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 االستهالل
 

َهٰى َعِن ِإفَّ اَّللََّ يَْ  ْحَساِف َكِإيَتاِء ِذم اْلُقْرََبٰ َكيَػنػْ ُمُر ِِبْلَعْدِؿ َكاإْلِ

 ﴾ٜٓ﴿النحل: اْلَفْحَشاِء َكاْلُمْنَكِر َكاْلبَػْغِي ۚ يَِعُظُكْم َلَعلَُّكْم َتذَكَُّركفَ 

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat 
kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari 

perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi 
pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.  

(QS. An-Nahl : 90) 
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 اإلىداء

 

 أىدم ىذا البحث اعبامعي إىل:

 إؽباـ يلالذم أيب ابوب األعزاء يف حيايت اغباج "عبد العزيز" 

 وبفزين دائماأمي ابوبة شريعة يف حيايت اغباجة "خّبة األستاذية" الٍب 

 أخٍب الصغّبة ابوية "خلية األكلياء اؼبخَبمة" ك "قبحا رغدا عيشي دراين"

 أخي الصغّب ابوب "عبد الواحد متقّلة"

 تشجعِب دائما صديقٍب ابوبة "نيل اؼبزية السعيدة" الٍب

 صحايب يف معهد سوانف أمبيل العايل كبيت التحفيظ القرآفصبيع أ

 كإليكم صبيعا اؼببارؾ...
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 كلمة الشكر والتقدير

إف اغبمد ، كبمده كنستعينو كنستغفره كنستهديو، كنعوذ ِب من شركر أنفسنا كمن 
البحث سيئات أعمالنا، من يهد هللا فبل مضل لو، كمن يضللو ىادم لو. أما بعد: فقد مت ىذا 

الصراع االجتماعى يف ركاية خاف اػبليلى لنجيب بعوف هللا كرضبتو كىدايتو كرضونو، ربت اؼبوضوع "
كلقد سعد الباحثة كل السعادة على سباـ ىذا البحث البسيط ؿبفوظ: دراسة أدبية اجتماعية". 

العلـو  لكلية سرجاان درجة على كاغبصوؿ إلستقاء بعض الشركط الٌب تتعلق ِبلدراسة اآلخرة
 دباالنج. اغبكومية اإلسبلمية إبراىيم مالك موالان كأدهبا جامعة العربية اللغة قسم يف اإلنسانية

                                                                                                                                                                                                                                                           كال أنسى أف أقوؿ شكرم الوافر كتقديرم البلئق ؼبن كاف لو الفضل الكبّب                                                          
ة، مباشرة كانت أـ غّب دبباشرة. كلعل هللا أف هبزيهم يف اسباـ ىذا البحث مادية كانت أـ ركحي

 أبحسن اعبزاء. كخصوصان إىل:
دباالنج  اغبكومية اإلسبلمية إبراىيم مالك موالان األستاذ الدكتور موجيا راىارجو، مدير اعبامعة .ٔ

 سابقا. 
 دباالنج. اغبكومية اإلسبلمية إبراىيم مالك األستاذ الدكتور عبد اغبارس، مدير اعبامعة موالان .ٕ
 الدكتور استعاذة، اؼباجستّب، عميدة كلية العلـو اإلنسانية. .ٖ
 كآدهبا. العربية اللغة قسمالدكتوردمحم فيصل فتاكم، اؼباجستّب، رئيس  .ٗ
 عارؼ مصطفى اؼباجستّب، مشريف يف أتليف ىذا البحث. .٘
 صبيع األساتيذ كاألساتيذة األعزاء يف قسم اللغة العربية كأدهبا .ٙ
  قدرة يل أف أذكرىم كاحدان فواحدان يف ىذه الصفحة.كل من الذين ال   .ٚ

 .أخّبان، عسى أف يكوف ىذا البحث انفعة للباحثة كلكل من تفاعل هبا

 الباحثة

 

 ليلية الزىرة يوليا عزيزة
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 مستخلص

. الصراع االجتماعي يف ركاية "خاف اػبليلى" ٖٖٙٔٓٓٔٔليلية الزىرة يوليا عزيزة، 
 العربية كأدهبا اللغة امعي. قسمالبحث اعب لنجيب ؿبفوظ )دراسة األدب اإلجتماعي(.

 ماالنج. اغبكومية اإلسبلمية إبراىيم مالك موالان جامعة اإلنسانية العلـو كلية
 

 اؼبشرؼ: عارؼ مصطفى، اؼباجستّب
 الكلمات الرئيسية: الصراع االجتماعي ، الركاية خاف اػبليلى

ائي عريب ِبرز الف خاف اػبليلى ىو ركاية من الشعراء العريب اظبو قبيب ؿبفوظ. كىو رك 
أعمالو اجتذبت اىتماـ اجملتمع العاؼبي إىل حد كبّب، كىو مؤلف العامل العريب األكؿ اؼبعَبؼ بو جبائزة 
نوبل يف األدب الذم مت التوصل إليو على اإلطبلؽ. كدرس الباحثة يف ىذه الركاية ألهنا ربكي 

ت لو مذكرة مؤؼبو ضد حياة العامل كربدث عن قصة الرجل الشيخ أصبح العمود الفقرم ألسرتو ككان
. يف ىذه الدراسة الباحثة يستخدـ دراسة األدب االجتماعي لتحليل الصراع االجتماعي يف كاؼبرأة

 ركاية "خاف اػبليلى".

يف ىذا البحث اعبامعي استخدـ الباحثة اثين األسئلة كىي ما صور الصراع االجتماعي يف 
الجتماعية من الصراع اإلجتماعي يف ركاية خاف اػبليلي. التأثّبات ا ركاية خاف اػبليلي ك كيف

يهدؼ ىذا البحث يعِب ؼبعرفة الصراع االجتماعي الذم وبدث ك ؼبعرفة اآلاثر االجتماعية الٍب 
اؼبنهج يف ىذا البحث تستخدـ الباحثة ربدث بسبب الصراع االجتماعي يف ركاية خاف اػبليلى. 

ع البياانت مع استعراض اؼبؤلفات اؼبتعلقة ِبلبحوث حبيث الوصفي. الباحثوف ِبستخداـ تقنيو صب
تسمي البياانت النوعية. كمصادر الرئيسي يف ىذا البحث ىي ركاية "خاف اػبليلى" من قبل قبيب 

 ؿبفوظ كاستخداـ التحليل اؼبكتيب.

ك نتائج ىذا البحث، ىناؾ الصراع االجتماعي الذم وبدث يف ركاية الٍب ىي نزاع بْب 
األخوه الركمانسية اؼبشكلة. األخ كاألخ الصغّب وبباف نفس الشخص، كاآلاثر االجتماعية  اثنْب من

الناصبة عن الصراع االجتماعي أف كاحدا منهم كاف على اسعداد للتضحية مشاعره من أجل اغبفاظ 
 على األخوة ككشكل من أشكاؿ ابة األخوة ذباه أخيو.
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ABSTRAK 

Lailiyatuz Zahrah Yulia Azizah, 13310016, Konflik Sosial dalam novel “Khan 
Al-Khalili” karya Najib Mahfudz (Kajian Sosiologi Sastra). Skripsi. Bahasa dan 
Sastra Arab, Fakultas Humaniora, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 
Malang, 2017.  
 

Dosen Pembimbing : Arif Mustofa, M.Pd 

Kata Kunci  : Konflik Sosial, Novel Khan Al-Khalili 

Khan Al-Khalili adalah sebuah novel karya sastrawan arab yang bernama Najib Mahfudz. 

Beliau adalah novelis terkemuka arab karena karya-karyanya sangat menarik perhatian masyarakat 

dunia dan merupakan pengarang Arab pertama kali yang diakui dunia dengan penghargaan nobel 

sastra yang pernah diraihnya. Peneliti meneliti novel ini karena menceritakan seorang pemuda paruh 

baya yang menjadi tulang punggung keluarganya dan mempunyai catatan traumatik terhadap 

kehidupan dunia dan perempuan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tinjauan sosiologi 

sastra untuk menganalisis konflik sosial dalam novel “Khan Al-Khalili”. 

Penelititan ini ada dua rumusan masalah  yaitu  apa konflik sosial yang  terjadi dalam novel 

dan dampak sosial akibat adanya konflik sosial yang terjadi dalam novel “Khan Al-Khalili” karya 

Najib Mahfudz  tersebut.  Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui konflik sosial 

dan dampak sosial yang terjadi dalam novel “Khan Al-Khalili” tersebut. Penelitian ini menggunakan 

metode deskriptif kualitatif. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan kajian pustaka 

sehingga data pada penelitian ini disebut data kualitatif. Sumber pokok data pada penelitian ini adalah 

novel “Khan Al-Khalili” karya Najib Mahfudz dan menggunakan analisis deskriptif.  

Hasil dari penelitian ini adalah: Terdapat konflik sosial yang terjadi dalam novel yaitu 

perselisihan masalah percintaan antara dua bersaudara. Kakak dan Adik mencintai orang  yang sama. 

Dan dampak sosial yang  terjadi akibat konflik sosial tersebut yaitu salah satu diantara mereka rela 

mengorbankan perasaannya  demi mempertahankan persaudaraan dan sebagai bentuk kasih sayang 

seorang kakak terhadap adiknya. 
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ABSTRACT 

Lailiyatuz Zahrah Yulia Azizah, 13310016, Sociology Conflict in “Khan Al-

Khalili” by Najib Mahfudz (Sociology of Literature Analysis) novel. Thesis. Arab 

letters and language, Faculty of Humanities, Universitas Islam Negeri Maulana 

Malik Ibrahim Malang. 2017 
 

Advisor : Arif Mustofa, M.Pd 

Keyword : Sociology Conflict, Novel Khan Al-Khalili 
 

Khan Al-Khalili is a novel by arab poet named Najib Mahfudz. He is a leading Arabic 

novelist because his works are greatly attracted the attention of the word community and is the 

author of the arab world’s first recognized with the nobel price in literature has ever reached. 

Researchers examined the novel because it tells the story of a middle aged youth who became the 

backbone of his family and had a traumatic towards life world and women. In this study researchers 

use review of sociology literature to analyze the social conflict in the novel “Khan Al-Khalili”. 

In this thesis, the researcher used two research problems, what is social conflict that occurs 

in the novels and the social impact due to social conflicts that occured in the novel khan al-khalili 

works Najib Mahfudz. As for the purpose of this research is to know the social conflict and social 

effects that occur in the novel Khan Al-Khalili. 

In this research the researcher uses the descriptive method. Researchers using the technique 

of data collection with review of the literature on research so that data is called qualitative data. The 

main source of data on the subject matter of the research is novel "Khan Al-Khalili" by Najib 

Mahfudz and use desriptive analysis. 

The results of this research are there is a social conflict that occurs in the novel that is a 

romance problems disputes between two brothers. Brother and sister love the same people. And 

social impact that occur due from the social conflict that is one of them willing to sacrifice his 

feelings for the sake of maintaining fraternity and as a form of affection toward his sister an holder. 
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الفصل األول   

دلقدمةا  
 

 خلفية البحث - أ
اللغة ىي نسق من اإلشارات كالرموز، تشكل أداة من أدكات اؼبعرفة، 
كتعترب اللغة أىم كسائل التفاىم كاإلحتكاؾ بْب أفراد اجملتمع يف صبيع ميادين 
اغبياة. كبدكف اللغة يتعذر نشاط الناس اؼبعريف. كترتبط اللغة ِبلتفكّب ارتباطا 

اغ دكما يف قالب لغوم، حٌب يف حاؿ تفكّبه كاثقا. فأفكار اإلنساف تص
الباطِب. كمن خبلؿ اللغة ربصل الفكرة فقط على كجودىا الواقعي. كما ترمز 
اللغة إىل األشياء اؼبنعكسة فيها. فاللغة ىي القدرة على اكتساب كاستخداـ 
نظاـ معقد للتواصل كخاصة قدرة اإلنساف على القياـ بذلك، كاللغة ىي أحد 

  ٔددة من ىذا النظاـ كتسمى الدراسة العلمية للغة بعلم اللغوايت.األمثلة ا
إف األدب ىو أحد أشكاؿ الفكر التعبّب اإلنساين ك موقف إزاء 
اإلنساف كالعلم شأنو يف ذلك شأف الفلسفة كالدين، كقد تباينت نظرية األدب 

للكوف منطلقاهتا كغاايهتا تبعا لتغّب العصور كتباين موقف اإلنساف كرؤيتو 
كالوجود، فكاف األدب عرب العصور اؼبختلفة يصور عوامل اإلنساف الداخلية 

إذا األدب ىو العلم الذم نعرؼ منو حاؿ األدب يف ـبتلف  ِٕبلقدر نفسو.
عصوره من قوة أك ضعف ككثرة أك قلة، كما نعرؼ من حياة األدِبء، كالزماف 

كتب كرسائلالذم عاشو فيو، كاؼبكاف الذم نشأكا بو، كماؽبم من  

                                                           
1
 https://www.wikipedia.org. Diunduh tanggal 3 mei 2017 pada jam 22.40. 

 .ٔ٘(. ص ٕٚٓٓ)لندف : دار السياب،  مجاليات النص األديب،مشلم حسب حسْب،  2

https://www.wikipedia.org/
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نشأ األدب ليس من ؾبتمعو فحسب، لكن يتأثر األديب  ٖكخطب كدكاكين. 
فيو، ألف األديب يعكس الوضع االجتماعي القائم يقدـ لنا موقفة الفكرم 

يرتبط األدب ارتباطا كثيقا ِبللغة فا لنتاج اغبقيقي  ٗكالفلسفي من ىذا الوضع.
كوف ؿبفوظا ضمن أشكاؿ األدب للغة اؼبدكنة كالثقافة اؼبدكنة هبذه اللغة ي

كذبلياتو كالٍب تتنوع ِبختبلؽ اؼبناطق كالعصور كتشهد دكما تنوعات كتطورات 
مع مر العصور كألزمنة، كشبة العديد من األقواؿ الٍب تناكلت األدب كمنها ما 
قالو كليم ىازلت )إف أدب أم أمة ىو الصورة الصادقة الٍب تنعكس عليها 

 ٘أفكارىا(.
دب كاللغة يف راريخ ثقافتنا العربية علمْب توأمْب، كحقلْب لقد ظل األ

متقاطعْب متكاملْب، ال ينفصل أحدنبا عن اآلخر، كال يعمل أكؽبما دبعزؿ عن 
الثاين كال الثاين دكف أف يستهدؼ األكؿ؛ فكاف األديب وبّصل من علـو اللغة 

ىو العامل بفقو  ما ربصل بو ملكُتو كتستقيم لغتو كتستحكم موىبتو. ككاف الناقد
اللغة، اؼبتبحر يف علومها، اػببّب أبسرار ببلغتها؛ زايدة على ما يتمتع بو من 
رفعة الذكؽ كنباىة الفكر. ككاف اللغوم غّب منقطع عن معرفة اآلداب، كال 
عاجز عن ببلغة األداء. ككاف صبيعهم يسّب على ىدم كلمة ابن قتيبة: من أراد 

و أف يتبحر يف فرع من فركعو، كمن أراد أف يكوف أف يكوف إماما يف العلم فعلي
 أديبا فعليو أف يخذ من كل علم بطرؼ.

 
عبلقة األدب ِبللغة ىي عبلقة الوظيفة ِبؼبادة كالغاية ِبلوسيلة، كالثمرة 
ِبلشجرة. فاللغة ىي مادة األدب األكلية، ككسيلتو إىل إدراؾ غايتو التواصلية. 

                                                           
)اؼبملكة األدب العريب واترخيو : العصر اجلاىلي  والعصر صدر اإلسالم والعصر األموي، ، عبد العزيز بن دمحم الفيصل 3

  .ٚ-٘(. ص ٘ٓٗٔالسعودية، 
 .ٖٚ(. ص ٕٚٓٓ)دمشق : دار الفكر،  مناىج النقد األديب احلديث رؤية إسالمية، كليد قصاب،  4

5
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األكلية  يفها، كحصيلة استثمار عناصرىاكألدب ىو شبرة اللغة، كانتج توظ
كقواعدىا الكلية. لذلك ما نشأت علـو اللغة إال إلدراؾ أسرار األدبية يف 
األدب، كقوانْب اإلببلغية يف الكبلـ كلوقاية الغاية التواصلية، نفعية كانت أـ 
صبالية، من أف يصيبها الضعف أك يدركها اإلختبلؿ. كىي بديهيو ال ربتاج إىل 

  ٙبياف. مزيد
أما يف زمننا اغباضر من اؼبوقف األديب آخذ يف االزدايد كذات أنبية 
متزايدة. األدب ليس فقط يعطي السركر كالرضا، بل أيضا كوسيلة للرسالة 
األخبلقية للمجتمع على الواقع االجتماعي. األدب كشكل من أشكاؿ 

عي للمجتمع، األعماؿ اإلبداعية البشرية الٍب ال تنفصل عن السياؽ االجتما
كقد لوحظت اغبياة االجتماعية  ٚحٌب يشار إىل استنساخ من كاقع اجملتمع.

سيقـو بتشغيل اؼبولد التأليف األديب، كاؼبصنفات األدبية اػبياؿ ىو نتيجة  الذم
لتجهيز خياؿ اؼبؤلفْب الذين اػبيالية، كلكن ال يبكن إزالتها من ذبربة اغبياة يف 

 ٛالعامل اغبقيقي.
انعكاس لتجربة اإلنساف الٍب تتم معاعبتها مع مزيج من  األدب ىو

اػبياؿ كاؼبركنة التسليم من خبلؿ اللغة اؼبستخدمة. كىذا سبشيا مع رأم 
فرادكفو، الذين قالوا أف األدب كلدت يف خضم اجملتمع نتيجة ػبياؿ صاحب 
الببلغ فضبل عن ريفليكسينيا ضد األعراض االجتماعية اؼبوجودة يف اؼبنطقة 

كتشكل إحدل نتائج أعماؿ النثر األديب أم الركاايت. الركاية ىي  ٜجملاكرة.ا
عمل أديب الذم دائمان يف ارتفاع الطلب من اجملتمع من كقت آلخر، ألف الركاية 
ىي قصة خيالية ِبلتمييز بْب األعماؿ األدبية األخرل. كمع ىذا أف الركاية 

شاكل االنساف، كالركاية ىي تعلقت بسوسيولوجيا األدب، ألهنما يبحثاف عن م
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إحدل من النماذج األدبية الٍب تستطيع أف تبحث بسوسيولوجيا األدب، 
لذالك سوسيولوجيا األدب ىو جزء اليتجزء من النقد األديب، كىو ـبتصة يف 
استعراض األدب يف االىتماـ جبوانب اإلجتماعية، من اؼبهم يف سوسيولوجيا 

دب كالسياؽ كمشاعر اؼبرآة تعكس مستول األدب ىو مفهـو اؼبرآة، يعِب األ
 ٓٔالتغّبات الٍب ربدث يف ـبتلف اجملتمع.

الركاية ىي صورة من حياة الشعراء ِبؼببلحظات الٍب أبدهتا اغبياة حولو. 
الركاية كشكل من أشكاؿ الكتاِبت الٍب يبكن أف تعرب عن كاقع اغبياة البشرية 

اؼبميزة ألكثر من الركاية حوؽبا على نطاؽ أكسع. دامونو يقوؿ أف السمة 
صاحب الببلغ أبف ينقل قيم اغبياة ىو أمر مفيد جدان للقارئ. قيم ىذه اغبياة 
مثل القيم األخبلقية كالقيمة لعلم النفس، كالقيم الدينية، ككثّب أخرل أكثر قيمة 
كمفيدة متذكؽ لؤلعماؿ األدبية. فهم يعمل األدبية اؼبتصلة ِبجملتمع أك العناصر 

عية الواردة يف األدب، مث يخذ هنج أك استعراضان ىو األدب علم االجتما
 ٔٔاالجتماع.

علم االجتماع ىو علم الذم ىو موضوع دراستو يف شكل النشاط 
االجتماعي البشرم. يف حْب األدب ىو العمل الفِب ىو التعبّب عن حياة 

ف، االجتماع فعبل نبا حقل ـبتل اإلنساف. من بْب األعماؿ األدبية مع علم
كلكن كبل من الكائن اؼبعادلة حوؿ إنساف الذم يبكن أف تكوف مَبابطة 

علم االجتماع كاألدب ىو دراسة تركز على اؼبشاكل الٍب تواجو  ٕٔكمتكاملة.
من خبلؿ علم االجتماع األدب من اؼبتوقع أف يوفر أدلة لفهم  ٖٔالبشرية.

 ٗٔاؼبشاكل االجتماعية الٍب توجد يف األدب.
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ف ىذا التوجو االجتماعي شهد اؼبواجهات كالصراعات كذكر سيكاان، أ

الٍب تسود يف اجملتمع كمصدر لئلؽباـ للكتاب. يعكس الكاتب خدـ أك كصف 
عن األحداث الٍب ربدث يف اجملتمع. األدب يبكن اعتبار مظهران من مظاىر 
الواقع االجتماعي يعكس االجتماعي ألف. ىذا ىو، على الرغم من أف طبيعة 

 ٘ٔديب أثرت دائمان اؼببدعْب ميبلرارم التكوين االجتماعي.اػبياؿ األ
ركائي، تدرؾ أك ال تشمل ِبلضركرة خربات اآلخرين يف عملو األديب. 
كىذا ألف مقدـ الببلغ عضو من اعبمهور الذم من غّب اؼبرجح أف اؽبركب من 
صخب يدكر حوؿ حياة اؼبؤلف. كىذا سيكوف لو أتثّب على األعماؿ األدبية 

كبعبارة أخرل، األعماؿ األدبية كآاثرىا مث الصراعات الٍب ربدث يف  ككتب.
 ٙٔاجملتمع.

الصراع كقدـ صاحب الببلغ ال يبكن اؽبركب من حقيقة أف كجوده 
جزء من اغبياة البشرية. كاغبيواانت االجتماعية الٍب تعيش جنبا إىل جنب، 

ؼبسألة أك تنشأ غالبان من الصراع. كسوؼ ابدأ فصل اغبياة البشرية من ا
اؼبشكلة. الركح التجربة البشرية ليس من غّب اؼبألوؼ ِبطلة، كالفوضى حٌب من 
التفكّب كتعاين من اإلجهاد بسبب عدـ التمكن من حل اؼبشكلة الٍب تواجو. 
يف ىذه اغبالة، األدب يبكن أف تساعد على تشكيل كأداة أساسية لسائر 

ده على تشكل عقلو عندما تعاين اؼبفكرين للقراء ِبلسيارة إىل اغبقيقة، كساع
 ٚٔمن مشكلة.

بنجيب ؿبفوظ، ترصبة تبحث   "كىدؼ البحث ىو ركاية "خاف اػبليلى
من ِبىركركجي  ”Lelaki dalam Pasungan“كبّبة يف معظم ىذه األعماؿ أصبح 
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ـ. البخارم. الركاية ربكي عن الكثّب من األشياء الٍب جلبت القراء مثل ما 
عب. كِبؼبثل مع االخدكد كاإلعداد. حٌب مع مفصلة يقرب من كل حرؼ يتم ل

جدان كمثّبة لبلىتماـ، حٌب سبكن من خفقت العواطف القارئ متابعة قصة 
الركاية. تبْب ىذه الركاية األلفة مع مقدـ الببلغ يف اؼبزج بْب كاقع موجود مع 
النغم يف عملها اإلبداعي. كما رباكؿ ىذه الركاية جلب كاقعا اجتماعيا عن 

ياة الناس أف ربتوم على العديد من التناقضات، كاؼبخاكؼ، ىرج مرج، ح
كالذعر، كالكراىية، كالعاطفة. الركاية كما وبكي عن التحوالت الكثّبة ؼبصر يف 

 العصر اغبديث.
مؤلف الركاية ىو قبيب ؿبفوظ، أنو ىو الركائي العريب البارز الذم كلد 

لده جزءا من القاىرة، مصر. أنو يف قرية اعباماليية، ب ٜٔٔٔديسمرب  ٕٔيف 
ينتمي إىل مقدـ الببلغ أف حساس جدان للظلم االجتماعي، كالتنديد أبعماؿ 
قاسية من الفساد كالقمع الٍب أؼبت دبجتمع مصر. نشر قبيب ؿبفوظ أكؿ كرقة 

من اػبياؿ، أما يف شكل  ٙٗكبعد أنو ينتج يعمل ال يقل عن  ٕٖٜٔيف عاـ 
 ٓٚعامان حٌب أنو ينتج الفاكهة ال تقل عن  ِٖٖبقي  ركاية أك ركاية ـبتارات.

ركاية. أعمالو جذبت انتباه اجملتمع العاؼبي، كالعديد من ترصبتها إىل ـبتلف 
اللغات األجنبية. قبيب ؿبفوظ تلقي العديد من اعبوائز من بلدىا كذلك من 

ة اػبارج على السواء. بفضل ما تتمتع بو من ظبعة استثنائية، حصل على جائز 
نوبل يف األدب. كىكذا كاف أكؿ شعب عريب الذين سبكنوا من اغبصوؿ على 
جائزة نوبل لنجيب ؿبفوظ كىو الفائز جبائزة نوبل إىل شبانية الٍب جاءت من 

 ٛٔالعامل الثالث.
من التعرض للباحثْب أعبله، بعض األسباب اعبوانب الٍب يتأثر اختيار 

ربية الرائدة أبعمالو يبكن أف ذبتذب البحوث أم أكالن، قبيب ؿبفوظ الركائي الع
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ىو مثّبة جدان لبلىتماـ  اىتماـ اجملتمع العاؼبي. اثنيا، ركاية "خاف اػبليلي" 
كقادرة على خفقت العواطف القارئ مواصلة عقب قصة الركاية كعمدا يبزج 
الواقع مع غبن اؼبؤلف اإلبداعية للعديد من اؼبشاكل االجتماعية مثل وبتوم 

ات، كيكالوراف، اػبوؼ كالذعر، كالكراىية، كالرضبة. اثلثا، اغباجة على التناقض
إىل اتباع هنج أك استعراضان ىو علم االجتماع األديب ؼبعرفة كفهم األدب اؼبتصلة 

 ِبجملتمع أك العناصر االجتماعية الواردة يف األدب.
من الشرح أعبله، مث أخذ الباحثوف عنواف "الصراع االجتماعي يف ركاية 

 اػبليلى لنجيب ؿبفوظ )دراسة أدبية اجتماعية(" خاف
 
 

 أسئلة البحث - ب
 كبناء على ما سبق، فأسئلة البحث ىي كما يلي:

 ما صور الصراع االجتماعي يف ركاية "خاف اػبليلى" لنجيب ؿبفوظ؟ .ٔ
 كيف اآلاثر الصراع اإلجتماعي يف ركاية "خاف اػبليلى" لنجيب ؿبفوظ؟ .ٕ

 

 أىداف البحث - ج
 بحث أىداؼ الٍب ستقدمها الباحثة ىي :نظرا على أسئلة ال

 ؼبعرفة الصراع االجتماعي يف ركاية "خاف اػبليلى" لنجيب ؿبفوظ. .ٔ
 ؼبعرفة اآلاثر الصراع اإلجتماعي يف ركاية "خاف اػبليلى" لنجيب ؿبفوظ. .ٕ

 

 فوائد البحث - د
 أما أنبية أك فوائد البحث تتكوف من :

 الفوائد النظرية .ٔ
 االجتماع كاألدب. زايدة اؼبعرفة عن النظرية علم . أ

 زايدة اؼبعرفة عن الدراسة ركاية "خاف اػبليلى" لنجيب ؿبفوظ.  . ب
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 الفوائد الطبيعية .ٕ
لزايدة الرؤم للباحثْب عن نظرية علم االجتماع األدب لتستخدـ كأداة  . أ

 للبحث عن ركاية "خاف اػبليلى" لنجيب ؿبفوظ.
فاىم عن ؼبساعدة الطبلب خصوصا لطبلب اللغة العربية كآداهبا يف الت  . ب

 نظرية علم االجتماع كاألدب يف ركاية "خاف اػبليلى" لنجيب ؿبفوظ.
 ؼبساعدة القارئ على فهم الدراسة علم االجتماع كاألدب. . ج

 

 حتديد البحث - ه
كأما التحديد البحث الذم حددت الباحثة يف ىذا البحث ىو الصراع 
اإلجتماعي يف ركاية "خاف اػبليلى" لنجيب ؿبفوظ ِبالنظرية األدب 

 اإلجتماعي.
 

 الدراسات السابقة - و
قد تقدمت البحوث أك الدراسة السابقة الٍب ذبعلها الباحثة إحدل 
 اؼبراجع لتحصيل ىذا البحث كالبحوث العلمية الٍب تتعلق هبذا البحث منها:

. اسَباتيجية ترصبة الثقافة يف ترصبة الركاية "خاف ٕٙٔٓدايه أنعغرايِب،  .ٔ
خر الرازم ـ. خبارم )دراسة داللية كربليل اػبليلي" لنجيب ؿبفوظ بَبصبة ف

الَبصبة(. نتائج البحث منها: كجدت الباحثة عشركف كلمة ِبسَباتيجية 
الَبصبة اإلستعار كطبس كلمات ِبسَباتيجية الَبصبة التعديل  الثقافية كثبلث  
كلمات ِبسَباتيجية الَبصبة اغبرفية. أما طريقة الَبصبة الٍب كجدت الباحثة كما 

طريقة الَبصبة اغبرفية كىي ست عشرة صبلة كطريقة الَبصبة اؼبعنوية ىي يلي: 
 صبلتْب.
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. القومية يف الركاية "خاف اػبليلي" لنجيب ؿبفوظ ٕ٘ٔٓأضبد خّب األمم،  .ٕ
)دراسة ربليلية ما بعد اإلستعمارية(. كنتائج البحث منها : أف الركاية خاف 

التقليدية أك العبارة البنائية.  اػبليلي يشرح القومية من قباؿ ما، من العبارات
يشرح ؿبفوظ عن الغموض بوعد ىتلّب على قولو إىل رعيو مصر أف وبفظ ٕ

 على السكانِب لكنو هبارب بْب عدكه حواؿ السكانِب.
. الصراع االجتماعي يف فيلم عمر )دراسة ٕٔٔٓدكيكا فراىسٍب أنداه،  .ٖ

نتيجة ىذا (. ك Alan Swingewoodاألدب االجتماعي ألالف سويىعوكد 
البحث ىي الصورة عن الصراع االجتماعي الذم حدث بْب الفاعل كالفرؽ 
الٍب تدمر حياتو. حٌب عرؼ الصراع الذم حدث يف ىذا الفيلم كأسباب 
حدكثو. ككاف ىاين أبو أسد ـبرج ىذا الفيلم يصور عن نضاؿ الفاعل يف 

لشرطة الوصوؿ إىل حبو الذم جعلو متعذِب بسبب خيانة صاحبة كلعبات ا
 لنيل اؼبعلومات. اغبب الشديد قد جعل الشخص أف ىبْب حٌب على صديقة.

 
من اؼببلحظة السابقة، ربليبلن لركاية خاف اػبليلي القياـ ِبلفعل. أهنا ؾبرد 
أف يبيز ىذا البحث مع الدراسات البحثية السابقة ىي من حيث النظرية 

بحث الصراع االجتماعي يف اؼبستخدمة يف مراجعة الركاية. تريد الباحثْب ىنا ل
ركاية خاف اػبليلي ِبستخداـ نظرية علم االجتماع كاألدب. ككاف ىذه النظرية 
اؽبامة الٍب سينظر فيها نظران ألهنا ترتبط ارتباطان كثيقا ِبجملتمع أك ِبلعناصر 

 االجتماعية الواردة يف الركاية.
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 منهج البحث - ز
 البحث كما يلي:أما طريقة الٍب سلكتها الباحثة يف ىذا 

 ومدخلو نوع البحث .0
إف ىذا البحث ىو البحث الوصفي الكيفي. حبث الكيفي ىو اؼبنهج 
البحث الذم ال وبتاج إىل تصميم فركض البحث كال تستعمل الباحثة الرقم 
يف التفسّب عن اإلنتاج. كأما اؼبنهج الوصفي كانت البياانت الٍب تتكوف من 

عداد بسبب الشكل من ىذه الدراسة الكلمات كالصور كال تتكوف من اإل
 ٜٔتستعمل ِبلبحث الكيف.

 Library)كالنوع من ىذا البحث من حيث جنسو ىو البحث مكتيب 

Research)  كىو منهج اغبقائق النظرم يعِب االستطبلع على كتب اؼبراجع
 ٕٓكاجملبلت كاؼبغبلت اؼبتعلقة دبادة ىذا البحث العلمي.

 

 مصادر البياانت .7
 اانت يف ىذ البحث يتكوف من نوعْب نبا :أف مصادر البي

 ادلصادر الرئيسية . أ
كىي البياانت الٍب ذبمعها كاستنباطها كتوضيحها الباحثة عن البياانت 
األكىل. فاؼبصادر الرئيسية مأخوذ من ركاية "خاف اػبليلى" لنجيب ؿبفوظ 

 اؼبنشورات لدار اؼبصر.
 ادلصادر الثانوية  . ب

ل كاستنباطها كتوضيحها يف نشرة العلمية كىي البياانت من اؼبراجع األخر 
أؤ اجملاالت الٍب تتعلق هبذ البحث، كىو مأخوذ من كتب الٍب داخلو تبْب ما 

                                                           
19

 Suharsimi Arikunto. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. (Jakarta: Rineka Cipta, 

1998). Hlm, 12. 
20

 Mestika Zed. Metodologi Penelitian Kepustakaan. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004). 
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يتعلق هبذا اؼبوضوع. منها كتاب اؼبدخل إىل علم األدب، نظرية كأساليب 
 كتقنيات رسائل البحث، كغّبىا.

 

 طريقة مجع البياانت .1
ع البياانت ىي الطريقة الواثئقية الطريقة الٍب تستخدمها الباحثة عبم

(Metode Dokumenter)  كاؼبكتبية. كىي الطريقة يف حبث اغبقائق اؼبأخودة من
كيقاؿ أف ىذه الطريقة الواثئقية  ٕٔالكتاب اؼبتعلق دبوضوع ىذا البحث.

متساكية ِبلدراسة اؼبكتبية كىي األعماؿ اؼبتعلق دبنهج صبع البياانت اؼبكبية 
 ٕٕا كربليلها.كقرائتها كتسجيله

كيهدؼ طريقة التوثيق كاؼبكتبية يف ىذا البحث للحصوؿ على البياانت 
عن طريق الواثئق، الٍب تدرس الواثئق اؼبتعلقة جبميع البياانت البلزمة يف 
البحث. الواثئق من أصل الكلمة، كىو ما يعِب بضائع كثيقة التحقيق كائنات 

خرل ذات الصلة مع اإلىتمامات مثل الكتب التقرير اؼبايل ككذلك الواثئق األ
 البحثية.

 

 طريقة حتليل البياانت .4
طريقة التحليل العادم تستخدـ الواثيق اؼبتينة ِبؼبضموف ىو ربليل 

. أما تعريف ىوليسٍب : إف ربليل اؼبضموف حبث (Analisis Konten) اؼبضموف 
يسعى إىل اكتشاؼ عبلقات ارتباطية بْب اػبصائص بطريقة موضوعية 

                                                           
21

 Basrowi dan Suwandi. Memahami Penelitian Kualitatif. (Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2008). 

158. 
22

 Mestika Zed. Metode Penelitian Kepustakaan. (Jakarta: Yayasan  Pustaka Obor Indonesia, 

2008), 3.  
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من اؼببلحظة السابقة، فتستخدـ الباحثة بدراسة ربليل اؼبضموف.  ٖٕة.كمنهجي
 أف طرؽ ىذا البحث كما يلي:

 تقرأ الباحثة ركاية "خاف اػبليلى" بنجيب ؿبفوظ. . أ
 صبعت الكتاب الذم يتعلق ِبلنظرية اإلجتماع األدب.  . ب
ربديد الصراع االجتماعي الذم وبدث يف ركاية "خاف اػبليلى" بنجيب  . ج

 وؿ على البياانت.ؿبفوظ للحص
اخَب كيضم الصراع االجتماعي الذم وبدث يف ركاية "خاف اػبليلى"  . د

 بنجيب ؿبفوظ.
رعى كربليل البياانت عبعل استنتاجات الصراع االجتماعي الذم وبدث يف  . ق

ركاية "خاف اػبليلى" بنجيب ؿبفوظ استنادان إىل دراسة علم االجتماع 
 كاألدب.

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
23
 ٔٔ(، ٖٜٜٔأضبد أكزم. ربليل اؼبضموف كمنهجية البحث )مغرب: مطبعة النجاح اعبديدة،  
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 الفصل الثاين

 إلطار النظريا
 

 مفهوم الرواية . أ
 ”Noveis“من كلمة  ”Novellus“ إف الركاية من الكلمة اللغة البلتينية 

كإذا نظران من حيث رارىبيها فكانت اؼبسرحية  ٕٗكمعناىا اغبديث أك اعبديد.
كاستخدمت ىذه الكلمة )الركاية(  ٕ٘تسبق الركاية يف أهنا نشأت قبل الركاية.

القرف السادس عشر. كأما الركاية اغبديثة فّبجع رارىبها إىل ألكؿ مرة يف إقبلَبا يف 
القرانلثامن عشر، كإىل الركاايت الٍب كتبها كل من دانيل ديفوا كصمويل 

 ٕٙريتشاردسوف.
فهي ؾبموعة حوادث  Romanفأما الركاية، كتقابل يف الفرنسية كلمة 

شاغلة كقتا  ـبتلفة التأثّب، سبثاؽبا عدة شخصيات على مسرح اغبياة الواسع،
الركاية أكرب أنواع القصص من حيث اغبخم. تتضمن  ٕٚطويبل من الزماف.

أجداثنا متشعبة غبياة الشخص أك أشخاص يف إطار إجتماعي معْب. الركاية ىي 
قصة طويلة تقـو على السرد اؼبتدرج صعدا كتشويقا إىل هنايتها اؼبرتقبة اؼبرصودة. 

صيلية فبا يهم اإلنساف. كيتداؿ مصّبة على حبك اغبادثة كتسلسلها يف ؾبار تف
ككجوده، كعلى رسم اغبيز اؼبكاين كالزماين لشخوصها كأحداثها، كعلي خلق 
األشخاص كإحيائهم دبا تفرضو طبائعهم كتقاليد البيئة من حوؽبم كركج العصر 

 ٕٛكحركة اجملتمع كتنا قضتها.

                                                           
24

 Henry Guntur Tarigan, Prinsip-prinsip Dasar Sastra (Bandung: Angkasa. 1982), 164. 
 .ٖٛٛىرة دار القلم( ص. دمحم شفيق غرِبؿ، اؼبوسوعة العربية اؼبيسرة، )القا  25
 .ٚٛٙأميل بديع يعقوب كفبيشل عاصى، اؼبعجم اؼبفصل يف اللغة كاألدب )بّبكت: دار العلم للمبليْب، دكف سنة( ص  26

 .ٕ٘( ص ٕٙٓٓأضبد أبو سعيد، فن القصة )بّبكت: الطبعة دار الشرؽ اعبديد،  27
 .ٙٛٔ( ص ٜٜٜٔكت: دار اعبيد، إميل يعقوب، األدب العريب: اؼبوسوعة الثقافية العامة )بّب  28
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عد الكتب إف الركاية فن من فنوف األدب اإلنسائي النثرم. كقد جاءت ب
، ِب اإلضافة إىل أف ىناؾ من يفارؽ بْب القصة ٜٕاألبية ِبسم القصة كىي ترادفها

كالركاية حبيث أكرد أضبد أمْب تعرؼ القصة ما كانت قصّبة كالركاية ماكانت 
 ٖٓالطويلة.

كبعض النظر إىل اختبلؼ السابقة فإف الركاية كاقعة ربت جسور النثر 
د دبصطلح النثر القصص ىناؾ قصة خيالية. ىذا . كاؼبرا(Prose Fiction)القصصي 

لذالك فبل حاجة إىل ربقيقها يف  األف النثر القصص حوادثو خالصة من التاريخ.
الواقع التارىبة. مع ذالك فإف القصة لكوهنا خيالية تعرض شيئ أمور الناس 

ء كقضاايىم من اغبياة. فا القصاصوف هبهدكف يف تعمق تلك األمور مث تعربكهنا إزا
  ٖٔعملية خيالية إبداعية حسب حواسهم كإرادهتم كآرائهم الفنية.

وبدداف القصة  (Lewis)كليويس  (Altenberd)من أجل ذالك كاف ألتينبّبد 
ِبلنثر القصص اػبيايل مع كونو ىبضع للقوانْب الغقلية كيتضمن على صدؽ يبثل 

إزاء ذبارهبم  حياة الناس كصبلت بينهم. كلقد كاف القصاصوف يعرضونو كيصوركنو
كتدريباهتم كمبلحظاهتم ِبغبياة كما أهنم ىبتاركنو كينتخبونو ِبلدقة كهبعلونو 

 Deluce et)حسب أغراض األدب: التسلية كالنفوذ إىل اغبقائق اإلنسانية 
Utele.)ٖٕ 

كاغبقيقة أف القصة ربدث عن عدة أمور حياة الناس كالتصاؽبم برهبم 
جداؿ األديب كحواره مع البيعة كاغبياة  كبيئتهم كنفوسهم. فالقصة تصدر من

كخلوتو عنهما كرد فعلو عليهما. لذالك كغم كانت القصة خيالية، فإهنا ليست 
 ٖٖدبجرد الوىم. بل إمبا ىي أتملة كثيفة عن حقائق اغبياة.

                                                           
 ٜٔٔإبراىيم على أبو اػبشب. بوف السنة. يف ؿبيط النقد األديب. ص  ٜٕ
 ٕٖٔ. النقد األديب. دار الكتاب العريب. لبناف. ص ٜٙٚٔأضبد أمْب.  ٖٓ

31
 Burhan Nurgiyantoro. Teori Pengkajian Fiksi. (Yogyakarta: UGM Press, 2003). Hlm, 2 

32
 Ibid, Hlm, 3 

33
 Ibid, Hlm, 3 
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كعلى ىذا فإف الركاية عند أضبد تيمور األديب ىي عرض الفكرة مرت 
ة هبا ـبيلتو، أك بسط لعاطفة اختلحت يف ىباطر الكاتب، أك تسجيل لصورة أتثر 

صدره، فأراد أف يعرب عنها ِبلكبلـ ليصل هبا إىل أذىاف الفراء ؿبلوال أف يكوف 
 ٖٗأثرىا يف نفوسهم مثل أثرىا يف نفسو.

كلعنا إىل ىنا نستطيع أف تقتبس ما حدثو غولدماف عن الركاية، فهي 
اؼبشكل عن القيم  قصة أبرزت فيها البحث اؼبنحطاط الذم أقامو الشخص

كيقصد ِبلقيم األصيلة ىي الٍب تنظم الركاية  ٖ٘األصيلة يف العامل اؼبنحطاط.
أبكملها ضمنا أك صراحا. ككانت تلك القيم غّب موجودة يف الوقائع اغبقيقة، بل 
إمبا ىي سبكث يف ذىن الورائي ككعية. كأما اإلكبطاط فهو اغبالة الٍب تتعلق 

كىذا لسيطرة القيم اؼبالية عليها  ٖٙالشخص كالعامل.بظهور منازعة منفصلة بْب 
 ٖٚكلعدـ القيم اإلنسانية فيها.

 

 أنواع الرواية و عناصرىا  . ب
كالركاية متنوع من حيث موضوع. كقّسم أضبد أبو سعيد يف كتابو عن 

، ركاية العجائب كاؼبغامرات ىي األولالركاية يف ما يتعلق دبوضوعها كما يلي: 
ؤلف إىل كصف حوادث فيها كثّب من اؼبغامرات ألعماؿ الركاية الٍب يعمد م

ركاية العواطف ىي الركاية الٍب تناكؿ الثاين، اؼبنطوقية على اؼبفاجات كاؼبباغتات. 
القصة أك اؼبغامرة من مغامرات القلب أك حكاية فبا هبرم عادة يف البيوت. 

ربليل النفسي  ركاية التحليل النفسي أك الفلسفي ىي الركاية الٍب فيهاالثالث، 
كأك الفلسفي. ربليل بصفة خاصة العواطف تدكر حوؿ أمر يتصل ِبلضمّب. 

                                                           
 .ٚٔـ. القصة يف األدب العريب. مطبعة اغبسْب اإلسبلمية. ٜٜٔٔدمحم عرفة اؼبغريب.   34

35
 Faruk. Pengantar Sosiologi Sastra: dari Strukturalisme Genetik sampai Postmodernisme. 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003). Hlm, 29. 
36

 Ibid, Hlm, 30-31. 
37

 Sapardi Djoko Damono. Kesusastraan Indonesia Modern: beberapa catatan. (PT. Gramedia, 

1983). Hlm, 46. 
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ركاية اؽباديفة ىي الركاية الٍب تعاًف مرضا إجتماعيا منتشرا، أك تعدد حبالة الرابع، 
الركاية اإلجتماعية اخلامس، سياسية سيئة أك تدعو مذىب السياسي كالديِب. 

كتصور عادات أىلو كأعماؽبم كعبلقتهم بعضهم ىي الركاية الٍب تصف اجملتمع 
السادس، ببعض يف ظركفهم اإلجتماعية، كبيئتهم الٍب تطبعهم بطابعها اػباص. 

الركاية التارخية ىي الركاية الٍب تعمل على إحياء بعض الشخصيات الكبّبة يف 
 ٖٛالتاريخ, كما تعمل إحياء اغبضارات الٌب اختفت معاؼبها.

 
صر اؼبختلفة منها العناصر الداخلية كالعناصر اػبارجية،  ككانت لركاية العنا

 كمايلي:
 العناصر الداخلية .ٔ

العناصر الداخلية ىي العناصر الٌب تبُب العمل األدب نفسو كيسمى ِب 
العناصر األساسية. العناصر الٌب تسبب على انتاج التأليف األدبية كقبد يف  

 ٜٖكل أتليف األدبية.
 العناصر اػبارجية .ٕ

اػبارجية ىي العناصر الٍب تشتارؾ على بناء التأليف األدبية بدكف العناصر 
اؼبباشرة، ىذه العناصر خارج العمل األدب. من عناصرىا ىي األحواؿ 
الكاتب من أخبلقو، دينو، حياتو كأيديولوجو الذم يؤثر يف كتابتو، سّبة 

 الذاتية من الكاتب، اغبياة اإلجتماع حوىل الكاتب.

ك العناصر ترتبط بعضها حٌب تشكل كجسد كاحج فينبغي أف تكوف تل
يلتصق بعضو ببعض ال يتجزاء منو. كيسمى ىذا االرتباط بْب عناصر الركاية ِب 

االلتصاؽ البنائي. كلعل ىذه الوحدة  Segersالوحدة القصصية أك نستعرب ما كتبو 

                                                           
38

 .ٖٓ-ٕٛ( ص ٕٙٓٓأضبد أبو سعيد. فن القصة )بّبكت: دار الشرؽ اعبديد،   
39

 Burhan Nurgiyantoro. Teori Pengkajian Fiksi. (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 

2012). Hlm, 66. 
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تفوؽ القصصية ىي الٌب تكوف مقايسا ؼبعرفة قيمة الركاية كدراجتها كالفن، حبيث ت
 ٓٗقيمة الركاية كدراجتها الفنية ِبرتقاء قوة كحدة عناصرىابنائيا.

، رجاؿ الركمانتيكية اإلقبليزية، أبف اإللتصاؽ أك الوحدة Coleridgeكيرل 
القصصية كعبلقة جسدية. فكل عنصر من عناصر الركاية يشرح بعضها ببعض 

 ك كما يلي: ٔٗيسَب البغض عيوب بعضها كالعكس.

 (Alur)التصميم  .0
إف يف كل ركاية حوادث حبكما الركائي خبطة ؿبكمة. فهذه اغبوادث 
ابوكة تسمى ِبلتصميم، كىو عنصر ىاـ يف القصة بل أىم عناصرىا. كقاؿ 

Stanton  أبف التصميم ىو القصة الٌب تتضمن على تتبع اغبوادث، كلكن ال تتعلق
ادثة إىل حادثة حدثت اغبادثة حبادثة راليها إال ِبلعبلقة السببية حبيث تسبب اغب

كيزيد كيِب أبف التصميم ليس  ٕٗؼبا قبلها كما تسبب عن حادثة ؼبا بعدىا.
حبوادث بسيطة تقصها القصة، بل إمبا ىي اغبوادث الٌب يسوقها اؼبؤلف يف خطة 

 ؿبكمة تستمد على العبلقة السببية.
ىذه خطة البد من أف تكوف ؿببوكة حبكة ماىرة ال يبدك فيها ثغرات 

هتافات، كأف أجزائها تتبلئم كتتوازف كتتناسق كحوادثها تبدكا كأهنا طبيعية كال 
أك تكوف  ٖٗتنشأ كحدىا من غّب تكلف كأف تعطي غبوادث قيمة حبسب أنبتها.

 مبلئمة لشخصيات القصة كلؤلخبلؽ كعرضها دقيقة كاملة.
كؼبا هبب أف تكوف اػبطة طبيعية منطقية فينقسم إىل تقسيمات طبيعية 

يها حوادثها. كقد شرع بعض العلماء األدب تلك تقسيمات الطبيعية كما ذبرم ف
شرحها أضبد أمْب أبنو يتكوف من أكال: اؼبقدمة أك العرض الذم عرض فيها كل 
                                                           
40

 Rient Segaers. 2000. Evaluasi Teks Sastra. Hlm, 93. 
41

 Luxembrug. Jan Van Bal, Mieke, Westeijin, William G. Pengantar Ilmu Sastra. (Jakarta: PT. 

Gramedia, 1979) 
42

 Burhan Nurgiyantoro. Teori Pengkajian Fiksi. (Yogyakarta: UGM Press, 2003). Hlm, 113.  
 ٖ٘ٔ. النقد األديب. دار الكتاب العريب. لبناف. ص ٜٚٙٔأضبد أمْب.   43
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اؼبعلومات الضركرية للفهم الصحيح للركاية، كاثنيا: اغبوادث اإلبتدائية الٌب ينشأ 
التعقد الذم فيو يستمد الصراع  عنها الصراع، كاثلثا: رحكة النهوض أك النمو أك

كيزداد يف اػبطورة بينما تظل نتيجة مبهمة، كرابعا: نقطة التحوؿ، كفيها وبصل 
جانب من اعبوانب اؼبتعارضة على فوز كتغلب حبيث يتضمن النصر النهائي، 
كخامسا: حركة اؽببوط أك اغباؿ، كسادسا: اػباسبة أك الكارثة، كفيها ينتهي 

 ٗٗالصراع.
يقوؿ أبف التصميم يتكوف من ثبلثة  (Kenny)لى ذلك فإف كينِب كزايدة ع

عناصر، كىي: أكال، البداية الٌب تتضمن على معلومات مهمات تتعلق ِبغبوادث 
حركة  (Conflict)كاثنيا، اؼبتوسطة الٌب يعرضفيها الصراع . (Exposition)التالية 

التهاية الٌب تعرض كاثلثا، . (Climax)كنقطة التحوؿ  (Complication)النهوض 
فيها حوادث كقعت بعد نقطة التحوؿ. فهي على كجو العمـو تتكوف من حركة 

كقد تكوف اػباسبة تتم  ٘ٗمث تليها اػباسبة.، (Denoument)اؽببوط أك حل اؼبسائل 
 أك مل تتم كما قد تكوف سعيدة أك كارثة.

 
 (Penokohan dan Perwatakan)أألشخاص والتشخيص  .7

أ األصلي يف كل الركاية كىو أف الركاية تتناكؿ اغبوادث كنرجع إىل اؼببد
الٌب تقصها كتسوقها يف حبكة ؿبكمة. فلما تناكلت اغبوادث يف أكؿ كىلة 
فكانت ربتاج إىل الناس يفعلوهنا. كالناس الذين يفعلوف اغبوادث يسموف 

 ٙٗاألشخاص.
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  كقد اختلف األشخاص يف الدكر كما اختلفوا يف الطبيعة. من أجل ذلك
كاف ىناؾ شخص ذك دكر مهم يسمى الشخص الرئيسي، كشخص ذك دكر 
غّب مهم يسمى الشخص الثانوم، فالشخص الرئيسي ىو من يظهر يف القصة 
أكثر من غّبه كلو دكر ىاـ يف تطور اغبواديث كتصميمها. كأما الشخص الثانوم 

 فهو من ليس كذلك. فدكره يف القصة ضعيف يؤيد فعلو الشخص الرئيسي.

ا من انحية طبيعة الشخص، فهناؾ شخص طيب يدفع اؼبعركؼ كأم
كيهجم اؼبنكر، كقد وببو القراء كيعجبو التصافهم ِبلقيم اإلنسانية اػبّبة. 
فالشخص الذم يتصف هبذه الطبيعة يسمى البطل أك الشخص الفركراغنيس 

(Protagonis) . كعكسا على ذلك فإف ىناؾ شخص شر يكرىو القراء، يسمى
 .(Antagonis)الذم يعارض القيم اػبّبة ِبلشخص األنتاغونيس  ىذا الشخص

كخبلفا على الشخصْب السابقْب فهناؾ شخص يسمى ِبلشخص 
كىو الذم ىبر الصراعة اغبادثة بْب متعارضْب. كقد . (Tritagonis)الَبيتاغونيس 

كننتقل اآلف من الشخص إىل  ٚٗيبثل شخص حكيم تنعكس عليو اؽببية.
تكلمنا سابقا أف كل شخص من أشخص الركاية ذك طبيعة  التشخيص. ككما قد

 خاصة يتصفها الركائي بطريقة خاصة. فهذه الطريقة تسمى التشخيص.

الركاية قد ازبدت شكلْب متعارضْب من الطريقة: الطريقة اؼبباشرة أك 
 Dramatic)طريقة غّب اؼبباشرة أك التمثيلية  (Discusive Methods)التحليلية 

Methods) اف يف أكىل يصور الركائي أشخصة من اػبارج كوبلل عواطفهم كك
كدكافهم كأفكارىم كاحساس ككثّبا ما يصدر أحكامو عليهم. أما يف الطريقة 
الثانية فيقف على اغبياد كيسمح األشخاصو أف تكشف عن نفسها بواسطة 
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الكبلـ كاغبركة كهبعلهم كيعربكف عن نفوسهم دبا يضعو يف أفواه األشخاص 
 ٛٗرين من تعليقات عليهم كأحكاـ.اآلخ

 (Tema)ادلادة  .1

ظهرت يف عناصر الركاية الفكرة الٌب تؤسس عليها القصة كيصدر عنها 
سّب اغبواديث. ىذا ألف الركائي اليبكن أف يكتب الركاية كىو خايل من فكره أك 
غاية يريد أف يعرضها إىل القراء. لذلك يتضمن كل ركاية على اؼبادة، كما قاؿ 

 أساس عاـ للركاية. ٜٗبرىاف
التكوف ـبفيا كما أهنا ليست مرسومة صراحة. كىي   ٓ٘كقاؿ كينِب

ككوهنا معنا أساسيا للقصة، التكوف ـبفيا ألهنا ستلقيو الركاية إىل القراء. كرغم 
ذلك فإهنا يف جانب آخر ىي اؼبعُب الكلي للقصة. لذلك ستستخفي اؼبادة كراء 

اؼبادة يف الركاية تتصور ضمنيا يف صبيع  كعلى ىذا فإف كجود ٔ٘القصة ِبلطبع.
عناصر الركاية )كلية القصة(. فالشرط األساس الكتشاؼ اؼبادة ىو التحليل 

 الدقيق على عناصر الركاية اؽبامة كتفهيمها كا الكلية.
كلعل أصلح مقايس للمادة ىو تصور اغبياة اإلنسانية كمافيها من 

ز كأخبلؽ كعواطف فبا يظهر من أحداث كما جاءت كصور كاشباح كطباع كغرائ
 ذبارب الناس الٌب تنقل إلينا ذلك كلو أصدؽ العواطف كأظباىا.
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 مفهوم األدب اإلجتماعي . ج
علم األدب اإلجتماعي ىو اعبمع من علم اإلجتماع كعلم األدب. علم 

األدب ىو شيء  ٕ٘اإلجتماع ىو علم عن ربليل ىيكل العمل اإلجتماعي.
ألدب ِبخَباع، كابتداع، كليس اؼبزّيف. جّدد كيتميز ا ٖ٘مكتوب أك مطبوع.

 ٗ٘األديب العامل اعبديد، مواصلة عملية االخَباع يف العامل حٌب ربسينو.
تتكوف على   ”Sosiologi“كلمة علم اإلجتماع أك يف اللغة اإلندكنيسية 

)من  logos)من اللغة االتينية( معناىا شارؾ ككلمة  sociusكلمتْب، يعِب كلمة 
معناىا اغبريف ىو العلم عن  sosiologiاننية( معناىا علم. ككانت كلمة اللغة اليو 

اؼبشاركة. من ىنا، عرفنا تعريف علم اإلجتماع أبنو العلم عن أساس العضوية 
اإلجتماعية. أك بعبارة أخرل كاف علم اإلجتماع ىو التحليل عن تركيب العبلقة 

لم اإلجتماع ىو العلم عن اإلجتماعية اصولة من التعامل اإلجتماعي. لذا، ع
اجملتمع الٌب يقدـ حليقة الناس كعرفها يف اجملتمع بكل أنشطة كعرفو ككذلك يف 
اؼبؤسسات اؼبهمة حٌب يكوف اجملتمع معمورا كانفعا للحياة اإلنسانية، ألف النظاـ 
األساس عن عبلقة الناس متبادال كبسبب العوامل اؼبورطة كالتعامل اإلجتماعي 

 ٘٘التايل.
د نشأ راريخ علم األدب يف كقت طويل. األكؿ، األدب يف نظرة كلق

monodisipliner  يعِب دراسة األدب الٌب تركز على عملية األدب ببل اىتماـ إىل
الذم رباكؿ   interdisiplinerالعناصر اػبارجي. كنشأت فيما بعد، ظهرت نظرة 

  ٙ٘اعي.معرفة العبلقة بْب علم األدب كعلم األخرل مثل األدب اإلجتم
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يف دراسة األدب،ىناؾ بعض الفوائد الٌب  Interdisiplinerِبستخداـ نظرة 
ترجى منها: األكؿ دراسة األدب اليغّرب نفسو من الدراسات البشرية فعليا. 
الثاين، سوؼ تكوف موازنة بْب األعماؿ األدبية مع دراسة األنَبكفولوجيا، علم 

خرل. الثالث، سوؼ يكوف يف اجملتمع اإلجتماع، التاريخ كالعلـو اإلجتماعية األ
 ٚ٘الرأم أنو يبكن العلماء اآلخركف أف يفعل دراسة علم األدب.

علم إلجتماع ىو التحليل  (Crook)ككركؾ  (Waters)عند رأم كاترس 
النظامي عن تركيب السلوؾ اإلجتماعي. كيف ىذا التعريف ىناؾ أربعة عناصر 

، السلوؾ اؼبدركسة ىي اإلجتماعي مهمة الٌب ىي تركيز علم اإلجتماع: األكؿ
ليس الفردم، كمعركضة لآلخرين )ليس لنفسو فحسب( حٌب تكوف ؽبا مغيبة 
لآلخرين، أك ىي مغيبة من السلوؾ اآلخرؽبا العبلقة اؼبتبدلة. كالثاين، السلوؾ 
اإلجتماعية اؼبدركسة ىي الَبكيب، يعِب النمط أك التنظيم اؼبعْب الذم وباكؿ أف 

لسلوؾ اإلجتماعية. كالثالث، الشرح اإلجتماعي التحليلي، يعِب يفهم عناصر ا
الشرح عن سلوؾ الناس مؤسسا على مناىج البحث اؼبعينة ليس على اإلصباع 
اػباص. كاآلخّبف، علم اإلجتماع ىو شيء نطامي يعِب فهم السلوؾ اإلجتماعي 

 ٛ٘كىو ؾباؿ العلم اؼبستقبل.
اإلجتماع ىو العلم عن اجملتمع  يف فاركؽ، علم (Ritzer)كعند رأم ريتزر 

الذم يعتمد على ثبلثة أمبوذج: أكال، مبوذج اغبقائق اإلجتماعي يعِب اؼبؤسسات 
كالنظاـ اإلجتماعي الذم يعد ظاىرا كيقع خارج الفرد. اثنيا، مبوذج تعريف 
اإلجتماعي الذم يَبكز يف طريقة الفرد يف ربديد اغبالة اإلجتماعية كالتأثّبات من 

حديد على الفعل الذم تبعها، كيف ىذا النموذج، كانت اؼبشكلة ذلك الت
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األساسية يف علم اإلجتماع ليست اغبقائق اإلجتماعية. كاثلثا، مبوذج سلوؾ 
 ٜ٘الناس كا اؼبوضوع الظاىر.

 
نستطيع أف نقوؿ أف علم االجتماع ىو اؼبطالعة اؼبوضوعية عن الناس 

فيها. كضع ىذا اجملاؿ كل الظواىر   كاجملتمع الٍب ربتوم على العملية اإلجتماعية
كاؼبوضوع اؼببحوثة ِبلطريقة العلمية، كربتوم على النمط الثقايف كاإلقتصادم 
كاللغوم كاألديب كغّبىا. كمن ىذه العملية نعرؼ كيف تفاعل الفرد مع ؾبتمعو 
ككيف طريقتو فيو كي ينجح يف سلوكو. حٌب يفهم علم االجتماع كاجملاؿ الذم 

اسة سلوؾ الناس كتشكيل الَبكيب االجتماعي كالتوافق يف يهدؼ إىل در 
اإلقتصاد كالسياسة كالثقافة كغّبىا. كما يف علم االجتماع، كاف األدب يعد أنو 

ألنو  ٓٙااكلة لتشكيل عبلقة الناس ِبألسرة كاجملتمع كالسياسة كالدين كغّبىا.
  اجملتمع.فبكن ليكوف بديل الوجو اعبمايل ليعايش كيقـو ِب التعبّب يف

يف  (teeuw)اذبو األدب إىل تعريفو لغة، أصل الكلمة. كعند رأم تيوك 
)اإلقبليزية(  Literatureاللغة الغربية كانت كلمة األدب ؽبا التعريف اؼبتشبو بكلمة 

. Litteratura)فرنسية( ككلها من اللغة البلتينية  Literature)أؼبانية( ك  Literature ك

ك  Litteratura : grammatikaة ىي ترصبة الكلمة اليواننية حقيقة أف ىذه الكلم
grammatika ، الٌب كل منهما بيِب من كلمةLittera  كgramma  معناىا حرؼ

(letter)  . كمن ىنا صارت كلمةLiterature  ؽبا اؼبعُب العاـ يف اللغة الغربية كىو كل
  ٔٙشيء مكتوب يعِب استخداـ اللغة يف شكل مكتوب.

ب دائما قيمة األكؿ اؼبعُب إىل القراء. أحاؿ ىذا اؼبفهـو اعبمايل بلغ األد
إىل: األكؿ، صبالة اغبياة اؼبصورة يف األدب. الثاين، صبالة اللغة اؼبستخدمة لتبليغ 
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تلك اغبياة. لذا، العجب أف األدب يف الزمن القدًن ىو شيئ مهم، كنضرب 
 يعز قبائلهم.مثبل أف العرب قديبا يعظم األشعار تعظيما شديدا ل

 
ككاف علم االجتماع كاألدب ؽبما التشابو يف موضوعهما يعِب الناس 
كاجملتمع. كلكن بينهما اختبلؼ أيضا، يعِب أف يف علم االجتماع كانت اغبقيقة 
االجتماعية ىي الفردية كأف حقيقة األدب ىي الفردية كاالبتكار لكل رأم 

اؼبعركضة بوسيلة الكتابة. يعد الكاتب. األدب ىو صورة حياة الناس كاجملتمع 
األدب ظاىرة اجتماعية ثقافية كإنتاج اجملتمع. كأىم األجزاء يف األدب ىو أف 
بْب الكاتب كألدب نفسو كاجملتمع عبلقة كثيقة. الكاتب ىو من كتب األدب، 
كىو من أعضاء اجملتمع كال يبكن انفصالو من اجملتمع يف صناعة األدب حٌب 

و ىو التمثيل من الوقيعية الٌب حدثت يف ؾبتمعها. كالقراء يكوف ما صوره يف أدب
أيضا من أعضاء اجملتمع بكل األكجو كاػبلفيات االجتماعية كالثقافية كالسياسية 

 كالنفسية اؼبؤثرة يف اختيار القراءة كإعطاء اؼبعُب عما قرأه.
 

ىناؾ بعض األشياء كجب علينا أف نعترب كيف يبلك األدب العبلقة 
 : ِٕٙبجملتمع كؼباذا ينبغي لنا أف نتيجة يف عبلقتو ِبجملتمع، كالشرح كمايليالوثيقة 

كاف األدب ألفو اؼبؤلف كحكاه ااكي كنسخو الناسخ. ككل من ىذه  .ٔ
 الثبلثة ىو من أعضاء اجملتمع.

كاف األدب يعيش يف اجملتمع كيقبض أكجو اغبياة الٍب حدثت يف اجملتمع  .ٕ
 ؼبعْب.حٌب انتفعو اجملتمع يف الوقت ا

كانت كسيلة األدب الشفهي أك الكتايب مستعارة من كفاءة اجملتمع، لذلك  .ٖ
 قد اشتمل األدب على مشكبلت اجملتمع.
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اختبلؼ ِبلعلـو كالدين كالتقليد اآلخر، كاف األدب وبتوم على اعبمالة  .ٗ
 كالتهذيب كعلم اؼبنطق. ككضح أف اجملتمع وبتاج إىل تلك األكجو الثبلتة.

، كاف األدب ىو اغبقيقة بْب الفردية. ككجد اجملتمع نفسو تشبها ِبجملتمع .٘
 اغبقيقي يف األدب.

 

يعد علم اإلجتماع أنو ؾباؿ العلم اعبديد. كىو كالعلم اؼبستقل يعد أنو 
 Madame de Staelظهر يف القرف الثامن عشر كيتسم بكتابة مادامي دم ستيل 

 Swingewoodكد كسويعو  Laurenson:الكرينسوف ٜ:ٜٚٔ)الربوبت كغّبىا، 

 De la literature cinsideree dans ses( ربت اؼبوضوع ٕٚ-ٕ٘:  ٕٜٚٔ

rapports avec les insitutions social  (ٔٛٓٓ كلو كذلك، كاف أكؿ كتاب عن .)
 The Sociology of Art“، ربت اؼبوضوع ٜٓٚٔىذا اجملاؿ طبع أكؿ مرة سنة 

and Literature: a Reader”  ٖٙلتوف ج. ألربوبت كغّبه.الذم صبعها مي 

كتعريف األدب االجتماعي ىو ربليل اؼبكاملة على األدب مع االعتبار 
ِبألكجو االجتماعية. ذكر التعريف اآلخر أنو حركة الفهم يف عرض األكجو 

 ٗٙاالجتماعية اؼبشتملة يف األدب.

اقتدر األدب االجتماعي أف يبحث األدب بوسيلة ثبلثة مناظّب على 
ؿ، منظور النص األديب، كىو أف وبلل الباحث عكس حياة اجملتمع األقل. األك 

كعكسو. كالنصوص يف ىذا اؼبنظور عادة قد يكوف منقطعا كمفصبل كمبينا معنها 
االجتماعي. كالثاين، منظور السّبة الشخصية، كىو أف وبلل الباحث كاتب 

و النصوص. ىذا اؼبنظور يتعلق بتاريخ حياة الكتاب أك اؼبؤلف كخلفيات
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االجتماعي. كالثالث، منظور تقبلي، كىو أف وبلبللباحث عن تقبل اجملتمععلى 
 ٘ٙالنص األديب.

ككاف اؼبوضوع علم االجتماع كعلم الدب ىو اإلنساف يف اجملتمع. 
كيصف أىل علم االجتماع )الّصوصولوجّي( حيات اإلنساف كاجملتمع من خبلؿ 

ربه من خبلؿ العاطفة بوجهة التحليل العلمي كاؼبوضوعي، كأما األديب فهو يع
على الرغم أف علم االجتماع كعلم األدب لديهما بعض  ٙٙنظرة الشخصية.

اإلختبلفات كلكن قد يعطي تفسّبا ؼبعنلى الناس األديب. ذلك كاف أمرا مفهوما، 
ألف علم االجتماع كعلم األدب لديهما موضوع كاحد ىو اإلنساف. الدب ىو 

ال يبكن أف يفصل عن اجملتمع. كىكذا، كلوكاف  التعبّب عن حياة اإلنساف الٍب
 ٚٙعلم االجتماع كعلم األدب نبا شيئاف ـبتلفا كلكن يبكن أف يكوف مكملة.

اؽبدؼ من البحوث األدب االجتماعي ىو اغبصوؿ على صورة كاملة، 
آتمة، كشاملة حوؿ العبلقة اؼبتبادلة بْب األديب، األعماؿ األدبية، كاجملتمع. 

عن العبلقات اؼبتبادلة بْب ىذه العناصر الثبلثة ىي مهمة جدا  الصورة الواضحة
  ٛٙلزايدة الفهم كالتقدير لؤلدب نفسو.

 

 الصراع االجتماعي . د
يف لغتو األصلية  ”Conflict“أف مصطلح الصراع   Websterرأل كيبستّب 

معناه نضاؿ كاغبرب كاالجتهاد يعِب التعارض اؼبادم بْب أطراؼ كثّبة. لكن نشأ 
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ذ اؼبصطلح بدخوؿ "اؼبخالفة الشديدة أك اؼبعارضة على اؼبقتضيات معُب ى
 ٜٙكاألفكار كغّبىا.

الصراع ىو شيء يرتبط يف عبلقة كتعامل كل الناس. ظهر الصراع من 
تعامل بْب الفرد أك الفرقة يف كل عملية االجتماعية كاالقتصادية كالسياسية 

ات. كىذه اؼببلحظات الصراع ىو اؼببلحظة عن اختبلؼ اؼبقضي ٓٚكالثقافية.
اؼبختلفة ىي أحد سبب الصراع حٌب يكوف تقليد الصراع يبدكا دائما يف راريخ 

 الناس إما يف مقياس األفكار كاالجتماع بل يف شكل مهلك يعِب اغبرب.
كاف الصراع ىو أحد كياف اغبياة كتطور الناس الذم لو اػبصائص 

قة االجتماعية كالنظاـ اغبكمية اؼبختلفة. الناس ىبتلف يف اؽبوية اعبنسية كالطب
كالشعب كالقبيلة كالدين كاالعتقاد كالسياسة كالثقافة كىدؼ اغبياة. كيف راريخ 
اإلنساف، كل من ىذه االختبلفات ىي الٍب تسبب إىل الصراع. ماداـ االختبلؼ 

 ٔٚموجودا فبل يبكن انفصاؿ الصراع بو.
 

ؾباؿ،  ٙع يف بتعريف أسباب الصرا  Simon Fisherقاـ سيموف فيشر 
 :ٕٚكىي

 
نظرية عبلقة اجملتمع. شرحت ىذه النظرية أف الصراع حدث بسبب  .ٔ

 االستقطاب الذم كقع عادة يف اجملتمع كظهر بعده الريب كالعداكة.
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نظرية عبلقة مفاكضة اؼببدأ. عدت ىذه النظرية أف سبب الصراع ىو  .ٕ
 أصاهبا اؼبقاماتغّب مناسبة كاختبلؼ اآلراء عن الصراع بْب اعبهات الٍب

 الصراع.
نظرية احتياج العاـ. ىذه النظرية زبوؿ أف الصراع رسخ رسخا عميقا يسببو  .ٖ

االحتياج األساسي للناس إما ماداي أك ذىنيا أك اجتماعيا الذم ال يتم. 
 كاؼبسألة الٍب تظهر عادة ىي األمن اللذايت.

 هتددىا نظرية الذاتية. ىذه النظرية زبوؿ أف الصراع حدث بسبب الذاتية الٍب .ٗ
 الطرؼ اآلخر إما الفرد أك الفرقة.

نظرية سوء التفاىم يف الثقافة. ىذه النظرية زبوؿ أف الصراع حدث بسبب  .٘
 اؼبخالفة يف طريقة االتصاؿ بْب الثقافات اؼبختلفة.

نظرية ربويل الصراع. ىذه النظرية زبوؿ أف الصراع حدث بسبب مشكبلت  .ٙ
مشكبلت اجتماعية كثقافية االختبلفات كاإلجحافات الٍب تؤدم إىل 

 كاستقبللية.
الصراع العملية اػببلفية بْب طرفْب أك أكثر يعتمد بعضها البعض على 
موضوع النزاع، كذلك ِبستخداـ أمباط السلوؾ كالتفاعل الصراعات الٌب تولد 
الصراع االنتاج. الصراع أحد من اسَباذبية الرئيسية ليعمل التغّب. إذا كاف الصراع 

لصلح فيحاكؿ ذلك التغّب ِبإلبداع الصراع. يستخدـ الرئيس عناصرا اليعمل ِب
الذم يؤثر من الصراع ليحرؾ التغّب. كلكن كاف الصراع وبدث بعلمية ألف حاؿ 

 اؼبوضع وبدث ذلك.
ىو الصراع اغبقيقي، يبلك األول على صراعْب،  Lewis Coserينقسم 

إنقبلب اؼبنبع اإلقتصاد أك الصراع اغبقيقي منبعا ملموسا أك بوصف ماّدة، كمثل 
إنقبلب اؼبنطقة. إذاىم قد يبلكوف ذلك إنقبلب بدكف الصراع فيعمل ذلك 

ىو الصراع غّب اغبقيقي، ىذا الصراع مضطّر إبرادة غّب  الثاينالصراع حبسن. 
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اغبقيقي كميل بوصف عقيدة، كمثل الصراع إختبلؼ العقيدة يف الدين كغّبه. 
ف شخص أك اليستأدف. الصراع غّب اغبقيقي كيفية الصراع ىو غاية نفسو كيستأد

لتنقض تشويقا أك يقوم عبلمة من احدة الفرقة. كىذه الكيفية تواجد من 
 ٖٚأشكاؿ الشّر الذم ينزؿ من منبع األخر.

هبمع الصراع من طبقة اغبياة الٍب ذبعل اؼبوضع الصراع فيها. اليقـو 
. كاف الصراع االجتماعي الصراع كحدا، كلكن يرتبط ِبلصراع من كجو اغبياة

بسبب اختبلؼ القبيلة، جنس، درجة أك الصراع االجتماعي آداة، كلكن كاف 
الصراع االجتماعي بسبب طبقة اإلقتصادية، السياسية كاختبلؼ الدين. اؼبثاؿ 

 :ٗٚكالبياف التايل
الصراع الديِب، طواؿ التاريخ اإلنساف حدث الصراع الدين. الصراع 

دث بْب أبناء الدايانت اؼبختلفة أك بْب أتباع الدين. الصراع الديِب يستطيع أف وب
الديِب ىو الصراع بْب أتباع كليس صراعا بْب تعاليم نوع الكتاب اؼبقدس. أما 
أنوع الصرعات الدايانت كثّبة، من أحد ذلك الصراع ىو الصراع أتباع الدين. 

أك تعاليم الدين منبع الصراع يعِب تفسّبات ـبتلفة حوؿ تفسّب الكتاب اؼبقدس 
كاالنقسامات ، (protestan)من قبل الزعماء الدينيْب. مثاؿ من الدين الربكتستانتيو 

 (protestan)كالربكتستانتيو   (katolik)تقسيمها إىل الدين الداينة الكاتوليكية 

 اؼبسيحية. 
 

الصراع االجتماعي، ظاىرة الصراعات االجتماعية بدافع من العوامل. 
لصراع االجتماعي انشئا ألف اجملتمع تتكوف من فرقة االجتماعية األكؿ، كاف ا

الٍب توصف خالفا من غّبىا. كالثاين، أحدث الفقر صراع اإلجتماعيا. هبمع 
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رفيعة، فرقة الوسطية اجملتماع ؾبتمعا كينقسم اجملتماع على ثبلثة فرؽ يعِب فرقة ال
كفرقة السفلية. كتلك فرقة اغبديثة ألف اإلنساف ينتقل إىل أم اؼبكاف. ينتقل 
اإلنساف أداة ليصحح حياتو. كاف الصراع االجتماعي انشئا بْب فرقة توصف 
إختبلفا. كتلك فرؽ االجتماعا تيتفرقوف كيريدكف أف يغلبوا على حياة السياسية، 

 إقتصاد كاجملتمع.
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 الفصل الثالث

 عرض البياانت وحتليلها
 

 حملة عن سرية الذاتية لنجيب حمفوظ . أ
يف حي اعبمالية. من  ٜٔٔٔديسمبّب  ٔٔقبيب ؿبفوظ كلد يف التاريخ 

أحياء القاىرة القديبة جبوار األزىر الشريف كعلى مقربة من مقاـ األماـ اغبسْب 
اسة كمقابرىا كمنطقة كملتصقا حبي الغورية، كغّب بعيد عنو تقع منطقة الدر 

اظبو كامبل قبيب ؿبفوظ ابن عبد العزيز ابن إبراىيم ابن  ٘ٚاؼبوسيقي التجارية.
مستشفى الشرطة حبي العجوزة  ٕٙٓٓأغسطس  ٖٓأضبد ِبشا، كتوىف يف 

 ِبلدقى، اعبيزة.
سنة، ينتقل ؿبفوظ إىل إقليم العباسية، كال يتبلشى  ٕٔؼبا بلغ عمره 

يب ؿبفوظ كل حياتو يف مدينة القاىرة، كبعض من شوقو إىل صبالية. عاش قب
كقتو يف صيف كل عاـ دبدينة اإلسكندرية، كمل يغادر مصر إال مرات قليلة يف 
مؤسبر بيوغو سبلفيا أايـ عبد الناصر كإىل اليمن مرة كاحدة كرحلة عبلجية إىل 

 ٙٚلندف.
بكتاب الشيخ حبّبل مث دبدرسة  ٜ٘ٔٔكقد التحق قبيب ؿبفوظ سنة 

، كالتحق بكلية ٖٜٓٔينية اإلبتدائية، كحصل على شهادة البكالوراي عاـ اغبس
اآلدب جبامعة القاىرة كانتظم بقسم الفلسفة كانتهى من دراستو اعبامعية عاـ 

حبصوؿ على درجة الليسانس يف الفلسفة بتفوؽ دفعو إىل االلتحاؽ ٖٜٗٔ
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ا يقوؿ أقرب دبرحلة اؼباجستّب كاختيارموضوع عن فلسفة اعبماؿ ألهنا كم 
  ٚٚالدراسات الفلسفية ؼبوضوع األدب كالفن.

ككذالك أحب قبيب ؿبفوظ اؼبوسيقى كأقبل على دراستو دبعهد اؼبوسيقى 
العربية، كقد كاف االنطوائية من بْب صفاتو كصاحبو عزكؼ عن االختبلط ِبلناس 

دارة كأكؿ مرة يعملو يف ؾباؿ اإل ٛٚمع تواضع كاقتصاد يف اغبديث كاخَباـ للغّب.
. ٜ٘٘ٔ، فينتقل بعد ذلك إىل كزارة زراعة حٌب سنة ٜٖٜٔجبامعة القاىرة سنة 

كبعد ذلك ينتقل إىل إدارة الفنوف الذم يعمل فيها شٌب األعماؿ اغبضارية. منها  
. كيكتب صبيع الكتب ٜٔٚٔكتابة سيناريو للفلم حٌب أف يتقاعد منو سنة 

 ٜٚ.األدبية بعد اػبركج من عملو يف إدارة الفنوف
مث تزكج ؿبفوظ عطية هللا إبراىيم يف فَبة توقفة عن الكتابة بعد ثورة 

ـ. كأخفى خرب زكاجو من حولو لعشر سنوات متعلبل عن عداـ زكاجو ٕٜ٘ٔ
ِبنشغالو برعاية أمو كأختو األرملة كأطفاؽبا. كمل يعرؼ عن زكاجو إال بعد عشر 

كفاطمة مع زميلة ؽبا سنوات من حدكثو عندما تشاجرت إحدل ابنتيو، أـ كلثـو 
يف اؼبدرسة، فعرؼ الشاعر صبلح جاىْب ِبألمر من كالد الطالبة، كانتشر اػبرب 

 ٓٛبْب اؼبعارؼ.
قبيب ؿبفوظ ىو أكؿ أديب عريب، يناؿ اعبائزة نوبل لؤلدب عاـ  
، كما حدث مع طو حسْب حْب قرأ لو ركاية "بْب القصرين" فأكد أف ٜٛٛٔ

صوؿ على اعبائزة. كمن بعض أعمالو األدبية ىي ؿبفوظ أقدر األدِبء العرب للح
  ٔٛالركاية، كالقصص القصّبة، اؼبقاالت، الركاية كالقصص الٌب أعدت للسينما.
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 ٓٚ( كلدت من السائل ليس أقل من ٜٗٗٔسنة ) ٖٖىو الراحة حٌب 
الركاايت. كىو يبدأ أف أبلف الركاية خبلفية من اغبي القدًن يف القاىرة كالركاية 

ليلي" ك "زقاؽ اؼبدؽ" . قبيب حصل على كثّب من اعبوائز. كىو أكؿ "خاف اػب
 ٕٛ.ٜٛٛٔعريب حائز على جائزة نوبل يف األدب راريخ 

 
 حملة عن رواية "خان اخلليلي" . ب

كبن حبضرة ركاية لواحد من أىم األدِبء يف راريخ األدب العريب،ركاية 
كاؼبشاعر الفطرية يف ذبمع بْب عذاِبت اغبياة كمآسيها، بْب الفلسفة اإلنسانية 

حياة الناس خاف اػبليلي اغبي الشهّب يف كسط القاىرة، بكل ما وبملو اإلسم 
من عبق التاريخ كأصالة اؼباضي كركعة األدب كحبكة الركاية، يف حضرة العم 

 .طيب الذكر حسن السّبة قبيب ؿبفوظ

هتا تبدأ ركاية خاف اػبليلي بواحدة من أعظم اؼبقدمات الفلسفية الٍب قرأ
يف حيايت، يصور فيها العم قبيب حياة أضبد عاكف أفندم كما يدكر يف ذىنو 
من اضطهاد اجملتمع لو، كعدـ معرفتو بذكائو كعلمو. يف ىذا اعبزء أبدع قبيب 
ؿبفوظ يف رسم صورة أغلب من يعتربكف أنفسهم مثقفْب لقراءهتم ؾبموعة من 

اجملتمعي الذين  الكتب كالركاايت، ككصف كصفا صادقا مرضى االضطهاد
يشعركف دائما أف الكوف كلو موجود ليتآمر على سعادهتم كحياهتم كأف اجملتمع 

 .اليستحق كجود أشخاص مثلهم كإمبا ىو لضعفاء اغبيلة عديبي الذكاء

اغبرب ذبعل أضبد ككالديو أف يَبكوا كطنو. مث ينتقل إىل "خاف اػبليلي". 
تمع اؼبختلف دبسكنو السابق كليس كيف تلك مدينة يبدأ أضبد حياة جديدة، اجمل

السهل عليو للتكيف. ضوضاء ذبعلو عدـ االرتياح يف اؼبَبيل اعبديد. كمع ذلك 
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وبب الضوضاء كيوافق فيو. كهبد أضبد حبيبة يف اؼبسكن اعبديد كيف عمره 
أربعْب. يدع أضبد ابة منذ زماف طويل، العبلقتو مع امرأة يؤدم دائما إىل 

ب يبعد عن امرأة، كال يريد الزكاج. كلكن، اؼبرأة الذم يعرفها خيانة. كهبذا سب
األف ـبتلفة. كبدأت بذكر اغبب تنمو مرة أخرل يف قلبو، حٌب يوقن أبف ىذه 
االمرأة الٍب ستصبح رفيقة اغبياة. مث يعرؼ أضبد أف تلك امرأة ربب أخيو 

 .الصغّب. وبزف أضبد مرة أخرل

ة التقص عن أضبد حكاية حبو فقط، كِبإلضافة إىل ذلك كاف ىذه الركاي
بل يقص عن مصر يف عصر اإلستعمار كؾبتمعتو كثقافتو. التقالد كالثقافة مصرم 
ىي قيمة إضافية على ركاية للمؤلف األسطورم قبيب ؿبفوظ. طبع كتاب "خاف 

 ـ.ٜٚٗٔاػبليلي" يف سنة 
 

 حتليل البياانت . ج
 الصراع االجتماعي يف رواية "خان اخلليلي" .0

 

ه الركاية بقصة عن أعزب القدًن اظبو أضبد الذم يبلك سجل تبدأ ىذ
الصدمة إىل حياة الدنيا ك مرأة. ىو يقطع الدراسة ليكسب معيشة سبويل 
اغبياة لعائلتو، ككانت لو مذكرة مؤؼبو ضد حياة العامل كاؼبرأة. جبانب ذلك 

شهد كجود مشاكل يف اغبياة، فإف لديو أيضا مبلحظة سلبية عن اؼبرأة ألهنا ت
بعض األحداث األقل متعة. كل ذلك هبعلو يعتقد أف اؼبرأة ىي السبب يف 
سوء حظ العامل. الحظ التغّبات السيئة بعد انتقالو إىل قرية جديد "خاف 
اػبليلى". كلذلك سيحلل الباحثة عن الصراع االجتماعي كأتثّب ما وبدث يف 

 الركاية، ىي على التحليل كما يلي :
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: "تبا ؽبذا اغبي اؼبخيف" كغلب اػبوؼ كاعبزع، كمل تعد حٌب صرخت اغبناجر "
 ("٘شبة فائدة ترجي من مراجعة األنفس اؼبذعورة. )خاف اػبليلى، ص:

اعتمادا على التصريح السابق، يدؿ على الصراع الٍب يتحّرش من الشعور 
 اػبائف كالتحامل سيئ سيحدث بسبب بداية اغبرب يف مكاف إقامتهم. 

 
و إىل اؼبقاـ القدًن اغببيب، كيبتلئ حسرة كلما ذكر أنو قذؼ بو "كاف قلبو ينازع

إىل حي بلدم عتيق، اال أنو مل ينس ما خامره من شعور اإلرتياح حْب علم أنو 
ابتعد عن جحيم بنذر ِبؽببلؾ اؼببْب، كلعلو أف ينعم الليلة أبكؿ رقاد آمن بعد تلك 

 شديدا. كبْب اغبزف كالتعزل، الليلة الشيطانية الٍب زلزلت أفئدة القاىرة زلزاال
كاألسى كالتأسى، مضى يذرع الطوار يف انتظار تراـ يوصلة اىل ميداف اؼبلكة 

 ("ٙ-٘فريدة. )خاف اػبليلى، ص:

اعتمادا على التصريح السابق، يدؿ على الصراع الٍب يتحّرش من الشعور 
يذكر  اغبزف كالبؤس الٍب عانت منها بسبب أحداث اغبرب الٍب ضربت منطقتهم.

أحياان ذكرايت اؼباضي يف منزؽبم الٍب اعتادات أف تكوف يف سكاكيِب، اؼبنزؿ منذ 
فَبة طويلة يسكنوف. كِبلرجاء يف أف يتمكنوا يوما ما من العودة إىل ىناؾ مرة 
أخرل بعد اغبرب كالصراعات الٍب ربدث يف اؼبنطقة ىناؾ. كلكن قلوهبم يتساءؿ 

ة اغبرب. كىبشى كثّبا إذا كانت الذكرايت كمتحّّب حباؿ الذم وبدث بعد بداي
 السيئة الٍب ستظهر يف العودة إىل سكاكيِب.

 

كمن عجب أنو عد يوما فبن يعنوف حبسن ىندامهم كاانقتهم، كبدا إذ ذاؾ يف "
صورة مقبولة، كلكن اليأس كاغبرص كما اعَباه بعد ذلك من داء التشبو ِبؼبفكرين 

 ("ٚاسو. )خاف اػبليلى، ص:نزع بو عن آية عناية بنفسو أك بلب
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اعتمادا على التصريح السابق، أظهر أف أضبد ذبربة الضغط الداخلي كقد 
نفد صربه. مضطرب قلبو مع الشرط الذم وبدث حولو بسبب كقوع اغبرب يف 
اؼبنطقة عندما. يف ىذا اغباؿ يدؿ على الصراع الٍب يتحّرش من الشعور القلب.  

 ما مسكوف القلق كالكرب.كل الظركؼ تتحوؿ، أضبد يبدك دائ
 

"كقد رآه الرجل من انفذتو أسطحا ِبئية،كنوافذ متداعية، كاسقفا من القماش 
كاألخشاب تظل الطرؽ اؼبتشابكة، كفيما كراء ذلك سبلؤ الفضاء اؼبآذف كالقباب 
كقمم اعبوامع كأسوارىا، تعرض صبيعا صورة من اعبو القاىرة اؼبعزية. ككاف يرل 

رة. فأكربه على نفوره من اغبي اعبديد، كمضى يسرح الطرؼ ذاؾ اؼبنظر ألكؿ م
يف مشاىدة الغربية اؼبَبامية، كىي مشاىد حقيقة أبف تدىش عينيِب مل أتلفا غّب 
الورؽ، كال عهد ؽبما آبايت الطبيعة أك اآلاثر، على انو مل هبد من الوقت 

 ("ٕٔمتسعا.)خاف اػبليلى، ص: 

التوضيح أف الصراع الذم وبدث  اعتمادا على التصريح السابق، يرجي
يف منطقة سكاكيِب كاف كاضحا من زاكية كاحدة يف البيت أضبد اعبديد. نظرا 
للدمار الناجم عن اغبرب الٍب كقعت يف ذلك الوقت. كِب اغبقيقة أف البصراليريد 
أضبد ليتذكره، ألنو كاف مصدكما للغاية كمَبددا يف التامل. أضبد ينقبض جدا إذا 

األحداث، ألنو هبعل أضبد كأسرتو يشعر الذكرايت اؼبريرة الذين تذكر تلك 
اليبكن أف ينسى فيو. كلو أف القلب كالشعور ـبالفة، اضطر للحفاظ علي اؼبنزؿ 

 كبطريق خطا الظركؼ الٍب ظلت ذبربه علي التذكّب ِبألحداث.
شرىا  ككاف لذلك االنقطاع آاثر ِبلغة يف حياتو االجتماعية كالنفسية، مل ينج من"

مدل اغبياة. أما سببو: فهو أف أِبه أحيل على اؼبعاش يف ذلك الوقت. ككاف 
يشارؼ األربعْب. الضاعتو عهدة مصلحية ِبنبالة، كتطاكلو على اققْب 

 ("ٗٔاإلداريْب. )خاف اػبليلى، ص:
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اعتمادا على التصريح السابق، يوضح أف الصراع الذم وبدث ككاف أضبد 
ع اآلمل رغب من أكؿ األمر يف دراسة القانوف. كلكن طالبا ؾبدا طموحا كاس

أجرب على االنقطاع عن الدراسة أصابت آمالو طعنة قتالة دامية، ترنح من ىواؽبا 
كاجتاحتو ثورة عنيفة جنونية حطمت كيانو، فامتؤلت نفسو مرارة ككمدا. ككقر 

ثر. بعد يف أعماقو أنو شهيد مضطهد، كعبقرية مقبورة، كظهية مظلومة للخط العا
 ىذا األحداث، أضبد ربسر على اؼبصائر كيتأّسف دائما.

 
"ىكذا تلوثت عواطفو بتمرد اثئر كسخط خبيث ككربايء حنق، كاعتداد كاذب 
دبواىبة فبا جعل حياتو عذاِب متصبل كشقاء مقيما. مث كجدت ىذه العبقرية 

كلكنها مل اؼبزعومة نفسها مهملة يف الدرجة الثامنة دبحفوظات كزارة األشغاؿ، 
 ("٘ٔتسكن، كمل تستسلم، كمل تيأس. )خاف اػبليلى، ص:

اعتمادا على التصريح السابق، يدؿ على أضبد أف مضت تلتمس السبل 
إىل ربطيم األغبلؿ، كشق الطريق إىل اغبرية كاجملد كالسلطاف، ككابدت التجارب 

يف كتوثبت للمحاكلة تلو ااكلة. أضبد يتخّفي من النفسو الذم ىّش كضع
 بصفة متكرب بسبب ىو يشعر ِبغبياء ألف دراستو كقف يف منتصف الرحلة.

 

كضاع عاـ اثف زادت فيو اؼبكتبة صنفا جديدا من كتب العلم. مث تساءؿ متحّبا: "
 ("ٚٔترل ألم شيئ خلقت مواىبة على كجو التحقيق..؟ )خاف اػبليلى، ص:

ي من النفسو. اعتمادا على التصريح السابق، يدؿ على الصراع االجتماع
العديد من السنوات أضبد تكريس حياتو للعلم كالبحث. كلكن أضبد تنبيو 
األخّبة أنو مل توجد التقدـ لتحقيق توقعاتو. الشك أنو مل يعرؼ نفسو بعد. كلو 
عرؼ نفسو غبفظ كقتا، أحق بو أف وبفظ، من الضياع ىدرا بغّب شبرة. ككاف 

صاخب اعبديد الٍب مناسب ِبلقدرتو أضبد يدرم أبف اختاره خطاء، ىو وبرص ال
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يعِب ينكب كيبحث علم األدب. كأضبد حبماس مرة أخرل كما لو كاف يستنبط  
 كنوز اإلرث اعبديد يف حياتو.

 
" لقد قرأ أركاف األدب األربعة الٍب يعد ما سواىا تبعاؽبا كفركعا منها، فهو أديب 

شر مقالو ! ىل أنبل حبكم ابن خلدكف، كما أدراؾ ما ابن خلدكف ! فكيف مل ين
القـو نشره ألف كاتبة غّب معركؼ؟ أك ألنو مل يستشفع اليهم بشفيع؟ أك تراىم 
عجزكا عن فهمو ؟! كفكر يف أف يذىب إىل اجمللة بنفسو ليقف على حقيقة 
األمر، كلكنو مل يستطيع ألنو خجلو كاف يقف لو ِبؼبرصاد دائما. )خاف اػبليلى، 

 ("ٛٔص:

السابق، يدؿ على الصراع الذم نشأت يشتّق من اعتماد على التصريح 
القصور الذم يصيب أضبد مرارا دائما. ثّقتو حصاد إلياس جهوده عبثا مرة 
أخرل. اغبظ السيئ أضبد أتقن اغبياة، كل أحبلمها ِبلضطراب. حسد، بغضاء، 
ك أمل القلبو قد ازدايد شديدا. قلبها مدفوف يف الغضب كاإلستياء، إذف يشعر 

 كس ليكسب ركعة، سلطاف، كميموف.أضبد ميؤ 
 

ككاف يردد كثّبا: "أف الوظائف الكربل يف مصر كراثية" أك يقوؿ: "إذا أردت "
التفوؽ فب ؾبتمعنا فعليك ِبلقحة، كالكذب كالرايء، كال تنسى نصيبك من الغباء 
كاعبهل" أك يقوؿ ساخرا: ما ىؤالء األدِبء الذين يبثلوف الصحف كاجملبلت؟! أمن 

غبق أف تستعْب على الربكز فيو ِبلسياسة كاغبزبية ! كىل يعجز عن بلوغ األدب ا
ما بلغوا من ؾبد كاذب الكرًن؟! أك يقوؿ ؿبتدا غاضبا: " كهللا لو أردت أف أكوف 

 ("ٜٔعظيما يف مصر ما عجزت، كلكن قاتل هللا الكرامة. )خاف اػبليلى، ص:
عناد يف ىذه "كيف تلك السويعات كاف يقوؿ لنفسو: اال ما جدكم ال

الدنيا ؟ إذا كاف مبوت كالسوائم كننًب فلماذا نفكر كاؼببلئكة؟ ىبُب 
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مؤلت الدنيا مؤلفات كـبَبعات فهل ربَب مِب ديداف القرب أك تلتهمُب  
 ("ٜٔكما التهمت جثٌب رية كسكينة؟!. )خاف اػبليلى، ص:

اعتمادا على التصريح السابق، يدؿ على الصراع الذم وبدث إىل أضبد 
بب التناقض االجتماعي ضد الفكره. ككاف مشاعر الغضب أحرؽ ركحو يس

حٌب إلشعاؿ النار الٍب ربَبؽ. أضبد مل يقبل بسوء اغبط معو اؼبتعاقبة، حياتو 
مزدحم بتعذيب. قلبو سجى يف الكراىية من العامل كالبشرية، كخصوصا إىل بشر 

كالظركؼ اؼبواتية. ىو  عظيم. كاعترب أضبد أف اغبقيقة أف اؽبيبة ىي عناصر األسرة
يظّن أف الدنيا أكاذيب كأِبطيل، كسلم نفسو أىل عزلة عقلية كقلبية مريرة. مءس 
من اغبياة فهرب منها، كلكنو خاؿ كىو يدبر عنها ايئسا عاجزا أنو يزىد فيها 

 متعاليا متكربا.
 

يا، "الكتب هتيئ لئلنساف اغبياة الٌب يهواىا، فتعاىل حبياة الكتب على حياة الدن
كظفر منها ببلسم آلالـ كربايئو، كاستعار ماهبا من قوة، فخاؽبا قوة ذاتية، ككأف 

 ("ٜٔأفكارىا أفكاره كسيطرهتا سيطرتو كخلودىا خلوده. )خاف اػبليلى، ص:
"كىو سباؽ إىل أم رأم ماداـ فيو رضاء لكربايئو كغرركره ككلعسو ِبلظهور، فاؽبج 

يبْب قاؿ مشاؿ، كاف قاؿ أبيض قاؿ أسود، مث ِبؼبعارضة كاللجاج، فإذا قاؿ ؿبدثو 
يندفع يف النقاش بعنف كاحتداد كضيق صدر حٌب ليوشك أف يخذ بتبلبيب 

 ("ٕٓمناظرة. كليس يعِب ىذا حتما أنو غىب، كاغبقيقة أنو كاف عاد الذكاء. )ص:

اعتمادا على التصريح السابق، يدؿ على الصراع أف أضبد قد خدعو عن 
للمجد كىيامو ِبلعبقرية فضل ضبلال بعيدا. كزاد من  حقيقة نفسو طموحو

أسباب تعاستو ما فطر عليو من حساسية مرىفة مضطربة فقلت فيو ركح الصرب 
كاؼبثابرة، كالتأمل كالتفكّب، فصار دماغو كعاء اػبليط من معاريف شٌب بدؿ من 

 أف يكوف رأسا مفكرا.
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ح قبس؟ ؼباذا أصرع دائما "كجعل يتساءؿ يف حزف ِبلغ: ماذا يب؟ ىل حل يف رك 
إذا ال يفصل بيِب كبْب ما أريد سول ذراع؟! كسقط ربت انقاض ااكالت 

 ("ٕٔالفاشلة كاآلماؿ اػبائبة كاألكىاـ الضائعة. )خاف اػبليلى، ص:

اعتمادا على التصريح السابق، يعِب أضبد تواجو الفاشل يف حياتو دائما. 
. ىو ؾبنوف تقريبا ِبلصراع الذم توجد يف قلبو يف الظلم، التشعر ِبؽبدك كالراحة

 التقدير. عندما كاف دائما الطموح من عملو.
كقد كاف اللتذاذة ِبألمل ىذا أثر يف توجيو ميولو السياسية اؼبتقلبة، فماؿ دائما إىل "

اغبزب اؼبغلوب غلى أمره بصرؼ النظر عن مبادئة السياسية. )خاف اػبليلى، ص: 
ٕٕ") 

ح السابق، يدؿ على كيبدك اف اضبد يتمتع دبعاانهتا ، اعتمادا على التصري
كالشعور ِبلغضب تراجع لكنو تعيث يف دعم نفس الطرؼ مع نفس اؼبصّب 
النكراء ، كمن اؼبرجح اف تظهر فشل اغبياة. الشخصية اغبقيقية ألضبد ، علي 
عكس ما تفعلو اآلف بسبب الفشل يف اغبياة. كاف من السعادة كلكن اآلف علي 

عاما ، كاف علي أضبد أف  ٕٓمن ذلك. كلكن يف السن األقل من  العكس
يتحمل العبء األكرب من الصراع. كانطبلقا من ذلك ، فاف اغبياة أضبد مليئو 

 ِبؼبعاانة.
 

"فذكر سكوف السكاكيِب يف مثل ىذه الساعة من اليـو كأتسف من األعماؽ، مث 
اؽبادئ، فاستثار ذكرل تلك لعن الغارات الٍب أجربهتم على ىجر مساكنهم القدًن 

الليلة اعبهنمية الٍب زلزلت القاىرة زلزاال ـبيفا، كمؤلت الذكرل شعوره. )خاف 
 ("ٕٛاػبليلى، ص: 

"اذمل تعرؼ القاىرة قبل، تلك الليلة إال الغارات اإلستكشافية كمل تسمع سول 
 ("ٕٛطلقات اؼبدافع اؼبضادة للطائرات. )خاف اػبليلى، ص: 
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تصريح السابق، يدؿ على الصراع الذم وبدث يف اؼبنطقة اعتمادا على ال
سكاكيِب، القاىرة. كيف ذلك الوقت ، صدـ مواطنو القاىرة ِبالحداث الٍب 
كقعت يف أراضيها بسبب انفجار قنبلة كانت تبدك مركعو كـبيفو للغاية لدم 
العديد من السكاف. السماء مضيئو علي ضوء االنفجار الذم حدث مرارا 

صوتو يصم األذاف ، فبا هبعل صبيع اؼبواطنْب ركض ِبلرعب كيطرح منطقو كتكرارا 
ساكاكيِب ينهار. كمنذ ذلك اغبدث ، ىدد ساكاكيِب كطغى عليو شعور بصدمو 

 عميقة جدا.
 

"كقد كاف لنشأتو األكىل اكرب األثر يف تكييف طبيعتو الشاذة، فخضعت طفولتو 
 ("ٖ٘لصرامة أبيو كتدليل أمو. )خاف اػبليلى، ص:

اعتمادا على التصريح السابق، أضبد ىو طفل ينمو كيتطور يف الشعور 
ِبػبوؼ كالطمانينو. كقالت اهنا خائفو جدا من كالده ، عبا كراء كالدتو الذم  
كاف دائما التدليل لو دبودة كبّبه. اغبملة تعكس حب كالده لو ، يف حْب اف 

يكرب يف ظركؼ مليئو  الدليل علي تساىل يعكس حب كالدهتا كالرضبة. كأخّبا
ِبلتناقضات. ألف ىذا ما هبعل أضبد يعاين من ؾبموعو متنوعة من اؼبعاانة كهبعلو 

 ضعيفا ألنو ىباؼ دائما يف مواجهو فشل اغبياة.
 

"فأقنع نفسو يسوء نية، أبف اؼبرأة اغبقيقة ىي البغى! فهي اؼبراة اغبقيقة كقد جلت 
كرة ادعاء اغبب كالوفاء كالطهر. )خاف عن كجهها قناع الرايء، فلم تعد تشعر بضر 

 ("ٓٗاػبليلى، ص:

اعتمادا على التصريح السابق، ككاف اضبد معتادا على شجب النساء 
كالتحدث عن كل القبح كالنقص يف النساء. شعرت الكراىية العميقة مغطاه 
بسبب التجارب السيئة عن النساء الٍب حلت لو من ام كقت اؼباضي. ككاف 
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ا يف معاعبو ـبتلف شؤكف اغبب الٍب عانت من الفشل. كىي قلبو قاسيا جد
تشعر ِبف اؼبرأه مصدر للمعاانة اإلنسانيو كالبؤس. كلذلك ، فاف صدمو ؽبا علي 

 النساء كتنوم العيش كحدىا حٌب هناية اغبياة.
 

"كأنو منذ أايـ، ينتفض يف اضطراب، كيضطرب يف سركر، كيسر يف حّبة، كيتحّب 
 ("ٗٛخوؼ، كىباؼ يف لذة. )خاف اػبليلى، ص: يف رجاء، كيرجو يف

اعتمادا على التصريح السابق، يدؿ على العامل أف اغبياة صعبو جدا. 
كينبغي أيضا االضطبلع دبختلف ذبارب اغبياة. اغبلو ، اؼباٌف ، اغبامض ، اؼبريرة 
يف حياه مسؤكلياتنا ينبغي أف تكوف مستعدة. كلذلك ، فاننا ملزموف ِبف نكوف 

ن لكل النعم ، كاػبّب ، ككل التنفس الذم قدمو هللا. علي الرغم من أنو شاكري
 جاء يف شكل الفشل أك العكس. ألننا ال نعرؼ مصّب هللا الذم سيقرر.

 

"كىا ىو ذا قلبو ينفض عن صفحتو الضباب البارد القائم ليستقبل شعاعا دافئا 
ات حكمة تدؽ على منعشا. ككاف عقلو من العقوؿ الٍب ترل دائما كراء اؼبصادف

 ("ٕٜاأللباب. )خاف اػبليلى، ص:

اعتمادا على التصريح السابق، اضبد يبدأ يف السقوط مرة أخرل للمرأة. 
أنو يشعر ِبلسعادة الشديدة ، كما لو أف ننسى الفشل اؼبستمر ذباكزه. انمل أف 
اغبظ اعبيد الذم سيكوف االقَباب منو. غّب األفكار السلبية مع األفكار 

ابيو. كل شيء يبدأ من صدفو كحظو للقاء مع النساء. كقد جعلتو متفائبل االهب
 أبف تفكّب اؼبرأة يبكن أف يغّّب مصّب الفقراء خبلؿ ىذه الفَبة.

 

"فهل يوىل األدِبر كؼبا تبدأ اؼبعركة؟! كما كاف يف مثل ىذه اؼبعركة فبن تتملكهم 
 ("ٜٜركح األقداـ كاؼبنافسة. )خاف اػبليلى، ص:
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يف صمتو غارة جنونية تقذؼ القاىرة ِبغبمم فتدؾ مبانيها كتلك بنيها فبل " سبُب 
يبقى منها االخرائب كآاثر كشخصاف حياف ال غّب، ىو كىي ! )خاف اػبليلى، 

 ("ٓٓٔ-ٜٜص:

اعتمادا على التصريح السابق، ككاف أضبد يعتقد أنو خسر اؼبنافسة مع 
لغاية مقارنو مع أف صديقة. صديقو للحصوؿ علي أمرأة. أنو يعترب نفسو سيئة ل

طبيعة أضبد الذم يريد دائما أف يفسد قلبو ، كالرغبة يف كل ما يريد ىو التوصل 
إليها. كإذا مل يتم الرد علي التوقعات ، كما ىو اغباؿ دائما إلياس علي الفور ، 
حٌب اغبجاب نفسو. كبسبب ذلك ، فاف قلبو يعذب ، كمليء ِبعبركح ، كيعاين 

 كالفساد ، كمصّبه يتبعو دائما. أضبد علي الفور إلياس مباشرة. من اؼبشاعر ،
 

"كرث عن أمو تلك اؼبقدرة الٌب تفتح لو القلوب بغّب جهد كال تكلف، ؼبا طبع 
عليو كبلنبا من اعبماؿ كالصفاء كالوفاء كحب العشرة  كاأللفة. كلكن كاأسفاه 

اعبهد اعبهيد، كدفعتو قفزا  أخطأه اإلعتداؿ كالرزانة زاخرة جاؿبو، فاستأدتو غرائزه
 ("ٓٔٔ-ٜٓٔككثبا بغّب رادع. )خاف اػبليلى، ص:

اعتمادا على التصريح السابق، رشدم ىو األخ الصغّب من أضبد. كىو 
شاب كسيم ، كالبشرة العادلة ، شجاع ، كوبب اف شنق. لكنو مل يستطع تسخّب 

حدة مع أصدقائو فوائده لبلستخداـ اعبيد. التايل فاهنا تتاثر بسهولو مرة كا
ككذلك البيئة ايطة هبا. تتاثر اعبمعية ليست جيده. رشدم ىو الشاب الذم  
كاف لو شهوة كبّبة ، كقالت اهنا تسقط بسهولو يف مشاعر رغبة. ألنو يصبح 
شاِب الذم بسهولو إغواء امرأة مع الوعود اغبلوة ليقوؿ لكنها يف كثّب من 

 األحياف كسر كعده من تلقاء نفسها.
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"كما من شك يف أف خاف اػبليلي يغدك ؿبتمبل لطيفا بفضل ىذه األنثى 
كشبيهاهتا. مث كضع راحتية حوؿ قذالة كمن ينول الصبلة كسبتم قائبل : "بسم هللا 

 ("ٕٕٔالرضبن الرحيم، نويت اغبب، كهللا اؼبستعاف". )خاف اػبليلى، ص: 

مل يكن  اعتمادا على التصريح السابق، يدؿ على خطورة اغبب. لكنو
يعلم أف نتيجة ىذا سيؤدم إىل جرح عميق لسعادهتا يف االحَباـ كاغبب. كقاؿ 

 انو ال يعرؼ حقيقة شقيقتها أيضا أحب نفس اؼبرأه معو.
 

"مث ابتسم للقادـ بَبحاب كبوغت أضبد مباغتو عنيفة منكرة كانت أعنف كقعا 
بو مثلجا مطمئن، عليو من انفجار القنابل ليلة الغارة، فزلزلت صدره الذم جاء 

قلقلة جنونية صدعتو كما ينصدع السحاب بشرارة الربؽ القوية اػباطفة. 
 ( [[ٚٗٔ)ص:

اعتمادا على التصريح السابق، كقد يندىش رشدم من خبلؿ كجود 
شقيقها الذم كاف يبحث يف شخص خارج النافذة. أضبد نعرؼ موقف األخو 

يف امرأة مل تكن مألوفة لو، اؼبشبوىة. يشّب إىل أف ابن رشدم يف اغبب كتبحث 
ككذلك اؼبرأة الٍب اؼبعشوؽ. كبلنبا وبب نفس اؼبرأة، كلكن أضبد التظاىر بعدـ 
معرفة كاحَباـ أخيو. أضبد الكبد فعبل دمرت ككاف مندىشا للغاية الكتشاؼ 

 ىذا.
فبل يلو من إال نفسو، أمل يكن لو فيما اكتسب من معرفة حبظو كسوء ظنو  "

ة خاصة، ما وبرز بو نفسو من غوائل األمل ككمضات السعادة بدنياه، كِبؼبرأ
 ("ٜٗٔالكواذب؟ )خاف اػبليلى، ص:

" ترل ؼباذا وبوؿ رشدم دائما بينو كبْب سعادتو كما أحب انساان مثلو قط؟ فهو 
الذم أجربه قبل عشرين عاما على التضحية دبستقبلو ليقف حياتو على تربيتو، كىا 

كبدكس أملو اؼبنشود يقدـ غليظة! )خاف اػبليلى، ص:  ىو اآلف هبُب شبرة سعادتو
ٜٔٗ-ٔ٘ٓ") 
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اعتمادا على التصريح السابق، يدؿ على الصراع الذم وبدث بْب أضبد 
كرشدم. شعر خبيبة أمل مع ما حدث. األمل مات مرة أخرل قلبو ؿبطم 
كمشتت، كحبو يدير جنحت. ىبسر بسرعة مع أخيو كحدىا. ككاف أضبد خائفا 

كاثق من ما تريد أف تقولو إىل نواؿ. غّب معركؼ ألخيو ، كقاؿ أنو جدا كغّب 
راكم الغضب، كأنو متحامل ضد اؼبشرؼ ، كما لو كاف رشدم مضايقة لو 
السبلـ دائما، يف حْب أنو يؤدم التضحية على مستقبلو دائما. ال يبكن إنكار 

ع ذلك ، فإف انو يفقد القدرة التنافسية مع أخيو. ال يبكن يستطيع أف يكره. كم
أضبد لن يكوف قادرا علي كراىية أخيو ىو عليو. أكرب عاطفتو ألخيو رشدم. 

 حٌب ىو ظباح اؼبرأة الٍب أحبها ألخيو ابوب.
"ىل يوجد يف الدنيا انساف مبتلى دبثل عناد حظك العائر !! الناس وبثوف اػبطى 

، كسعيد دبالو، ِبظبى الثغور ما بْب فبتع بصحتو، كىانئ أبسرتو، كراض دبكانتو
فأين أنت من ىؤالء صبيعا؟! ال صحة كال أسرة كال مكانة كال ماؿ! )خاف 

 ("ٓ٘ٔاػبليلى، ص:

اغبياة مأساة كالدنيا مسرح فبل، كمن عجب أف الركاية مفجعة كلكن اؼبمثلْب "
مهرجوف، من عجب أف اؼبغزل ؿبزف ال ألنو ؿبزف يف ذاتو، كلكن ألنو أريد بو اعبد  

ث اؽبزؿ كل اؽبزؿ، كؼبا كنا ال نستطيع يف الغالب أف نضحك من كل اعبد فأحد
اخفاؽ آمالنا فاننا نبكى عليها فتخدعنا الدموع من اغبقيقة، كنتوىم أف الركاية 

 ("ٔ٘ٔمأساة كاغبقيقة أهنا مهزلة كربل! )خاف اػبليلى، ص:

اعتمادا على التصريح السابق، يدؿ على الشعور ِبغبزف كإلياس الذم 
و أضبد دائما ليس ىناؾ توقف. الفشل اؼبستمر لو. تقريبا صبيع الشركات ابتلي ب

الٍب ال ذبلب نتائج جيدة ، التايل حٌب أحداث راثّب سليب علي مشاعرىا. قلبها 
اعتاد علي الشعور ِبف الغضب يغلي ، كىو يكره العامل حقا ، اغبظ السيء 

 أبقاه. ال شيء من عملو ، كحطم كل توقعاتو.
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الرجل إىل زايرة فمضى إليو فرحا سركرا، كتوثقت عرل اؼبودة بينهما.  "مث دعاه
كاكتسب الشاب ثقة الرجل غبد أف قدمو إىل زكجتو ككريبتو، كرفع اغبجاب بينو 

 ("ٖٚٔكبْب اسرتو. )خاف اػبليلى، ص:

اعتمادا على التصريح السابق، كأصبحت ركشدم مالوفو بشكل متزايد 
داقة بْب ركشدم ككماؿ خليل، أصبحت مشدكدة كقريبة من األسرة نواؿ. الص

ركشدم وبصل علي الثناء على مهاراتو ، كاؼبداراة كاالبتهاج من التعبّب يف 
التحدث. عندما ظبع أضبد ىذا ، شعر أضبد ِبالرتباؾ كملزمة الشفوم. كاف 
مندىشا مع اؼبشرؼ ألنو يف غبظو يبكنو اغبصوؿ على استجابو جيدة من قبل 

و اغبصوؿ على الربدم منغم كالشعور ِبلَباجع دكف أشعار ألخيو ، نواؿ. قلبو ى
كلكن إىل جانب ذلك ، ككاف الشعور ركشدم سعيدا جدا. كبسبب ذلك ، بدأ 
وباكؿ تغيّب العادات السيئة. ككاف كل ذلك بسبب اغبب اغبقيقي لنواؿ. 

لبؤس أعرؼ انو سعيد مبارؾ فوؽ ا أصبحت حياهتا أكثر ملونو ، كالركح. أنو ال
 ألخيو كحدىا.

 

"كقاؿ : أجئت تتحدث آخّبا عن الزكاج؟ مرحى.. مرحى.. !، فضحك رشدم 
بسركر كقاؿ : ىي اغبقيقة اي أخي، فهل يسرؾ ذلك؟ كقاؿ أضبد : يسرين طبعا، 
لعلنا سرران بشيء معا ألكؿ مرة !، كيقوؿ أضبد متسائبل : كىل اىتديت إىل بنت 

قاؿ : أجل اي أخي. كريبة جاران الطيب  اغببلؿ؟ فاعتدؿ الشاب يف جلستو ك 
كماؿ خليل أفندم صديقي كصديقك ! كلكنو أضبد الذ بكربايئو كقاؿ هبدكئو : 
كفقك هللا ؼبا فيو سعادتك. كجواب رشدم : شكرا لك اي أخي. )خاف اػبليلى، 

 ("ٔٛٔص: 

اعتمادا على اغبوار السابق، يدؿ على كرأل أضبد قلبها مكتئب جدا. 
اغبب الذم شعر مل يدـك طويبل. كاف ايئسا يف فشلو بعد اف علم السعادة يف 
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أخيو ستتقدـ ؼبرأة ابوبة. كمع ذلك ، ال يريد أضبد حزف قلبو. بدال من ذلك، 
 أضبد يظهر األاثرة من كجهها. حاكؿ أضبد لتغطية ِب اؽبدكء.

 

ا يف "مث غّب ؽبجتو كمن تذكر شيئا جديدا، "على فكرة، ؼباذا ال تفكر أنت أيض
 الزكاج؟ أما كاف ينبغي اف أِبرؾ لك قبل؟ أف تبارؾ يل؟! 

اعتمادا على التصريح السابق، أضبد يشعر ِبغبزف ، كاألسئلو قلبو اؼبوجع 
جدا. مل يكن لدم رشدم أم فكرة أف عشيقها اغبقيقي يف اغبب ىو امرأة يف  
 كاصبي أضبد أيضا كلكن كل شيء مل يكن يف ذبربتو. مع كجو عادم سالت

أخيو حٌب عن حفل زفاؼ. كيبكن أف هبيب أضبد فقط مع بياف أنو كاف مشغوال 
 جدا مع شؤكنو خبلؿ ىذا الوقت لذلك ال يعتقد أف تبحث عن شريك اغبياة.

مث كاف صباح اليـو الرابع مع أايـ العيد. كيف ذاؾ الصباححدث ماجعل أضبد " 
إىل اغبماـ كمادتو،  يذكره على الدكاـ. كقد استيقظ يف منتصف التاسعة كمضى

فوجد رشدم مكبا على اغبوض يسعل سعبل شديدا يضطرب لو جسمو اؽبزيل. 
 ("ٜٜٔ)خاف اػبليلى، ص:

اعتمادا على التصريح السابق، أضبد يسمع صوت أخيو يف اغبماـ 
كالقيء. رشدم ال يتبع نصيحة أضبد. كاف دائما يكسر القواعد كيتجاىل 

فعلو كتناكؿ الطعاـ ببل مباالة. ككاف عبلجو الصحي استمر بفعل ما وبب 
جسدىا اغبصوؿ علي كبيل، لذا مرضو يزداد سوءا كال يتحسن أبدا ككثّبا ما تقيا 

 الدـ. بعد الفحص إىل الطبيب يلتفت رشدم التهاب رئوم.
 

"فما العمل؟! أف صحتو مهددة. صحتو الٍب مل يقدرىا حق قدرىا إال الساعة. فلم 
، كال سبق إىل ظنو أف يذكر أكقات العافية كال نشاط متحسرا متأكىا قبل اليـو

الصحة شيء يزكؿ أك يتغّب. كلكن ما قيمة الصحة إذا فقد عملو؟ كما جد كأىا 
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اذا حيل بينو كبْب الفتاة الٌب شغف هبا حبا؟ فمن اغبكمة اال يربح البيت، كأف 
لى، يتعهد نفسو ِبلعناية كالدكاء دكف أف يطلع أحد على سره. )خاف اػبلي

 ("ٖٕٓص:

اعتمادا على التصريح السابق، يشّب إىل صبلبة قلوب رشدم. كاقَبح 
الطبيب لعبلج االدارية مع اؼبستشفى ، لكنو رفض. مل يرد أف يعرؼ أحد مرضو 
مل تكن تريد لعائلتها أف تقلقو ال يريد أف ىبسر عملو كأكثر ما ىبافو ىو فقداف 

اـ كيبقيو سرا. كلكن أضبد يعرؼ عشيقهو كلذلك ، اختارت لعبلج نفسو ِبنتظ
ذلك ، مث قاؿ يل عن صبيع يرثيو مرضو. كلكنو مل ىبرب عن أراده الطبيب أبنو أمر 
ِبلدخوؿ إىل اؼبستشفى ، ألنو إذا عرؼ أضبد ، أخذتو على الفور إىل اؼبستشفى 

 مباشرة.
 

  كأصغى الكهل إليو يف صمت كذىوؿ كحزف عميق. كزايلتو اغبالة اؼبضطربة الٌب"
كانت تعتور مشاعرة كبو أخيو فتسبغ عليها ألواان متضادة من اؼبيل كالنفور، فلم 
، كدرت حناية لو حبا خالصا كأشفاقا  يعد يشعر كبوه بغّب شعور كاحدا اليقاـك

 ("ٕ٘ٓشديدا كحزان مربحا. )خاف اػبليلى، ص:

اعتمادا على التصريح السابق، أضبد ال يتحمل حالتها ساءت. 
يف االلبفاض. وبدؽ رشدم بْب اغبزف آكم كاؼبودة العظيمة. كاستمرت صحتو 

يريد الشفاء السريع من مرض رشدم على الرغم من أف رشدم مل هبعل قلبو 
ؿبطما بسبب أمرأةه لكن أضبد نسي كأزالو من ذاكرتو أىم شيء يف الوقت 

 الراىن ىو مشاكل صحية شقيقو الذم مل يتحسن.
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هلك، كتركك حرا خطأ كبّب، كلو كاف "أنت زبدع نفسك، كتقسو عليها جب
الدكتور يعلم دبا فطرت عليو من استهتار غبتم عليك أف تنتقل اىل الصحة غداة 

 ("ٕٕٔالكشف عليك. )خاف اػبليلى، ص:

كزادت حاؿ رشدم سوءآ، فاشتد ىزالو كشحوبة، لكنو أب مستهَبا سادرا كأف "
 ("ٕٛٔاألمر ال يعنيو. )خاف اػبليلى، ص:

ى التصريح السابق، انظر األخ التوبيخ اضبد. ركندم عنيد اعتمادا عل
جدا مع نظّبه. انو علي استعداد لكسر قواعد الطبيب من أجل اؼبتعة اػباصة هبا 
دكف النظر إىل صحتو أك ؽبا. زار صديقو كلعب القمار مره أخرل ، كالتدخْب ، 

، اضبد  كالشرب ، كغّبىا من االعماؿ ارمة. ركسدم يتجاىل نصيحو اضبد
تصرؼ مثل ذلك ألهنا مولعة جدا شقيقتو. مث ركندم الكبلـ كالبكاء بسبب 
الوعي اضبد لنفسو ىو عظيم جدا ، اهنا ؾبرد لو الذم ىو دائما كسر كبعناد 

 يغذيها الفساد من حواء.
 

كقاؿ رشدم: "أتبعتك كثّبا اي أخي، معذرة. ال ذبد على لعصياين نصيحك. " 
ليـو صحٍب، كإين لن أخالف لك نصيحة. كاذا من هللا أعدؾ أبىن سأرعى منذ ا

 ("ٖٕٙعلى ِبلشفاء فلن أستهْب يوما حبيايت. )خاف اػبليلى، ص:

اعتمادا على التصريح السابق، رشدم أدرؾ سلوكو خبلؿ ىذه الفَبة 
ليست جيدة. لقد ذباىل دائما نصيحة أضبد بينما ىو لصاٌف نفسها. أنو آسف 

سَبدادىا يف كقت الحق سوؼ نستمع إىل صبيع النصائح جدا كأنو كعود إذا مت ا
 الٍب قدمت أخيو.

 

"اآلف أدركت كال شك الباعث الذم دعاان اىل ـباطبتك[يف ىذا الشأف، كال  
شك أنك تقدرين راٌن حق قدره، فاان ابوؾ كأخاؼ عليك أكثر فبا زبافْب على 
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يض العزيز، كال عليك نفسك. ؽبذا أقوؿ لك أنو الهبوز بعدا اليـو أف تعودل اؼبر 
 ("ٖٕٗمن ىذا كلن يلومك عليو انساف عاقل منصف. )خاف اػبليلى، ص:

اعتمادا على التصريح السابق، كمنعت نواؿ كالدىا من زايرة رشدم،  
ألف اؼبرض الذم يعاين منو رشدم خطّب للغاية ، كمل يكن كالداه يريداف التلوث 

ن مع القلب الثقيل نواؿ هبب طاعة بنواؿ. نواؿ تريد بشدة أف تزكر ىناؾ ، كلك
 كالديو كلمو من أجل اػبّب نفسها.

 

"ككاف يوما فظيعا مركعا، سارت قافلتو يف ىوؿ من األمل كالعذاب كالشجن. كاف 
أضبد ليذكره ساعة ساعة ألف ذكرايتو السود حفرت يف فؤاده كما حفرت يف 

 ("ٕٛ٘فؤادم الوالدين البائسْب. )خاف اػبليلى،  ص: 

ادا على التصريح السابق، الف رشدم دائما ينتهك القياـ كيَبؾ من اعتم
الطبيب أك عائلتو ، كمرضو حصلت علي اسوا كال يبكن اف تلتئم. أنو وبتفظ 
ِبألشياء اظورة بسبب رغبتو رشدم مريض خطّب ، حٌب أنو تويف أخّبا مع 

رت أسرتو النفس األخّب يف غرفو منزلو. ترؾ أكلئك الذين يفضلونو. كقد دم
 بسبب كفاة رشدم.

كالتعرض االقتباس ؼبا سبق،  فإنو يبكن استنتاج أف الصراع االجتماعي 
الذم وبدث يف الركاية ييت من العوامل اػبارجية كالداخلية. األحداث الٍب 
شهدهتا ذبربة العملية كاؼبراحل، اؼبشكلة ىي إصرارا أيضا. كمن ىذا الصراع، 

 صادقة كالصامدة.كالشخصية الرئيسية تعلم ال
 

 اآلاثر الصراع االجتماعي يف رواية خان اخلليلى .7
اآلاثر الذم وبدث يف ركاية خاف اػبليلى على التوضيحات ؼبا سبق، 

 كخلص الباحثة ىي كما يلي :
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التناقضات بْب األخوين ألنو ِبلنسبة للمرأة كاحدة الذين وببوف. رشدم  . أ
لسريعة، كلذلك أخيو ىو الشخص الذم ال وبب االستسبلـ كالعاطفة ا

أضبد عاكف أفندم ترؾ اؼبرأة الٍب وببها كىو راض، كألف أضبد كاف عزيزا 
 جدا على أخيو أيضا.

أما اػبصومة بْب عائلتهما بسبب اختبلؿ اجملتمع كىو اصابة رشدم يف   . ب
حاؿ ـبطرة، ال تسمح لبنتها أف يزرع إىل البيتو، كلكن بعده عائلتهما 

 رشدم ِبآلسف.ربقيق السبلـ ألف تشعر 
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 الفصل الرابع 

 اخلامتة
 

 نتائج البحث . أ
بعوف هللا تعاىل كتوفيقو استطاعت الباحثة أف تتم البحث عن ركاية خاف 
اػبليل لنجيب ؿبفوظ بدراسة األدب اإلجتماعي، كيف ىذه اؼبناسبة تستخلص 

 الباحثة فبا سبق عرضو فيما يلي:
ْب األخوين بسبب إف الصراع يف ركاية خاف اػبليلي يعِب نزاع ب -ٔ

الركمانسية. أضبد كرشدم أحب اؼبرأة ذاهتا. كلكن شقيقو يفضل اػبضوع 
ألخيو، ألنو يرل أختو ىو النساء أحق. كال يبكن إنكارىا، ككذلك 

 كاؼبودة أضبد كبّبة جدا ألختها، لذلك دعوان مشاعرىا.
اآلاثر االجتماعية الٍب ربدث يف الركاية ىي عن الصراع الرئيسي يف  -ٕ

ركاية الٍب ظهرت فعبل على صدؽ الشباب ضد فتاتو اؼبفضلة الذم ال
تبْب أف يكوف ؿببوِب من قبل أخيو. كمع ذلك ، بعد التقدـ يف 
االستعداد، كليس علي التفكّب يتحوؿ أخيو عانت من مرض خطّب 
لذلك أجربتو على التعامل مع اجملالس اػباصة. كيف خاف اػبليلي أيضا ، 

كاغلقوا األحزاف حٌب قرر ىو كأسرتو ترؾ اؼبكاف عاش الشباب السعادة 
 كدفن الذكرايت الٍب يتقاظبوهنا.
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 اإلقرتاحات  . ب
كأخّبا يشكر الباحثة إىل هللا على أنواع نعمو حٌب أستطيع أف يصنف 
ىذا البحث، كيرجو هللا ىذا البحث انفع للقراء األعزاء كؼبن يريد التقدـ لنفسو 

 اجيا إىل النقد إذا كجد يف ىذا البحث األخطاء. كؾبتمعو. كال يزاؿ الباحث مَب 
اللهم إين أعوذبك من شر اعبن كاإلنس كنبزات الشياطْب. كهللا أعلم ِب 

 الصواب.
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