب اجلمالة و االنسجام -، )و هذا األثر تنقسم إىل ثالثة أقسام، أجتربة املتنوعةو أثر  و التعليم

 .العوامل كلها أو بعضها نشأت من حوائج غري امللباة( و أثر جتربة عاطفية دينية -ج الصراع األخالقي
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ABSTRACT 

Malikul, Mochammad Masyhuri. 14310072. 2018. Religiosity values in Mamo-Zein 

Novel by Said Ramadhan Al- Buthi (Sosiology of literature). Thesis, 

Departement ofArabic Language and Literature, Faculty of Humanities, 

Islamic State University of Maulana Malik Ibrahim Malang. 

Advisor : Abdul Rahman, M. Hum 

Key terms : Sociology of literature, Value, Religiosity values 

 

Humans are intelligent creatures and have a tendency to like the beautiful 

things. And it is not surprising if the beauty rise to love and even adoration. Humans 

is the social creatures that need to each other, thus they can established that humans 

will love each other because they need each other to their life. However, in Mamo-

Zein Novel by Said Ramadhan Al-Buthi told about the love a man named mamo to 

the princess named Zein. Their love did not sanctioned by Amir Zainuddin, the 

brother of Zein. So, they felt the bitterness of deep longing. However, they can felt 

the meaning or the real of love, they feel the love of god that take hold of  their fate.  

The aims of this research is to describe 1) the types of religiosity values that 

found in Mamo-Zein Novel by Said Ramadhan Al- Buthi, 2) the factor of religiosity 

values in Mamo-Zein Novel by Said Ramadhan Al- Buthi. 

This research used qualitative research with library research type. The data 

collection used documentation that included reading-record technique.  

The result of this research show that there are twenty five data that relatedto 

the types and factor that rise the religiosity values in Mamo-Zein Novel by Said 

Ramadhan Al- Buthi : 1) the types of religiosity values such as ritual dimension, 

experiential dimension and consequential dimension. 2) the factor that rise the 

religiosity values such as the influences of educating or teaching, the various 

experiences that help religious attitudes especially the experiences about a) beauty b) 

moral conflict c) emotional religious and the factors that happens because a part or all 

of it is not fulfilled. 
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ABSTRAK 

Malikul, Mochammad Masyhuri. 14310072. 2018. Nilai-nilai Religiusitas dalam 

Novel Mamo-Zein karya Said Ramadhan Al-Buthi (Pendekatan Sosiologi 

Sastra).Skripsi, Jurusan Bahasa dan Sastra Arab, Fakultas Humaniora, 

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.  

PembimbingSkripsi:Abdul Rahman, M. Hum 

Kata Kunci: Sosiologi Sastra, Nilai, Nilai-nilai Religiusitas 

  

Manusia adalah makhluk berakal dan mempunyai sebuah kecenderungan 

menyukai hal-hal indah. Dan tidaklah mengherankan apabila dari keindahan tersebut 

memunculkan rasa suka bahkan kecintaan. Bukankah manusia adalah makhluk sosial 

yang membutuhkan terhadap yang lainnya, sehingga dapat dipastikan bahwa seorang 

manusia akan mencintai manusia yang lainnya karena ia membutuhkannya dalam 

hidup. Namun, dalam novel Mamo-Zein karya Said Ramdhan Al-Buthi ini 

menceritakan tentang kecintaan seorang rakyat yang bernama Mamo kepada putri 

kerajaan yang bernama Zein. Kisah cinta keduanya tidak direstui oleh Amir 

Zainuddin, kakak putri Zein. Sehingga mereka merasakan pahitnya kerinduan yang 

mendalam. Namun, hal itu semua membuat mereka merasakan arti atau hakikat cinta 

sebenarnya, yakni cinta pada Tuhan yang memegang takdir hidup mereka berdua. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan 1) macam-macam nilai 

religiusitas yang ditemukan dalam novel mamo-zein karya said ramdhan al-buthi, 2) 

faktor-faktor kemunculan nilai religiusitas tersebut dalam novel mamo-zein karya 

said ramadhan al-buthi. 

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan 

(library research). Adapun teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik 

dokumentasi yang tercakup di dalamnya teknik baca-catat. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 25 data yang berkaitan tentang 

macam dan faktor-faktor kemunculan nilai-nilai religiusitas dalam novel mamo-zein 

karya said ramadhan al-buthi 1) macam-macam nilai religiusitas tersebut adalah 

dimensi ritual, dimensi ideologi, dimensi intelektual dimensi eksperential dan 

dimensi konsekuential. 2) faktor kemunculan nilai-nilai religiusitasnya adalah : 

pengaruh pendidikan atau pengajaran, berbagai pengalaman yang membantu sikap 

keagamaan terutama pengalaman-pengalaman mengenai a) keindahan b) konflik 
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moral c) emosional keagamaan, dan faktor-faktor yang muncul karena sebagian atau 

seluruhnya tidak terpenuhi. 
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 األول الفصل

 مقدمة

 خلفية البحث -أ

يف  Novelو  Novelleيف اللغة أملانية يذكر ،  Novellaأصل كلمة الرواية من اللغة
ضائع حرفيا مبعىن ب Novellaة ذا التعبري دخل يف إندونيسيا. كلمو ه اللغة اإلجنليزية،
 الرواية فيعر   )Goldmann( كولدمن 1.مث يرتجم بقصة قصرية بشكل نثر ،الصغري اجلديد

2بقصة عن البحث املنحط من قيم أصيلة عمله البطل اإلشكالية يف الدنيا املنحط أيضا.

الرواية هي إطار النثر الطويل يتضمن سلسلة من القصص احلياة الشخص  
طبيعة و صفة كل الفاعل. الرواية أو كثري يذكر ب"رومان" هي أبشخاص حوله بظهور 

احلركات و املشهد املمثل  طويل معني، اليت تتصور الشخصيات، قصة نثرية خيالية يف
. الرواية هلا مزية يعتمد يف األخدود أو يف احلال الفوضى القليل أو تكوماحلقيقي 

  3عاطفة واحدة. ر أكثر منحتض   حد،ر أكثر من أتثري واحتض   ابلشخص،
مثل الرواية "روميو و جولييت" لشكسبري تقص عن الرومنسا  ترواايفنجد كثريا  

((Shakespare تقص عن احملبة  تانالرواي تانأو ليلى جمنون لشيخ موالان حكيم نظامي. ه
اية "مامو . كذلك الرو حىت جاء مها املوت ابعضيلتقيان و حيب بعضهم  شخصيتني،

  يف األرض و تثمر يف السماء.ي قصة احملبة تنبت طرمضان البو زين" لسعيد 
 مرأتني،ي تقص عن لقاء رجلني مع اطمضان البو الرواية "مامو زين" لسعيد ر  

                                                                 
1 Burhan Nurgiyantoro, Teori Pengkajian Fiksi (Yogyakarta : Gadjah Mada 
University Press, 2007), 9 

2 Faruk, Pengantar Sosiologi Sastra dari Strukturalisme Genetik sampai Post-
modernisme (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2014), 90 

3 Henry Guntur Tarigan, Pengajaran Gaya Bahasa (Bandung : Penerbit Angkasa, 
1991), 164-165 
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. بعد لقائهم نبت احملبة بينهم. اختصارا مع اتج الدين و مامو زين سيت و أمرية أمرية
هنى مها  و مامو اختالفا أبمرية زينللرواية قدر اتج الدين على تزوج أبمرية سيت لكن 

و بدأ عقبة  بسبب فتنة من بكر )رجل دائما بقرب أمري زين الدين(  أمري زين الدين
           .احملبة لديهما

ملبارة شطرنج ألن مامو مشهور بالعب داهية مث دعا أمري زين الدين إىل مامو  
يكون فائزا يف هذه املبارة : ملن  يعين ملن فاز يف هذا اللعب،هذا اللعب. لكن فيه قنون 

عليه حق الطلب و وجب على املغلوب أدائه. فطبعا املغلوب هو مامو فدخل السجن 
و من هذا زاد الدينية ملامو و يدرك عن حقيقة احملبة يف أبمر من أمري زين الدين. 

 .السجن

فأعجب الباحث هبذه القصة. ألن عادة يف كثري من الرواية تقص من أول قصة 
ف بقصص املوجودة يف آخر عن احملبة بني شخصيتني رئيستني. و هذه القصة ختتلحىت 

أحناء العامل. فكيف ظهر الدينية بينهما يعين بني مامو و زين، اذ مها حينئذ مفارقة من 
فعل أمري زين الدين. لكن من جراء هذه املفارقة، قدر بينهما أن يلتقيا حبقيقة احلب يف 

          خسارهتما.
هذه الرواية أن يعرض القيم الدينية املوجودة فيها كي يعلم حث من اأراد البقد ف 

آخرون أن حقيقة احلب ليس بلقاء دائما أو سعادة أبدا. بل خبسارة طويلة و مفارقة 
       مؤملة سينال املرأ حقيقة احلب يف حياته.

 أسئلة البحث -ب
 اإلجابة عليها فهي: اليت سيحاول البحثأسئلة البحث  اأم

 ؟ي اية "مامو زين" لسعيد رمضان البوطيف رو  ما أنواع القيم الدينية (1
 ؟ ياية "مامو زين" لسعيد رمضان البوطيف رو  ما عوامل ظهور قيم الدينية (2

 فوائد البحث -ج
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و متكن استفادهتا من هذا البحث  انلها الباحث إىل قسمنيتنقسم فوائد اليت سي
 ، و مها :للقارئني

 الفوائد النظرية (1
 .زايدة الفهم عن دراسة علم  األدب اإلجتماعي -أ

الذي يتعلق بدراسة علم  ليكون عربة للباحث يف جمال البحث -ب
 .جتماعياألدب اال

 الفوائد التطبيقية (2
يف هذا البحث يقدر جتماعي علم األدب اال بدراسة رجى الباحث -أ

 اية.و أن يعرف القيم الدينية و عوامل ظهورها يف هذه الر 
 ليكون البحث مرجع يف البحث املستقبل.  -ب
تنبيها لقارئني أن هذا البحث يناسب يف البحث عن القيم الدينية  -ج

 جتماعي.بدراسة علم األدب اال

 أهداف البحث -د

 األهداف اليت يسعى إىل حتقيقها فهي ما يلي : اأم

 يط" لسعيد رمضان البو مامو زين"ملعرفة أنواع القيم الدينية يف رواية  (1
اية "مامو زين" لسعيد عوامل الظهور تلك القيم الدينية يف رو ملعرفة  (2

 يطرمضان البو 

 الدراسة السابقة -ه

فيجد كثريا ممن حبث  و قد طلب الباحث الدراسة السابقة املتعلقة هبذا البحث
 ، و هي كما يلي :هبذه الدراسة أو غرضها



4 
 

الدينية يف القيم  : حبث اجلامعي حتت املوضوع ،2٢۱٧ سيت مباركة، (1
. (جتماعيدراسة علم األدب اال) "انئب عزرائيل" ليوسف السباعي ايةرو 

كلية األدب و العلوم   ،قسم اللفة و األدب هبا،شعبة اللغة العربية و أد
أما النتائج  .جامعة سونن أمبيل اإلسالمية احلكومية سورااباي اإلنسانية،

يف حياتنا اليومية، و  أمانة اليت أنخذهايف هذا البحث كما يلي : توجد 
هي : كل نفس ذائقة املوت، إمتام الوعد، اخلضوع جيعل الدنيا سلم من 
إجرام و قتال، كل حني تشعر ابجلوع و قف قبل تشعر ابلشبع و الصالة 

 عماد الدين.
 ايةالقيم الدينية يف رو  : ، حبث اجلامعي حتت املوضوع2٢۱٧ قرة عيين، (2

. شعبة (جتماعيدراسة علم األدب اال) "الظل األسود" لنجيب الكيالين
كلية األدب و العلوم   ،قسم اللفة و األدب اللغة العربية و أدهبا،

أما النتائج  جامعة سونن أمبيل اإلسالمية احلكومية سورااباي. اإلنسانية،
يف هذا البحث كما يلي : توجد أمانة اليت أنخذها يف حياتنا اليومية، و 

إميان األمري، أوصاف اليت وجب ملكها هي : التسامح للدين، قوة 
 .األمري و الطمع املثري إىل اهلالك

 ايةالقيم الدينية يف رو  : حبث اجلامعي حتت املوضوع ،2٢۱٦ عائشة، (3
كمادة   قهجتماعي وتطبيدراسة علم األدب اال)ألمحد طهري  "قبة"

الرتبية . شعبة سوقاهارجو 2التعليم األدب يف املدرسة العالية احلكومية 
أما  .جامعة حممدية سوراكرات يسيا كلية الرتبية و علم الرتبوي،اللغة اإلندون

النتائج يف هذا البحث كما يلي : أ( حتليل الرتكيب ينتج موضوع هذه 
حتتوي  ألمحد طهري "قبة" ايةيف رو الرواية تقدم الدينية، ب( القيم الدينية 

لرواية تطبق كمادة التعليم العقيدة و الشريعة و األخالق، ج( هذا اعلى 
 األدب يف املدرسة العالية احلكومية.
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شخصية مامو  : حبث اجلامعي حتت املوضوع ،2٢1٦سيت مطمئنة،  (4
 .(ديد سغموند فرو عن) مامو زين" لسعيد رمضان البوطي"قصة اليف زين 

شعبة اللغة العربية و أدهبا، قسم اللفة و األدب، كلية األدب و العلوم 
أما النتائج  اإلنسانية، جامعة سونن أمبيل اإلسالمية احلكومية سورااباي.

مامو زين" "قصة اليف يف هذا البحث من حتليل شخصية مامو زين 
تسلط على جانب  ، قليلديلسعيد رمضان البوطي عند سغموند فرو 

اهلوية، و معتدل تسلط على جانب األان األعلى، و كثري تسلط على 
ذا شخصية ما مو و زين هي : رحيم، حكيم، طاعة، جانب األان. فإ

 صدق، صرب و مسؤولية.

 منهح البحث -و

 أما منهج الذي سيستخدمه الباحث و هو كما يلي :

  نوع البحث (1
 Library) ةياستخدم الباحث يف نوع هذا البحث هو الدراسة املكتب   

(Research، عند سوكيونو ((Sugiyono ابلدرسات ة تتعلق يالدراسة املكتب
ملتطور يف حالة ا النظرية و املرجع اآلخر املرتبطة بقيمة و ثقافة و نظام

املكتبة مهمة جدا يف عملية و غري ذلك الدراسة  ،جتماع املبحوثاال
  4ألن البحث ال خيلو عن األدب العلمي. البحث،

 مصدر البياانت (2
نوعني حلصول املعلومات  مصدر البياانت هذا البحث استخدم  

 املتعلقات هبذا البحث و مها كما يلي :

                                                                 
4 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D (Bandung : Alfabeta, 
2012), 38 
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 بتدائيمصدر البياانت اال -أ
الكتب ترتبت مباشرة  ،Kaelan)) در البياانت اإلبتدائي عند كيالنمص

شخصية أو فكرة الدين أو ث. ان غرض البحث يرتبط بحبغرض الب
بتلك ستخدمة البد مرتبطة فمصدر البياانت امل ،الثقافة املعني

يف  بتدائياال استخدم الباحث مصدر البياانت 5كاملؤلفات.  الشخصية،
 .اهذا البحث الرواية مامو زين و ترمجته

 مصدر البياانت الثانوي  -ب
مصدر البياانت الثانوي هي مصدر البياانت اليت حصله الباحث غري 

تقرير اترخيية املرتبة  ة. و عموما بشكل دليل أو كتابة أومباشرة دون وسيل
استخدم الباحث مصدر البياانت  ٦يف سجالت منشورة أو غري منشورة.

 " ل فروق Pengantar Sosiologi Sastraالكتاب " يف هذا البحث الثانوي
((Faruq " وParadigma Sosiologi Sastraلدكتور نيومان كوات رتنا "   

(Dr. Nyoman Kutha Ratna) و “Perihal Sastra dan Religiusitas 

“dalam Sastra لسوبيانطارا أمتوسويطو ((Subijantoro Atmosuwito. 
 طريقة مجع البياانت (3

هي طريقة الواثقية.  استخدم الباحث طريقة مجع البياانت يف هذا البحث  
طريقة الواثقية هي تعطى دليال و أشياء ليقارن البياانت أو املعلومات، تفسري 

طريقة الواثقية هي طريقة مجع  7وثيقة يف نص أصلي أو معلومات املكتوية.أو 
البياانت عرب آاثر مكتوبة كسجالت و كتب عن رأي النظري، دالئل أو  

                                                                 
5 Kaelan, Metode Penelitian Kualitatif Interdisiplinner Bidang Sosial, Budaya, 
Filsafat, Seni, Agama dan Humaniora, (Yogyakarta: Paradigma, 2012), 156 

6 Sunardi Nur, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, (Jakarta : Bumi 
Aksara, 2011), 76 

7 Kamaruddin, Pengantar Metodologi Riset, (Bandung : Angkasa, 1972), 50 
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يفصل مجع البياانت يف هذا  و الباحث 8سائل البحث.كتب آخر املتعلقة مب
 كما يلي:   و هي البحث،

 طريقة القراءة -أ
القراءة من حيث املبدأ له قصد الرئيسي  ،Wilson)) عند ولسون

راءة سوف و غري ذلك الق. لبحث املعلومات املتعلقات ببياانت البحث
 9خاصة املتعلقة بغرض شكل البحث. يعطي أيضا اتساع الرؤية،

 ا خطوات اليت سيعمله الباحث يعين : أم
مامو زبن" لسعيد رمضان قرأ الباحث كثريا الرواية حتت املوضوع " (1

 ي.طالبو 
اية "مامو زبن" لسعيد قرأ الكالم املتضمن بقيام الدينية يف الرو  (2

 .يطرمضان البو 
 طريقة الكتابة -ب

منهجيا قة البياانت الكتابة هي عملية التسجيل و تدوين البياانت يف بطا
مراقبة البحث. يعمل التدوين أبربع طرائق : كي يسهل   و منظما جيدا،

أ( كتابة البياانت اقتباسا ب( كتابة البياانت بشرح النص ج( كتابة 
 1٢البياانت امجاليا د( كتابة البياانت ترميزا.

 أما خطوات اليت سيعمله الباحث يعين :
 ي.طلسعيد رمضان البو  اية "مامو زبن"كتابة نوع قيم الدينية يف الرو  (1
اية "مامو زبن" لسعيد رمضان قيم الدينية يف الرو عوامل ظهور  كتابة (2

 .يطالبو 
                                                                 

8 Hadari Nawawi, Metodologi Penelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta : Universitas 
Gadjah Mada Press, 1991), 133 

9 Kaelan, Metode Penelitian Kualitatif Interdisiplinner Bidang Sosial, Budaya, 
Filsafat, Seni, Agama dan Humaniora, (Yogyakarta: Paradigma, 2012), 163 

 1٦1-1٦٧نفس املرجع, 1٢ 
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 طريقة حتليل البياانت ( 4
 الوصفي الكيفي طريقة حتليل البياانت يف هذا البحث يستخدم بطريقة   
((Descriptive Qualitative. لتعريف و تصوير موجه  البحث الوصفي الكيفي

إما بصفة علمية أم خيالية من الناس, و يهتم كثريا عن  املوجودة، الظواهر
عي اهتماما يف أعطى املنهج النو  11نشاط.اخلصائص و جودة و عالقة بني 

البياانت يف عالقة مع سياق وجوده. هبذه الكيفيات يعرب  البياانت الطبيعية،
الظواهر  نطوي على عدد كبري منمبتعددة طريقة ألن البحث ي املنهج الكيفي

  12جتماعية املناسبة.اال
 خطوات اليت سيعمله الباحث يعين :أم 

 ي.طاية "مامو زبن" لسعيد رمضان البو يقرأ الباحث الرو   -أ
"مامو حيدد و يكتب الباحث املشكلة تتعلق بقيم الدينية يف الرواية   -ب

 .يطزبن" لسعيد رمضان البو 
 ي.طاية "مامو زبن" لسعيد رمضان البو الرو  حيلل الباحث -ج
  استنتاج إبشارة من أسئلة البحث. -د

  

 

                                                                 
11 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung : PT 
Remaja Rosdakarya, 2011), 73 

12 Nyoman Kutha Ratna, Teori, Metode, dan Teknik Penelitian Sastra (Yogyakarta 
: Pustaka Pelajar, 2007), 47 
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الثاين الفصل  

 اإلطار النظري

 مفهوم الرواية -أ

لنثر الطويل يتضمن سلسلة من القصص احلياة الشخص الرواية هي إطار ا
أبشخاص حوله بظهور طبيعة و صفة كل الفاعل. الرواية أو كثري يذكر ب"رومان" هي 
قصة نثرية خيالية يف طويل معني، اليت تتصور الشخصيات، احلركات و املشهد املمثل 

ة هلا مزية يعتمد احلقيقي يف األخدود أو يف احلال الفوضى القليل أو تكوم. الرواي
  1ر أكثر من عاطفة واحدة.ر أكثر من أتثري واحد، حتض  ابلشخص، حتض  

هي من انحية الشكل و من طول  بني الرواية و قصة القصرية الرئيسي الفرق 
ال يليق أن يقال بقصة صة الطويلة تتكون من مئات صفحة. فطبعا قصته. مثال، الق

. القصرية لكن األوىل أن يقال برواية. القصة القصرية كامسها البد أن تكون قصتها قصرية
القصة القصرية كأعمال األدبية هلما املتساوية، مها على بناء عناصر لكن بني الرواية و 

     2جي و الداخلي.اخلار قصة املتساوية، يبىن على عنصر 
. كشيئ كلية هلا األقسام و العناصر املتعلقة الرواية هي الكلية، و مشول فين 

من تلك الكلية.  بعضهم بعضا. اذ الرواية يقال بشيئ كلية فعنصر كلمة و لغة مثال جزء
فهذه الكلمة تسبب الرواية و األدب عموما تكون موجودا. أنواع العناصر لبناء الرواية  

( 1. لكن انقسام هذه العناصر تقليداي ينقسم إىل قسمني : الداخلي و اخلارجيكثرية 
، املناسب بني أنواع عنصر الداخلي جيعل الداخلي هو العناصر يبىن الرواية على الفور

                                                                 
1 Henry Guntur Tarigan, Pengajaran Gaya Bahasa (Bandung : Penerbit Angkasa, 
1991), 164-165 

2 Burhan Nurgiyantoro, Teori Pengkajian Fiksi (Yogyakarta : Gadjah Mada 
University Press, 2007), 10 
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خلفية و اية موجودة كحدث أو قصة أو املؤمرات أو الشخصية أو املوضوع أو الرو 
( اخلارجي هو العناصر خارج األعمال األدبية أو الرواية، لكن ليس على الفور 2غريها. 

 3يؤثر بناء القصة يف الرواية.

 مفهوم العلم األدب االجتماعي -ب

توحد أو الرافق أو )مبعىن معا أو  Socioي جتماعي هة األدب االأصل كلم
 Socio)مبعىن الكلمة أو القول أو املثل(. فتطور بعده تغيري معىن  Logy( و الصاحب

جتماع يتكلم عن أصول و تنمية علم اال مبعىن العلم. إذا، Logyمبعىن اإلجتماع و 
معقول و  تمع بوصف العام،اجملتمع. علم الذي يدرس عن علقات بني الناس يف اجمل

           4جترييب.
االجتماعي هي جمموعة مفاهيم مرتابطة بشكل متناسق، مكونة قضااي نظرية هتتم  

ضااي سلة قأي اهنا سل بشرح قوانني ظاهرة اجتماعية معينة متت مالحظتها بشكل منتظم
   5كونت ابالساس من جمموعة بديهيات و تعاريف و مفاهيم.ت

األدب )هو كل رايضة حممودة يتخرج هبا اإلنسان يف فضيلة من الفضائل( و  
تكون مبزاولة األقوال  اكاة،احمل و حسن النظر، و ضة كما تكون ابلفعل،هذه الراي

       6احلكيمة اليت تضمنتها لغة أي أمة.
ال يوجد يف اللغة العربية معىن الكلمة توافق بكلمة )سسرتا(، رمبا أقرب كلمة هي  

ر. و بتنمية حياة العرب من مرحلة بدوي إىل مرحلة متحض  األدب. معىن كلمة األدب ينم
"األدب" له معان متنوعة مقتضى احلال حني يستخدم. عند اجلاهلية استعمل العرب  

كلمة األدب لدعوة إىل تناول الطعام. هذه العادة عادة حممودة جدا و ارتفاع األخالق. 
                                                                 

 22-22نفس املرجع،  3 

4 Nyoman Kutha Ratna, Paradigma Sosiologi Sastra (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 
2013), 1 

 5(, 2005)عمان : دار الشروق،  علم االجتماع نظرايت املعاصرة يف ،عن خليل عمرم 5 

 2(,  6۱1١)مصر : دار املعارف,  الوسيط يف األدب العريب أمحد اإلسكندري. مصطفى عناين،6 
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ر الطعام وفه مث حيض  ألن أساسا من هذه العادة يسبب الشخص حيرتم  و يكرم ضي
         7أمامهم.
أن االجتماعية هي دراسة موضوعية و علمية عن  Damono)) عرف دامونو 

. األدب و االجتماعية هي وسيلة الناس يف اجملتمع، البحث عن اهليئة و عملية االجتماع
. بني االجتماع و االدب لديهما املساواة يف نظر عن حقيقة اإلنسانية. الفهم عن الناس

و الدين و و كل مسألة االقتصاد  لم عن هيئات االجتماعيةالتعحاول االجتماعية 
مل يبحث عنه االجتماع، . أما األدب ستبحث عن كل األشياء سياسية و غري ذلك

     8اخليالية. األدب حياة اإلنسان الفريدة من نوعها عرض
ينظر عن أعمال األدبية و جوانب و ما زال نهج ألعمال األدبية علم االجتماع ك 

اجتماعية  أ(دب االجتماعي كما يلي : االجتماع، فولك و ورين ينقسمان علم األ
املوجودة يف أنواع  املؤلف ةاملؤلف و مهنته و حدسه و خلفية اجتماعه و إيديولوجي

، و ألن املؤلف هو أحد من اجملتمع فاستطاع األعمال املؤلف خارج األعمال األدبية
اجتماعية أعمال األدبية، و هذه تبحث عن  ب( 9.على تعلمه كمخلوق اجتماعي

يف علم االجتماع أعمال األدبية نفسها أو ما تضمنت فيها و ما أغراضها، و هنج عموما 
  10حقيقة االجتماعية.هي تدرس األدب كواثئق االجتمعية لصورة 

هي هنج أو  جتماعية،انب االيف عالقة جب جتماعي الفاهم لظاهرة أدباالاألدب  
 النموذج الدراسة األدبية،و يف  11طريقة قراءة أو فهم األدب املتعدد التخصصات.

 هنج حماكي، الذي عرفه فالطو،ر من بتطو  جتماع األعمال األدبية, يعد  خاصة علم اال
                                                                 

7 Wildana Wargadinata, Laily Fitriani, Sastra Arab dan Lintas Budaya (Malang : UIN 
MALANG PRESS, 2008), 2 

8 Sapardi Djoko Damono, Pedoman Penelitian Sosiologi Sastra ( Jakarta : 
Depdiknas, 2002), 8-9 

9 Rene Wellek dan Austin Werren, Teori Kesusastraan (Jakarta : Gramedia, 1990) 
111-112 

 122نفس املرجع, 10 

11 Wiyatmi, Sosiologi Sastra (Yogyakarta : Kanwa Publisher, 2013), 5 
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  12جتماعية للمجتمع.جانب االيفهم األعمال األدبية يف عالقة ابلواقع و 
جتماعي حتتاج إىل النظر فيها من أجل إجياد توجد التعريفات عن علم األدب اال 

و عمال األدبية الفهم أب األوىل(و هي :  قة بني األعمال األدبية ابجملتمع،املوضوعية املتعل
جتماعية جبوانب اال الفهم مبجموع األدب مقرتان الثاىن( جتماعية،نظرا إىل اجلوانب اال

و يف وقت واحد عالقتها ابجملتمع يف  الفهم أبعمال األدبية الثالث( املضمون فيه،
جتماعي هو عالقة اجتاهني )جدليا( بني األدب و اجملتمع, األدب اال الرابع( ،خلفيته

 12جتماعي حياول أن جيد الرتابط بني األدب و اجملتمع.األدب اال (اخلامس
: 2عند رتنا ) تمع،جتماعي هي التخصصات بني األدب و اجملحقيقة األدب اال 
يف اجملتمع. واهلدف من الدراسة من األدب  ( لديهما غرض واحد يعين اإلنسان200١

راض م أغماع ينتفع لفهأما علم اإلجت ة،هي األدب، بشكل األعمال األدبي جتماعياال
إما كاتب أو حقيقة أدبية أو قارئ يف عالقة جدليته حبالة اجملتمع حميي  جتماعية،اال

          14الكاتب.
انب الرباغماتية جتماعي هو جمال الدراسة األدبية الذي يؤكد جو علم األدب اال 

حىت حتصل على حقيقة  ك الرباغماتية حتتاج إىل التفسري،جانب تل جتماعي،األدب اال
أساسي  جتماعي قسم من علم األدب،ألدب اال( اvii  :1١77املعىن. عند هوتومو )

و  جتماعية،دبية كنتيجة من ثقافة االهو النظر األعمال األ جتماعيمن علم األدب اال
        15ليس من نتيجة مجالية فقط.

جتماعي نوع من البحث األديب غري إرادي. حتمس كثري من الباحثني األدب اال 

                                                                 

 8نفس املرجع, 12 

13 Nyoman Kutha Ratna, Paradigma Sosiologi Sastra (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 
2013),  2-3 

14 Heru Kurniawan, Teori, Metode, Dan Aplikasi Sosiologi Sastra (Yogyakarta : 
Graha Ilmu, 2012), 5 

15 Suwardi Endraswara, Sosiologi Sastra, Studi, Teori, dan Interpretasi, (Yogyakarta 
: Penerbit Ombak, 2013), 1 
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افرتاض أساسي أدب  مرآة العامة. حلبته،هذا البحث املريد النظر إىل األدب كي 
حمركة جتماعية ستكون عي والدة األدب غري يف الفراغ االجتماعي. احلياة االجتمااال

  16ل األدبية اجليد هي اليت تقدر على ظهور زمانه.لوالدة أعمال األدبية. األعما
يعرب غالبا عن جتماعي هو البحث يركز إىل مسألة الناس. ألن أدب األدب اال 

فهم. من هذا و  ،اطفةع ستقبله، استنادا على خيايل،نضال أمة اإلنسانية يف تعيني م
 17يظهر أبن جماهدة طويلة حياة اإلنسان تلون دائما نص األديب. الرأي،

 هوم القيم الدينية يف األدبمف -ج
 مفهوم القيمة  -1

، على الفور أم ال، يشعر أم ال يشعره كل األشياء املوجودة يف العامل
اهلواء أو  احلار أو املاء، جوم،ن على قيم معينة، الشمس و النيتضم الناس،
. و  كل من تلك األشياء هلا قيم يف حياة الناسالنبات و احليوان   الضوء،

و  ،العدلة كذلك شيئ إلغاء كحب مع الغري، الصدق، الفضيلة، التعبد،
   18غريها هي جتسيد من القيم يف العامل الثقافة اإلنسانية.

ثري من قيم. عند الشيئ أو العمل اإلنساين ابحلقيقة ميتلك أو يتضمن ك 
حقيقة قيمة  1١نعمل التسلسل اهلرمي على قيمة معينة. ما حنكم على شيئ،

أقسام : األوىل( مييز إىل ثالثة  Scheler)) شيلرالكيف عند  هي الكيف،
الكيف  الكيف اإلبتدائي، البد وجوده يف بضاعة، الثاين( الكيف الثانوي،

مجالة بضاعة ككيف  ئد،الكيف الزاالثالث(  الثانوي يف بضاعة هو اللون،
                                                                 

16 Suwardi Endraswara, Metodologi Penelitian Sastra, (Yogyakarta : CAPS, 2011), 
77 

 7١نفس املرجع, 17 

18 Mohammad Noor Syam, Filsafat Pendidikan dan Dasar Filsafat Pendidikan 
Pancasila, (Surabaya : Usaha Nasional, 1986), 130 

19 Muhammad In’am Esha, Menuju Pemikiran Filsafat, (Malang : UIN-MALIKI 
PRESS, 2010), 122 
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خصائص كما  يبني أن على األقل لقيمة لديها Frondizi)) قيمة. فرونديزي
غري مادة. ألن ( 2و  اهلرمي، ( التسلسل2 ( يتصف بطفيلي،1يلي : 

   20.يف عامل احلواس ال توجد يف نفسه وجود كيف قيمة
و يقال أن أصل كلمة  لدينية يرتجم أوسع من كلمة الدين،الكلمة ا 

 كان للشيئ احتاد أو ارتباط النفس،الدينية مبعىن احتاد أو ارتباط النفس. ان  
اإلستسالم أو اخلدوع أو الطاعة. لكن مبعىن إجيايب. مث كلمة الدينية مبعىن 

ألن كلمة اإلستسالم أو الطاعة تتعلق بسعادة الشخص. و السعادة  
  21ؤ بإلكرام.و د و مملكالشخص ينظر كأنه يدخل الدنيا اجلدي

ما يعلق به عليه  أبنه م،عرف جمدى وهبه و كامل املهندس معىن القي 
من اإلنسان أو جمموعة من الناس أمهية كربى من حيث قبلته ليكون مبدأ 

و يكون هذا بطيعة  قي أو اإلميان الديين أو الفلسفي،مبادئ السلوك األخال
مثل ذلك : احلرية بوصفها من  يئا جمردا أو نسبيا يف رأي البعض،احلال ش

       22قيم الدميقراطية.
قريب جدا بتعريفات  التعريف عن القيمة هي غري حمدود، عند بروبشري، 

ا القيمة؟ اإلجابة يتانيجا : "مط اإلنسان املتعدد. كتب موسوعة بر أو النشا
الفورة و العادة هلذا السؤال هي أبن القيمة هي تقرير أو كيف الشيئ و هذا 

    22ق نوعا من اعطاء القيمة أو اإلرادة.يتعل
ئ تتصف مبعياري و هديف، عام. عند مذهب مثالية القيمة هي الشي 

                                                                 

 121نفس املرجع, 11 

21 Subijantoro Atmosuwito, Perihal Sastra dan Religisitas Dalam Sastra, (Bandung : 
C.V. Sinar Baru, 1989), 123 

22 Qurrota Aini, Nilai-Nilai Religiusitas dalam Novel Bayang-Bayang Hitam Karya 
Najib Kailani, (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel) pdf, 14 

23 Mohammad Noor Syam, Filsafat Pendidikan dan Dasar Filsafat Pendidikan 
Pancasila, (Surabaya : Usaha Nasional, 1986), 132 
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لعكس رد الذي يفهم و يدركه. و ااآلمال لكل ف حىت تكون القيمة مثالية،
قياس من عمل الشخص هل هذا خري أو شر  و  تكون القيمة معيارا،

 24غريها.
 أشكال و أنواع القيمة  -2

تلك القيمة. مثال : ميز اخلرباء شكل القيم استنادا على أي حقل تنتفع 
قيمة اجلمال و غري ذلك.  حكام, قيمة األخالق، قيمة اإلقتصاد،قيمة األ

ستة أنواع الناس  إلنسان. فيهإدوارد سربانغر مييز القيمة استنادا على شهية ا
: القيمة الديين،  ألن شخصيتهم يعدون أحد من تلك القيم أولىى و هي

قيمة السياسي, القيمة اجلمايل, و ال القيمة العلمي، القيمة اإلقتصادي،
 25القيمة اإلجتماعي.

 مفهوم القيم الدينية   -3
عن سلوك الدينية. عند طبعا يصعب علينا إلجياد التعريف الصحيح 

 religioاصتالح الدينية من كلمة التينية ،James Martineau)) مارتينوجيمس 
هذا اصتالح الدين يقدر أن  فس،عىن الوجوب. يف موسوعة علم النمب 

يعين إىل النفس و إرادة اإلله املنظم  احلاي أبدا،يرتجم ابعتقاداي إىل رب 
 26العامل و ميلك عالقة مع أمة اإلنسانية.

جانب رمسي . الدين يتجه إىل نية"كلمة "الدين" خيتلف بكلمة "الدي
لديين الذي يعمقه أما الدينية يرجع إىل جانب ا املتعلق أبنظمة و وجوب،

                                                                 
24 Mohammad Noor Syam, Filsafat Pendidikan dan Dasar Filsafat Pendidikan 
Pancasila, 135 

 128نفس املرجع, 25 

26 Jalaluddin Rakhmat , Psikologi Agama : Sebuah Pengantar, (Bandung : Mizan, 
2004), 50 
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التكامل املتحد بني عند جالل الدين رمحة هي  الدينية 27الفرد يف القلب.
اإلنسان يسلك عاطفة و عمل الدينية يف نفس الشخص.  علوم الدينية،

 ابلدينية تشجيعا من اهلدية و العقابة. جيتنب العقابة و يرجو اهلدية
وفقا إلعطاء عقوبة أو . اإلنسان هو انسان آيل يتحرك ميكانيكيا )الثواب(

  28هدية.
عن كلمة "الدينية" و يبني كما يلي يعرف Sidi Gazalba) سدي غزلبا )

( الدينية هي ميل روح اإلنسان املرتبطة بعامل، قيمة يشتمل عليها و 1: 
 ( الدينية تبحث عن حقيقة و معىن2معىن األخري و حقيقة كل من ذلك. 

. لذلك يقال أن الدينية متعلقة يف شيء، خمتلف أصال من كل أشياء املعروفة
طاقة  بقدس. اعرتف و تعلق الناس بوجود الشيء القدسي و يفهم بقوة فوق

األوامر معا و مراسم و الناس و حتكمه، حلصول على نصره، ميتثل الناس 
 29عمل يف جهده.

أما التعريف من هارون انسوتيون عن "الدينية" كما يلي : أ( اإلعرتاف 
مع طاقة غائب البد طاعته، ب( اإلعرتاف بوجود بوجود عالقة اإلنسان 

طاقة غائب تسلط عل الناس، ج( ارتباط النفس حبياة تتضمن على اعرتاف 
م، د( اإلعتقاد بطاقة غائب و تظهر شيء خارج اإلنسان و يؤثر أعماهل

نظام سلوك من طاقة غائب، و( اإلعرتاف على طريقة احلياة املعينة، ه( 
بوجود الواجبات و يتيقن من طاقة غائب، ز( عبادة بطاقة غائب الظاهر 
من عاطفة ضعيفة أو خشية بقوة غامضة املوجودة حول عامل الناس، ح( 

 30اسطة رسول.ي من اإلله للناس بو األوامر بوح  
                                                                 

27 Dr. Darto, Mariman, Perilaku Prososial Bagi Revolusi Mental: Seri Penelitian, 
)Malang : Penerbit Selaras Media Kreasindo, 2016(, 48 

28 Jalaluddin Rakhmat, Psikologi Agama (Jakarta : Raja Grafindo, 2012), 133 

29 Jalaluddin Rakhmat, Psikologi Agama (Jakarta : Raja Grafindo, 2012), 41-42 

30 Jalaluddin Rakhmat, Psikologi Agama (Jakarta : Raja Grafindo, 2012), 12-13 
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القيم الدينية هي قيمة تؤسس عمل حياة اإلله اإلنسانية بطريقة و 
خيتلف بتعريف الدين. الدينية هدف الصحيحة. تعريف اصتالح الدينية 

قف الشخصي و فيه سر املو يتجه إىل اجلانب املوجود يف قلب اإلنسان, 
, ألن يتنفس ألفة قلب. الدينية تظهر تنفس الكثافة القلب لشخص آخر،

 21يعين عاطفة نسبة الوحدة و ذوق البشري يف نفس اإلنسان.
وم الدينية لديها يعرض أبن مفه Glock&Stark)) غلوك و ستارك

 األبعاد كما يلي:
إىل أي أبعد المرئ يعمل طقوس : يعين مستوى  األبعاد الطقوس (أ

يف أدايهنم. كصالة و صيام و أدى زكاة و ذهاب 
 .إىل كنيسة و أعمال طقوس غريه

ل أشياء : يعين مستوى إىل أي أبعد المرئ يقب األبعاد ايدولوجية (ب
ن يعتقد بوجود ل متدي  ه عقائدي يف أدايهنم. مثال،

 .مالئكة أو يوم األخري أو جنة أو النار أو غريها
ي أبعد المرئ يعرف عن : يعين مستوى إىل أ املثقفاألبعاد  ج(

إىل أي أبعد نشاطه يف زايدة معرفة  تعليم دينه،
جملس العلم أو قراءة كتب دينه. هل يشرتك 

حيضر مدرسة األحد ملن دينه مسيحي أو  الدينية،
 ه.غري 

جتربة فريدة من : يعين األبعاد الذي حيتوي على  األبعاد جترييب د(
هل  و مذهل و هي معجزة من إله. مثال، نوعها

هل  ر الشخص أن دعائه مستجاب عند ربه،شع

                                                                 
31 Mangunwijaya, Y. B., Sastra dan Religiositas, (Yogyakarta : Kanisius, 1988), 12 
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شعر الشخص أن نفسه يسلم من اخلطر بعون 
 اإلله و غريه.

رئ : يعين األبعاد الذي يقيس إىل أي أبعد الم  ةنتيجالاألبعاد  ه(
حياة ق تعليمه يف دفعه تعليم دينه. هل يطب  

 هل يذهب لزايرة جريانه املريض، جتماعية.مثال،اال
 22يعطي ماله لبناء بيت األيتام و غريه.

التعريف الدينية اعتمادا على األبعاد الذي عرضه غلوك و ستارك يعين 
و  إىل أي نشيط أداء عبادة، أبعد معرفة، إىل أي ثقة اعتمادا، عن إىل أي

مفهوم غلوك و ستارك يناسب 22إىل أي عميق يعمق لدين عمقه الشخص.
ألبعاد ا يساوي بعقيدة،. األبعاد اإلعتقاد بدين اإلسالم ولو مايناسب كله

األبعاد التجرييب يساوي أبخالق. وهي سيبني   تطبيق الدين يساوي بشريعة،
 كما يلي :

أما اصتالحا تناسب ابإلميان.  : العقيدة لغة تعين اإلعتاد،العقيدة  (أ
حبقيقة تعاليم اإلميان يدل على أي ارتفاع إميان الشخص 

 ن بدين اإلسالم هذا،عقيدة. و تدي   دينه املبدأ أساسي و
حمتوايت األبعاد اإلعتقاد يتعلق بإلميان ابهلل و مالئكته و 

كل قضاء و قدر. العقيدة هي  رسله و كتبه و جنة و النار و 
ما نعتقد و نؤمن و آمنه مجيع أمة اإلسالم. لذلك العقيدة 

 حبل أساسي األول و األوىل.

                                                                 
32 Ancok, D, Teknik Penyusunan Skala Pengukur, (Yogyakarta : Pusat Studi 
Kependidikan dan Kebijakan, Universitas Gadjah Mada, 2002), 14-15 

33 Dr. Darto, Mariman, Perilaku Prososial Bagi Revolusi Mental: Seri Penelitian, 
)Malang : Penerbit Selaras Media Kreasindo, 2016(, 48 
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الشريعة : هي القوانني جسداي و ابطنيا ألمة اسالمية و مصدره من  (ب
وحي هللا أو خالصات من وحي هللا أو غريه. القوانني يدل 

مع الغري. شريعة هي  عن كيفية حبل من الناس إىل هللا و
 أو سلوك احلياة اإلنسان لرضاء هللا.طريقة 

األخالق : عند إمام الغزايل األخالق هو موقف مرتبط يف نفس و ج(
غري تفكري و نظر. اذ  ه يلد األعمال املتنوعة ابلسهولة،من

إما من عقل أو  يولد األعمال اخلريية و الصاحلة،املوقف 
ة. اذ يولد منه األعمال شريعة يسمى ابألخالق احملمود

 24السيئة فاملوقف يسمى ابألخالق السيئة.
يقول أن  (Bahrum Rangkuti) حبروم رانكيت ،1١52يف أواخر السنة 

و حني  اصر،عا يعمقه املصنف إندونيسيا املو الكتاب املقدس مالقرآن 
رتمجات الكتابية(. ترمجة القرآن و الكتاب املقدس غري مرضية )املقصود ال

يف الواقع أن القرآن و الكتاب املقدس كثري بكتابة جيدة.  السيما تعميقه،
حيتوي  غري حمتوي الكتابة املقدسة بدين اإلسالممن هذا نستنتج أن القرآن 

على كتابة األدب. الكتاب املقدس يقال بكتاب أديب، خاصة كتاب مزمور 
و أمثال و كتب النيب. يف علم اتفاق قدمي كتاب مزمور يقال بكتب شعر 
أما أمثال يقال بكتاب أدب حكيم. من هذا البيان نكتفى أبن عالقة بني 

من  ، و األدب قسمكتاب الدينية هو األدباألدب و الدينية ظاهر،  
 الدينية.

األدابء املعاصر ليس جيعل حياة الدينية خللفية. و ابلعكس يشدد حياة 
الدينية إلصالح املسألة، الدين عند األدب الديين ليس بقوة بل آلة 

                                                                 
34 Ancok, D. & Suroso, F, Psikologi Islami: Solusi Islam atas Problem-Problem 
Psikologi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), 27 
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الدميوقراطية. لذلك تعريف األدب الديين ليس آلة الدعوة. ألن لو كان 
 25املختون.للدعوة فصار األدب 

حضور الدينية يف األدب تساوي حضور أدب نفسه. بل، نشأ األدب 
من جزء الدينية. و يف أوله كل أدب هو الدينية. اصتالح الدينية حتمل 
املعىن إىل معىن الدين. الدينية و الدين كاد تساوي يف املعىن لكن ابحلقيقة 

ىل معىن خمتلف. الدين يتجه إىل التعبد برب أبحكام رمسي أما الدينية يتجه إ
 تنظر من انحية القلب، اهتزاز الضمري، و الكلية يف شخصية اإلنسان.

شخص ديين يفهم و يعمق احلياة أكثر من ظهورها فقط. و هو ال يرتبط 
  36بدين معني يف هذه الدنيا.

 العوامل ظهور قيم الدينىة -د

احلادث يف  ف ظاهر بل يف موقف غري ظاهر أيضا،دينية الشخص ال يظهر مبوق
تؤثر دينية الشخص. العوامل املشهورة يقدر  العوامل شىت قلب الشخص. لذلك توجد

جتماعي، جتربة ئيسية : آاثر االون العوامل من أربع جمموعة ر أن ينتج املوقف الديين، تتك
       27متنوعة، حاجة و عملية الفكر.

يف تطور موقف الديين و  شىت العوامل ميكن وجوده Thouless)) ذكر طولس  
 سيبحث ابلتفصيل، تعين :

أثر الرتبية و التعليم و ضغط اإلجتماعية املتنوعة )عاملة اإلجتماعبة(. عاملة  -1
اإلجتماعبة يف الدين تتكون من شىت العوامل ابإلميان و السلوك الدينية. من 

                                                                 
35Subijantoro Atmosuwito, Perihal Sastra dan Religisitas Dalam Sastra, 124-126 

36 Burhan Nurgiyantoro, Teori Pengkajian Fiksi (Yogyakarta : Gadjah Mada 
University Press, 2007), 327 

37 Robert Henry Thouless, An Introduction to The Psychology of Religion, 
(London : Cambridge University Press, 1971), 29 
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و عادات  و مواقف األشخاص حولناتربية اليت حصلنا يف الطفولة، آراء خمتلفة 
 خمتلفة اليت حصلنا يف زمان املاضي.

 جتربة املتنوعة تساعد املوقف الدينية، السيما جتارب عن : -2
طبيعية(. يف اجلمالة و االنسجام و اخلريية يف الدنيا اآلخر )عاملة  (أ

هذه جتربة املقصود بعاملة طبيعية هي يدرك الشخص أن كل األشياء 
ال : يعجب الشخص مجالة البحر أو يف هذه الدنيا ألجل هللا، مث

 الغابة أو غريها.
أن الصراع األخالقي )عاملة أخالقية(. يف هذه جتربة مييل الشخص  (ب

جتماعي الذي ئه حينما يعمل بسوء عند تعليم االينم ي شعر خط
حصله، مثال : حينما سرق الشخص فدائما خيطئ على عمله 

 السرقة. و ظاهر أن السرقة فعل ممنوع.
يظهر  يف هذا احلال مثال عاطفية دينية )عاملة عاطفية(،جتربة  ج(

ابستماع اخلطبة يف املسجد يف يوم اجلمعة أو استماع جملس العلم و 
  حماضرات الدينية.

نشأت من حوائج غري امللباة، خاصة احلوائج إىل األمن  العوامل كلها أو بعضها -2
لعاملة لدعم أربعة حوائج غري و احلب و املرؤة و التهديد ابلقتل. يف هذه ا

امللباة املذكورة، فاستخدم الشخص قوة الروحية لدعم ذلك. مثال : يف دين 
 اإلسالم بدعاء يرجو سالمة من هللا سبحانه و تعاىل.

فظي املختلفة )عاملة مفكرة(. يف هذا احلال، التفكر بشكل لري العملية التفك -4
ثال : حينما قدر الشخص ليقدم رأيه الكالم شديد آاثره لتنمية موقف دينه، م

خالصة من هذا أن الدينية الشخص و  28عن شيئ صحيح أو خطأ عند دينه.
تسبب بعوامل املختلفة، ليس من العائلة املؤثر لدينية الشخص منذ صغاره، 

                                                                 
38 Robert Henry Thouless, An Introduction to The Psychology of Religion, 34 
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ن تؤثر الدينية الشخص ، لكن العوامل املختلفة تستطيع أيعرف عن الدين أم ال
 تنمية نفس الشخص. و مبصري تطور

الدين عوامل أو عناصر اليت تؤثر الدينية إىل قسمني : عنصر جالل م قس   
الداخلي و عنصر خارجي. و هو يعترب أن عنصرين يؤثران بتنمية نفس الدينية الشخص 

 و مها :

 لعنصر وجد يف أنفسنا وحده، مث قسم جالل الدين إىلعنصر الداخلي، هذا ا -1
 أقسام، و هي : أربعة

م اليت محل على عنصر وراثة، عالقة عاطفية بني الوالدان ال سيما األ (أ
 دينية اإلبن.ولده، مؤثرة يف 

ثبتها طبقة العمر ألن بتنمية العمر، تنمية الدين لدى األبناء طبقة  (ب
 ية التفكرهم.عمر الولد فطبعا تؤثر تنم

، تذكر كثريا شخصية نفس. و عادة تظهر على خصائص الشخصية ج(
 الدينية.ختالف يؤثر املتفرقة أبفراد اآلخر، و هذا اال

 حال روحية الشخص.د( 
عنصر اخلارجي، يؤثر يف تنمية الدينية الشخص من جانب بيئة احلياة امرئ و  -2

 عادة تنقسم البيئة إىل ثالثة أقسام، و هي :
بيئة العائلة، العائلة هي وحدة إجتماعية معتدلة جدا يف حياة  (أ

البيئة اإلجتماعية عرفها الولد و انحية األوىل اإلنسان. و تكون العائلة 
 يف تشكيل دينية الولد.

 اجلمعية، و هذا مثل مجعية رمسية أم غري رمسية.بيئة  (ب
 39بيئة اجملتمع أين يسكن الشخص.ج(

                                                                 
39 Jalaluddin Rakhmat, Psikologi Agama (Jakarta : Raja Grafindo, 2012), 78 
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 أما درجات يبني أن العوامل تؤثر تنمية الدينية الشخص و هي : 

الصراع الباطن و انقباض عاطفي و هو حيث حال الشخص ال يقدر على  -1
 مقابلة مسائل يف احلياة

 ى جتربة الرتبية و سحنة أسرة أتثر عالقة بتقليد الدينية و حيتوي عل -2
اقرتاحات من أئمة الدين و علماء إىل الشخص الذي جيد اضرتاب و الدعوة و  -3

 بؤس يف احلياة.
 العوامل الوجدان، املرأ وجداين يقبل النصائح ابلسهولة حني أتته املسألة. -4
 40خميبة.لن يئس حبياة اخلري و  ىإرادة الناس كي يعيش عل -5

                                                                 
40 Zakiah Daradjat, Ilmu Jiwa Agama, (Jakarta : Bulan Bintang, 1996), 53  
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 الثالث الفصل

 البياانت حتليل

 رمضان البوطيلسعيد  رواية مامو زينال اختصار -أ

هي إحدى األعمال األدبية بشكل  لسعيد رمضان البوطي رواية مامو زين
. ابحلقيقة هذه الرواية. و رواية مامو زين هي مؤلفة من مؤلفات سعيد رمضان البوطي

 الرواية كتبها شيخ أمحد خاين الكردي مث ترمجها سعيد رمضان البوطي إىل اللغة العربية
       م. 5511-5511حول 

م، حدثت يف جزيرة بوطان. جزيرة يف منطقة   5151هذه القصة تبدأ يف سنة  
كردستان الداخلة يف خالفة تركيا. املشهور أيضا ابسم جزيرة ابن عمر. ولدت هذه 

، له أختني شقيقتني أمري جزيرة بوطان املعروف أبمري زين الدينالقصة من رحم قصر 
رجل غري يف القصر، ال أحد من  حمجوزاتنهما أمرية سيت و أمرية زين. لؤلؤاتن امس

    ط ال يؤذن ال سيما ابللقاء.حمرمهما أذن للتقاء معهما، النظرة ق
مسكني يف خسارة عقب من التهاب انر احملبة. هلك  شقي و مامو، هو رجل 

بيضاء لون جلدها و زين، هي امرأة . أما ضبب أيد خدعة و منيمة و حسود و بغبس
لكن، القلب احلنيف يعذب خبسارة طويلة قلبها كسماء يف جوها. مجيلة وجهها و قدس 

     و نشلها كورد لطيف نشلها ببطن الكف الداين.
جملس القصر. ليس له القوة  . لكن، وييفة مامو كسكراتريو حتاابّ  لقيا بال عمد 

رض و املكانة لنكاح أو خطبة أمرية زين. بل ال إذن حملبة بينهما. قصة حمبة تنبت يف األ
حالل و تثمر يف السماء. بل، حينما جاء العجل لقصة حمبة بينهما ما يوحد يف احتاد 

عندمها. اذ ال يشعر مامو احلياة يف الدنيا، يقول ألمرية زين عن حال دينها بصوت غري 
         متصل و نظرة آيسة.
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بعيد و غري   ع حوار بينهما، عرف الناس أن مامو يكر  هذه الدنيا أبدابعد أن مس 
شعر  من تلك احلدثة اعكرفت أمرية زين أن حبيبها تويف من هذه الدنيا فأغمي عليها.

حىت جاءه املوت ال يشعر حالوة احملبة. و جاءوا البالد حبزن شديد مبوت مامو، رجل 
تنظر جسد مامو دفن يف  الناس أفواجا إىل مقربته. و كذلك أمرية زين على يهر أختها

       كراس صغريم األرض حىت تشكل على
قا شاهد قرب مامو بزمان قدمي. و جاءها انعم مث جلست أمرية زين على قرب مامو 

و هي جلست و تعانق شاهد قرب  الناس، لكن انزعجوا ألن يف وقت حني تويف أمرية زين
تعود ملرة اثنية، كذلك سحابة من حبيب قلبها. و ال شك حينئذ صوت بكاء و راثء 

الد. دفنت أمرية زين جانب قرب حبيب قلبها مامو. و حقا، قصة احلزن تلفف هذا الب
حمبة بني مامو زين هي قصة حقيقية و مؤبدة و هي قصة حمبة تنبت يف األرض و تثمر 

 يف السماء.

 حتليل البياانت -ب
 القيم الدينية يف رواية مامو زين لسعيد رمضان البوطيأنواع  -1

 أبعاد الطقوس (أ
املتعلقة بطقوس شخصية يف عاد عن أنواع الدينية سيبحث يف هذا األب

 رواية مامو زين لسعيد رمضان البوطي
 حمرم غري حرم أمري زين الدين على التقاء بني الرجل و املرأة (1

من البيان التايل سنفهم أن أمري زين الدين متسك أبحكام دينه و  
يه. ألنه هو حترمي التقاء و اختالط بني الرجل و املرأة و خصوصا أخت

  فاهم أن أختيه اتن مجالة فوق مجالة أكثر نسوة يف العامل.
إذا أىب أمري زين الدين هبذا األمر لكان أانس خيالفون أوامر هللا و  

أنظمة اليت جتري يف جمتم ع. و طبعا هم الرجال سيأتون القصر أفواجا، 
اتن ألجل النظر إىل لؤلؤاتن حمجوزاتن، يعين أمرية سيت و أمرية زين. 
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اجلمالة كجمالة حور العني، و منوذجا كامال للفتنة و السحر اإلهلي يف 
        أمسى مظهرمها.

و هذا البيان يدخل على أبعاد الطقوس، ألن أمري زين الدين  
ميتثل أبوامر هللا، يعين التحرمي بلقاء و اختالط بني الرجل و املرأة غري 

 حمرم 
فيهم خاصة غرست يف   الزعامة عامة و أويل "لوال أن الشعب الكردي

طبيعتهم غرية ملتهبة ال تكاد تفارق جواحنهم، مما جيعلهم يتحرجون 
كان قد أويت اختالط اجلنسني إال مبقدار .. هذا إىل أن شقيقهما األمري  

 مزيدا من هذه الغرية بني جنبيه".
 (4، فقرة 51)صفحة 

 خش ع جمتم ع بوطان يف عيد الربي ع   (2
ايل سنفهم أن يف جزيرة بوطان و يف أحد شهر هم من البيان الت 

يعقدون عيد الربي ع. ويتخرجون أكربهم و أصغرهم، الرجال و النسوة، 
األغنياء و املساكني. هم يف سعادة ابحتفال عيد الربي ع. و يظنون أن 
عامل قد أعطى هم نعم كثرية ، لذلك ينبغي عليهم أن حيتفلوا مبولود 

         العامل.
هذا البيان أبعاد الطقوس. و ندر  أن اجملتم ع خيشعون و دخل  

يف عيد الربي ع، هم يفكرون عن نعم الذي أنزل هللا هلم. و ينبغي للعبد أن 
يفكر نعمة اليت أعطى ربه عليه. فمجتم ع جزيرة بوطان خيشعون و 

 يفكرون بنعم هللا بواسطة عيد الربي ع.
اتركني وراءهم كل آاثر  مجيعا من كبري و صغري و رجل و أنثى وا"فينطلق

اليت تعج هبا دنيا املدن و العمران، إىل حيث تلوح التصن ع و التكلف 
 صفحات االبداع اإلهلي الساحر، فيخشعون هلا وحدها".
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 (5، فقرة 55)صفحة 
 اخلاص للرجالن كاامل  (3

من البيان التايل سنفهم أن يف جزيرة بوطان ولو يف حالة  
جال و النساء خمتلفة. لو رمبا اختلط بني الرجل االحتفال، املكان بني الر 

و املرأة يف مكان واحد سيحدث أشياء ما أرادها اجملتم ع بوطان، و 
خصوصا أمري زين الدين. و أمرية سيت عاملة جدا أن أخاها قرر األمر 
عن مكان اخلاص هلا و أختها. لو ال هبذا سيأتون رجال بوطان إىل 

       جهتهما.
يدخل يف أبعاد الطقوس ألن أمري زين الدين ال  و هذا البيان 

أيىب عن اختالط بني الرجال و املرأة كي ال حيدث أشياء غري إرادته. و 
 أمرية سيت توافق هبذا األمر و تفهم حبجة أمري زين الدين.

احلوار بني أمرية سيت و أمرية زين. أمرية سيت : وحيك و أين احلل يف "
تزجن ابلرجال يف مثل هذا اليوم االمتزا  هذا..؟ فمىت كانت النساء مي

الذي تظنني..؟ و هل جتهلني أنه ستكون لنا أمكنة خاصة من دون 
 ، أم....".الرجال

 (2، فقرة 22)صفحة 
 تفكر شاعر بنعم من هللا (4
من البيان التايل سنعرف، عند احتفال يف عيد الربي ع، يتخرجون    

ك الشاعر خيش ع و يفكر عن ل ع بوطان ليفكرون عن نعم هللا. كذجمتم
نعم الذي أنزل هللا يف العامل حىت ندر  جبمالة العامل. أليس عمل الشعراء 
هو التفكر و التخش ع على الشيء كي حصول على األشعر اجلميلة و 

و دخل        املعجبة.
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هذا البيان يف أبعاد الطقوس، ألن ينبغي للعبد بعد أن حصل على نعمة 
 ي طريقة، أحدها بتفكر أو خش ع يف خلقه.من ربه فيشكر هبا أب

ستوحي منها طرق خاشعا يرنو إىل الفتنة احلاملة، يأ"و فيهم الشاعر الذي   
  آية اإلهلام"

 (5، فقرة 21)صفحة   
 االدعاء أبن هللا ربه و الدعاء إىل هللا حبفظ أمريتني (5
ايل من البيان التايل سنفهم أن يف القصر توجد مربية عجوزة و تب   

أو تالحظ حبياة و سعادة أمريتني و تشعر بقلق اذ ترامها يف حالة طارئة 
منذ اليوم الذي خر  فيه الناس إىل مهرجان الربي ع. و حتاول على عودة 
سعادهتما. و هي كمربية و تؤمن أبن هللا رهبا و ال غرابة أبهنا جعلت هللا 

ء كان و أحد منها  رهبا. و يليق ملن جعل هللا ربه أن يدعو إليه أبي دعا
    كدعاء مربية عجوزة حبفظ هللا على أمريتني.

دخل هذا البيان يف أبعاد االيديولوجية و الطقوس، ألن من  
دخل يف قلبه إميان فليس من الغريب أبنه يدعي هللا ربه، و بعد ذلك 

 يريد أبن هللا حيفظ الشخص الذي هو يرمحه فيدعو إليه.
 حافظا لكما و جعلت هللا ريبفديتكما،  "بروحي اي أمرييت الصغريتني

فأنتما انسان كل عني، و حبة الشوق لكل فؤاد. خييل إىل أن هذا 
ه منذ اليوم سالقصر قد كمد بعض بريقه و توارى من احنائه الكثري من أن

الذي خرجتما فيه ملهرجان الربي ع مث عدمتا مبا حتمالن من هذا االطراق و 
أن أسأل عن السر الذي طواه مقدمكما، التفكري و الذبول!. فهل يل 

أو عن اخلمرة اليت تسببت كل هذا يف ذهولكما؟ فقد أستطي ع معونتكما 
يف شيء إذا كان مستعصيا، أو استخدام تدبريي و سحري إن كان 

 خافيا "
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   (5، فقرة 42)صفحة 
 النكاح ألجل أوامر هللا  (6
ب و إمتام من البيان التايل سنفهم أن النكاح هو أمر مستح   

إذا يلقيان الشخصان بني الرجل  الدين. كذلك مبعرفة أحد األمرية. بعض
و املرأة و يتعارفا أن بينهما يف حال حب شديد بعضهم بعضا و ال 
حيتجان إىل كل شيء إال النكاح بسرعة. ماذا سيعمالن اذ مها يف أمل 

ليس له شديد و اسم أمله هو احملبة و ال دواء إال اللقاء حبيبه. ملن 
اإلميان فعمل األشياء الدانية لكن ملن له اإلميان يف قلبه فالنكاح أحسن. 

      هذا الذي شعرها أحد األمرية.
و هذا البيان دخل يف أبعاد الطقوس، ألن أحد األمرية تفهم أن  

النكاح هي أحسن من عالقة احملرمة. ألن فيها ضرر كثرية و كذلك أن 
 و أوىل.النكاح ألجل هللا هو أفضل 

"ولقد آن هلذا احلجاب أن يزاح عنكما .. لتعلما أننا قد ارتضيناكما   
رفيقني حلياتنا حسب االختيار الذي دل عليه خامت كل منا منذ لقائنا يف 
ذلك اليوم املشهود. و لكل منكما إذا شاء أن يتقدم اليوم إىل األمري 

يه اخلطبة .. و خلطبتنا منه. فليس ع إليه عن كل منكما أانس يعرضون عل
  توسطون إليه يف رجاء القبول".آخرون من ذوي الشأن ي

 (5، فقرة 22)صفحة   
 التعجب يف خلق هللا   (7
من البياانن التاليان سنفهم أن النسوة اليت يساعدان أمرية سيت و    

جبمالة أمرية سيت. و من ذلك هن  هن يف حوهلا مث ينظرن إليها فيتعجنب
رية سيت هي من نعمة هللا أنزل هللا إليها و ميجدن يعلمن أن مجالة أم
      خالق هذا اجلمال.
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و هذا البياانن دخل يف أبعاد الطقوس أن النسوة اليت يساعدن  
أمرية سيت يدركن أن مجالة أمرية سيت من خلق هللا و ال أحد يد يف الدنيا 

 يقدر على تغريه.
واسعتني تنظران بسهام  "و انتقلت أبصارهن إىل العينني .. عينني (أ)

الفتك، حتت حاجبني ينطلق منها مثل ما ينطلق من كبد القوس 
و أهداب انعسة يف سواد الليل .. تسكرخي على تلك احملاجر 
اسكرخاء شاعراي يفعل يف األلباب ما تفعله اخلمر. هذه الفتنة من 

 الكحل اإلهلي العجيب".
ذهول ميجدن  "و وقفت الوصيفات من حول سيت يف مجود و (ب)

خالق هذا اجلمال، و قد اعكرفت حريهتن أبن اجلمال الذي صورته 
  بيل ليد املخلوق يف تغيريه"يد اخلالق ال س

 (1، فقرة 11( و )صفحة 5، فقرة 11)صفحة 

 التعجب يف خلق هللا (8
من البيان التايل سنفهم أن النسوة اليت يساعدان أمرية سيت    

نب كذلك جبمالة أمرية زين. و هن يعلمن الحظن إىل أمرية زين و تعج
أن مجالة أمرية زين أغىن من أمرية سيت و كأن هللا يريد أن يظهر للناس 

    أن فوق السماء مساء أو فوق ذي علم عليم.
و هذا البيان دخل يف أبعاد الطقوس أن النسوة اليت الحظن  

أمرية سيت، و أمرية زين يدركن أن مجالة أمرية زين فوق و أغىن من مجالة 
 هن يعلمن أن مجالتها هي آية من آايت هللا.

"وانصرفن بعد ذلك إىل زين و لكنها كانت أغىن من أختها عن التجميل   
املصطن ع. لقد كانت هي وحدها اآلية اليت دلت على أن لإلبداع اإلهلي 
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أن يسمو على فتنة سيت و مجاهلا. فلم يكن الشأن يف تزيينها حيتا  إىل 
 نسبة ألختها".له ابا قمن بأكثر مم

 (5، فقرة 14)صفحة   
 الدعاء و رجاء املغفرة من هللا (9
من البيان التايل سنفهم أن مامو يف حال ضيق ألن حريته منتزعة    

ابلتكليف و يشعر أن احكرامه منتهك و ال طاقة هبذا احلال. فدعا ربه  
ه إال جلالل كي يرمحه و أفاق أن ربه يتحقق بعبوديته و لن خيض ع نفس

     ربه و لن يطلب الغري إال من ربه.
و دخل هذا البيان يف أبعاد الطقوس ألن مامو يدعو هللا و يرجو  

رمحته. و لن حيتا  إىل الغري إال ربه و لن يتذلل إال جلالل هللا سبحانه و 
 تعاىل.

و أان عبد  الضعيف، كيف أذوب بني كل هذه  "رابه ألست تبصرين،  
 ال أطيقها..؟! رابه إن عبيد  يف األرض مل يرقوا لتعاسيت و اآلالم اليت

شقائي، و إمنا سحقوا جراحي، كما ترى، يف الكراب، و حرموين حىت 
من الزاد الذي أتبلغ به يف طريق فنائي. فارمحين أنت اي رب، فوحقك لن 

يك، و لن أتوسل بعد اليوم إىل غري ، و لن أسكب دموعي إال بني يد
 اللك"أتذلل إال جل

 (1-2، فقرة 541)صفحة   
 جعل السجن مصالة مامو  (11

ملا وصلوا أانس يف السجن مامو، و ما   من البيان التايل سنفهم، 
زال يعمل الشيء. كذلك لو يكون مامو يف السجن ال يكر  أوامر هللا 

  بل هو عماد الدين يعين الصالة. جعل مامو سجنه مصالة له.
د الطقوس، ألن مامو يصلي يف أي و هذا البيان دخل أبعا 
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مكان كان و لو يف السجن. م ع أن كثري من الناس يعتربون أن السجن 
 مكان ضيق و مظلم أو بعيد من الناس، لكنه ال يهتم بفكرة الناس.

"و راحت أعينهم جتول يف ذلك املكان .. و إذا مبامو ملقى فوق بساط 
 يهر أنه قد اختذه مصالة له" رث مهلهل
 (2، فقرة 512)صفحة 

 االيديولوجيةأبعاد  (ب
سيبحث يف هذا األبعاد عن أنواع الدينية املتعلقة ابيديولوجية شخصية 

 يف رواية مامو زين لسعيد رمضان البوطي
 االدعاء أبن هللا ربه و الدعاء إىل هللا حبفظ أمريتني (1
من البيان التايل سنفهم أن يف القصر توجد مربية عجوزة و تبايل    

أو تالحظ حبياة و سعادة أمريتني و تشعر بقلق اذ ترامها يف حالة طارئة 
منذ اليوم الذي خر  فيه الناس إىل مهرجان الربي ع. و حتاول على عودة 
سعادهتما. و هي كمربية و تؤمن أبن هللا رهبا و ال غرابة أبهنا جعلت هللا 

ن و أحد منها  رهبا. و يليق ملن جعل هللا ربه أن يدعو إليه أبي دعاء كا
    كدعاء مربية عجوزة حبفظ هللا على أمريتني.

دخل هذا البيان يف أبعاد االيديولوجية و الطقوس، ألن من  
دخل يف قلبه إميان فليس من الغريب أبنه يدعي هللا ربه، و بعد ذلك 

 يريد أبن هللا حيفظ الشخص الذي هو يرمحه فيدعو إليه.
 حافظا لكماو جعلت هللا ريب ديتكما، "بروحي اي أمرييت الصغريتني ف  

ل عني، و حبة الشوق لكل فؤاد. خييل إىل أن هذا فأنتما انسان ك
من أنه منذ اليوم القصر قد كمد بعض بريقه و توارى من احنائه الكثري 

مث عدمتا مبا حتمالن من هذا االطراق و  ربي علالذي خرجتما فيه ملهرجان ا
أسأل عن السر الذي طواه مقدمكما، التفكري و الذبول!. فهل يل أن 
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أو عن اخلمرة اليت تسببت كل هذا يف ذهولكما؟ فقد أستطي ع معونتكما 
يف شيء إذا كان مستعصيا، أو استخدام تدبريي و سحري إن كان 

 " خافيا
 (5، فقرة 42)صفحة   
 التعجب خبلق هللا   (2
يل إىل و مي حيوان انطقاإلنسان هو  من البيان التايل سنفهم أن   

. و تلك احملسنات أشكال كثرية إما من حيث جودة األوامر الرائ ع
و ال سيما جاء اجلمال من اإلنسان  اإللغاء أو مجال الشكل أو احلال

فصار أانس متعجبون جبماله. كذلك ما وق ع على مربية عجوزة، تعجبت 
  جبمال شابني و فامهة أن مجاهلما أييت من إعطاء هللا.

االيديولوجية، ألن مربية عجوزة يان أبعاد و دخل هذا الب 
متعجبة جبمال شابني، لكن هذا اجلمال ما ينسيها عن حقيقة من هو 

 الذي خلق هذا اجلمال يعين هللا سبحانه و تعاىل.
هللا لطفا و مجاال و شهامة و   ااي ابنيت خري شابني أبدعهموهللا  امه"  

كيف   -ديتكماف–ما . و ما عجيب من ذلك مبقدار عجيب من أنككماال
 ائهما"وفقتما النتق

 (2، فقرة 26)صفحة   
 الرضا بقضاء هللا  (3
من البيان التايل سنفهم أن حال أمرية زين ابحلقيقة ليس يف حالة    

طيبة، بل هي تفرح حبال أمرية سيت و ترجو إىل هللا أهنا يف حال 
هللا الذي السعادة. و نظرا من سياق الكلمة أن أمرية زين ترضى بقضاء 

      خمتلف بقضاء أمرية سيت.
هذا البيان دخل يف أبعاد االيديولوجية، ألن أمرية زين ترضى  
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بقضاء هللا، ولو حقيقة حاهلا ال يقال حبالة السعادة. بل ترجو إىل هللا أن 
 يعطي أختها السعادة. 

"أختاه .. اي روح زين و نور بصرها، اي جليسة أفراحي و مهي، و شريكة   
ر قليب، اي عش احزان نفسي و جناح املسرة لروحي. هلل هذا الدهر س

الذي مج ع نفسينا يف طبيعة واحدة، مث فرق بيننا يف احلذ و السعادة؟ ما 
أعظم شكري هلل على أن آات  احلظ الذي تريدين، و أسعد  ابلطال ع 

 الذي كنت حتلمني"
 (5، فقرة 55)صفحة   
 التيقن بقضاء هللا  (4
ان التايل سنفهم أن حال ما مو و أمرية زين ليس حبال من البي   

مها النكاح أبمر من أمري زين عادة مها مسجون بسجن احملبة و هنى الس
الدين و يتواعدان إذا مل يذقا حالوة حمبة يف الدنيا فسوف يذوقان 
حالوهتا يف اآلخرة. و من ذلك البيان بدل على رضامها بقضاء هللا الذي  

        كتب هللا هلما.
دخل هذا البيان يف أبعاد االيديولوجية، ألن ولو حال مامو و  

أمرية زين ليس يف حال السعادة، ال يظهر منهما خمالفة من أوامر هللا أو 
سوء الظن بقضاء هللا بل يرضيان مبا كتب هللا هلما و يتقيان أبن حمبتهما 

 سوف متحد إما يف الدنيا أو يف اآلخرة.
امو ابلدموع اليت أحييت هبا ليايل السود، و ابلزفرات " أقسم لك اي م  

اليت أذبت فيها هبائي الذي أعجبت به، و ابخللوات اليت مل يكن يكراءى 
قرب، ولن يل فيها سوى رمسك، أنين لن أعوض عنك إال بوحشة ال

املوت، و سأكون وقفا من أجلك، فإما أن  يعانقين من بعد  إال شبح
 نيا، و إما يف احلياة اآلخرة"يكون وصالنا يف هذه الد
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 (4، فقرة 522)صفحة   
 الرجاء برضا هللا   (5
من البيان التايل سنفهم أن مامو حيصل على هداية بلطف من    

هللا حينما تركته الدنيا و ما فيها. و لن يكر  هللا و لو عاد الدنيا و ما 
هذا فيها إليه و كذلك ال شيء يف ذهن مامو إال رضا هللا. و دخل 

البيان يف أبعاد االيديولوجية ألن رجاء مامو هو رضا هللا و لن يفكر عن  
 كل شيء سوى هللا.

"إهلي لقد اهتديت إىل لطفك إذ فقدت من الدنيا كل أسباهبا و آماهلا،   
فوحق وجهك لن أحيد عن اببك بعد اليوم و إن عادت إيل الدنيا بكل 

رح ساجدا هلا، إن ذلك كله ال ما فيها ....... فوحق ربوبيتك اليت لن أب
 ن قليب أوهى خيط من خيوط آماله"يضريين يف شيء و ال يقط ع ع

 (5، فقرة 544)صفحة   
 فكرة مامو ألجل هللا  (6
و من البيان التايل سنفهم أن جسم مامو الذي لديه قوة قبل    

دخول السجن و يكون رقة حاال، لكن خيتلف بقلبه فيكون قوة و 
ه يف السجن لكن قلبه يطري يف العامل. و روحه ال طوق. و لو جسم

يفكر عن الدنيا بل يتعلق دائما يف السماء و معناه أن مامو ال يفكر كل 
        شيء إال هللا.

و دخل هذا البيان أبعاض االيديولوجية، لو جسم مامو يف  
السجن لكن فكرته يتعلق دائما م ع هللا. و يكون جسمه كلعبة غري 

  ه ميشي على قضاء من هللا.انفعة، ألن
"و أخذ جسمه يهبط إىل الرقة و الذوابن بينما أخذت روحه تشب حنو   

واالضمحالل و  . و كلما راح منه اجلسم حنو الرقةالقوة و الطوق
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انطلقت روحه حنو االنتعاش و القوة، ازداد غيبوبة عن الدنيا و أسباهبا و 
اهليكل اجلسمي منه لعبة يف تعلقا ابلسماء و معانيها إىل أن غدا ذلك 

 روح تصرفه كما تشاء... اخل"يد ال
 (1، فقرة 541)صفحة   
 رضا بقضاء هللا  (7
من البيان التايل سنفهم أن أوله أمرية زين تعتب و حتتج مبا فعل    

هللا عليها. لكن مل يبعد منه، علمت أمرية زين أن فعل هذا خطأ و 
 ل األشياء من قضاء هللا.شديد غلط. و بعد ذلك تقبل و ترضى ك

و دخل هذا البيان أبعاد االيديولوجية، ألن أمرية زين تقبل و  
 أوله حتتج على ما كتب هللا عليهاترضى بقضاء هللا ولو يف 

"ولكن .. ملذا أعتب .. و مل أقول هذا ؟ فقد علمت أن هذه قسميت   
أيضا من األزل و قد رضيت هبا قبل اليوم. و علي أن أرضاها اليوم 
كل ما صابرة شاكرة. غفرانك اللهم .. لك مين الرضى و القبول ب

 حكمت به علي أقدار "
 (1، فقرة 541)صفحة   
 رضا بقضاء هللا  (8
من البيان التايل سنفهم أن أمري زين الدين يف حزن شديد حىت    

رفهت أمرية زين عن حزنه. و أدركت أمرية زين خطر اختيارها من جعل 
لبه. و تقبلت كل أشياء من هذا األمر. و كذلك ترضى مامو حبيب ق

       بقضاء هللا عليها.
و هذا البيان دخل على أبعاد االيديولوجية ، ألن أمرية زبن تقبل  

و ترضى بقضاء هللا و لو البؤس و اهلموم من حقها و السعدة من حق 
 أخيها.
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منذ اخكرت "ال أتس اي موالي .. فقد تقبلت هذه اآلالم و األسقام،   
مامو رفيقا لروحي. و قبلت أن متهرين األقدار ابلضىن و األحزان يف 

لطان و سبيله و من أجله. فالبؤس و اهلموم من أجل قليب و الس
 السعادة من قسمتك"

 (1، فقرة 516)صفحة   
 تعظيم هللا  (9
من البيان التايل سنفهم أن جتربة مامو بفعل أمري زين الدين    

ة بني مامو و أمري زين الدين( يسبب يف أول حياة مامو السوء )مباعد
بؤس شديد، ألن أشد اآلمل هو آمل صدر من احملبة السيما فراق احملبوب. 
لكن هذه األحداث أرشدته إىل حالوة التعبد و التقرب إىل هللا و ال 
أحد يف الدنيا بل يف العامل يليق تعظيمه سوى هللا. السيما األمري و ما 

    . حقيقته خملوق، خلقهم هللا.أشبه ذلك
بعد  بعاد االيديولوجية، ألن مامو يدر و دخل هذا البيان أ 

أحداث متنوعة ال تعظيم ألحد إال تعظيم اخلالق و هو هللا سبحانه و 
 تعاىل.

"ال .. أان  ال أذهب إىل أي أمري، أان ال أقف بباب أي حاكم أو وزير،   
. من هو هذا األمري الذي ال ميلك أان ال أكون غالما أي عبد أو أسري

حياته، و ال يستطي ع أن يدف ع عن نفسه الفناء، أو أن يضمن لعرشه 
 ال يبهرين بريق اخليال الفاين". البقاء ؟! أان ال تغرين الشعبذة الكاذبة، و

  (1، فقرة 515)صفحة   
 ج( أبعاد املثقف

فة شخصية يف سيبحث يف هذا األبعاد عن أنواع الدينية املتعلقة بتثقي
 رواية مامو زين لسعيد رمضان البوطي
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 العجلة يف نية اخلري (5
من البيان التايل سنفهم أن أراد أمري زين الدين إبسراع النكاح    

أمرية سيت م ع ات  الدين، ألنه يعرف ال حجة يف أتخري النية اخلري كما 
لصالة إذا قال النيب صلى هللا عليه و سلم : )ثالثة اي علي ال تؤخرهن: ا

(. من هنا نعلم ما ة إذا حضرت و األمي إذا وجدت كفائةأتت و اجلناز 
عمله أمري زين الدين ليس عجلة يف نية اخلري فقط بل تزويج أختاه م ع 
من هو يف كفائتها، كما قال حامت األعصم : العجلة من الشيطان إال يف 

    مخس، ... و تزويج البكر إذا أدركت، اخل.
فهم عاد املثقف، ألن أمري زين الدين ين دخل يف أبو هذا البيا 

أن تزويج البكر و هي أختها أمرية سيت البد عجلته، و ال يدر  هذه 
 املسألة إال من تعلم و درس، فأمري زين الدين يفهم هذا من التعلم طبعا. 

و اطلبوا لنا القاضي "فليتقدم إلينا من كان وكيال عن ات  الدين يف هذا.   
ى ات  الدين منذ رام العقود، فقد قرران عقد نكاح سيت عليه إبالذي إل
 اآلن".

 (4، فقرة 22)صفحة   
 د( أبعاد التجرييب

سيبحث يف هذا األبعاد عن أنواع الدينية املتعلقة بتجربة شخصية يف 
 رواية مامو زين لسعيد رمضان البوطي

 ل هدية يف السجننزو  (5
عت صلة مامو م ع الدنيا و من من البيان التايل سنفهم بعد انقط   

فيها، حيصل على هداية و يشعر حالوة التعبد يف السجن و جعل تعبده 
ابهلل ليال و هنارا و طول األايم. و ال جيد حارس سجنه إلحضار طعامه 

   إال و هو قائم يف صالة أو ساجد للدعاء إىل هللا.
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 و دخل هذا البيان يف أبعاد التجرييب، ألن حصل مامو على 
حالوة التعبد و صلة م ع هللا يف السجن. م ع أن نعرف، ملن دخل 
السجن ال يشعر الشيء إال خسارة و عادة خيطئ هللا ملاذا أدخله على 
السجن. لكن هذا األمر خمتلف مبامو، حصل على هداية و هو يف 

 السجن، و يشعر ابلسعادة وهو يف السجن.
به اليأس منهم. و مبقدار  "بعد أن انقطعت صلته من املخلوقني و استبد  

و  تعاىل انصرافه و أيسه من الدنيا و من فيها أخذت تعظم صلته ابهلل
تتعلق آماله به وحده. فاختذ من مغارته تلك صومعة ال يفتأ يناجي فيها 

حارسه إلحضار طعامه هللا تعاىل، و يتعبده لياليه و أايمه. يدخل إليه 
 يف مناجاة"يف صالة أو ساجدا  فالجيده إال قائما

 (1، فقرة 541)صفحة   
 جعل احملبوب سبيال إل هللا (2

من البيان التايل سنفهم أن هذا البيان هو احلوار بني مامو و  
أمرية زين. يبدأ احلوار من مامو، و لو تقط ع صوته و نسمته. قال مامو 

ى مامو، و عكسه أن أمرية زين هي تكون دليال و سبيال إىل ربه لد
 مامو هو يكون نور أو سرا  روحها و قبلة نفسها. زين إىلتقول أمرية 
و دخل هذا البيان أبعاد التجرييب، ألن وق ع بينهما أحداث سيئة  

تعين مباعدة أمري زين الدين قصة احلب بينهما، بل أدخله مامو إىل 
زنزانة. لكن هذه املباعدة تكون وسيلة بينهما جعل احملبوب سبيال إىل 

 حمبة هللا.حقيقة احلب يعين 
"قال لزين بصوت خافت متقط ع، و عيناه تزيغان يف وجهها : )لقد  
كنت يل نعم الدليل( فأجابت : )لقد كنت نعم اخلليل( فقال : )أنت 
نعم السبيل إىل ريب( فأجابت )أنت نعم السرا  لروحي( فقال : )أنت 
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نور فؤادي .. ( فأجابت : )أنت إنسان عيين ..( فقال : )أنت سلطان 
 فأجابت )أنت قبلة نفسي .. ("حي .. ( رو 

 (4، فقرة 511)صفحة 
 و( أبعاد النتيجة

سيبحث يف هذا األبعاد عن أنواع الدينية املتعلقة بنتيجة من عمل 
 شخصية يف رواية مامو زين لسعيد رمضان البوطي

 الندم من أمري زين الدين (5
خارق  من البيان التايل سنفهم أن ذنب أمري زين الدين فوق و   

العادة حىت حيدث شيء على أمرية زين. و كذلك جاء الندم يف قلب 
أمري زين الدين و لو متأخرا. و سببه أنه ينظر إىل حالة أمرية زين، 
فانزعج حباهلا و ال يفكر يف ذهنه سيق ع هذا. و أراد أن يتوب من كل 

        ذنبه.
لدين الندم و دخل هذا البيان أبعاد النتيجة، ألن شعر أمري زين ا 

و متأسف جدا مبا فعله على أخته أمرية زين و يريد أن يتوب من كل 
  سيئاته.

"لقد يلمتك وهللا اي أختاه .. إي وهللا، ولقد قسوت عليك قسوة ما   
اي زبن..؟  أين أي توبة أو ندامة ميكن أن تغفر يل إمثها ..! مذا دهاين

.؟ أكل هذا دي، حىت فعلت بك كل هذا .و أين فقدت قليب و كب
من آثر  الضىن الذي على وجهك، و النحول و الضعف يف جسمك هو

قسويت ..؟ قسوة أخيك الشقي التعس..؟ إن انر الندم اي زين لتأكل 
 . إن أمل احلسرة ليشق كبدي.قليب .

 (4، فقرة 521)صفحة   
 أسعد الناس الغري (2
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زين  نفهم أن أمرية زين توصي أخاها أمريسمن البيان التايل    
الدين و تريد حني جاء وقتها جمتم ع جزيرة بوطان يف حالة السعادة سببا 

  من فعل أمريه و يهور أمري الذي أيمر ابلعدل و يرحم جمتمعه.
زين تريد أن   أبعاد النتيجة، ألن أمريةو هذا البيان دخل يف 

 جمتم ع جزيرة بوطان يف حال السعادة حني موهتا و ال يشعرون ابألحزان.
كامل ذلك، فأمت إحسانك يل ايسيدي، و ليمر عام   إذا كان بعدف"  

تطعم فيه البطون اجلائعة و تكون األجسام العارية. امج ع حولك الفقراء 
احبث عن التعساء و األشقياء لتواسيهم و املساكني لتغنيهم و ترأف هبم. 

و تسعدهم. امسح اي أخي بعطفك دموع البائسني، و فر  مبعروفك عن 
. اطلق يد األسرى و املسجونني، و فك يد الظالم عن روبنيكقلوب امل

الضعفاء و املظلومني. أسر  بشيء من نعمتك طوااي النفوس املظلمة، و 
أدخل إبحسانك الفرح إىل اخلواطر احلزينة، و اجرب بلطفك القلوب 
الكسرية. تدان إىل املفجوعني و املنكوبني لتؤنسهم، و قرهبم إىل جملسك 

. احبث يف طوااي الليل عن تسرى عن مهومهم و أحزاهنمو سعادتك ل
يف السادرين و الباكني يف يلماته، و فتش م ع الشمس عن اهلائمني 

 الفلوات، اهلاربني آبالمهم إىل اآلكام و التالل، فداو آالمهم و آس
 "جراحهم بكل ما ميتد إليه طوقك و تصل إليه قدرتك

 (4، فقرة 512)صفحة   
 ين الدينندامة أمري ز  (3
من البيان التايل سنفهم أن حال أمري زين الدين يف حزن شديد    

و هو متأسف مبا فعله على أمرية زين و مامو، حىت جاء املوت ملامو مل 
      يطلب العفو و السماحة إليه.

و دخل هذا البيان أبعاد النتيجة، ألن من عادة ملن شعر أنه  
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ألسف حبظ أمري زين الدين يظلم شخص فعليه طلب العفو لكن م ع ا
قبل أن يطلب العفو إىل مامو، رحم هللا مامو ابنتقال روح مامو إلو 

 جواره. فشعر أمري زين الدين ندامة شديدة.
"و قد اختلى األمري يف بعض نواحيه يذري دموعا غزيرة علها تطفئ انر   

 مه و حسرته و لكن دون جدوي"ند
 (5، فقرة 514)صفحة   
 زين الدين ندامة أمري (4
من البيان التايل سنفهم أن أمري زين الدين يشعر أبن التقدير    

جيزيه بندم شديد كعقوبة مؤملة. و هو ما زال على طلب العفو م ع أنه 
    يدري مبوت مامو و قد دفن على األرض.

و دخل هذا البيان أبعاد النتيجة، ألن شعر أمري زين الدين بندم  
يف قلبه. أليس العقوبة الكبرية هي الندم طول  شديد و التهب انر الندم

 احلياة و لن يندمل إال جاءه مال  املوت؟
"خذ اي مامو حبيبتك اليت حجبتها عنك حيا، و لتساحمين يف قسويت   

عليك يف الدنيا، و يف جناييت الكربى على قلبك، فلقد عاقبتين األقدار 
يب لن يندمل ما ندم يف قلمن ال أبكثر مما تريد .. لقد عاقبتين أببلغ كيّ 

 بقيت حيا"
 (4، فقرة 511)صفحة   

 العوامل ظهور قيم الدينية يف رواية مامو زين لسعيد رمضان البوطي -2
 أثر الكربية و التعليم (أ

العوامل يهور قيم الدينية يف جمال أثر الكربية  ،سيبحث يف هذه العاملة
 و التعليم
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ر الكربية و التعليم، ألن أمري زين يف عاملة أث دخل البيان التايل  (1
الدين حيرم على التقاء الرجل و املرأة و اختالط بينهما. و علم لو ال 
يقرر هذا األمر لكان أانس خيالفون أوامر هللا و أنظمة اليت جتري يف 

 جمتم ع. و علم أمري زين الدين هذا األمر من أثر تعلمه و درسه.
 (4، فقرة 51)صفحة 

ألن من عادة  ،يف عاملة أثر الكربية و التعليم التايل دخل البيان  (2
جمتم ع جزيرة بوطان هي االحتفال بعيد الربي ع، لكن ولو يف حالة 

ق أمري زين الدين مكان بني الرجال و النسوة. خوفا وقوع االحتفال، فرّ 
األشياء ال أرادها أحد من جمتمعه. و ال ميكن أدر  هذا األمر أمري زين 

 تعلم من قبل. الدين إال قد
 (2، فقرة 22)صفحة 

، ألن شعرت يف عاملة أثر الكربية و التعليم دخل البيان التايل  (3
مربية عجوزة بغياب السعادة من وجه أمريتني، و جتتهد على عودة تلك 
السعادة بعون هللا. و لذلك هي تدعى أن هللا هو رهبا، و ال ميكن هذا 

بية و التعليم أبن هللا رب ال إله إال اإلدعاء إال قد دخل عليها أثر الكر 
 هو.

 (5، فقرة 42)صفحة 
يف عاملة أثر الكربية و التعليم، ألن أحد  دخل البيان التايل  (4

أبن من وجد خليل فؤاده و ال شيء احتاجه سوى النكاح أمريتني تفهم 
بسرعة، خوفا من أن يعمل األشياء غري إرادة إذا مل يعقد النكاح بسرعة. 

 لمت هذا األمر إال قد تعلمت األمرية من قبل.و ال ع
 (5، فقرة 22)صفحة 
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يف عاملة أثر الكربية و التعليم، ألن حني جاء  دخل البيان التايل  (5
الوفود من ات  الدين إىل أمري زين الدين و يبلغ إرادة ات  الدين بنكاح 

 أجاب أمري زينمس ع قصد من آل ات  الدين ف أن بعد و م ع أمرية سيت.
الدين بقبول الطلب منه، بل يسرع بنكاح بني ات  الدين و أمري سيت 
حاال، ألنه يعلم إذا حان وقت التزويج المرأة بكرة فعليها تعجيل النكاح 
ابلذي لدى الكفاءة معها. و ال يعلم أمري زين الدين هذا األمر إال قد 

 تعلم و درس عن هذا األمر من قبل.
 (4، فقرة 22)صفحة 

يف عاملة أثر الكربية و التعليم، ألن بعد نكاح  لبيان التايلدخل ا  (6
ات  الدين أبمري سيت تكون حال أمري زين وحيدة و ال أحد يقدر على 

زين خمتلفة حبالة أمرية سيت  ما إزالة تلك وحيدة، لكن ولو حالة أمرية 
 زالت تفرح بتزوجيها و ترجو إىل هللا أن يعطيها السعادة دائما. و ال تقدر
على هذا األمر إال قد علمت بتعلمها من قبل. الفرح بسعادة الشخص 

 سعادة.لو لو حاله ليس اب
 (5، فقرة 55)صفحة 

 جتربة املتنوعة  (ب
ية يف جمال جتربة سيبحث يف هذه العاملة، العوامل يهور قيم الدين

ة املتنوعة. و تنقسم هذه التجربة إىل ثالثة أقسام : مجالة االنسجام و اخلريي
 يف الدنيا و الصراع األخالقي و جتربة عاطفة دينية.

 مجالة االنسجام و اخلريية يف الدنيا (1
جتربة املتنوعة )مجالة االنسجام و يف  التاليان نالبياان دخل   (أ)

اخلريية يف الدنيا(، ألن جمتم ع بوطان هلم العادة و هي احتفال بعيد 
أعطى هللا عليهم ون مبا الربي ع، فخرجوا ملشاهدة االحتفال و يشكر 
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بل خيش ع الشاعر جبمالة عيد الريب و يفكر أن  بواسطة عيد الربي ع
. و هذا التعجب ينعش هذه اجلمالة من هللا سبحانه و تعاىل

و   اجملتم ع جزيرة بوطان أن كل أشياء يف العامل هو من عند هللا.
 كذلك تفكر الشاعر ينعشه أن اجلمالة عيد الربي ع هي خلق هللا.

 (5، فقرة 21( و )صفحة 5، فقرة 55صفحة )
يف جتربة املتنوعة )مجالة االنسجام و اخلريية  دخل البيان التايل  (ب)

اجلمال  ألن اإلنسان عموما حيب اجلمال ال سيمايف الدنيا(، 
ذي أييت من مجال الناس فيتعجبون اعجااب شديدا و يتصورونه ال

مر على مربية عجوزة مبلك الذي نزل من السماء. و وق ع هذا األ
اذ لقيت مبامو و ات  الدين، لكنها تفهم أن هذا اجلمال من خلق 

 هللا.
 (2، فقرة 26)صفحة 

يف جتربة املتنوعة )مجالة االنسجام و  دخل البياانن التاليان  ) (
اخلريية يف الدنيا(، ألن النسوة الالء يساعدن أمرية سيت 

أوال و  نني أمرية سيتالستعدادها على التزويج، هن يتعجنب بعي
بعد ذلك يتعجنب جبمالتها و أدركن ال أحد يف العامل يقدر على 
حنت مثل مجالة أمرية سيت سوى يد هللا، ال خالق هذه اجلمالة أو 

 مثلها إال هللا.
 (1، فقرة 11( و )صفحة 5، فقرة 11)صفحة 

ية يف جتربة املتنوعة )مجالة االنسجام و اخلري  دخل البيان التايل  )د(
يف الدنيا(، ألن النسوة الالء يساعدن أمرية سيت و بعد أن 
يالحظن جبمالة أمرية سيت، هن حيولن أبصارهن إىل أمرية زين، و 
يتعجنب ملرة اثنية بل مجالة أمرية زين أغىن و أكثر من مجالة أمرية 
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اء مساء، فوق اجلمالة أمجل. سيت. و كأن هللا يدل على فوق السم
 اجلمالة من عند هللا.و أدركن أن هذه 

 (5، فقرة 14)صفحة 
 الصراع األخالقي (2

يف جتربة املتنوعة )الصراع األخالقي(، ألن  دخل البيان التايل   (أ)
أمري زين الدين قد قرر األمر بظلم، يعين أدخل مامو على السجن 

يسبب نقص  و فرق حمبة بني مامو و أمرية زين. و لكن هذا األمر
فشعر أمري زين الدين الندم على فعله السوء إىل صحة أمرية زين. 

 أخته و يريد أن يتوب من كل أشياء اليت تضر أمرية زين.
 (4، فقرة 521)صفحة 

يف جتربة املتنوعة )الصراع األخالقي(، ألن  دخل البيان التايل  (ب)
أمري زين الدين حيزن حزان شديدا مبا وق ع على مامو و هو يريد أن 

لكن م ع األسف جاءه املوت قبل أن يلقي مبامو.  يطلب العفو منه
و هذا يسبب ندامة شديدة يف قلب أمري زين الدين ألنه قد عمل 

 عمال سيئة مبامو.
 (5، فقرة 514)صفحة 

يف جتربة املتنوعة )الصراع األخالقي(، ألن  ) (  دخل البيان التايل
يندمل التقدير أجزى فعل أمري زين الدين بندم شديد يف قلبه و لن 

إال جاءه مال  املوت. و هو يطلب السماحة بقسوته على مامو 
دامته بتفريق م ع أنه يدري بدفن مامو على قربه. هذا من شدة ن

 و أمرية زين. احملبة بني مامو
 (4، فقرة 511)صفحة  

 جتربة عاطفة دينية (3
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فة دينية(، ألن طيف جتربة املتنوعة )جتربة عا دخل البيان التايل   (أ)
بعد أن أدخله أمري زين الدين السجن و شعر يف أوله أنه منفرد، ال 

يرافقه على خسارة اليت يف حياته. فبدأ إدراكه أنه ما زال  صاحب
ميلك ربه و يشعر أن ربه ينزل اهلداية له من لطفه، و ال يبايل عن 

 الدنيا و لو تعود إليه.
 (5، فقرة 544)صفحة 

بة املتنوعة )جتربة عاطفة دينية(، ألن يف جتر  دخل البيان التايل  (ب)
يكون جسم مامو بعد دخول السجن هزيال و ال قوة مثل قبل 

م ع أن يف أوله يكون مامو رجل حمكم. لكن  .دخوله السجن
خيتلف بقلبه فيكون قوة و عنادا. بل يطري قلبه إىل أحناء العامل و 

رى روحه متعلقا ابلسماء. و هذا حيدث أبنواع جترابت الالء جت
 على يده.
 (1، فقرة 541)صفحة 

يف جتربة املتنوعة )جتربة عاطفة دينية(، ألن  دخل البيان التايل  ) (
أمرية زين تعتب و حتتج مبا يقضي هللا عليها، لكن بسبب أحداث 
متشاهبة الالء جتري على يدها تنعشها على غلطها، مث ترضى مبا 

 أعطى هللا عليها.
 (1، فقرة 541)صفحة  
يف جتربة املتنوعة )جتربة عاطفة دينية(، ألن  دخل البيان التايل  )د(

فروحته بكالم أنه تفهم رأت أمرية زين إىل حزن أخيها  ما حني
خطر جعل مامو رفيق قلبها، و تقبلت مبا وق ع حاال. ألن البؤس و 

 اهلموم من قسمتها و السلطان و السعادة من قسمة أخيها.
  (1، فقرة 516)صفحة  



22 
 

يف جتربة املتنوعة )جتربة عاطفة دينية(، ألن  خل البيان التايلد  )ه(
، فأوصت بطلبها حني ما علمت أمرية زين أن عمرها ليس بطويل

أهنا ما تريد حني أاتها املال  املوت، حزن جمتم ع جزيرة الكثرية. 
بل تريد هم يف سعادة و فرح. ألهنا قد ذاقت مرور األحزان  بوطان

 الطويلة.
 (4، فقرة 512)صفحة  
يف جتربة املتنوعة )جتربة عاطفة دينية(، ألن  دخل البيان التايل  )و(

رس سجنه ااستطاع مامو أن يصلي يف السجن بل كلما جاء ح
فدائما وجده يف صالته خاشعا. سبب هذا أن روح مامو ال يعتمد 

تعلقه ابلسماء من أحداث الالء على الدنيا بل متعلقا ابلسماء. و 
 ه.جتري على يد

 (2، فقرة 512)صفحة  
يف جتربة املتنوعة )جتربة عاطفة دينية(، أن يف دخل البيان التايل   )ز(

أوله حمبة مامو إىل أمرية زين و عكسه هي وداد ألجل جسماين. 
لكن بعد حدوث متنوعة )فراق حمبة بينهما أبمر من أمري زين 

 الدين( تكون وسيلة إىل حقيقة حمبة إىل رهبا.
  (4، فقرة 511)صفحة  
ألنه  يف جتربة املتنوعة )جتربة عاطفة دينية(، دخل البيان التايل  )ح(

يعلم ال أحد يف الدنيا بل يف العامل يليق تعظيمه سوى هللا. السيما 
األمري و ما أشبه ذلك. و سبب هذا ليس أنه يبغض مبا حكم أمري 

ه أمري زين الدين عليه لكن من هداية اليت أنزل هللا عليه حني أدخل
 زين الدين الزنزانة.

 (1، فقرة 515)صفحة  
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  ( العوامل كلها أو بعضها نشأت من حوائج غري امللباة

سيبحث يف هذه العاملة، العوامل يهور قيم الدينية يف جمال العوامل 
 اليت نشأت من حوائج غري امللباة بعضها أو كلها.

أت من حوائج يف العوامل كلها أو بعضها نش دخل البيان التايل  (1
، ألن مربية عجوزة تنظر بغياب السعادة من وجه أمريتني، و غري امللباة

جتتهد على عودة تلك السعادة بعون هللا. و تدعو هللا أبن حيفظهما. و 
سبب هذا الدعاء بضياع السعادة من أمريتني و سعادهتما هي سعادهتا  

 كذلك.
  (5، فقرة 42)صفحة 

العوامل كلها أو بعضها نشأت من حوائج يف  دخل البيان التايل  (2
 يستطيعا غري امللباة، ألن مامو و أمرية زبن حني يلتقيان و تواعدا لو مل

تحدان يف اآلخرة. فهذا الوعد يظهر ألهنما على احتاد يف األرض في
 مسجوانن بسجن احملبة و هنامها النكاح أبمر من أمري زين الدين.

 (4، فقرة 522)صفحة 

يف العوامل كلها أو بعضها نشأت من حوائج  بيان التايلدخل ال  (1
غري امللباة، ألن حني دخل مامو يف السجن بظلم و شعر أن حريته 

كي   ال طاقة هبذا احلال. فدعا ربه منتهكة أبمر من أمري زين الدين و
يرمحه و لن حيتا  إىل الغري إال ربه و لن يتذلل إال جلالل هللا سبحانه و 

 تعاىل.

 (1-2، فقرة 541 )صفحة
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يف العوامل كلها أو بعضها نشأت من حوائج  دخل البيان التايل  (4
حصل مامو على حالوة التعبد و صلة م ع هللا يف غري امللباة، ألن 

السجن. و جعل تعبده ابهلل ليال و هنارا و طول األايم. م ع أن نعرف من 
و بسبب دخل يف السجن ال يشعر الشيء إال خسارة. و هذا حصله مام

 عه من الدنيا و شعور من انتها  حريته.اانقط

 (1، فقرة 541)صفحة 
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 الرابع الفصل

 االختتام

قرتاحات لباب الثالث و االو حيتوي يف هذا الباب عن نتائج البحث يف ا 
 يف املستقبل، و هو كما يلي : للباحثني

 اخلالصة -أ

أبنواع القيم الدينية و  ةيف الباب الثالث املتعلق اخلالصة اليت وجده الباحث
 عوامل ظهورها يف رواية مامو زين لسعيد رمضان البوطي.

)مخسة و  52القيم الدينية يف رواية مامو زين كثرية جدا. وجد الباحث إىل  بيان -1
يف رواية مامو زين لسعيد  و عوامل ظهورها عشرون( بيان تضم على قيم الدينية

عن قيم الدينية عاملية شديدة، و  . و البحثيف شىت األشخاص رمضان البوطي
و مها يعرضان أن أنواع . Glock&Stark)غلوك و ستارك )استخدم الباحث رأي 

و  يدولوجيةاالأبعاد و  أبعاد الطقوس:  القيم الدينية هي مخس أبعاد، و هي
. و عدد أبعاد الطقوس يف رواية النتيجةأبعاد و  تجرييبالأبعاد و  أبعاد املثقف

عاد املثقف فيها بيان بياان. و أب 9فيها  يدولوجيةبياان. أما أبعاد اال 11مامو زين 
بياانت. و احدى  4 النتيجة(. أما أبعاد 5(. و أبعاد التجرييب بياانن )1واحد )

 1، فقرة 45صفحة نها تضم على بيانني و هي يف البياانت م
أما عوامل ظهور قيم الدينية يف رواية مامو زين كذلك متساوية أبنواع القيم  -5

طولس رأي الدينية. و استخدم الباحث يف عوامل ظهور قيم الدينية 
((Thouless .منها : و هو يعرض أن موقف الديين لشخص مؤثر بشىت العوامل ،

 -أتنقسم إىل ثالثة أقسام، و هذا األثر )، جتربة املتنوعة أثر و أثر الرتبية و التعليم
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 أثر ( وجتربة عاطفية دينية -ج الصراع األخالقي -ب اجلمالة و االنسجام
عملية التفكري الفظي  أثر و العوامل كلها أو بعضها نشأت من حوائج غري امللباة

يف رواية مامو  فظي املختلفةلعملية التفكري الال جيد أثر  لكن الباحث. املختلفة
اجلمالة و ) جتربة املتنوعةبياانت. و بيان  6 أثر الرتبية و التعليمو بيان زين. 

 (3) ( ثالثالصراع األخالقي) جتربة املتنوعةبياانت. و بيان  6( االنسجام
أثر بياانت. أما بيان  8( جتربة عاطفية دينية) جتربة املتنوعة أثر بياانت. و بيان

 ( بياانت.4أربع ) امللباةالعوامل كلها أو بعضها نشأت من حوائج غري 
 مقرتحات البحث -ب

يقدم االقرتاحات و يرجو أن  فينبغي عليه أنبعد مناقشة الباحث هلذا البحث 
 تكون اقرتاحاته انفعة ملن يهتم على هذا العلم .

ينبغي على مجيع طالب قسم اللغة العربية و أدهبا الذين سيبحثون عن قيم الدينية  -1
فعليهم أن يطلبوا الكتب املتعلقة  القصرية أو الشعر و غريهايف الرواية أو القصة 

بعلم األدب االجتماعي و الدينية كثريا، كي يسهل يف حتليل حبوثهم. و أن يعينوا 
القيم الدينية اليت توافق يف حبوثهم، ألن الدينية عاملية جدا و كي ال يتوسع 

  حبوثهم.

البحث فريجو الباحث أن يكمله األخطاء و النقصان يف هذا و أخريا ان وجدمت 
هذا البحث ابحث اآلخر و عسى أن يكون هذا البحث انفة لطالب قسم اللغة العربية 

 يع الناس عموما.و أدهبا خصوصا و مج
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