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 ستهاللا

 

ْنَساَن َلف ْي ُخْسر ِۙ } {1َواْلَعْصر ِۙ } ُلوا الصٰ ل  2ا نَّ ااْل  ٰحت  َوتَ َواَصْوا  { ا الَّ الَّذ ْيَن ٰاَمنُ ْوا َوَعم 
حلَْق    لصَّْْب  }ِب   {  3َوتَ َواَصْوا ِب 

 ( 3-1)العصر: 
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 إهداء
 : إىلهذا البحث  اءدهإ

موعايل وأمي سيدة مفارحة، رب  اغفرهلما وارمحهما كما ربياين صغريا والدي احملرتمني أيب 
 وحفظهما حتت رمحتك. 

 أخي أمحد الطيف الشيف هللا، رب أسعده هللا يف سالمة الدين والدنيا واألخرة.  
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 توطئة 
 كلمة الشكر والتقدير 

 
سالم دينا منقذا وجعل ل اإلالذي جع   ىلاوشكرا هلل تع  احلمد هلل رب العاملني، محدا 

ختيارا بني األداين يف يوم القيامة من اهللكة واخلسران. والصالة والسالم على سيدان  ادينا 
وموالان حممد أحسن الناس قوال وفعال وعلى أله وصحبه ومن تبعه يف اهلدى واقتدى أخالقا  

 جزيال. أما بعد.
البحث ميلك كث النقد   من اخلطاء. ألجل ذلك، أمتىن  ريأدرك هذا  أن أكسبت 

 :إىلأقول شكرا كثريا املناسبة،  ههذاواملشورة والتوجية من خمتلف الفريق. يف 
الدكتور احلاج عبد احلفضيلة   .1 إبراهم رساالْبوفيسور  ، مدير جامعة موالان مالك 

 اإلسالمية احلكومية ماالنج.
 اإلنسانية.ري، عميدة كلية علوم فضيلة األستاذة الدكتورة شافية املاجست .2
 ليمي املاجستري، رئيس شعبة اللغة العربية وأدهبا. حاألستاذ فضيلة  .3
، الذي أشرفين يف هذا البحث اديناات املاجستريكولداان ور الدكتور  األستاذ    فضيلة .4

 اجلامعي، جزاه هللا خريا أحسن اخلزاء. 
وعة يف لعلوم واملعارف املتنالفضالء الذي قد علموين ا  األساتيذ واألستاذات   مجيع .5

  شعبة اللغة العربية وأدهبا. 
الولدي احملبوبني موعايل وسيدة مفارحة، تبارك هللا عليهما وغفر هلما وأطال عمرمها  .6

 يف صحة وعافية آمني.
مرافقة أايمي أثناء العمل البحث مع   اليتال  (wisma Arafah)أصدقائي يف املأوى   .7

 الينام واقصص.
العائلة يف   .8 االالفراهيدي، األكل  الطالب اإلسالمية  رايون  يويب، حركة  ندونيسية 

 فرجواغان ابن عاقل، هم الذين يالزماين يف عملية تعلمي. 



 ح
 

إبراهم   .9 مالك  موالان  جامعة  وأدهبا يف  العربية  اللغة  قسم  يف  اإلسالمية  أصدقائي 
 احلكومية ماالنج. 

أن يشملنا بتوفيقة ويطول م هللا أبحسن اجلزاء، وأسأل هللا ، جزاهالكلمة مين آخر
رك فيه ويدخلنا مجيعهم يف الدار النعيم، وأرجو الباحثة من القرئني إلصالح يف  عمران وِب

 هذا البحث اجلامعي من األخطاء والنقائص.  
 
 
 

 2020مايو  10ماالنج، 
 ة الباحث

 
 

 أليفة اهلداية  
 16310068رقم القيد: 
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 مستخلص البحث 
على أساس ثري  العلي أمحد ِبكالفارس اجلميل"  "لسياسي يف رواية  اع االصر   . 2020أليفة اهلداية،  

. البحث اجلامعي. قسم اللغة العربية وأدهبا. كلية العلوم نظرية موريس دوفريجري
 اإلنسانية. جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. 

 اديناات املاجستري : الدكتور ولداان ورك       املشرف
 موريس دوفريجري ،  الفارس اجلميل،  صراع سياسي، رواية  :    مات املفتاحيةكلال

لعلي   "الفارس اجلميل"رواية    يفالصراع السياسي    وصف متثل  إىل يهدف من هذا البحث  
( شكل 1. يركز هذا البحث ثالثة جوانب، وهي: ) موريس دوفريجرعلى أساس نظرية    أمحد ِبكاثري

؛ موريس دوفريجر  على أساس نظرية  لعلي أمحد ِبكاثري   " فارس اجلميللا"رواية    الصراع السياسي يف 
 لعلي أمحد ِبكاثري  " الفارس اجلميل"رواية    الصراع السياسي يف   ظهور   إىل العوامل اليت تسبب  (  2)

 على شخصي واألسرة واجملتمع ( أتثري ظهور الصراع السياسي  3؛ )موريس دوفريجر  على أساس نظرية
 . وفريجرموريس د  على أساس نظرية  لعلي أمحد ِبكاثري   " ميلالفارس اجل"رواية    يف

 هي  أما مصادر البياانت هذا البحث .  املنهج الكيفي والوصفي  و نوع منهج هذا البحث ه
 92يف مصر، إبمجال    1993رواية الفارس اجلميل لعلي أمحد ِبكاثري اليت نشرهتا مكتبة مصر عام  

طريقة تصديق .  والكتابةة والرتمجة  أ طريقة القر هي  الباحثة    ا اليت استخدمتهمجع البياانت    صفحة. طريقة
البياانت عند   البياانت تتكون من زايدة املثابرة والتثليث واملناقشة مع اخلْباء واألقران. وطريقة حتليل
 ميلز وهوبرمان، هي حتفيض البياانت، وعرض البياانت، واستنتاج اإلجناز أو التحقق. 

ة الفريس اجلميل يعين سياسي يف رواي( شكل الصراع ال1جدت: )ونتيجة البحث تدل على و 
( العوامل اليت تسبب ظهور الصراع السياسي يف رواية الفريس 2أسلحة املعركة واسرتاجتية السياسية؛ )

( أتثري الصراع السياسي يف رواية الفريس 3؛ )ألسباب اجلماعيةاو   شخصيةسباب الاألاجلميل يعين  
ية على شخصي يعين عبد امللك زاد القوات؛  أتثري اإلجاب( 1) ابية يعين: ثري اإلج: )أ( أتاجلميل يعين

أتثري اإلجابية على اجملتمع (  3عالقة مصعب وزوجته تقرتب؛ ) ( أتثري اإلجابية على األسرة يعين  2)
( أتثري السلبية على 1: )يعين يعين منتدى للنقاش، ظهور تضامن بني اجلماعات؛ )ب( أتثري السلبية

( أتثري السلبية على األسرة 2، ظهور البخيل، ومات املختار؛ ) خصي يعين تغريت شخصية مصعبش
( أتثري السلبية على اجملتمع يعين مات 3يعين صراع على السلطة بني اإلخوة وتويف والد سكينة؛ ) 

اإلعال وسائل  استخدام  إساءة  خيانة،  وقعت  املتضررة،  اجملموعات، م،  واملمتلكات  بني  الصدع 
  امات اإلسالمية. االنقسو 
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ABSTRACT 

 

Hidayatin, Alifatul. 2020. Political Conflict in Ali Ahmad Al-Bakatsir’s “Al-

Faris Al-Jamil” Based on Maurice Duverger’s. Thesis. Arabic 

Language and Literature Departement, Faculty of Humanities, State 

Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang.  

Advisor : Dr. Wildana Wargadinata, Lc. M.Ag. 

Keywords : Al-faris al-Jamil, Maurice Duverger, novel, political conflict.  

 

This research aims to describe the form of Political Conflict in Ali Ahmad Al-Bakatsir’s 

“Al-Faris Al-Jamil” Based on Maurice Duverger’s Perspective of Sociologica Analysis of 

Literature. This research focuses on three aspects, namely: (1) The forms of political conflict on al-

Faris al-Jamil’s novel by Ali Ahmad Baktsir based on Maurice Duverger’s perspective; (2) The 

cause of political conflict on al-Faris al-Jamil’s novel by Ali Ahmad Baktsir based on Maurice 

Duverger’s perspective; (3) The impact of political conflict on individuals, families and 

communities the al-Faris al-Jamil’s novel by Ali Ahmad Baktsir based on Maurice Duverger’s 

perspective.  

This research is a descriptive qualitative research. The data source in this study is the novel 

al-Faris al-Jamil by Ali Ahmad Bakatsir published by Maktabah Mishri in 1993 in Edypt, totaling 

92 pages. Data collection techniques used are reading, translating and writing mode. Data Validation 

techniques used in this study are by increasing perseverance, triangulation, discussion with experts 

and peers. The collected data was analyzed by researcher using descriptive analysis with model 

analysis of data by Miles and Huberman, namely data reduction, data display, and data verification 

or conclution drawing. 

The results of this study indicate that there are: (1) The form of political conflict on al-Faris 

al-Jamil’s novel is weapons of political conflict and political conflict strategies; (2) The cause of 

political conflict on al-Faris al-Jamil’s novel namely individual cause and collective cause; (3) The 

impact of political conflict on individuals, families and communities the al-Faris al-Jamil’s novel is 

as follows: (a) positive impact of polical conflict in the form of: (1) the positive impact on 

individuals, Abdul Malik increased troops of war; (2) the positive impact on the family, Mus'ab and 

his wife's relationship is getting closer; (3) the positive impact on society, the emergence of 

discussion forums and the arising of solidarity between groups; (b) the negative impact of political 

conflicts in the form of; (1) the negative impact on individuals, Mukhtar died, the appearance of 

Abdullah's miser, Mus'ab's personality changed; (2) the negative impact on families, power struggles 

between siblings, Sukainah's father died; (3) the negative impact on society, many people have been 

killed and property destroyed, betrayal between groups, misuse of information media, rifts between 

community relations, and divisions among Muslims. 
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ABSTRAK 

Hidayatin, Alifatul. 2020. Pergolakan Politik Pada Novel “Al-Faris Al-Jamil” 

Karya Ali Ahmad Al-Bakatsir Berdasarkan Perspektif Maurice 

Duverger. Skripsi. Jurusan Bahasa dan Sastra Arab, Fakultas 

Humaniora, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 

Malang.  

Pembimbing : Dr. Wildana Wargadinata, Lc. M.Ag. 

Kata kunci : Al-faris al-Jamil, konflik politik, Maurice Duverger, novel.  

 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan konflik politik dalam novel al-Faris al-

Jamil karya Ali Ahmad Baktsir kajian sosiologi sastra berdasrkan perspektif Maurice Duverger. 

Penelitian ini memfokuskan pembahasan pada tiga aspek yakni: (1) Bentuk-bentuk konflik politik 

dalam novel al-Faris al-Jamil karya Ali Ahmad Baktsir berdasrkan perspektif Maurice Duverger; 

(2) penyebab terjadinya konflik politik dalam novel al-Faris al-Jamil karya Ali Ahmad Baktsir 

berdasrkan perspektif Maurice Duverger; (3) dampak konflik politik terhadap individu, keluarga dan 

masyarakat dalam novel al-Faris al-Jamil karya Ali Ahmad Baktsir berdasarkan perspektif Maurice 

Duverger.  

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data dalam penelitian 

ini adalah novel al-Faris al-Jamil karya Ali Ahmad Bakatsir yang diterbitkan oleh Maktabah Mishri 

pada tahun 1993 di Mesir berjumlah 92 halaman. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 

menggunakan teknik baca, teknik terjemah dan teknik catat. Teknik validasi data yang digunakan 

dalam penelitian ini yakni dengan meningkatkan ketekukan, triangulasi data, dan diskusi dengan 

para ahli. Data-data yang terkumpul dianalisis oleh peneliti menggunakan analisis deskriptif dengan 

model analisis data menurut Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan. 

Adapun hasil dari penelitian ini yakni: (1) bentuk konflik politik dalam novel al-Faris al-

Jamil berupa senjata-senjata pertempuran dan strategi politik; (2) penyebab konflik politik dalam 

novel al-Faris al-Jamil berupa sebab individual dan sebab kolektif; (3) dampak konflik politik dalam 

novel al-Faris al-Jamil adalah sebagai berikut: (a) dampak positif konflik politik berupa; (1) dampak 

positif terhadap individu,  Abdul Malik bertambah pasukan perang; (2) dampak positif terhadap 

keluarga, hubungan Mus’ab dan istrinya semakin erat; (3) dampak positif terhadap masyarakat, 

timbulnya forum diskusi dan timbulnya solidaritas antar kelompok; (b) dampak negatif konflik 

politik berupa; (1) dampak negatif terhadap individu, Mukhtar meninggal, timbulnya sifat kikir 

Abdullah, kepribadian Mus’ab berubah; (2) dampak negatif terhadap keluarga, perebutan kekuasaan 

antar saudara, ayah Sukainah meninggal; (3) dampak negatif terhadap masyarakat, banyak 

masyarakat yang gugur dan harta benda hancur, terjadi penghianatan antar kelompok, 

penyalahgunaan media informasi, keretakan hubungan antar masyakarat, dan perpecahan belah 

kaum muslimin.



 ل
 

 خمتوايت البحث

 أ ............................................................ صفحة الغالف  
 ب  ............................................................ تقرير الباحثة  

 ج .................................................................. تصريح  
 د ......................................................... تقرير جلنة املناقشة 

 ه ................................................................. استهالل  
 و .................................................................... إهداء 
 ز .................................................................... توطئة  

 ط ........................................................ مستخلص البحث  
 ل ..........................................................  حمتوايت البحث

 س ............................................................   قائمة اجلداول
 1 ................................................ الباب األول: اإلطار العام 

 1 .......................................... املقدمة البحث      -أ
 3 ........................................... أسئلة البحث   -ب 
 4 ......................................... أهداف البحث    -ج
 4 ............................................ البحث  ئد فوا   -د
 6 ............................................ حدود البحث   -ه
 6 ........................................ السابقة   الدراسات    -و
 12......................................... منهجية البحث    -ز

 12......................................... نوع البحث    -1
 13..................................... مصادر البياانت    -2
 14.................................. طريقة مجع البياانت    -3
 16............................... اانت طريقة تصديق البي  -4



 م
 

 21................................. طريقة حتليل البياانت   -5
 23 ............................................ الباب الثاين: اإلطار النظري 

 23....................................  االجتماعيعلم األدب  -أ
 26......................................... صراع السياسي ال -ب 
 30.................................. أشكال الصراع السياسي   -ج

 30...................................... املعركة أسلحة  -1
 30............................. داء اجلسدي  تعاال    -أ

 32.................................. ثروة )املهنة(    -ب 
 33................................. عدد واملنظمة    -ج
 33................................ وسائل اإلعالم     -د

 34................................. ة السياسيةاالسرتاجتي -2
 34.................... ية ة السياساالسرتاجتياالنتشار     -أ

 34.................... ادى  صراع مفتوح ونضال ه  -ب 
 35.............................  كتلتنية  االسرتاجتي   -ج
 35........................................ متويه      -د

 35.............................. عوامل ظهور الصراع السياسي  -د
 36................................... ية شخصسباب الاأل -1
 36.................................... سباب اجلماعية  األ -2

 37 .......................................... الباب الثالث: حتليل واملناقشة 
يف رواية الفارس اجلميل لعلي أمحد ِبكاثري  ل الصراع السياسي  شك      -أ

 37.........................جري على أساس نظرية موريس دوفري 
تسبب    عواملال  -ب  السياسي  إىلاليت  الصراع  الفارس    ظهور  رواية  يف 

 73  على أساس نظرية موريس دوفريجرياجلميل لعلي أمحد ِبكاثري  



 ن
 

ة  على شخصي واألسرة واجملتمع يف رواي    ظهور الصراع السياسيريثأت  -ج
ِبكاثري   أمحد  لعلي  اجلميل  موريس  الفارس  نظرية  أساس  على 

 79...............................................   دوفريجري
 91 .................................................. ختتام  الباب الرابع: اال

 91.................................................. اخلالصة   -أ
 92............................................. االقرتاحات   -ب 

 94 ................................................. قائمة املصادر واملراجع  
 94............................................. املراجع العربية   -أ

 95......................................... املراجع األجنبية   -ب 
 98 .............................................................   سرية ذاتية

  



 س
 

 قائمة اجلداول
 

 8 ............... واالختالفات بني البحث والدراسة السابقة   املساوايت . 1جدول 
 38......................................... . شكل الصراع السياسي 2جدول 
 73.................... ظهور الصراع السياسي   إىلتسبب . العوامل اليت 3جدول 
 80.......................................... . أتثري الصراع السياسي  4جدول 



 

1 
 

 الباب األول 
 العاماإلطار 
 

 مقدمة البحث  -أ
، حىت يف بعض األحيان  الصراع هو شيء ال ميكن فصله عن احلياة البشرية

يف   للتدفق  حمدًدا  يكون  أن  الصراعميكن  ج  نطاقله    احلياة.  يف  واسع  العلوم  دا. 
له  . الصراع ليس  ة شائعة جًدا يف أي مكان وزمان، يعد الصراع مشكل ةاالجتماعي

اجملتمع )سيهندي،    العالقات   ولكن الصراع يقوي  جمتمع منفتح ومتعدددائًما، يف  سلبًيا  
، ص.  2005(. من انحية أخرى قال انروكو وسوينتو )124-123، ص.  2016

 .  اليت تنطوي على اجملتمعات املتصارعةة اعيجتماال هو العملية  ( إن الصراع68
(.  123، ص. 2007األدب هو الصراع )نوجراينتورو،   واحدة من أظهر يف

، 2000)سايوطي،    القصة  ارئ أن يشارك عاطفيا يف ما حدث عقدةلقتورط ا  ألن
ملوارد  جمموعة أخرى يف عملية القتال على ا  إىل  جمموعةً   الصراع  تضارب   (.42ص.  

ة والثقافية والسياسية )الوانج،  االجتماعياالقتصادية و   ة، مثل الصراعات عنياالجتماع
 (. 53 .، ص1994

السياسي   بني  مشكلةهو  الصراع  أو    حتدث  تنظيمية  أو جمموعة  شخصني 
حكومية   )ويراوان،  ل  مجاعةمؤسسات  ومقاصدهم  أهدافهم  ص 2013تحقيق   ،  .

ما تبدأ من اخلالفات   والكن،  ادائمً   حتتوي على الصراع واملنافسةال    السياسة  (.67
لدولة أو  ِب  يتعلق( كما  124.  ، ص 2002 األحداث السياسية )هداية،  اليت تنشأ يف

 (. 19 .، ص2001اسات أو احلكومية )رؤوف، احلكومة أو املسؤولني والسي
قسمني مها السياسة كعلم   إىل، يقسم مفهوم "السياسة"  رأى موريس دوفريجر

للقدولة   ِبلنسبةوالسياسة كعلم  أما  ِبلدول    وة.  يرتبط  دولة  وتضع للسياسة كعلم 
من املمكن دراسته.    ة على أساس اجملتمع الذي ال يزالاالجتماعيتصنيفات يف العلوم  



2 
 

 

لقوة، أي املعرفة املتعلقة ِبلسلطة واحلكومة والسلطة القيادية  أما السياسة يف علم هي ا
(. وقال 18-16، ص.  2014ر،  على أساس الظواهر اليت تنشأ يف اجملتمع )دوفرج

الص أبن  أيًضا  ينقسم  دوفريجري  السياسي  املعركة   إىلراع  أسلحة  ومها  قسمني، 
 (.252، ص 2014واالسرتاتيجية السياسية )دوفرجر، 

ِبلتضارب بني املستلزمات   يت سمهو نوع من التفاعل  كنشاط سياسي  الصراع  
  . ، ص1994)بالنو وآخرون،    أو غريها من القضااي املتضاربة  واألفكار والسياسات 

بني األفراد   ةاملنافسة والصراع  ، ختالفات يف الرأياكما  ن وصفها  ميك. وهكذا  (40
 (.149، ص. 1992اجملموعات األخرى )سوربكيت،  أو

خاصة فيما  ،العديد من الصراعات   لهكان  ،التاريخ عند اخلالفة  إىلإذا نظرت  
قيادة األمة   يف  شكلةاملمثل  .  م  632يف    عات السياسية بعد وفاة رسول هللايتعلق ِبلنزا

ِبكاثري، جتماع يف سقيفة بين سعيده ) ا، مما أسفر عن  تصبح مشكلة خطرية للغايةاليت  
أبو بكر عن  ولكن يتفق بينهما .خاصة بني املهاجريني واألنصار  (.6 .، ص2009

 (. 2 . ، ص2017حنفي، )  رسول هللابعد الاألول الصديق كخليفة 
ليات السياسية اليت حدثت خالل خالفة حكومات آليخ أيًضا ايسجل التار 

حيث    بن عفان وعلي بن أيب طالبابن اخلطاب وعثمان  اأبو بكر الصديق وعمر  
جتماعات كما فعل النيب ومل يعينوا أبداً أسرته ليحلوا اين  عقدوا أثناء عهد اخللفاء رشيد

للخليف لعباسيني والسالالت او بشكل خاص خالل األمويني  ة. كان صحيًحا  خلفاً 
الالحقة حيث مت حتديد اخلالفة للحكومة من قبل امللكية املطلقة أو اخلالفة يف السيطرة 

 . (15، ص. 2017)حنفي،  الكاملة على بلده
اية  رو   تستخدم اجملتمع البحث  ث    ، فسري عن الصراع السياسيبناًء على الت

سي يف هذه الرواية هو الصراع  يئ ألن املوضوع الر كاثريعلي أمحد ِبالفارس اجلميل ل
لذلك هذه الرواية مناسبة للدراسة ِبستخدام نظرية الصراع السياسي وفًقا ،  السياسي

دوفريج ل  .ريملوريس  اجلميل  الفارس  ِب رواية  أمحد  ذات اثريكعلي  خيالية  رواية  هي   
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الذي  ابن زبري  يف هذه الرواية حتكي عن مصعب    خلفية اترخيية يف القرن اخلامس.
عندما كان    ابن زبري لتقاتل عبد امللك ابن مروان، هو صديقهأخوه عبد هللا    كمحي

الصراع السياسي بعد بن معاوية. ويتم استمرار  ايزيد    بدافع وفاة اخلليفة  هذا  طفاًل.
 (.  9-6 ، ص. 2009، ِبكاثريوفاة النيب حممد صلى هللا عليه وسلم )

ع السياسي يف رواية صرا ال   شكل  (1، ركزت الباحثة على: )مضافا على ذلك 
 عواملال  (2؛ )على أساس نظرية موريس دوفريجري  اثريكأمحد ِبلعلى  فارس اجلميل  ال

 اثري كعلي امحد ِبالفارس اجلميل ل  الصراع السياسي يف رواية    ظهور  إىلاليت تسبب  
على شخصي   الصراع السياسي  ظهور ( أتثري  3؛ )على أساس نظرية موريس دوفريجري

على أساس نظرية موريس   اثريكعلي امحد ِب الفارس اجلميل ل  يف رواية    تمع واألسرة واجمل
 . دوفريجري

 
 أسئلة البحث -ب

الباحثة على الصراع السياسي يف الرواية البحث  مقدمة  إىلاستناًدا        ، ركزت 
يلي . فيما  على أساس نظرية موريس دوفريجريالفاري اجلميل لعلي أمحد ِبكاثري  

 :راسة الد هلذهلبحث ا أسئلة
على  لعلي أمحد ِبكاثري الفارس اجلميل" "الصراع السياسي يف رواية  أشكال ما  -1

 ؟ ريموريس دوفريج أساس نظرية
الفارس اجلميل" "الصراع السياسي يف رواية  ظهور    إىلاليت تسبب    عواملالما    -2

 ؟ريموريس دوفريج على أساس نظرية لعلي أمحد ِبكاثري
الفارس  "يف رواية    على شخصي واألسرة واجملتمع  سيالسيا  الصراعاثر ظهور  ما أ  -3

 ؟  ريموريس دوفريج على أساس نظرية لعلي أمحد ِبكاثري اجلميل" 
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 أهداف البحث  -ج
 هذا البحث هي: بناًء على أسئلة البحث املذكورة أعاله، فإن األهداف من  

على   ثريا د ِبكلعلي أمحالفارس اجلميل"  "الصراع السياسي يف رواية    لشك  ليشرح  -1
 .  ريموريس دوفريج أساس نظرية

 ثري ا لعلي أمحد ِبكالفارس اجلميل"  "الصراع السياسي يف رواية  ظهور  ملعرفة عوامل    -2
 . ريموريس دوفريج على أساس نظرية

الفارس "يف رواية    على شخصي واألسرة واجملتمع الصراع السياسي  أاثر ظهور  ملعرفة    -3
 . ريموريس دوفريج على أساس نظرية ثري العلي أمحد ِبكاجلميل" 

 
 فوائد البحث  -د

له فوائد نظرية و فوائد تطبقية، فالفوائد  هذا البحث    بناًء على الشرح أعاله، فإن   
 : كما يلي  هيالنظرية 

 الفوائد النظرية -1
من الفوائد النظرية، من املتوقع أن يكون هذا البحث قادرًا على ذلك يوفر 

 شكل: العديد من الفوائد يف
وخاصة يف ، االجتماعياألدب  العلوم يف علمفيدة لرتقية الفهم و لتطوير مأ(    

 .س دوفريجرييمور  على أساس نظرية الصراع السياسي  دراسة
اخللي  للكشف عنب(    السياسي خالل  الصراع  الفارس أحداث  رواية  فة يف 

 . ريثاكاجلميل لعلي أمحد ِب
 الفوائد التطبيقية -2

 املتوقع حتقيقها من هذا البحث هي كما يلي:   قيةالتطبي الفوائد
 اجلامعة أ(   
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إبراهيماليت متكن أن    التطبيقية  الفوائد     تشعر هبا جامعة موالان مالك 
 اإلسالمية احلكومية ماالنج كما يلي: 

علي  السياسي يف رواية الفارس اجلميل لكمرجع لتعميق دراسة الصراع  (   1
 .س دوفريجريموري نظريةعلى أساس   اثريكأمحد ِب

الصراع السياسي يف رواية الفارس  جلمهور يف الدراسات    مضيفا البصرية(   2
 . على أساس نظرية موريس دوفريجرياجلميل لعلي أمحد ِبكاثري  

 الكليةب( 
اليت متكن أن تشعر هبا كلية العلوم اإلنسانية هي كما    التطبيقية   الفوائد    
 :يلي

 السياسية.  مناقشة الصراعواملعرفة حول  البصرية زايدة  (1
على أساس  الصراع السياسية    مناقشة اعتماد دراسات   إىلإضافة إشارات   (2

 .نظرية موريس دوفريجري
 الصراع السياسية. جمموعة املكتبة من الدراسات األدبية  إىلإضافة  (3

 ج( ِبحثة 
 اليت متكن أن تشعر هبا الباحثة هي كما يلي:  التطبيقية الفوائد

 السياسي يف رواية الفارس اجلميل.   باحثة حول الصراعتقدمي معلومات لل  (1
 . جراء البحوث األدبيةا حتسني قدرة الباحثة على  (2
حول (3 والبصرية  واملعرفة  اخلْبة  رواية  أشكال  زايدة  يف  السياسي  الصراع 

 .على أساس نظرية موريس دوفريجريالفارس اجلميل لعلي أمحد ِبكاثري 
العوامل   (4 حول  للباحثة  معلومات  تسبب  تقدمي  الصراع  ظهور  إىلاليت 

على أساس نظرية  السياسي يف رواية الفارس اجلميل لعلي أمحد ِبكاثري  
 .موريس دوفريجري
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حول   (5 للباحثة  معلومات  السياسيأتثريتقدمي  شخصي   الصراع  على 
على أساس    يف رواية الفارس اجلميل لعلي أمحد ِبكاثري  واألسرة واجملتمع

 .نظرية موريس دوفريجري
 

 البحث دودح -ه
 توفري قيود على البحث ليكون البحث مركزا   إىلحتتاج الباحثة يف إجراء البحث     

  البحث الذي أجراها الباحثة يف هذه وال يذهب بعيدا عن الرتكيز. فيما يلي حدود  
 :الدراسة

 . الفارس اجلميل لعلي أمحد ِبكاثريالباحثة فقط حتقق رواية -1
على أساس نظرية موريس   الصراع السياسيدام النظريةجترى الباحثة أحبااًث ِبستخ  -2

 . دوفريجري
فقط  دوفريجريعلى أساس نظرية موريس  الصراع السياسي  شكل  الباحثة  تبحث    -3

اسرتاجتية سياسية.حة املعركة و ل تغطي أس

الصراع السياسي يف رواية الفارس  ظهور  إىلتبحث الباحثة العوامل اليت تسبب    -4
 . على أساس نظرية موريس دوفريجري  ِبكاثري اجلميل لعلي أمحد

الباحثة أتثري    -5 يف رواية    على شخصي واألسرة واجملتمع  الصراع السياسيتبحث 
 .على أساس نظرية موريس دوفريجري الفارس اجلميل لعلي أمحد ِبكاثري

 
 السابقة الدراسات -و

على   ِبكاثريالصراع السياسي يف رواية الفارس اجلميل لعلي أمحد  البحث يف     
دوفريجري موريس  نظرية  دقيقة،  أساس  حبث  عملية  على  بناًء  الباحثة .   جتد 

األشياء   من  مع كل  التشاهبا  أوجها  بعض  هلا  أخرى   بعضهات،  والنظرايدراسات 
 :  على النحو التايل
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" لعرفات نور  Lampuki. الصراع السياسي يف الرواية "2012أغوس سجعي.    -1
األدب   عن(االجتماعي)دراسة  فيه  الباحث  حبث  ة  االجتماعياملشكالت    . 

رواية   يف  السياسي  ِبلصراع  لLampuki"املتعلقة  هذا  "  يستخدم  نور.  عرفات 
، هناك صراع داخل وعي. ِبلنسبة لنتائج هذه الدراسةالبحث املنهج الوصفي الن

اجملتمع   تصيب  اليت  واملقاتلني  احلكومية  القوات  بني  الصراعات  آتشيه.  جمتمع 
   .( 1، ص. 2011)سوجعي،  يف النهايةالصغري 

ثري)دراسة  ا. أسلوب الرواية "الفارس اجلميل" لعلي أمحد ِبك2013  .إكرام  عني  -2
حتليلية أسلوبية(. حتلل هذه الدراسة أسلوب اللغة يف رواية الفارس اجلميل، ث  

  ته ستخدميالبحث  طريق  ي املؤلف استخدام أسلوب اللغة. و تستكشف ما ينو 
تشمل أساليب    ثإليها الباحأن النتائج اليت توصل  . يف حني  فيةهي نوعية وص

اللغة،   املناهضة ألمناط  واللغة  الذروة  اللغة  الرمسية، وأساليب  الرمسية وغري  اللغة 
وأمناط اللغة املناهضة لألمناط، وأمناط اللغة املتكررة، وأمناط لغة الغلو، وأمناط لغة 

   .(16، ص. 2013)إكرام،  الْبوليبس وغريها
هفساري.    -3 الصراع2014إندري  رواية    .  يف   Negeri di Ujung"السياسي 

Tanduk"    وتنفيذها يف التدريس األدب.   االجتماعيلتريي لييي: دراسة األدب
بناء األدب  الباحث فيه عن هيكل  وتنفيذ    ،والصراع السياسي يف رواية   ،حبث 

يستخدم البحث املنهج .  يف املدارس الثانوية  الصراع السياسي يف التدريس األدب 
النوعي الدراسة.  الوصفي  هذه  ) ونتائج  السي(  1هي  الصراع    إىلاسي  ينقسم 

تنفيذ الصراع السياسي  ( و 2ة السياسية. )االسرتاجتيقسمني مها أسلحة املعركة و  
يف تدريس األدب يف املدرسة الثانوية مناسب ومالئم الستخدامه كمادة تعليمية 

 . ( 8. ، ص2014)هفساري،  أدبية
عرفات ل "Tanah Surga Merah" يف رواية    . الصراع السياسي2018حسنة.  أسوة    -4

تتكون القضااي  يف املدرسة الثانوية ِبتو.  نور وتنفيذها يف التعلم على أساس مراجعة  
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،  السياسي، وأسباب الصراع السياسياملثارة يف هذه الدراسة من أشكال الصراع 
املدارس يف  ا.  وتنفيذها  امليستخدم  اللبحث  النوعي.نهج  هذه    وصفي  نتائج 

( هي  القتال 1الدراسة  أسلحة  شكل  يف  السياسي  الصراع  أشكال   )
( أسباب الصراع السياسي يف رواية اتانه  2، )سرتاتيجيات السياسية يف الروايةواال

وفًقا لتعلم األدب يف الفصل الثاين عشر (  3قبل عرفات نور، )  الجنيت مرياه من
الدر  الفصل  فهحىت  خالل  من  الاسي  القصص  نص  وقواعد  هيكل  تارخيية  م 

واأل  واإلعالانت  حدواألخبار  على  والرواايت  الشفوية   راء  خالل  من  سواء 
  .(1، ص. 2018واملكتوبة )حسنة، 

الرئيسية يف قصة "الفارس صراع النفس للشخصية  .  2018.  حبريتين  نداي فوزاي  -5
ِبكاجلميل"   أمحد  النالعلي  علم  )دراسة  البحث  فس  ثري  هذا  يدعم  األديب(. 

االهتمام مبعرفة العوامل وكذلك أشكل صراع النفس للشخصية الرئيسية يف رواية 
حث هي يف هذا الب  تهاستخدمتنهج  نوع املو   .ثرياالفارس اجلميل لعلي أمحد ِبك

التحليلي الوصفي  البحث  أ  .املنهج  نتائج هذا  وأشكال صراع ما  حول عوامل 
نظرية علم النفس األديب وفًقا أللفريد أدلر   إىللرئيسية  النفس هلذه الشخصية ا

( الفردية1فهي  على  اجملتمع،  ( عوامل مشمل  اخنفاض وتشجيع  ، وشعور من 
( أشكال صراع النفس الشخصية الرئيسية هي 2)  احرتام النفس، ومنط احلياة.

  اد( االبتع-، ونوع االقرتاب بتعاد ، ونوع االقرتاب وع الواحد )نوع االشكل من الن
.( 1، ص. 2018)حبريتين، 

     :وصف أتثري أعلى العرش واألشكال إىلهتدف هذه الدراسة  


 السابقة   وايت واالختالفات هذا البحث ابلدراسة : املسا1اجلدول  
 

االسم، السنة،   رقم
منهج   أسئلة البحث  عنوان البحث 

 ف االختال املساواة النتائج  البحث 
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سجعي.  .1 أغوس 
الصراع  (2012)  .
الال يف  رواية سياسي 
"Lampuki "

)دراسة  نور  لعرفات 
 ( االجتماعياألدب 

حبث الباحث فيه عن 
املشكالت 
املتعلقة  االجتماعي ة 

يف  السياسي  ِبلصراع 
"  Lampukiرواية "

 لعرفات نور

املنهج  
الوصفي  

 النوعي و 

داخل   صراع  هناك 
آتشيه. جمتمع  

بني  الصراعات 
احلكومية  القوات 
اليت  واملقاتلني 

ا جملتمع تصيب 
 الصغري يف النهاية 

نظرية 
الصراع 

السياسي  
أساس  على 

نظرية 
موريس  

 دوفريجري 

قيد  الكائن 
يعين    الدراسة
الرواية  

"Lampuki "
 لعرفات نور

  .إكرامعني   .2
أسلوب  (2013)  .

"الفارس  الرواية 
أمحد  لعلي  اجلميل" 

)دراسة   ِبكاثري
 حتليلية أسلوبية( 

هذه   .1 حتلل 
أسلوب  الدراسة 

يف   رواية اللغة 
 الفارس اجلميل. 

ما  .2 تستكشف 
املؤلف  ينوي 

استخدام  
 أسلوب اللغة.

النوعية 
 والوصفية 

أساليب  تشمل 
وغري   الرمسية  اللغة 
وأساليب  الرمسية، 
واللغة  الذروة  اللغة 
ألمناط   املناهضة 

اللغة اللغة،   وأمناط 
لألمناط، ة  املناهض

اللغة   وأمناط 
املتكررة، وأمناط لغة 
لغة  وأمناط  الغلو، 

 . لْبوليبسا

قيد  الكائن 
الدراسة  

رواية  يعين 
الفارس  
اجلميل  

أمحد  لعلي 
 ِبكثري.

نظرية التبعية يعين  
حتليلية  دراسة 

 أسلوبية 

هفساري.  .3  إندري 
الصراع  (2014)  .

رواية  يف  السياسي 
"Negeri di 

Ujung 
Tanduk"   لتريي

األدب   دراسة  لييي: 
 االجتماعي

يف  وتنفيذها 
 التدريس األدب

البا ن حث فيه عحبث 
األدب،  بناء  هيكل 
يف   السياسي  والصراع 
الصراع  وتنفيذ  رواية، 
التدريس   يف  السياسي 
املدارس   يف  األدب 

 الثانوية 

الوصفي  
 والنوعي 

الصراع   .1 ينقسم 
 إىل السياسي  

مها   قسمني 
املع  ركة أسلحة 

ة ياالسرتاجتو  
 السياسية. 

الصراع   .2 وتنفيذ 
يف  السياسي 
األدب   تدريس 
املدرسة  يف 

مناسب   الثانوية
ومالئم  

الستخدامه  
تعليمية  كمادة 

 أدبية 

نظرية 
الصراع 

السياسي  
أساس  على 

نظرية 
موريس  

 دوفريجري 

قيد  الكائن 
يعين    الدراسة

رواية 
"Negeri di 

Ujung 
Tanduk"  
 لتريي لييي 

حسنة.  .4 أسوة 
الصراع  (2018)  .

املثارة   القضااي  تتكون 
من  الدراسة  هذه  يف 

الوصفي  
 والنوعي 

الصراع  .1 أشكال 
يف   السياسي 

نظرية 
الصراع 

قيد  الكائن 
يعين    الدراسة
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رواية  يف  السياسي 
"Tanah 

Surga 
Merah"  لعرفات

يف  وتنفيذها  نور 
أساس التعل على  م 

املدرسة  يف   مراجعة 
 الثانوية ِبتو 

الصراع  أشكال 
وأسباب   السياسي، 
السياسي،   الصراع 

 وتنفيذها يف املدارس 

أسلحة  شكل 
القتال 

واالسرتاتيجيات 
يف  السياسية 

 الرواية 
الصراع  .2 أسباب 

يف  السي  اسي 
اتان ه رواية 

مرياه  الجنيت 
قبل عرفات    من
 نور

لتعلم    .3 وفًقا 
يف   األدب 
الثاين   الفصل 
حىت  عشر 

الفصل  
من  الدراسي 
فهم   خالل 
وقواعد  هيكل 
القصص  نص 

التارخيية  
واألخبار 

الانت  واإلع
واآلراء  

على   والرواايت 
من   سواء  حد 
الشفوية   خالل 

 واملكتوبة 

السياسي  
أساس  على 

ظرية ن
  موريس

 دوفريجري 

 Tanah"رواية  

Surga 
Merah" 

 لعرفات نور

حبريتين.  .5 فوزاي  نداي 
صراع  .  (2018)

للشخصية  النفس 
قصة  يف  الرئيسية 
اجلميل"  "الفارس 
ِبكاثري  أمحد  لعلي 

العوامل وكذلك  مبعرفة 
النفس   صراع  أشكل 

يسية يف  للشخصية الرئ 
اجلميل   الفارس  رواية 

 لعلي أمحد ِبكاثري 

الوصفي  
 والنوعي 

مشمل  .1 عوامل 
الفردية،  على 

وتشجيع  
اجملتمع، 

من  وشعور 
اخنفاض احرتام  

قيد  الكائن 
الدراسة  

رواية  يعين 
الفارس  
  اجلميل

أمحد  لعلي 
 ِبكثري.

نظرية التبعية يعين  
النفس   الصراع 
علم   دراسة 

 النفس األديب
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النفس  علم  )دراسة 
 األديب(

ومنط   النفس، 
  احلياة.

صراع  .2 أشكال 
النفس 

الشخصية  
هي  الرئيسية 
من   شكل 
الواحد   النوع 

)نوع  
-االقرتاب

االقرتاب، ونوع 
-االبتعاد

ونوع   االبتعاد، 
-القرتابا

 االبتعاد( 

 
 االختالفات والتشاهبات يف هذه الدراسة مع الدراسات   . 1  ناء على اجلدولب    

   هذه الدراسة ساواة واختالف يف  أن هناك أوجه امل   إىل  خلص الباحثةالسابقة أعاله،  

املوضوع البحث. و واالختالفات يف جمال الدراسة  ة. هذه املساوامع دراسات السابقة
جراها عني إكرام واندية فوزية ِبحرينيت كالمها يف استخدام رواية الفارس األحباث اليت أ

ه  لذي أجرا البحث ا  ظريته. ث يكمن االختالف يف ن، بينما  اجلميل لعلي أمحد ِبكاثري
النظرية املستخدمة وهي   أغوس سوجعي وأسوة حسنة وإندري هفساري يف التشابه

السابقة املزيد من ألن درست الدراسات  عند موريس دوفسرجري،    الصراع السياسي
يعين عربية  ِبللغة  رواية  الالباحثة    الدراسة قامت  الرواايت اإلندونيسية، بينما يف هذه

هذا البحث يف    فإنلذلك،    أمحد ِبكاثري ملوضوع الدراسة.  رواية الفارس اجلميل لعلي
دراسات  حول  إضافية وخطاب  أشكال   وضعه كمعلومات  حول  السياسي  الصراع 

الصراع     ظهور الصراع السياسي وأتثري ظهور  إىلالصراع السياسي، عوامل اليت تسبب  
  رواية الفارس اجلميل.  يف على شخصي واألسرة واجملتمعالسياسي 
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   البحث جيةهنم -ز
، وهي طريقة طبيعية  ةمنهجية البحث هي طريقة تتبعها الباحثة عن طريقة التفكري    

املنشود  النحو  أهداف حبث جيدة وحقيقية علي  الباحثة من أجل حتقيق  هبا  يقوم 
ص.  1988)بدوي،   لتحقيق.  (6،  املفيدة  البحوث  من  سلسلة   هذه 

، 1997ماً ومنهجية )خليف، ،أهداف كل مناقشة. حبيث يكون البحث أكثر تنظي
نوعية   نتتكو (.  17ص.   وهي  أجزاء،  عدة  من  الدراسة  هذا  يف  البحث  منهجية 

منهجية البحث ومصادر البيانت وطريقة مجع البياانت وطريقة حتقيق البياانت وحتليل 
 البياانت، فيما يلي:  

 البحث   نوع -1
ع املعلومات جل مجمن أ  خطوة ميتلكها وينفذها الباحثة   هي  البحث  نوع       

عليها احلصول  مت  اليت  البياانت  حول  التحقيقات  وإجراء  البياانت  وأيضا  أو   .
كخطة عمل منظمة من حيث العالقات بني املتغريات بطريقة شاملة حبيث ميكن 
لنتائج البحث أن توفر إجاِبت ألسئلة البحث. تتضمن اخلطة األشياء اليت سيتم 

من وضع الفرضيات وتداعياهتا التشغيلية حىت   بدًءا ني ، القيام هبا من قبل الباحث
األنواع التالية من البحث يف هذه    .( 6، ص.  2007)عمار،    التحليل النهائي

 الدراسة:  
 املنهج الكيفي   أ( 

  يتفهم الظواهر ال  إىلهو دراسة هتدف  نهج الكيفي عند مولوانج  امل    
 تستند  يتللغة ا  مات أوشكل الكل   شهدت الباحث بطريق وصف النتائج يف

القيام )  إىل والبحث الذي يركز على    (.6  ص.،  2010راجو،  عمليا أو 
كقوة رئيسية يف فحص األشياء املختارة. يتم استخدام هذا النوع من   الباحثة 

أجراه   الذي  البياانت  لتحليل  التعرض  يصبح  حبيث  ر  أكث  ةالباحثالبحث 
 (.57-56، ص. 2012)عافيفدين و سيباين،  تركيزًا
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جترى    ثبحألن يف هذا ال  هذا البحث هو البحث ِبملنهج الكيفي.    
فارس اجلميل  الالصراع السياسي يف رواية    شكل  (1)  قا يف:الباحثة حبثًا متعمً 

اليت    عواملال  (2؛ )على أساس نظرية موريس دوفريجري  اثريكأمحد ِبلعلى  
رواية    ظهور   إىلتسبب   يف  السياسي  ل  الصراع  اجلميل  محد  أعلي  الفارس 

دوفريجري  اثريكِب موريس  نظرية  أساس  )على  أتثري  3؛  الصراع    ظهور ( 
محد  أعلي  الفارس اجلميل ل  يف رواية    على شخصي واألسرة واجملتمع   السياسي

 .على أساس نظرية موريس دوفريجري اثريكِب
 الوصفي ب( املنهج 
هو       الوصفي  املستخدمةاملنهج  للطرق  وفًقا  األشياء  أو  املواد   ترمجة 

ألهنا    ،تستخدم هذه الدراسة منهج وصفية   .(8، ص.  2007)سْبوتو،  
املعنية. املادة  هذا  تصف  إجراء  يتم  ودقة   حبيث  وحرص  بعناية  البحث 

أمحد  لعلى  فارس اجلميل  الالصراع السياسي يف رواية    شكل  (1):  لوصف
 إىلاليت تسبب    عواملال  (2؛ )على أساس نظرية موريس دوفريجري  اثريكِب

على   اثري كمحد ِبأعلي  الفارس اجلميل ل  ع السياسي يف رواية  صرا ال  ظهور 
دوفريجري موريس  نظرية  )أساس  أتثري  3؛  السياسي  ظهور (  على    الصراع 

على   اثريكمحد ِبأعلي  الفارس اجلميل ل  يف رواية    واألسرة واجملتمعشخصي  
 .أساس نظرية موريس دوفريجري

 مصادر البيانت -2
 يتم فيه احلصول على البياانت ِبستخدام الذي    املكان   هيدر البياانت  امص

هي البياانت  ومصادر  والواثئق،  األثرية  والقطع  البشر  شكل  يف  معينة   طرق 
مصادر البياانت تتكون  (.  34،  2017البياانت املطلوبة يف البحث )منزيليت،  

ال البياانت  مصادر  الثانوية  من  البياانت  ومصادر  الداعمة(  رئيسية  )البياانت 
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  تفصيالً ملصدر البياانت فيما يلي وصف أكثر  (.  55، ص.  2000ي،  )مرزوك

 وهي:
 أ(   مصادر البياانت الرئيسية

من الكائنات  حصل الباحثة  البياانت اليت  هي    مصادر البياانت الرئيسية    
يتم إجراء عملية اجلمع مباشرة    (. 49، ص.  2004)سومرسونو،    البحثية

واالستطالعات وأشياء  الل املقابالت  وميكن إجراؤها من خ،  ة الباحث قبلمن  
قبل    أخرى من  مباشرة  إجراؤها  مساعدة    ة الباحثيتم  أخرى دون    أطراف 

   (. 172، ص. 2013)أريكنتا، 
رس اجلميل لعلي رواية الفا  هي  مصادر البياانت الرئيسية هذا البحث   

 92  يف مصر إبمجايل  1993ة مصر يف عام  مكتب  أمحد ِبكاثري، اليت نشرهتا
 ة.   صفح

 ب( مصادر البياانت الثانوية  
حصل الباحثة  ت البحث اليت  مصادر البياانت الثانوية هي مصادر بياان   

،  1999)إندرينتورو وآخرون،    من خالل الوسطاء املعنيني بشكل غري مباشر
من(.147ص.   مكملة  الثانوية  البياانت  مصادر  تصبح  مصادر   حبيث 

األولية  البيا   أما   .البياانت  الثانوية مصادر  والبياانت هي    انت  الكتب  من 
على   ِبلصراع السياسياملستخرجة يف شكل اجملالت من اإلنرتنت املتعلقة  

 .أساس نظرية موريس دوفريجري
 طريقة مجع البياانت  -3

طريقة مجع البياانت هي قرارات حول الطبيعية واألنشطة والظروف احملددة    
البياان57، ص.  1994)بدر،   طريقة مجع  ه(.  البحث  هذا  القراءة ت يف  ي 

 : أما ِبلنسبة للرتمجة على النحو التايلوالكتابة. والرتمجة 
 القراءة طريقة أ(    



15 
 

 

طريقة القراءة هي تقنية مستخدمة ألنه يف مجع البياانت جيب قراءهتا    
لقراءة هي تصور    (.25، ص.  2005)فتحاً،   بعناية ومرافقة املالحظات 

، 1962)إبراهيم،    فكرة حمكية  إىلة الرموز  رمجت   إىلوهتدف    مرئي للرموز،
   :  ختاذ اخلطوات التالية يف تقنيات القراءةإ يتم(. 58ص. 

ِبلكامل وحدد عالمات االقتباسات واحلوارات    رواية الفارس اجلميل اقرأ   (1
الصراع    وأتثري  ظهور  إىل  حول شكل والعوامل اليت تسبب  واألحداث 

على أساس نظرية  ِبكاثري  علي أمحد  اجلميل ل  سالسياسي يف رواية الفاري
 .موريس دوفريجري

  ظهور   إىل  والعوامل اليت تسبب    إعادة قراءة عدة مرات والرتكيز إيل شكل (2
اجلميل لعلي أمحد ِبكاثري   سيف رواية الفاري  الصراع السياسي    وأتثري

 . دوفريجريعلى أساس نظرية موريس 
 ني مصدر البياانت من أجل فهم العالقة ببقراءة أعمق  قامت الباحثة   (3

للدراسة الثانوي  النظري  السياسي    واملنظور  على أساس نظرية  الصراع 
 .موريس دوفريجري

 طريقة الرتمجة  ب(
الرتمجة      تتناسب  طريقة  وتصنيف كيف  لتحليل  تستخدم  طريقة  هي 

الرتمجة هي  و   .(509، ص.  2002)مولنا والبري،    الرتمجة مع النص املصدر
اهلدف استبدال مادة نصية من   للغة  مبادة نصية  املصدر  )جاتفورت،    لغة 

جيب أن تتم تقنيات الرتمجة بعناية ودقة حىت ال يتم    .(20، ص.  1978
فعلي. فيما يلي خطوات تقنية الرتمجة اليت قام هبا  ال   تغيري معىن وغرض النص

 :الباحث
 .لمة يف رواية الفارس اجلميل لعلي أمحد ِبكاثريترتجم الباحثة كل ك (1
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  ن املفردات املناسبة لرتمجة الكلمات املعادلة من رواية باحثة عتبحث ال (2
 الفارس اجلميل لعلي أمحد ِبكاثري. 

  يف مجل ومتوافقة مع النص األصلي تقوم الباحثة جبمع املفردات املوجودة   (3
 الفارس اجلميل لعلي أمحد ِبكاثري. لرواية 

 الكتابة ج(  طريقة 
بطريقة     تتوافق مع املوضوعسجل بعض األشياء اليتهي  طريق الكتابة     

هذه املرحلة ضرورية للغاية، حبيث  (.  92، ص.  1993)سودرينتو،  مكتوبة  
وميكن مجع   أسهل  البحث  عملية  فئاتكل تكون  على  بناًء  بدقة  البياانت 

 ة املالحظات هي كما يلي: طريقفاخلطوات اليت اختذها الباحثة  .منها
ل اليت تسبب ظهور وأتثري  تسجل الباحثة األجزاء بعناية شكل والعوام (1

على ياسي يف رواية الفارس اجلميل لعلي أمحد ِبكاثري  ظهور الصراع الس 
 .  أساس نظرية موريس دوفريجري

بناًء على  (2 البياانت اليت مت وضع عالمة عليها ومجعها  الباحثة  تسجل 
السياسي يف   الصراع  وأتثري ظهور  تسبب ظهور  اليت  والعوامل  شكل 

اجلمي الفارس  ِبكاثري  رواية  أمحد  لعلي  موريس  ل  نظرية  أساس  على 
 . دوفريجري

 طريقة تصديق البياانت  -4
البياانت   تصديق  عادلة    هيطريقة  أوصاف  ومعلومات  وصادقة  تقدمي 

ستوى  ملف التحقق من الصحة على أنه اث لتعريلبحالتحقق من صحة نتائج ا
تقنيات   . (66  . ، ص2015 بياانت نتائج البحث )روستانتوا،  ودرجة الثقة يف 

،  مات السيئة على جودة نتائج البحثاختبار صحة البياانت مفيدة لدحض االهتا
(.  12، ص.  2008)عزوي،    أيًضا  ال ينفصل عن عملية البحث  عنصروهي  
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الباحثة بطريقات االا  تصديق  يف لصداقية وهي اثلث    مأختبارة  لبياانت قامت 
 :طرق
 املثابرة   زايدةأ(   

إجراء البحوث بعناية وبشكل مستمر حبيث تكون    دة املثابرة هيايز     
، ص.  1997)سوهنجي،  البياانت اليت يتم احلصول عليها أكثر تنظيماً ودقة  

 التالية اخلطوات    أما.  هذا النشاط على ضمان حقيقة البياانت يعمل    (.172
 يف هذه العملية:  

  البحث،جتري الباحثة فهماً عميقاً للبحث يف أسئلة البحث، وأهداف   (1
واألاو  والنظرايت،  البحث،  لفوائد،  واملنهج  املستخدمة،  شياء 

البحث  واملناقشات، يف  رواية    واالستنتاجات  يف  السياسي  الصراع 
 .على أساس نظرية موريس دوفريجريالفارس اجلميل لعلي أمحد ِبكاثري  

 ستعرض الباحثة العالقات املتبادلة بني أسئلة البحث، وأهداف البحث، (2
والنظر والفوائد واأل،  البحث،  ايت،  واملنهج  املستخدمة،  شياء 

البحث  واملناقشات، يف  رواية    واالستنتاجات  يف  السياسي  الصراع 
 .على أساس نظرية موريس دوفريجريالفارس اجلميل لعلي أمحد ِبكاثري  

 تضمن الباحثة حقيقة وفائدة البحث حىت ميكن حسابه.  (3
 التثليث  ب(

البياانت التثليث       تصديق  طريقة  مصادر   هو  من  البياانت    بفحص 
يف    (. 67  .ص  ،2015روستانتو،   أوقات مختلفة )يفبطرق مختلفة و مختلفة  

البياانت  ال ِبستخدام م  تخدس ييعين  تثليث  البياانت،  من  متنوعة  جمموعة 
البياانت النظرية البحث يف بعض حتليل  ينطوي على  ،  2000)دميايت،    ، 
ثالثة، وهي: إىلالتثليث  ينقسم  (.198ص. 

 ث املصدرتثليلا (1
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املقارنة والتحقق من مستوى الثقة يف املعلومات    هوالتثليث املصدر  
(.  56، ص.  2010)ِبحتيار،    اليت مت احلصول عليها من مصادر خمتلفة

الباحثة: أجرهااليت  صدراملفيما يلي خطوات التثليث 

الصراع السياسي يف رواية   تناقشتبحث الباحثة يف مصادر خمتلفة     أ(  
ِبكاثري الف أمحد  لعلي  اجلميل  موريس    ارس  نظرية  أساس  على 

 . دوفريجري
  لتقوية وتوسيع آفاقهم ها  موتستخد  تبحث الباحثة عن مصادر أخرى ب(  

لعلي أمحد ِبكاثري    فيما اجلميل  الفارس  السياسي يف رواية  الصراع 
 . على أساس نظرية موريس دوفريجري

  تائج الدراسات السابقة.جتمع الباحثة مصادر خمتلفة للمقارنة مع نج(  
 التثليث النظري (2

النظرايت من وجهات  الذي يقارن  التثليث  النظري هو  التثليث 
  نتائج حتليل أكثر دقة وعًم قا )ميتشل، خمتلفة من أجل احلصول على    نظر

   الباحثة: أجرهااليت  ن خطوات تثليث النظريةإ(. 56، ص. 1986
. يف هذه ملنظورات لنظرايت وا من خمتلف احتدد الباحثة نظرية واحدة    أ(

الباحثة  ختاحلالة،   السياسي    نظريةتار  نظرية  الصراع  أساس  على 
 . موريس دوفريجري

اليت اختارت  ب(   والعوامل  شكل  لوصف  الصحيحة  النظرية   الباحثة 
الصراع السياسي يف رواية الفارس اجلميل   وأتثري  ظهور  إىل  تسبب

 .دوفريجري على أساس نظرية موريسلعلي أمحد ِبكاثري 
  جتمع الباحثة املعطيات من مصادر خمتلفة ووجهات نظر أخرى، مثل ج(  

 لرواية الفارس اجلميل.    أو استعراضات الصراع السياسي    استعراضات 
 التثليث الزمن  (3
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الزمن التثليث  التثليث  البياانت  مل  هو  مجع  عملية  نتائج  عرفة 
خطوات    فيما يلي(.  93، ص.  2015)مجال،    ِبستخدام أوقات خمتلفة

 الباحثة:  أجرهااليت  نالزميث لتثل ا
تقوم الباحثة جبمع البياانت املتعلقة الصراع السياسي يف رواية الفارس  أ(   

 . على أساس نظرية موريس دوفريجرياجلميل لعلي أمحد ِبكاثري  
الصراع السياسي يف رواية الفارس   امت الباحثة جبمع بياانت حولب( ق

من    على أساس نظرية موريس دوفريجرياجلميل لعلي أمحد ِبكاثري  
أكثر على  ( يركز الباحثة1): ع خيارات خمتلفة يعيننفس املصدر م

(  2لصراع السياسي يف األسبوع األول؛ )البياانت املتعلقة أبشكال ا
البياانت املتعلقة ِب الباحثة على فحص  لعوامل اليت تسبب ث يركز 

  ويقوم الباحثة (  3)  ؛ األسبوع الثاين  الصراع السياسي يفظهور  إىل
حىت  سبوع الثالث.إبجراء حبث حول أتثري الصراع السياسي يف األ

املصادر  مع  لتتوافق  ومراجعتها  النتائج  إجياد  على  الباحثون  يركز 
املتاحة. 

 مناقشةج(  
ه    أكثراملناقشة  أو  شخصني  على  تنطوي  عملية  وتدمجي  شفهًيا    ، 

املعلومات مشاركة  امل وتواجه  والصيانة  حل  تبادلة  ،  يف  الذاتية(  )الصيانة 
املشكالت( معينة )حل  كانت    .(145، ص.  2002)عاريف،    مشكلة 

أطراف   املناقشة حماولة من الباحث للتشاور واحلصول على مدخالت من
يف هذه    عدد من األطراف الذين كانوا شركاء يف املناقشةجانب    إىلخمتلفة،  
 : الدراسة

 ( مناقشة مع الزمالء1
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على    هي مالء  الز مع  مناقشة   للحصول  صحابة  مع  مناقشة 
يف ملا والتنقيح  ال  دخالت  و جمع  البياانت  حتبياانت  سوجيونو،  )ليل 

تبادل  (.  45ص.    ،2017 أو  فضح  طريق  عن  تتم  اليت  املناقشات 
األفكار حول النتائج املؤقتة أو النتائج النهائية اليت مت احلصول عليها يف 

الزمالء مع  مناقشات  ول  شكل  ص.  2017طفية،  )فطراة   ،95 .)  
   :هي كما يلي اختذها الباحثة خلطوات اليت

  تشرح الباحثة عنوان البحث، األساس، صياغة املشكلة، األساليب،أ(  
 .نتائج البياانت، نتائج التحليل واالستنتاج ملناقشة وتبادل األفكار

 .تناقش الباحثة النتائج لتضمن احلقيقة والدقةب( 
 . ت يف الدراسةزمالء الدقة واخلطواتناقش الباحثة مع الج( 

 ( مناقشة مع اخلْباء2
  املناقشة مع اخلْباء هي عملية يتم إجراؤها للحصول على معلومات

)لوسياان، اجلاري  البحث  حول  تفصيالً  وأكثر  ، ص.  2015  أوضح 
القوة (.  12 نقاط  ملعرفة  الباحثة  من  حماولة  هي  اخلْباء  مع  املناقشة 

  :ات هيالبحث. فاخلطو  والضعف يف
  تقدمت الباحثة عنوان البحث واخللفية وأسئلة البحث واألهداف أ(   

واالستنتاجات   التحليل  ونتائج  البياانت  ونتائج    إىلواألساليب 
   .الذين متت زايرهتم يف إطار التشاور اخلْباء

  تستشري الباحثة نتائج البحث أتكيدا يف الرد على صياغة املشكلةب(  
 .بشكل صحيح وِبلتفصيل

 د الباحثة للخْباء من أن البحث قد مت وفق خطوات البحثيكأتج(  
 اجليدة والصحيحة.
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 طريقة حتليل البياانت  -5
 يفز وهوبرمان  ييل ز وهوبرمان. قال موذج مايل طريقة حتليل البياانت هي من

  ، 2010)آمزير،    ليل البياانت  حتيفنشطة  ألاكتاب إمزير، هناك اثلثة أنواع من  
ال(.  23ص.   البياانت اخلاصة أبميال  هامستخدت  باحثة قررت    تقنيات حتليل 

 وهي:   احل يف عملية حتليل البياانت،وهوبرمان، وهي ثالث مر 
 ختفيض البياانت أ(   

البياانت هو طريقة من  فهم  ،  تلخيصهي    البياانت   ختفبض      تقليل 
 خالل تلخيص أهم البياانت وجتاهل األشياء اليت مل تعد هناك حاجة إليها

تخذ الباحثة اخلطوات التالية يف  ت  .(16، ص.  2005ز وهوبرمان،  يميل )
 :مرحلة تقليل البياانت 

 إىل شكل والعوامل اليت تسبب    هاعت اليت مت مجتقوم الباحثة بفرز البياان (1
ال  وأتثري  ظهور  يف  السياسي  أمحد  الصراع  لعلي  اجلميل  الفارس  رواية 

 .على أساس نظرية موريس دوفريجريِبكاثري 
اليت تسبب  ت اجملموعة حولياانالب (2   وأتثري   ظهور  إىلشكل والعوامل 

ال يف  السياسي  ِبكاثري  الصراع  أمحد  لعلي  اجلميل  الفارس  على رواية 
 .أساس نظرية موريس دوفريجري

 إىلشكل والعوامل اليت تسبب    ث تقوم الباحثة بتصنيف البياانت حول (3
ال  وأتثري  ظهور  يف  السياسي  االصراع  الفارس  أمحرواية  لعلي  د  جلميل 

 .على أساس نظرية موريس دوفريجريِبكاثري 
والعوامل   لبياانت اليت ليست هلا عالقة ِبلشكلتقوم الباحثة ِبستبعاد ا (4

رواية الفارس اجلميل الصراع السياسي يف ال  وأتثري  ظهور  إىلاليت تسبب  
 .على أساس نظرية موريس دوفريجريلعلي أمحد ِبكاثري 

 ب( عرض البياانت  
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يف شكل نص   عرض البياانت عن طريق وصف أو عرض البياانت      
ث كما    ،(. بعد تقليل البياانت 16.  ، ص2005ز وهوبرمان،  ييل سردي )م

 ، فإن اخلطوة الثانية اليت اختذت هي كما يلي: كشف عنها مايلز وهوبرمان
الباحثة (1 تستند    تقدم  اليت   شكلمن    جمموعات   إىلبياانت  والعوامل 

الصراع السياسي يف رواية "الفارس اجلميل"    وأتثري   ظهور   إىلتسبب  
 وصفي.يف شكل  موريس دوفريجر عند لعلي أمحد ِبكاثري

  وأتثري   ظهور  إىلوالعوامل اليت تسبب  شكل    بياانت حول  ةقدم الباحثت (2
  الصراع السياسي يف رواية "الفارس اجلميل" لعلي أمحد ِبكاثري عند 

 .موريس دوفريجر
 ج(  االستنتاج

البياانت اليت يتم احلصول عليها، ث    يتم استخالص النتائج من خالل     
تصنيفها  وايتم  املوضوعات  عن  وتبحث  واألمناط،  الفرعية  ث    ملواضيع 

 بناًء على هذا(.  16، ص.  2005)ميليز ووبرمان،  استخالص النتائج  
استخالص    اخلطوات   أما األساس،   عملية  أثناء  الباحثة  قبل  من  التالية 

 : النتائج
مي البياانت  تفسريات الباحث من خالل مرحلة تقدفهم  تو   ةقرأ الباحثت (1

 .على أساس نظرية موريس دوفريجريوعدة أمور تتعلق ِبلصراع السياسي  
  نظرية الصراع السياسي عند  إىلصحة التفسري استناًدا    تضمن الباحثة  (2

البياانت من خالل أدلة    إىلموريس دوفريجر الذي ُيستخدم لإلشارة  
 .صحيحة

عند (3 السياسي  الصراع  حول  استنتاجات  الباحثة  موريس    تستنتج 
 دوفريجر.
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 الباب الثاين 
 اإلطار النظري 

 
 يجتماععلم األدب اال -أ

. أما علم االجتماعياألدب و   من الكلمات   االجتماعياألدب    علمُصنَع  
اإلجتماع أو األصدقاء   يعين  (socius)  سوسيوي   الالتينية اللغة    فهو مناالجتماع  

، يعين الكلمات أو الكالم )وبووا  نيةاليواناللغة  من    (logos)الزمالء. و لوغوس    أو
هي   (Swingewood) ، علم االجتماع وفًقا ل سوغيوودلذلك (.  10ص.    ،2010

كموضوعها علمية  الة  دراسال واجملتمع  الناس  و عن  للمؤسساال،  ت دراسات 
ص.  2013،  )وايمتي ة االجتماعيوالعمليات   اللغة   فهو   األدب   أما  (. 6،  من 

يعين التدريس والتوجيه واإلرشاد وإعطاء  (sas)  ساس   السنسكريتية بكلمة اجلذر 
(. قال 10، ص.  2010)وبووا،     وسيلةالداة أو  األيعين    (tra)ترا    و  التعليمات.

تعبري عن الأن األدب هو  (  9، ص.  1978)   (Mursal Esten)مورسال إيستني  
 البشرية واجملتمع بشكل عام. اة حلييف ظاهر املاحلقائق واخليال ك

، أحد (Sapardi Djoko Damono)  هكذا، كما قال سافردي جوكوا دامونوا
ل األدبية ال أن األعما  ،اجتماعًيا لألدب يف إندونيسياا  العلماء الذين طوروا هنجً 
،  إذا  عالقة بني الكتاب واألدب واجملتمع. ال، ولكن هناك  تسقط من السماء فقط

لك املؤلف  ة عن العديد من املتغريات مبا يف ذم األعمال األدبيال ميكن فصل فه
اجملتمع يف  والظروف  كعضو  والقاالجتماعي،  والسياسية  والثقافية  ويتمي، )  ئ ر اة 

 (.12-8، ص. 2013
شاكل الناس ألن على م  يهو البحث املركز عند رتنا    االجتماعياألدب    

ستقبلة، حسب امليف حتديد    من األحيان يعْب عن نضال البشرية األدب يف كثري  
)موليدا،    اخليال، واحلسد  األدب 18، ص.  2017والشعر،  أن  أيضا  وقيل   .)
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، 2016س نظرية األعمال األدبية املرتبطة ِبجملتمع )سيهندي،  يهو تدر   االجتماعي
   (. 43ص. 

)  بقولخمتلف   ص2003راتنا  علم(  25  . ،  أن  تقول  األدب   أهنا 
يتم    ,لذلك   ة.االجتماعياهلياكل    األدبية وإشراكدراسة لألعمال  الهو    االجتماعي

  من خالل إعطاء معىن لنظام وخلفية اجملتمع والدينا   االجتماعيالبحث يف األدب  
، يف األعمال األدبية حتكي عن الصراعات البشرية. أساسا  ميكيات اليت حتدث فيه.

مع ة يف عمله.  اعياالجتمكشف املؤلف بشكل مباشر أو غري مباشر عن مشاكل  
 ا يتم الشعور به ورؤيته وجتربته يف احلياة اليومية. أتثره مب

مها  املؤلف وعمله    .يف تشكيل هيكل جمتمعها دور مهم جدا    األدب له
وجهان ال ينفصالن يف العمل األديب. املؤلف هو عضو يف جمموعة جمتمعية تعيش 

أول   وهكذا كان  اجملتمعية.  اجملموعات  هذه  )بني  املؤلف  يسكنه  الوجود جمتمع 
ضوع  ظاهر ملو   كم  ،يف حني أن اجملتمع الثاين يسكنه شخصيات خيالية  الدائم(.

 (.227 .، ص 2010املؤلف )راتنا، 
للحياة الصورة  األدب  الواقع  يقدم  من  يف  تتكون  نفسها  واحلياة   ،

وبني    ،وبني الناس  شخصيات،أي أن احلياة تشمل العالقات بني ال  .االجتماعي
  ، األعمال األدبية على أهنا تصوير للعامل واحلياة البشرية   إىلر  ن النظأ  إذا،ألحداث.  ا

"احلقيقة"  هي  األدبية  األعمال  ِبألولوية يف  اليت حتظى  الرئيسية  املعايري    وكذلك 
 .( 11، ص. 2010)وبووا، 

األدب   علم  من  املتعلق فهيف  زايدة  الهو    االجتماعياهلدف  األدب  م 
(. 11، ص.  2003)راتنا،    تباطًا وثيًقا ِبلواقع األوهام اليت ترتبط ار   يعين،  ِبجملتمع

ولكن ال ميكن فهم اإلطار    ،يف هذه احلالة يتم ترتيب األعمال األدبية بشكل خيايل
التجرييب اإلطار  خارج  جمرد  ،التخيلي  ليست  األدبية    ، فردية   اظواهر   اواألعمال 

 (. 11-10.  ، ص2011)سوجاعي،  جتماعية إولكنها ظواهر 
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 Wellek)كما قال وليك ووارين    واسع جًدا.  جتماعيالاجمال علم األدب  

dan Warren)  وجدت ثالثة أنواع خمتلفة من األساليب يف علم االجتماع األديب 
 : من بينها  ،(11، ص.  2011)سوجاعي، 

احلالة    لمؤلفل  االجتماعيعلم    -1 يناقش  واأليديولوجية  االجتماعيالذي  ة، 
 .  ف كمنتج لألعمال األدبية، واملسائل املتعلقة ِبملؤلةاالجتماعي

 اليت تؤكد على العمل األديب نفسه. االجتماعي األعمالعلم  -2
األدب   -3 وال  االجتماعي  علم  للخطر  القارئ  يعرض   االجتماعي تأثري  الذي 

 لألعمال األدبية. 
علم  وهكذا يعتْب  األدب   يعجتماالااألدب  ،  بني  للعالقة  املؤلف    ،دراسة 

ال يناقش العمل األديب نفسه  يجتماعالا م األدب ن عل ، ألواجملتمع مهمان للغاية
، ص. 2011ا )سوجاعي،  أيضً   العالقة بني اجملتمع وبيئته وثقافته  فحسب، بل

11.) 
عناصر    ( يقول أن ثالثة7  .ص  ،1990)  (Atmazaki)  أمتازكي  مع  كذالك 

 . تتضمن هذه العناصر:االجتماعيب يف هنج علم األد
 للمؤلف  االجتماعيالسياق  -1

األديب  ،هذا ِبلوضع  مبجتمع    االجتماعي  يتعلق  وعالقته  اجملتمع  يف 
عية ميكن أن ، أضاف ساِبردي أيًضا عوامل اجتمايف هذه املرحلة  القراءة.

املؤلف   الذي دخل يف حمتوايت عمله األديب  إىل  تؤثر على  التأثري   جانب 
هج  ب فحصه يف هذا النالشيء الرئيسي الذي جي  .( 7  . ص  ،1990أمتازكي،  )

 هو كما يلي:  
 كيف حيصل املؤلف على مصدر رزقه.أ(     
 مدى اعتبار املؤلف لعمله مهنة. ب(  
 ماذا يقصد املؤلف من قبل اجملتمع. ج(   



26 
 

 

 اجملتمعاألدب كتعبري عن  -2
  ، مبا يف ذلك:د من األشياء اليت تلفت االنتباههناك العدي

 بية. عند كتابة األد مدى األدب كتعبري عن اجملتمعأ(    
مدى خصائص شخصية للمؤلف على صورة اجملتمع الذي يرغب يف  ب(   

 نقله. 
 مدى النوع األديب املستخدم من قبل املؤلف ميكن أن ميثل اجملتمع. ج(   

 الوظيفة األدبية  -3
 ، مبا يف ذلك:مراعاهتا، هناك ثالثة أشياء جيب يف الوظيفة األدبية

 لمجتمع. مدى وظيفة األدبية كإعادة تشكيل لأ(    
 مدى وظيفة األدبية كفنان فقط. ب(  

 ( أعاله. 2( و )1مدى التوليف بني االحتماالت )(  ج
يهدف    يجتماعالا  ميكن استنتاج أن علم األدب   ،من بعض اآلراء أعاله

اجلوانب   إىل من  أدبًيا  عمالً  تبين  اليت  العناصر  بني  واملرفقات  الوظائف  شرح 
 . (7 .ص ،1990أمتازكي،  )  اعياالجتمة للمؤلف والقارئ و االجتماعي

 الصراع السياسي  -ب
للواقع  ِبلطبع انعكاًسا  عن   االجتماعي، ال ميكن فصل األدب ِبعتباره 

 ، الصراع هو أحد األشياء املوجودة دائًما يف حياة اإلنسان ذلك   عالوة  الصراع.
ص.  2016)سيهندي،   بودميان  (.  123،  يف   (Maneeke Budiman)مانيكي 

العالقة   أن  ( يعْب110، ص.  03-2)  راع األديبلصراع األديب والصمقاله بعنوان ا
ظهور الصراع يف األعمال األدبية   . ميكن فصلها بينهما  البني األدب والصراع هي  

لن   ،موجود منذ وجوده. الصراع جزء مهم ومطلق للغاية يف األدب. بدون صراع
 تعيش األعمال األدبية. 
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اإل القاموس  يف  الصراع  تعريف  النزاعاتيتم  أنه  على  الكبري    ندونيسي 
تناقض يف   .والنزاعات واخلالفات  أو  توتر  إليه يف أعني األدب هو  ينظر  عندما 

الدراما أو  إندونيسيا)  اخليال  ص.  2005،  قاموس  سيهندي 158،  وقال   .)
(Sehandi)  (2016  ،  .124-123ص) حياة يف  الصراع  يكون  أن  ميكن   ،

والذي أصبح مشكلة حتدث   ،ع للغاية نطاق واس  الصراع له  اإلنسان حمدًدا للحياة.
 Narwoko) نرووكو وسوينتو يف كثري من األحيان يف أي مكان وقت. خيتلف عن

dan Suyanto) (2005 .68، ص ) الذي يفسر الصراع كعملية اجتماعية تشمل
   اجملتمعات املتنازعة.

يجيات أن الصراع هو كل املسائل أو اإلجراءات أو السياسات أو االسرتات
ارة بلد ما جتاه بلد آخر، غيل أو املاكرة. وهكذا، كان الصراع تتكون املتعلقة إبد

لقة مبشكلة السلطة من قسمني مها الرأي الذي يربط السياسة ِبلدولة واآلراء املتع
 (.264-262، ص. 2005لوا، )انمبو وبولوهو 

يظهر    حىت األدب   .بينهما   أصبح الصراع يف األدبية يف الواقع ال ينفصل 
الصراعات ية  كيف هذه  مع  فوِبلتايل  أيًضا.  التعامل  ليس ،  مطالبون  الكتاب  إن 

ِبلرتكيز على مشكلة أسلوب الكتابة وتقنياهتا فقط، ولكن االهتمام بشكل أكْب 
حيدث هذا بسبب افرتاض أن األدب   أيًضا.  مبشكلة تقدمي الصراعات وكذلك حللها

 (.16-15ص. ، 2010ا، بوو )و  ميكن استخدامه كسالح لتحقيق التغيري
الصراع   أشكال  والصراعات   إىلتقسيم  اخلارجية  الصراعات  مها  فئتني 

الصراع اخلارجي هو صراع حيدث بني شخصية مع شيء ما خارج )مع  الداخلية.
، ومها الصراع  قسمني  إىليف الصراع اخلارجية، يتم تقسيمها    البيئة أو مع البشر(.

ا عن  النامجة  )الصراعات  بنياملادي  الطبيعية(.الشتباكات  والبيئة  الشخصيات    
، أو املشاكل بني البشر  االجتماعية )الناجتة عن االتصال  االجتماعيوالصراعات  

العالقات   تنشأ بسبب  السياسة واالقتصاداليت  يف   ذلك(.غري  ، و اإلنسانية مثل 
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هي الصراعات اليت حتدث يف   حني أن الصراعات الداخلية )الصراعات النفسية(
 (.124، ص. 2002)نورجينتورو،  شخصية، روح ال لقلبا

، طاملا ميكن للصراع احلفاظ  داء يف الصراع الوظائف اإلجيابيةيساعد الع
هم يف صراع.  الذين  األشخاص  خالل جذب  من  اجلماعية  االنقسامات    على 

يُفهم الصراع على أنه أداة تعمل على احلفاظ على اجملموعة طاملا أهنا وِبلتايل  ،
 (.159، ص. 1998)زيتلني،  أنظمة العالقات ع تنظيم تستطي

  هو أن أحد أسباب الصراع  (  Maurice Duverger)  رييرى موريس دوفريج
حتدث   اليت  اجملموعة    .لألفراداألشياء  داخل  املصاحل  يف  االختالفات   إىل تؤدي 

 . (175-174، ص. 1980)دوفريجري،  تضارب بني األفراد داخل اجملموعة
يرتب ما  مصطلح  غالًبا  مثل ط  ِبلعنف  السياسية  العلوم  يف  الصراع 

والثورة  واالنقالب  واحلرب  واإلرهاب  ص.  2002)سربكيت،    االضطراِبت   ،
يف األساس حتتوي السياسة دائًما على صراعات ومصاحل متنافسة. يبدأ (.  124

حيث يبدأ   ،الصراع عادة من اجلدل الذي ينشأ يف األحداث السياسية املختلفة
وينتقل    ث  ،ور جمردة وعامةاجلدل أبم  . ، ص 2002الصراع )هداية،    إىليتقدم 

124.)  
واسع على أهنا اختالفات  نطاق  على    صراع السياسيال  أشكاللذا، يتم  

املنافسة واملعارضة بني عدد من األفراد أو اجلماعات أو املنظمات يف   ،يف الرأي
ة  وتنفذها أو احملافظ  اليت تتخذها احلكومةحماولة للحصول على مصادر القرارات  

ضيق ِبعتبارها النزاعات السياسية بشكل    أشكالميكن    ،ويف الوقت نفسه  عليها.
   (.131، ص. 1985سنيت، أنشطة مجاعية للمجتمع ذات طبيعة عامة )

ذلك  عكس  )  قال،  على  .2010سورِبكيت  ص  الصراع  193،  أبن   )
اد أو اجلماعات أو  السياسي هو اختالف يف الرأي والتنافس والصراع بني األفر 

وتنفذها احلكومة    املنظمات يف حماولة للحصول على مصادر القرارات اليت تتخذها



29 
 

 

عليها. األطراف    ، لذلك   واحملافظة  ألن  حيدث  صراع  هو  السياسي  الصراع  فإن 
احلصول على نفس كمية السلطة ومجعها بكمية حمدودة    املشاركة يف الصراع حتاول

 . (67، ص. 2010)ويراون،   فها أو أيديولوجيتهاواستخدام القوة لتحقيق أهدا
وِبلتايل بداية    ،لكنها تشمل احلد من الصراع أيًضا،  السياسة هي صراع

،  القضاء على العنف فقط   إىللسياسة  متيل ا  ،طلقملكن ليس    عملية التكامل.من  
ول للسياسة هو  الرغم من أهنا مل تكن انجحة ِبلكامل. لذلك فإن اهلدف األ  على

من الكفاح   ، واستبدال الصراعات )احلروب( الدموية أبشكالء على العنفالقضا
 .ص  ،2014  دوفريجري،، املدنية والدولية على حد سواء )املدين وإزالة احلروب 

253.) 
متاًما عن حالة الصراع السياسي يف زمن النيب أو   خمتلف  ، فإنمع ذلك 

 فقط ولكن مع احلرب   الصحابة. وهي ليست اسرتاتيجيات سياسية يتم استخدامها
، فإن النزاع  اسي حيدث فشل يف القيام بعمل جيد. وإذا حدث يف نزاع سيأيًضا

ويؤدي   متزايد  بشكل  الصراع   إىلميتد  خالل  من  ذلك  إثبات  ميكن  احلرب. 
، ص. 2017حنايف،  ي بني علي بن أيب طالب ومعاوية بن أبو سفيان )السياس

2.) 
ومني مها السياسة على أساس مفه  يقسم السياسة  دوفريجريوفقا ملوريس  

القوة. والسياسة كعلم  الدولة  مرتابطة كلهما    كعلم  ولكنها  خمتلفة   املفاهيم 
أما السياسة كعلم دولة فهي مسألة تتعلق ِبلدولة   .(30، ص.  1963)دوفريجري،  

يف حني   ة تقوم على اجملتمع وميكن دراستها. االجتماعيووضع تصنيفات يف العلوم  
السياسة ك القيادة   ،علم قوةأن  املتعلقة ِبلسلطة واحلكومة وسلطة  املعرفة  أي أن 

-15ص.    ،2014)دوفريجري،    الظواهر اليت حتدث غالًبا يف اجملتمع  إىلتستند  
واجملموعات (.  18 العناصر  من  جمموعات  أو  صغرية  جمموعات  مقارنة  املثال 

ن الشخص ، يف حني أأقوى هو شخص له مكانة عاليةاملعقدة. عادة ما يكون  
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ذي يتم رعايته دائًما هو األشخاص الصغار الذين يعتْبون ليس لديهم درجات  ال
 . (17، ص. 1972)دوفريجري،  عالية

 السياسي أشكال الصراع  -ج
السياسية   واالسرتاتيجيات   تتكوناألشكال  السياسية  األسلحة  من 

السياسيةمل  األهن  السياسية. الصراعات  تصنيفات  عليك   أوالً ،  عرفة  عرفة مل  جيب 
املستخدمة املستخدمة.  ،األسلحة  االسرتاتيجيات  يلذلك   ث  دوفريجري ،   ري 

  ، ومها حتديدها يف فئتنيات السياسية مت  جادل أبن الصراع  (276  .ص  ،2014)
 ، أما ِبلنسبة للرتمجة على النحو التايل: واالسرتاتيجية السياسية املعركة  األسلحة

 أسلحة املعركة -1
  ِبستخدام أنواع من األسلحة يف السياسة.   السياسة  البشر واملنظمات يف 

الفرتة    هذا،  ولكن على  السياسي  يعتمد  والنظام  اجملتمع  ونوع  التاريخ  يف 
الطبقات   أو  الصراع.االجتماعيواجملموعات  يف  فيها    ة  يتم  ال  أوقات  هناك 

 ة يف النزاعات السياسية. أنواع خمتلفة من األسلحة املعرك استخدام
ة بعبارة "أول رجل أصبح ملًكا  جر األسلحة املعلركةس دوفري به موريكما يش 
أن األسلحة السياسية هي مصدر القوة    إىلتشري العبارة    انجًحا".كان جنداًي  

فيها  املوجودة  أو  العسكرية  القوة  على  املطاف  هناية  يف  تعتمد    والسلطة 
عتداء ع األسلحة السياسية االتشمل أنوا (.  253، ص.  1955)دوفريجري،  

  ، ووسائل اإلعالم املستخدمة يف الثروة )املوقف(، وعدد املنظمات ، و جلسديا
 :التقسيم هيالسياسة. 

 االعتداء اجلسدي (أ
ن كسالح ، هناك نوعان من العنف اجلسدي يستخدمابشكل عام

، ومها العنف الذي متارسه الدولة ضد مواطنيها  يف عملية القتال السياسي
أو   املواطنني  بني جمموعات  الدولة. والعنف  اجملتمعات   ضد  معظم  مثل 
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امل  ،البشرية سبيل  يفعلى  البلطجية  والعصاِبت ثال،  الشوارع،  أزقة   
النساء تعذيب  اجلسدي  اإلجرامية، وحىت  العنف  يستخدمن  ما  غالًبا   ،

إليهم جسداًي   تسيء  اليت  األشياء  أو  السكاكني  أو  القبضة  ِبستخدام 
 (.254-253، ص.  2014دوفريجري، )

، تعد بريتوراي روما  املثال  ا ربطناه ِبلدولة. تلف إذ، هذا خيلكنو 
(Pretoria Roma)    تركيا وقوات    (Janissaris di Turki)وجانيساريس يف 

وقوات األمن اخلاصة واجلنود    (Pasukan SS Nazi)  األمن اخلاصة النازية
يت خططت حلمايتها  يف البداية مل تكن القالع ال   والشرطة معقاًل للحكام.

 يضا أ  ري أدوات العنفعدم تدم  ، ولكن ضد شعبهم.ء أجانبضد أعدا
 (.254، ص.  2014، دوفريجري)

غالًبا    ،ولتدمري املعارضني  ،الرتكيز على السلطة  إىلمتيل السياسة  
إعطاء السلطة للخوف من    إىلمتيل    ،ما تستخدم اسرتاتيجيات سياسية 

السياسية  ،ةاالجتماعيالطبقات   يسيطرون  ،واألحزاب  الذين  على   أو 
 احلكومة.

فإن العنف اجلسدي هو وسيلة يستخدمها   ،وفًقا ملوريس دوفريجر
، االعتقاالت النحو  املهامجون ضد املعارضني ِبستخدام العنف اجلسدي

  ، ومع ذلك   وإطالق النار واحلروب وغريها اليت تتعلق مباشرة ِبجلسدية.
الوضع نظران من  السياسة  ، إذا  العنف يف  العصر.  فإن  إذا   يعتمد على 

اندرًا ما ُيستخدم العنف اجلسدي ولكنه يستخدم   ،صر احلايلنظران من الع
  بينما كانت األايم اخلوايل يف الغالب مع احلرب أو املعركة  اسرتاتيجيات.

 (.257، ص.  2014)دوفريجري، 
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 الثروة )املهنة( و  (ب
السلطة"   رايي يف  "املال  بعبارة  الثروة  مصطلح  دوفريجر  موريس 

ص أهنا  السياسيمبعىن  الواقع  يف  احلاكم   ،ورة كاريكاتورية  ليس  واملال 
كما جيادل  .  لكن املال يف معظم اجملتمعات هو سالح أساسي  الوحيد.

املوازية املوجودة بني   الثروة كسالح سياسي تؤكدها  دوفريجر أبن فعالية 
أشكال السلطة  تطور  أشكال  وتطور  ، ص.  2014)دوفريجري،    الثروة 

258). 
املصدر    وه  ، حيث األرضتمع زراعيلثروة يف جمطور أشكال ات

  ، ومن ميلك السلطة السياسية. ثروة، والطبقة اليت متتلك األرضالرئيسي لل 
االنطباع   عشر  التاسع  القرن  يف  الْبجوازي  اجملتمع  صعود  خلق  أبن  ث 

قائمة   املالالسلطة كانت  جديًدا.على  تطورًا  هذا  وكان  هذا     ،  نشأ 
)األغنياء اجتماعًيا( الذين    (nouveaux)  فيوكيو ن  االنطباع بسبب ثروات 

حقيقة أن سلطته على    إىلكانوا حمرجني اجتماعًيا ويتفاخرون. هذا يرجع  
 (. 259، ص. 2014)دوفريجري،  أيًضاالثروة 

استنتاج أن الْبجوازية اليت بنت نظاًما  ، ميكن  بناًء على الشرح أعاله
يف حني    ر قوته. عالنية مبصد  ، لكنه يعرتفيًضا على الثروةللقيمة تقوم أ

  ،ولكن يف الواقع  أن اإلجراء الزراعي أييت الثروة من األرض اليت ميتلكها. 
مثل هذا الشيء هو نوع من أنواع الثروة حيل حمل اآلخر كمصدر للسلطة 

(. بينما تطور أشكال  260-259، ص.  2014،  )دوفريجري  السياسية
لوظيفة. مثل النضال من أجل  ، يقوم على شكل السلطة املتعلقة ِبالسلطة

، ص.  2014)دوفريجري،    منظمة أو إساءة استخدام املنصب  منصب يف
261.) 
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 عدد واملنظمة ج( 
ويف  للسلطة  ومصدرا  سياسيا  سالحا  السناتيا  مقدار  يعتْب 

البلدالعالقات   يف  السكان  عدد  زاد  العمال   ، الدولية. كلما  عدد  زاد 
له أي أتثري. إهنم ال يصبحون أسلحة   واجلنود. لكن املبلغ يف املنظمة ليس 

، ال ميكن فصل تنظيم كتلة البالد. وكقوة سياسيةا يتم  سياسية إال عندم
 (.262، ص. 2014دوفريجري، األرقام عن املنظمات )

ي أن  ميكن  نفسه  ال املبلغ  ولكن  سياسي.  عاجزا كسالح  صبح 
حيلم   ،ومميكن فصلها عن تقنيات العمل والتنظيم اجلماعي. يف جمتمع الي

 بعض الناس هبزمية السلطة السياسية بنفس اآللية. 
فإن العدد والتنظيم املشار إليهما هنا هو    ،وفًقا ملوريس دوفريجر

ر. لكن يف عدد اجلماهري األعضاء يف منظمة يف الصراع بني كل معسك
األعداد واملنظمات الفعلية ال ميكنهم ضمان السلطة السياسية. على الرغم 

  ، األشخاص يف املنظمة كبري ولكنه ال يعزز أحدمها اآلخرمن أن عدد  
،  2014دوفريجري،  فقد يكون هذا ضعف املنظمة أو اجملموعة نفسها ) 

 (.266-264 .ص
 وسائل اإلعالم  د(

اإلعالم   أسلحة وسائل  هي  واملعلومات  املعرفة  لنشر  املستخدمة 
لشعبية. سياسية تستخدمها الدولة أو املنظمات أو األحزاب واحلركات ا

يتم االعرتاف دائًما أبمهية املعلومات كسالح سياسي. لقد كان لوصول  
مت وصف    ري عميق على انتشار الدميقراطية.الصحافة يف القرن املاضي أتث

، لسلطة الرابعة يف السلطة الرابعةول مرة على أهنا االصحافة اليت ظهرت أل
 (.268، ص.  2014)دوفريجري،    السياسية  ار أمهية وسائل اإلعالمإلظه
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االستبدادية األنظمة  لسيطرة يف  عادة  اإلعالم  وسائل  ختضع   ،
، ال  الدولة. بينما يف نظام دميقراطي  واليت تعمل على نشر دعاية  ،الدولة

ع وسائل اإلعالم. وسائل اإلعالم املستخدمة هي تسيطر الدولة على مجي
ألخبار املنشورة  البث اإلذاعي والبث التلفزيوين واالفتتاحيات واملقاالت وا

 (.271-268 .ص ،2014 ،دوفريجرييف الصحف )
 ة السياسيةاالسرتاجتي -2

، أو  ع وفًقا خلطط متت دراستها مسبًقا، يفعل اجلميسيةيف املعارك السيا
قط اخلطط بل  ، وليس فاخلطط اليت متت مناقشتها مسبًقا  أقل منأكثر أو  

اهلجمات  يف  اخلالتوقعات  إجاِبت  يف  التخمني  ث  الطريقة ،  والطرق  صوم 
سياسية املستخد اسرتاتيجية  هي  هذه  النضال  خطة  حللها.  )دوفريجري،    مة 
   يشمل تقسيم االسرتاتيجيات السياسية ما يلي: (. 283، ص. 2014

 ة السياسية االسرتاجتي االنتشار (أ
أحيااًن   ترتكز  السياسية  األسلحة  أن  السابقة  التحليالت  تظهر 

ا دائًما استعادة اسرتاتيجية مت اختيارها  وأحيااًن منفصلة. ال يعكس هذ
عمداً  يكون    ،واختيارها  أن  ميكن  وِبلتايل  العملية.  الضرورة  وفرضتها 

اسرتات نتيجة  تركيزها  أو  األسلحة  احلقائق  انتشار  هذه  تفرضها  يجية 
 (.283  .ص ،2014دوفريجري، )

 صراع مفتوح ونضال هادئ(ب
ويتعلق    ،أساسي إن الفرق بني النضال املفتوح والنضال السري  
يشهد اجلمهور    ، بنوعني رئيسيني من األنظمة السياسية. يف الدميقراطية

األرستقراطي النظام  يف  ِبلكامل.  السياسي  النضال  جيب    ،صراحة 
على عكس ما حياول بعض الناس    ،. هذا االرتباط دقيق متاًماإخفاءه
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 ، 2014دوفريجري،  بناءه بني الدميقراطية وتشتت األسلحة السياسية )
 (. 287 .ص

 سرتاتيجة كتلتنياال  (ج
خيتلف الصراع السياسي يف نظام جمموعتني عن الصراع يف نظام 

شكل مبارزة. والثاين هو أن عددا من األعداء يواجهون    ،واحد. األول
االختالف   لنا  يسمح  خمتلفة.  ائتالفات  ويشكلون  البعض  بعضهم 

  إىل ء تصنيف دقيق  السياسي بني اليسار واليمني مبقارنة احلالتني وإجرا
الدميقراطية ) السياسية يف    ، 2014  ،دوفريجريحد ما لالسرتاتيجيات 

 (. 298 .ص
 متويه  (د

هو تطور مت اختباره يف دميقراطية حيث يلعب الرأي العام   التمويه
دورًا ال ميكن أن يكون غري مبال  ِبلدعم الكامل من الشعب. يستخدم  

فاحهم لكسب السلطة أو  من قبل األفراد واألحزاب واجلماعات يف ك
التأثري عليها. كما تستخدم حكومة املواطنني التمويه وتطوير التكامل  

)والسي  االجتماعي احلقيقي  ص.  2014دوفريجري،  اسي   ،303 -
304.) 

 الصراع السياسي عوامل ظهور  -د
وهي   ،أسباب الصراع هي القضااي الرئيسية اليت تنشأ عند حتليل النزاعات 

حلقوق. تنشأ هذه القضااي عند مراقبة  قافة واهلوية واجلنس واقضااي السلطة والث
واليت ستصبح يف مناسبة معينة خلفية النزاع وتعمل    ،التفاعل بني أطراف النزاع

 (. 35، ص. 1972فيشري، كعوامل تؤثر بصمت )
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 ، قسمني  إىلتنقسم أسباب الصراع السياسي    ،ِبلنسبة ملوريس دوفريجر
(. وتفسري 157ص    ،2014  ،ضااي اجلماعية )دوفريجرا األسباب الفردية والقومه

 ذلك على النحو التايل:
 الشخصية سباب األ -1

تتسبب   أن  امليل    الشخصيةسباب  األميكن  أو عدم   إىلمثل  الكفاءة 
الرضا دائًما عن عمل اآلخرين يف جعل األشخاص الذين لديهم خصائص  

النزاعات مع اآلخرين )   . ص   ،2014  ،ريجدوفري كما هو احلال دائًما يف 
159-160.) 

 األسباب اجلماعية -2
األسباب اجلماعية هي أسباب الصراع الذي تشكله اجملموعات نتيجة  

أعضا  االجتماعيللتفاعل   عن  بني  الصراع  هذا  سبب  نتج  اجملموعة.  ء 
التحدايت واملشاكل اليت نشأت من اخلارج واليت اعتْبت أهنا هتدد اجملموعة  

  .(188ص  ،2014دوفريجري، )
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 لث االباب الث
 وحتليلها عرض البياانت 

 
على أساس  يف رواية الفارس اجلميل لعلي أمحد ابكاثري    أشكال الصراع السياسي  -أ

 نظرية موريس دوفريجري 
السياسي ال      نطاق    صراع  الرأيعلى  يف  اختالفات  أهنا  على  املنافسة   ، واسع 

املنظم أو  أو اجلماعات  األفراد  للحصول على واملعارضة بني عدد من  ات يف حماولة 
القرارات اليت تتخذها احلكومة وتنفذها أو احملافظة عليها ، 1985سنيت،  )  مصادر 

   .(131ص. 
األدب        دراسة  من  فرع  هو  السياسي  األدب االجتماعيالصراع  علم  ألن   .

 . (25، ص.  2003)رتنا،    يرتبط ارتباطًا وثيًقا ِبلكاتب واألدب واجملتمع  االجتماعي
ة والثقافية والصراع االجتماعيبط عمل األدب ارتباطا وثيًقا ِبملؤلف والظروف  ، يرتلذلك 

صراع أصبحت األعمال والقراء. ألنه يف األساس ال ميكن فصله عن الصراع. مع  ال
عدة أجزاء    إىل(. أما الصراع فقد انقسم  15، ص.  2010األدبية أكثر حيوية )وبووا،  
     (.124، ص. 2007ورو، جيانتمنها الصراع السياسي )نور 

ِبكاثري   أمحد  لعلي  اجلميل  الفارس  خلفية اثري كِبرواية  ذات  خيالية  رواية  هي   
القرن اخلامس. الرواية    اترخيية يف  السياسي، و يف هذه  الصراع  حتكي عن حتتوي على 

  اءً ب نابن زبري لتقاتل عبد امللك ابن مروان.  أخوه عبد هللا    ابن زبري الذي حيكممصعب  
الصراع السياسي يف رواية الفارس اجلميل   شكل  لبحث، وجدت الباحثةملية اعلى ع

 : على أساس نظرية موريس دوفريجريلعلي أمحد ِبكاثري دراسة األدب اجلتماعي 
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 . أشكال الصراع السياسي2اجلدول  
 الصراع السياسي أشكال   مكون الصراع السياسي 

 االعتداء اجلسدي  أسلحة املعركة 
 نةالثروة ومه 
 املبلغ والتنطيم  
 وسائل اإلعالم  

 السياسية   ةاالسرتاجتياالنتشار   ة السياسيةاالسرتاجتي
 صراع املفتوح ونضال هادى  
 ة كتلتني االسرتاجتي 
 متوية 

 
أعاله،  .  2اجلدول    إىلاستناًدا   السياسي  الصراع  مخسة أشكال  الباحثة   تظهر 

مكوانت  من  منظور   أشكال  على  السياسي  وهي    الصراع  دوفريجري  أسلحة موريس 
االعتداء    أجزاء ومنهاربعة  أ  إىل  . وينقسم كل أسلحة املعركةة السياسيةاالسرتاجتياملعركة و  

 ة االسرتاجتياالنتشار  تتكون من    ة السياسيةاالسرتاجتي  . أما وسائل اإلعالم،  الثروة ومهنةاجلسدي،  
هادىالسياسية،   ونضال  املفتوح  ومتنية كتلتاالسرتاجتي،  صراع  أكثر .  وية،  وصف  يلي  فيما 

 :تفصيالً هلذه املكوانت 
 أسلحة املعركة -1

بعبارة "أول رجل أصبح   السياسية  كما يشبه موريس دوفريجر األسلحة 
أن األسلحة السياسية هي مصدر   إىلتشري العبارة    انجًحا". ملًكا كان جنداًي  

العسكرية القوة  على  املطاف  هناية  يف  تعتمد  والسلطة  فيها   القوة  املوجودة    أو 
ص.  2014)دوفريجري،   أنوا (.  253،  االتشمل  السياسية  األسلحة  عتداء  ع 

و اجلسدي املنظمات ،  )املوقف(، وعدد  املستخدمة يف الثروة  اإلعالم   ، ووسائل 
من   ، وجدت الباحثة عدة أشكال صراع السياسيعنصر ال  إىلواستناداً  .  السياسة
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املعركة رواية    أسلحة  اجلميليف  ِب   الفارس  أمحد  نظرية    كاثريلعلي  أساس  على 
   :، مبا يف ذلك موريس دوفريجري

 عتداء اجلسدياالأ(   
دوفريجر ملوريس  يستخدمها    ،وفًقا  وسيلة  هو  اجلسدي  العنف  فإن 

العنف اجلسدي املعارضني ِبستخدام  ،  2014)دوفريجري،    املهامجون ضد 
الباحثة (.  257ص.   االعتداء  وجد  شكل    اجلسدي يف  عدة أشكال من 

أمحد ِبكاثري   لعلي  اجلميل  الفارس  رواية  السياسي يف  أساس  الصراع  على 
 : . تتضمن البياانت نظرية موريس دوفريجري

 
وأحسى حينئذ برغبة خفية يف أن ينهنه شوقه قليال ويؤخذ دخول املدينة 
ماأمكن حيت ينتهي إيل قرار ال يندم عليه فيما بعد.وإنه يعجب من 

يف هذا األمر وهو املقدام اجلسور الذى ال نفسه كيف يتهيب الفصل  
يرتدد فيما يعرض له من شئون احلرب والقتال يف فصل فيه برأى قاطع 

م على تنفيذه بعزمية ال تلني دون هتيب ملا يسفر عنه من العواقب ويقد
 (. 11، ص.  1993،  ِبكاثري)
 

شجاعة يف   هو شخصية مصعب  باس يشرح عناالقتباس أعاله هو اقت
عظ  املعركة. قائداً  يكلقد كان  مل  احلرب يماً  من خماطر  أبداً  خائفاً  حىت    ن 

اعة. هذه يشري حازمة وشجمعركة مصعب تتخذ دائماً قرارات    ألنه  ،القتل
"هو املقدام اجلسور الذي ال يرتدد فيما يعرض له    أن االقتباس يف كلمة  إىل

عزمية ال  من شئون احلرب والقتال يف فصل فيه بروتني قاتعهم على تنفيذه ب
الذي   العنف اجلسدي  يفسر  العواقب"  يسفر عنه من  ملا  تلني دون هتيب 

 دث يف شكل القتل. حي
 

 مصعب: نعم، ألنتهي من أمر املختار نب أيب عبيد. 
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 سكينة: أمل تنته من أمر بعد؟ لقد ظننت أنك قتلته واسرتحت منه.
( رجاله  وفرقت  هزمته  ولكن  بعد  قتله  من  أمتكن  مل   ،ِبكاثريمصعب: 

 (. 13، ص. 1993
 

ذكيةإهن   سكينة وهي  ملصعب  الثالثة  الزوجة  عن   ا  شيء  وتعرف كل 
سألت سكينة زوجها عن إمتام العمل    ،السياسة. يف اخلطاب املذكور أعاله

  ، لكن مصعب مل ينجح يف قتل خمتار بن أيب عبيد  ،لقتل خمتار بن أيب عبيد
هذا يدل على أنه نجح يف هزمية وتدمري قوات خمتار بن أيب عبيد.  ولكنه ي

مري جيش خمتار بن  ب يف شكل تدكان هناك عنف جسدي من قبل مصع 
 أيب عبيد.

 
مصعب: صدقت وهللا ايسكني. ألقاتلنه منذاليوم قتل من ال يرمحه وال 

 (. 15، ص. 1993، ِبكاثرييرفق به من أجلك؟ )
 

سيحاول مصعب قتل خمتار بن أيب عبيد ولن مينح املختار فرصة أخرى  
و  أنه يف  للعيش.  الواضح  احلبيبة سكينة. من  أجل زوجته  ذلك من  مت  قد 

االقتباس أعاله يشرح العنف اجلسدي الذي سوف يقوم به مصعب لقتل 
 خمتار بن أيب عبيد. 

 
 سكينة: ال وهللا. ال مكان لك عندى حىت تفرغ من عدو هللا وتقتله. 

 مسعب: أشتهي أن أتزود منك قبل أن أنطلق إليه فال أعود إليك إال 
حىت برأسه فأجابته قائلة يف صرامة: هيه الشيء لك عندى  

 (. 16، ص.1993، ِبكاثريتعود بعد أن تقتله )
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ساحة املعركة حملاربة شعب    إىلتواصل سكينة إقناع مصعب ِبلعودة فورًا  
أي خمتار بن أيب عبيد. بينما وعد مصعب سكينة أبن مصعب لن يعود   ،هللا
ى أنه سيكون  ر بن أيب عبيد. هذا يدل عل دايره قبل إحضار رأس خمتا  إىل

 حول مقتل املختار.  هناك عنف جسدي
 

 عائشة: هل فرغ من قتال عدوه املختار بن أىب عبيد؟ 
دار اإلمارة حيث حتصن هبا وحيث   إىلفلما أخْبها إنه جلأ بعد هزميته  

ضرب هو عليه احلصار، قالت عائشة: كيف تركته قبل أن تفرغ من 
 (. 18، ص. 1993، ِبكاثريأمره! )

وشدد احلصار على املختار بن أىب عبيد فلم يدع شئىا يتسرب إليه من 
 (. 23، ص.1993،  ِبكاثريقريب أو من بعيد، وأمر رجاله فتعبية بني )

 
االقتباس أن عائشة سألت زوجها مصعب عن مقتل خمتار بن  يوضح  

ال  أيب عبيد. كانت عائشة الزوجة الرابعة ملصعب. وأجاب مصعب على سؤ 
أن مصعب جنح يف تدمري وصد قوات خمتار   ،متاًما كما قيل لسكينه  ،زوجته

وهي قلعة حماطة أبسوار عالية وصلبة.    ، دار العمارة   إىللجأوا  ، فبن أيب عبيد
وكذلك قوات   ،من الصعب للغاية تدمري األشخاص داخل دار العمارةكان  

طائهم فرصة  مصعب اليت انتشرت يف كل زاوية وحاصرت جيش خمتار دون إع
ئية. وهذا يوضح  للهروب وانتظروا حىت نفدت قوات املختار من املواد الغذا

شكل   يف  خمتار  قوات  ضد  اجلسدي  العنف  ارتكب  مصعب  أن  بوضوح 
 حصار وجتويع.

 
حىت لقد غامر ذات ليلة فأراد أن يتسلق األسوار ىف مجاعة من رجاله، 

ِبلسهام   فامطروهم  هلم  فطنوا  املختار  رجال  عليهم ولكن  وألقوا 
احلحارة، فقتل منهم من قتل وأصيب من أصيب وكان نصيب مصعب 



42 
 

 

، ص 1993، ِبكاثريمن ذلك شجة ىف رأسه من حجر ألقى عليه )
23-24 .) 

 
أن مصعب نفد صْبه لتدمري خمتار بن أيب عبيد على الفور بعد انتظاره   

قوات    ولكن اكتشفته  ،قلعة دار العمارة  إىلألربعة أشهر. ث تسلل مصعب  
قبل خمتار.   بسهم انري ورجم ِبحلجارة من  النار على مصعب  إطالق  مت 

حىت أن    ،إصابة العديد من جنود مصعب وقتلهم  إىلمما أدى    ، جيش خمتار
رأس مصعب أصيب بكدمات بسبب تعرضه حلجارة ألقاها جيش خمتار.  
ضد   خمتار  قوات  قبل  من  جسدي  عنف  هناك  أنه كانت  على  يدل  هذا 

 يف شكل سهام بركانية ورمي احلجارة.مصعب وجيشه 
 

انقضت أربعة أشهر على حصاره، ونفدت  وضاق احلال ِبملختار ملا 
، 1993،  ِبكاثريصيبية )  املؤن الىت عنده، فأقدم على مغامرة جرىٔب 

 (. 24ص.
 

 ،املختار وجيشه بعد أكثر من أربعة أشهر من حماصرة مصعب وجيشه
وجيش  املختار  من  اإلمدادات  نفد  عنف  حبيث  وجود  على  يدل  وهذا  ه. 

 ل جماعة بسبب استنفاد اإلمدادات الغذائية.جسدي يف شك
 

مسعب: إنك تعلم أنين لست كذلك، وأنك تعلم أيضًا أن أحدا ال 
 اجلنب.   إىل ميكن أن ينسب 

 املْبزة من قبل ألجبتك  إىل ولو دعوتين 
 (. 26، ص. 1993،  ِبكاثريخمرت    : إذن فاقتلىن الساعة ) 

ار الذين تركوا قلعة دار العمارة سراً وسرقوا يف  مصعب وخمتخطاب بني  
للقاء مصعب ألج مصعب  شعروا  يش  تتضور    اأسفهنم  اليت كانت  لقواته 
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جوًعا بسبب نفاد الطعام. حيتوي االقتباس على كلمات خمتار الذي احتج  
ث قام مصعب بفرض حصار على املختار وقواته.   ،منذ البداية حبرب مصعب

خم قوة  من  لكن  خمتار  طلب  ث  احلصار.  بسبب  يضعف  بدأ  وجيشه  تار 
ن العنف اجلسدي وقع يف شكل حصار أن يقتله. وهذا يدل على أمصعب  

 وقتل.
 

إال أن خرخ املختار مستبسال ىف نفر من   إىل وما راع الناس ىف اليوم الت
املختار   جبثة  النظريت. وجىء  منقطعة  بشجاعة  فقاتلوا   إىلأصحابه، 

أخيه عبداّلل  بن   إىل ما الرأس فبعث به  ع رأسه وكفه. أ مصعب فأمر بقط 
، ِبكاثريلبها على ِبب مسجد الكوفة. )الزبري، وأما الكف فأمر بص

 (. 27، ص. 1993
 

ألن املختار وجزء صغري من    ،جناح مصعب يف قتل خمتار بن أيب عبيد
العمارة ومهامجة قوات  جيشه كانوا مصممني على اخلروج من حصن دار 

العمارة. ث قطع  املصعب   قلعة دار  أهبة االستعداد حول  اليت كانت على 
كان رأس خمتار مكرساً لشقيقه   رأس جسد خمتار وُفصل بني يديه وقدميه.

وقدماه على ِبب مسجد الكوفة. بينما كانت يديه    ،مصعب عبد هللا بن زبري
وهذا يدل على العنف اجلسدي يف شكل قتل وقطع رأس واليدين والقدمني  

 خمتار. يف 
 

ولكن الشرطة الذين انتدهبم ملرافقتها قتلوها عمرة ىف الطريق بني الكوفة 
ِبلعقاب،  القتله  وتوعد  غضب  اثر  ذلك  مصعبا  بلغ  فلما  واحلرية. 

 (. 36ص. ،  1993،  ِبكاثري)
حيتوي اجلزء أعاله من الرواية على عنف بدين على شكل جرمية قتل 

صري )زوجة خمتار بن أيب عبيد(  قام هبا حراس مصعب لعمرة بنت نعمان بن ب
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رة  أثناء السفر بني الكوفة واحلرية. يف البداية أمرت قوات مصعب إبعادة العم
الرحلة  إىل يف  العمرة  قتلوا  لكنهم  العمرة  ألهنم كان  ،احلرية  أن  من  قلقني  وا 

 ستهدده بوفاة زوجها. 
 

فلما لقيه أعرض عنه ابن عمر جيعل يلومه عللى ما فعل أبصحاب 
، 1993،  ِبكاثريار كيف تقتل يف يوم واحد ثالثة آلف رجل )املخت
 (. 43ص.

 
خمتار   أصدقاء  لذبح  مصعب  تصرفات  شجب  عمر  بن  هللا  عبد  أن 
أرادوا   الذين  يوم واحد. وقد مت ذلك ألن أصدقاء خمتار  الثالثة آالف يف 

لكن بعض قوات   ،قوات مصعب لقتال عبد امللك بن مروان  إىلاالنضمام  
وِبلتايل    ،ألن مصعب كان خيشى فقدان جيشه  ،ق على ذلكمصعب مل تواف

له. يوضح االقتباس أعاله بوضوح العنف اجلسدي يف شكل  مصعب أمر بقت
 ثالثة آالف شخص يف يوم مل حيدث من قبل.  إىلمذحبة تصل 

 
قتلوا   مععب  : إمنا أحل أصحايب يف قتل هؤالء، ألن هؤالء 

 وجرحوا كثريا من أوالدهم وعشائرهم.
اي   عبدهللا أنت، وحيك خْبين  ألومك  بل  ألومهم  إين ال  بن عمر: 

أن رجال أتى ماشية الزبري فذبح منها ثالثة مصعب لو  
مسرفا؟  تعده  ألست  واحد،  غداة  يف  رأس  آلف 

 (. 46، ص.  1993،  ِبكاثري)
 

يتضمن اخلطاب أسباب قتل قوات مصعب الفظيعة لقوات خمتار ما 
اليوم  إىليصل   قوات خمتار أصابت وقتلت    ،ثالثة آالف شخص يف  ألن 
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لذلك كان جيش   وأقارهبا.  قوات خمتار أقارهبا  أن  للغاية من  قلقا  مصعب 
 ستنضم إليه وتدمر مرة أخرى وال تزال حتمل ضغينة ضد جيش خمتار. 

 مهنة الثروة و ب( 
يراي موريس دوفريجر مصطلح الثروة بعبارة "املال يف السلطة" مبعىن  

الواقع السياسي، واملال ليس احلاكم الوحيد. لكن  أهنا صورة كاريكاتورية يف  
م اجملتمعات هو سالح أساسي. كما جيادل دوفريجر أبن فعالية املال يف معظ

الثروة كسالح سياسي تؤكدها املوازية املوجودة بني تطور أشكال الثروة وتطور  
  فيما يلي عرض لبياانت   (.258، ص.  2014أشكال السلطة )دوفريجري،  

على اثري  الفارسي اجلميل لعلي أمحد ِبك  يف رواية  ثورة ومهنةلاعن أشكال  
 :  أساس نظرية موريس دوفريجري

 الثروة -1
يف شكل حسن   هي  على أساس نظرية موريس دوفريجري  الثروة

  والتصميم   ،والزان  ، والتقوى  ،واملمتلكات   ،واجملد  ،والسلطة  ،املظهر
الثروة   لاشكأ  من  الباحثة. ووجد  (259، ص.  1972)دوفريجري،  

على أساس نظرية موريس  لعلي أمحد ِبكاثري    يف رواية "الفارس اجلميل" 
 . تتضمن البياانت:دوفريجري

 
األحناف: كال اي مصعب. أخوك يعوزه كثري مما عندك. ليس له 
حمياك هذا الذى يشبه وجه ملك كرمي، وليس له كرمك 
الفياض الذى ال يزيده غناك وال ينقصه فقني فوي مويل 

أنت اي مصعب ال عيب فيك إال أنك زىٔر نساء   توال 
 (. 22، ص. 1993،  ِبكاثري)

أن مصعب يستحق أن يكون    اتوضح كلمات األحنف أعاله    
ألنه وفًقا ألحناب مصعب    ،أمري املؤمنني من أخيه عبد هللا بن زبري
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نباًل  الوالدة  ،أكثر  منذ  منه  ،وله سلطة مشعة  ينبعث  يبدو    ، ووجهه 
وكذلك الشجاعة    ،  أحبهاأن العديد من النساء اليتااًل حىت  أكثر مج

يف احلرب. وهذا يدل على أن الثروة كانت متلك مصعب يف شكل  
 حسن املظهر والسلطة والنبيلة.

 
واّلل  اي مصعب لو أردت قتلك حلاولت ذلك ولرمبا جنحت فيه، 

علية وهللا    ولكن نفسى مل تطاوعين على أن أقلل جديدة جتمية له 
ألحبك وأعجب بك وأرى أن الدنيا سيقبح وجه  ايمصعب إين 

 (.37، ص.  1993،  ِبكاثرياحلياة فيها إذا خلت من وجهك. )
 

إعجاب إبراهيم بن األشرت هبدية اإلطالالت وكمال الوجه الذي      
ميتلكه مصعب. حىت إبراهيم اعرتف أبنه أحبها وأعجب هبا. كما أن  

وجه مصعب. وهذا يثبت  كون قامتاً إذا مل يضيءاإلعجاب ِبلعامل سي
 أن مصعب مملوك للثروة يف شكل حسن الوجه. 

 
عبدهللا: جئتين اي مصعب بعيد أهل العراق ألعطيهم من مال هللا... 
وددت وهللا أ، ىل بكل عشرة منهم رجال ميل هللا علي 

 ال عبد ال 
أتريد أن   ابن أخت بين كلب،  ديين عبدهللا: ويلك اي  تفتين عن 

بد  هللا  مال  يهية  ألفرق  ها  وينية  فيين  وما  هؤالء  يف  دا 
بئست اخلالفة إذن إن كنت الأحفظها إال بشراء الذمم 

 (. 40، ص. 1993،  ِبكاثري كما يفعل آل مروان! )
كلمات عبد هللا بن زبري لعدم السماح ملصعب ِبلتنازل عن جزء      

ألن عبد هللا بن زبري    ،عب(من ثروته لتوزع على العراقيني )قوات مص
يك عشرة مل  هللا  لعبد  ووفًقا  الفقراء  أو  الفقراء  بني  من  العراقيون  ن 
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لعبد هللا وفقا  لذلك  يشبهون شاميت واحد.  سينتج عنه    ،العراقيون 
على   توزيعه  ليتم  عبثا  هللا  قضى كنز  ألنه  التاريخ  يف  خالفة  أسوأ 

ملكية ميلكها عبد    العراقيني. وهذا يدل على أن الثروة هنا يف شكل
 هللا. 

 
ن يعلم ان اخاه مقبوض اليد، ولكنه مل خيطر بباله فقط لقد كا 

وهو قادم عليه بعد ذلك النصر الكبري الذي وقع عليه على عدوه 
اللدود املختا بن ايب عبيد، أن تصل أبخيه كزازة اليد حبيث مينع 
عطاءه عن تلك النخبة املختارة من أمل العراق، الذين قدم هبم  

ا من أخيه أمري املؤمنني ما يكاىفء ن يلقو عليه مزهوا هبم مؤمال أ
بعض ما قدموا من نصرة له، وبعض ما يظهروا من إخالص يف 
سبيله، حيت بيض وجه هو أمامهم، فيستطيع يف املستقبل أن 

أعدائه    إىليثق ِبستمرار والئهم له وعدم أنصراف قلوهبم عنه  
 (. 50، ص  1993،  ِبكاثري)

 
الطبيعة       يتوقع سلوك    نهأل  ،الشحيحة ألخيهمصعب حفظ  مل 

عبد هللا جتاهه وقواته الذين مل يرغبوا يف تقدمي هدااي أو جزء من ثروته 
للعراقيني )قوات مصعب(. على الرغم من أن مصعب وقواته نفذوا أمر 
أمري املؤمنني )عبد هللا بن زبري( على االنتصار يف املعركة ضد املختار  

ليس ممتلكات بل ازدراء.   عليه العراقيون بن أيب عبيد. لكن ما حيصل
 وكان مرتددا يف مشاركتها مع العراقيني.  ،وهذا يظهر ثروة عبد هللا

 
( احلق  يف  وصرامته  وزهده  تقواه  تنكر  ، 1993،  ِبكاثريوال 

 (. 62ص.
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أن سكينة زوجة مصعب مل تقلل من شأن عبد هللا بن زبري الذي    
عبد هللا بن    ووالء  ،ِبحلقيقةكان له تقوى وزان وإصرار يف التمسك  

بن   اليت طبقها سلفه مثل عمر  احلياة  أو طريقة  اتباع مسار  زبري يف 
اخلطاب و علي بن أيب طالب. وهذا يدل على أن الثروة هنا ليست 

 بل التقوى والزان والعزم الذي ميتلكه عبد هللا بن زبري.   ،يف شكل الثروة
 

حىت   عندك،  فاحفظه  الرسول  هذا  جواد  منك خذ  نطلبه 
 (. 78، ص. 1993،  ِبكاثري)

 
خيول     شكل  يف  الثروة  أعاله  املقتطف  معظم   ، يظهر  وكان 

وحىت كأسلحة  للنقل  ُتستخدم كوسيلة  إباًل  أو  خيواًل  فقط  القدماء 
تستخدم أثناء احلرب. ويوضح االقتباس أن احلصان الذي استخدمه  

نود من عبد مصعب ملقابلة عبد امللك ابن مروان كان حيرسه أحد اجل
 ابن مروان.امللك 

 مهنة -2
يقوم على شكل السلطة املتعلقة ِبلوظيفة. مثل النضال مهنة  

من أجل منصب يف منظمة أو إساءة استخدام املنصب )دوفريجري، 
ص.  1972 منووجد  (.  261،  رواية    مهنة   أشكال  الباحثة  يف 

اجلميل" ِبكاثري    "الفارس  أمحد  نظرية  لعلي  أساس  موريس  على 
 :اانت . تتضمن البيدوفريجري

 
ولكن األحنف بن قيس خالفهم يف هذا الرأى بشدة، وقال 
ملصعب: إنك إن فعلت ذلك ألانس أن علي خالف مع 
أخيك أمري املؤمنني، ولن يستقيم لك وال له أمر بعد ذلك 

 (. 48، ص. 1993،  ِبكاثري)
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ودائًما ما  ،  حنان بن قيس وهو صديق خملص ملصعبخطاب أ

  ، عندما يقع يف مشكلة. ووفًقا ألحنفيقدم النصيحة والتوجيه ملصعب  
جيب أن يستمر مصعب يف طاعة كالم أمري املؤمنني وهو عبد هللا بن  
زبري. ألنه إذا مل تطيع ذلك فسيؤثر على وضع مصعب كأمراء حرب 
وسيطرت أيًضا على أراضي بشروه. وهذا يدل على أن املوقف الذي  

 ألرض.مصعب كان يف شكل منصب أمري احلرب وصاحب ااختذه 
 

فقال مصعب: صدقت اي أِب حبر، إن عبدهللا لكما وصفت وهذا 
ما حريين يف أمره، كيف حياسبين علي النقر بني 

 (. 49، ص. 1993، ِبكاثريبنية نص البصرة )
 

تعبري عن مصعب ألحنف بن قيس إلحباطه من أخيه الذي     
البصرة تعسفاً البنه محزة دون أن يطلب موافقة مصعب أعطى منطقة 

ومحزة  أ بني مصعب  املوقف  على  صراع  وجود  على  يدل  وهذا  واًل. 
 الذين مل يعرفوا بوضوح عن البصرة.

 
 هذا احلال.   إىلسكينة: لو علمت مبشورتى ورأيب ما إنتهيت  

بذلك   على   إىلتشري،  قبل  من  إايه  ختريضها  من  ماكان 
االستقالل ِبلعراق عن أخيه. فقد كان ترى دائما أن مصعبا 

 بن الزبري بوالية هذا األمر، ال ألنه أفضل منه أحق من عبدهللا
أو أتقى منه، بل ألنه أجدر أن جيمع قلوب الناس حوله مبا 

هللا إال ميتد به من اخلالل اليت حتببهم فيه، مما ال يكون عند عبد 
، ص. 1993،  ِبكاثرينقائضها اليت تفضل الناس من حوله )

62 .) 
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أعاله اخلطاب  يف  سكينة  لقيادة  فإن    ،وحبسب  حيق  من 
املسلمني مصعب وليس عبد هللا بن زبري. ال يتعلق مبن هو أنبل أو 

هللا عبد  من  حذراً  قلوب    ،أكثر  يف كسب  مصعب  ذكاء  ولكن 
الناس حيبونه وحيرتمونه. يتعلق   اآلخرين. مصعب أكثر قدرة على جعل
 هذا املوقف الذي لديه احلق يف القيادة.

 
يصلح   الذي  الطراز  من  مصعب  هذا أما  الناس يف  لوالية 

الزمان، ففيه مجيع الصفات اليت حتببهم فيه وجتمعهم عليه، 
اال  يعوزه إال شيء واحد هو  الغاية، وال  بلوغ  وتعينه على 
ستقالل أبمره عن أخيه. وقد أصبح أملها يف أن يقتنع برأيها 

زه بن عبدهللا هذا حينما عزل عن البصرة، وأسند واليتها حلم 
كان مصعب يف حالة شخط شديد على أخيه، بن الزبري، إذا  

والية البصرة،   إىلولكن ذلك مل يدم طويال إذاما لبث أن أعيد  
، ِبكاثريفقضى ذلك على أملها ىف إقناعه ِبالنصياع ملا تريد )

 (. 64، ص. 1993
 

 ، مصعب الذي جيب أن يكون أكثر مالءمة لقيادة املسلمني
الناس اتباعه بكل    صفات اجليدة جعلت من السهل علىألنه مع ال

ذلك  ومع  قيادة   ،إخالص.  من  منع مصعب  الذي  التدخل  بسبب 
استمرت زوجة سكينة مصعب يف إقناع مصعب    ،املسلمني. ومع ذلك 

املؤمنني آماهلا كأمري  األمل كان موجوًدا منذ    ،بتحقيق  أن هذا  حىت 
زواجها من مصعب. من الواضح أن املوقف هنا يف شكل منصب أمري 

 املؤمنني.
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إبراهيم: لعلك اي مصعب مل تعد ترى أخاك أحق ِبخلالفة من 
 عبد امللك؟ 

 مصعب: بلى، إن أخي ألحق هبا منه 
إبراهيم: مهما يكن رأيك يف أخيك، فإن عبد امللك يرى نفسه  

له   أحق  تتيح  فرصة  يضيع  فلن  أخيك،  من  ِبخلالفة 
الغلبة عليه من أجل صداقة قدمية بينك وبينه، أو ورد 

 (. 73، ص. 1993،  ريِبكاثمتني )
 

إبراهيم بن األشرت ومصعب املهتم مبوقف أمري املؤمنني بني عبد 
هللا بن زبري وعبد امللك بن مروان. على الرغم من الوضع احلايل لعبد 

كان عبد    ،وفقا إلبراهيم بن األشرت  ،الذي كان أمري املؤمنني  هللا بن زبري
 من عبد هللا بن زبري.  امللك واثقا من أنه أكثر جدارة بقيادة املسلمني

 وهذا يدل على وجود صراع حول منصب أو منصب أمري املؤمنني.
 

حممد     : أتظن أنه هو الذي بعثىن؟ ال وهللا لقد حضرت 
 دون علم منه!
 أان أعين أمري املؤمنني أحي. مصعب  : و 

 حممد     : وأان أعين أمري املؤمنني الصحيح 
يديك اي بني  الذي  بل هو  امللك:  )عبد  ، ِبكاثري مصعب! 

 (. 80، ص. 1993
 

تضارب املواقف بني عبد هللا بن زبري وعبد امللك بن مروان أمري 
اعرتف أبن شقيقه كان   مروان  بن  امللك حممد  عبد  املؤمنني. شقيق 

وكذلك عبد امللك بنو مروان الذي    ،أكثر مالءمة ليكون أمري املؤمنني
املؤمنني يف خطابه مع م أمري  أبنه  نفسه  الذي بني  زعم  صعب "هو 
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يديك اي مصعب" الذي يدعي أنه أمري املؤمنني خبطابه مع مصعب 
"الذي يف يديك اي مصعب" قصد هنا كان عبد امللك بن مروان. هذا  

هناك أن  بوضوح  أمري    يظهر  منصب  أو  منصب  حول  صراعات 
 املؤمنني.

 عدد واملنظمةج( 
ليهما هنا هو عدد  جر، فإن العدد والتنظيم املشار عوفًقا ملوريس دوفري 

اجلماهري األعضاء يف منظمة يف الصراع بني كل معسكر. لكن يف األعداد 
واملنظمات الفعلية ال ميكنهم ضمان السلطة السياسية. على الرغم من أن  

األشخاص يف املنظمة كبري ولكنه ال يعزز أحدمها اآلخر، فقد يكون    عدد
-264، ص.  1972،  هذا ضعف املنظمة أو اجملموعة نفسها )دوفريجري

266 .) 
يف    أشكال من العدد والتنظمة  وجد الباحثةبناًء على عدد واملنظمة،  

  "الفارس اجلميل"   يف رواية  شكل حلفاء أو جمموعات جديدة داخل املنظمة 
 . تتضمن البياانت: على أساس نظرية موريس دوفريجريلعلي أمحد ِبكاثري 

 
. ٔاحتملني ٔاخى تبعة ٔابيك؟ أ  مل يكن على ٔابيك ٔان ينظر  سبحان اّلل 

ثريون ٕاىل نفسه؟ وهل كان لعبد اّلل  سلطان عليه؟ لقد نصحه الك
ٔاال خيرج ٕاىل ٔاهل العراق وال يعتمد عليهم فما انتصح ألحد. ولقد 
صمم هو على ذلك وما شجعه عبداّلل  ٕاال ألنه أيىب الضيم مثله 

سفة ٔانت اي سكني على فوافقه على رٔايه حينا خالفه اآلخرون.. ٔافآ 
الراىٔعة؟ ) اجمليدة  امليتة  تلك  ٔابوك  لقى  ص. ،  1993،  ِبكاثرئان 

14-15 .) 
 

من كلمات  غاضبة  ألهنا كانت  سكينة  لزوجته  مصعب  كلمات 
سكينة حول سبب وفاة والد سكينة. وذك ر مصعب أبن سبب وفاة والد  
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التدافع العراقي. سكينة بدأ مع والد سكينة الذي آمن ِبخلوارج ومل يثق يف  
الرقم يف على الرغم من أن جمموعة اخلوارج أغرقت والد سكينة. يوضح هذا 

 املنظمة. 
 

إن فعلوا فسيخونونك كما خانون. ويل عنهم غين ِبملخلصني الثابئني،  
 (. 91، ص.1993، ِبكاثريوهم كثري )

 
االقتباس هذا  مع  املقصود    ، وِبملثل  املنظمة.  يف  الرقم  يظهر  الذي 

قام يف املنظمة هنا هو أن هناك جمموعة صغرية يف املنظمة حيث ستدمر  ِبألر 
اجملموعة ببطء. االقتباس "وهم كثري" دليل على جمموعة جديدة يف اجملموعة  

 الكبرية جدا. 
 وسائل اإلعالم د( 

املعرفة      لنشر  املستخدمة  اإلعالم  أسلحة  وسائل  هي  واملعلومات 
ت أو األحزاب واحلركات الشعبية. يتم  سياسية تستخدمها الدولة أو املنظما

سياسي. كسالح  املعلومات  أبمهية  دائًما  اإلعالم   االعرتاف  وسائل 
واملقاالت  واالفتتاحيات  التلفزيوين  والبث  اإلذاعي  البث  هي  املستخدمة 

  (.271-268، ص. 2014واألخبار املنشورة يف الصحف )دوفريجري، 
يف  وسائل اإلعالم أشكال من  وجد الباحثة بناًء على وسائل اإلعالم ،  

اجلنود وإرسال  الشفوية،  األخبار  ونشر  رسائل،  "الفارس   شكل  رواية  يف 
ِبكاثري  اجلميل"   أمحد  دوفريجريلعلي  موريس  نظرية  أساس  تتضمن على   .
 : البياانت 
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الزبري ِٔبمره بقتلها، ٕاذا ٔاصرت لوالٔان جاء جواب من عبد اّلل  بن  
، ص.  1993،  ِبكاثريوجها الكافر )على رفضها ٔان تتْبٔا من ز 

36 .) 
 

حملاربة   املستخدمة كأسلحة  اإلعالمية  اإلعالم  وسائل  وجود  أن 
الرسالة كوسيلة  هذه  استخدام  مت  رسائل.  شكل  يف  السياسية  الصراعات 

بن زبري عندما كان يف البصرة.    للتواصل عن بعد بني عبد هللا بن زبري ومصعب
 على أمر عبد هللا بن زبيار بقتل زوجة خمتار  بعث عبد هللا هذه الرسالة رداً 

 بن أيب عبيد. هذا يثبت أن وسائط املعلومات املستخدمة هي رسائل. 
 

عبدهللا بن   إىل ومل يسع األحناف بن قيس عند ئذ إال أن يكتب  
، ص.  1993،  ِبكاثري)الزبري يطالبه يعزل محزة عن والية البصرة  

54 .) 
 

س عندما أراد إخبار عبد هللا بن زبري بطرد وِبملثل ما فعله أحنف بن قي
عبد هللا بن    إىلأرسل ابن زبري رسالة    ،مصعب  إىلمحزة وإعادة قوة البصرة  

 ستخدمة يف اخلالفة احلروف. زبري. لذا استخدمت معظم وسائط املعلومات امل
 

وردت األبناء من الشام ِبن عبد امللك بن مروان أرسل البعوث 
ئعه ىف غزو العراق، وأنه قد أعد لذلك جيشا  والسرااي ليكونوا طال

هائال وصمم على أال يعود إيل الشام ىف هذا املرة إال بعد أن يفتح 
 (. 66، ص.  1993، ِبكاثري)  العراق

 
يف بعض   ،مت نشر املعلومات عن طريق الكالم  ،الرسائل  إىلِبإلضافة  

قتباس األحيان عن طريق إرسال عدة جنود لنقل شيء ما. كما يف هذا اال
  إىل اندلعت األخبار عن عبد امللك ابن مروان الذي أرسل جنوده للتسلل  
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العراق. هذا يدل على وجود وسائط املعلومات املستخدمة يف شكل كلمات 
 لشخص. ا

 
العراق حني يبلغه أن عبد امللك قد كر   إىل فال يلبثو أن يعود قافال  

الي  إىل راجعا   إبراهيم بن األشتار كتب  الكوفة الشام. ولكن  ه من 
 (. 66، ص.   1993، ِبكاثري)  يؤكد له عزم عبد امللك 

 
ما فعله إبراهيم بن األشرت الذي أرسل خْبًا عْب رسوله لتسليمه    ، وِبملثل

جنوده   إبرسال  العراق  غزا  الذي  مروان  بن  امللك  عبد  غزو  عن  ملصعب 
أيًضا وجود وسائط معلومات تستخدم يف شكل  جواسيس. وهذا يوضح 

 خص.كلمات الش 
 

 جند   : أين الرسالة؟ 
، 1993،  ِبكاثري)أمري كم يدا بيد  إىل مصعب: أمرت أن أسلمها 

 (. 66ص.  
 

هذا البيان هو خطاب بني جنود عبد امللك ومصعب الذين يتنكرون  
لكن مصعب    ،أبهنم رسل مصعب. طلب اجلندي رسالة أحضرها مصعب

  ، ي الذي حيرس املدخلهترب منها ألنه ال يريد أن يُكشف متويهه أمام اجلند
 بن مروان.ألن مصعب أراد مقابلة عبد امللك 

 
إن شئت اي مصعب مسيتهم لك، وأطلعتك على رسائلهم  عبد امللك:  

 (. 91، ص.  1993،  ِبكاثري)لتصدقين  
 

كما أن كلمات عبد امللك املذكورة أعاله هي دليل على أن الرسالة      
يد من أتباع مصعب أرسلوا  تستخدم كوسيلة معلومات للسياسة. ألن العد
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عبد امللك. هذا ما فعلوه ألن أتباع   إىلعبد امللك لالنضمام  إىلسراً رسائل 
ح خمتار  مصعب مل حيصلوا على هدية من عبد هللا بن زبري مقابل قتلهم بنجا 

بن أيب عبيد. يعتقد معظم أتباع مصعب أن قوة احلرب ضد عبد امللك بن  
جيش   إىلتباع مصعب سورة لالنضمام  مروان تضعف. أرسل العديد من أ

عبد امللك بن مروان. لذا فإن وسائل اإلعالم املستخدمة يف السياسة هي  
 رسائل. 

 ة السياسةاالسرتاجتي -2
يف املعارك السياسية، يفعل اجلميع وفًقا خلطط متت    ة السياسةاالسرتاجتي

بًقا، وليس دراستها مسبًقا، أو أكثر أو أقل من اخلطط اليت متت مناقشتها مس 
فقط اخلطط بل التوقعات يف اهلجمات، ث التخمني يف إجاِبت اخلصوم والطرق 

ري،  الطريقة املستخدمة حللها. خطة النضال هذه هي اسرتاتيجية سياسية )دوفريج
 (.  283، ص. 2014

، صراع ة السياسة االسرتاجتياالنتشار هي  ة السياسة االسرتاجتيع تشمل أنوا 
هادى،   ونضال  و ة  السرتاجتيامفتوح  ال  إىلواستناداً    متوية.كتاتني  صراع  عنصر 

الفارس  يف رواية    ة السياسةاالسرتاجتيمن    ، وجدت الباحثة عدة أشكالالسياسي
 :، مبا يف ذلك على أساس نظرية موريس دوفريجري  ِبكاثرياجلميل لعلي أمحد 

 ة السياسة االسرتاجتياالنتشار   -أ
اسرتاتيجية  يعكس هذا دائًما استعادة  ال  ،  ة السياسةاالسرتاجتياالنتشار  

عمداً، وفرضتها الضرورة العملية. وِبلتايل ميكن أن يكون انتشار    مت اختيارها
)دوفريجري،   احلقائق  هذه  تفرضها  اسرتاتيجية  نتيجة  تركيزها  أو  األسلحة 

  ة السياسةاالسرتاجتياالنتشار  أشكال    الباحثةوجد      (.283، ص.  2014
رواية اجليف  ِبكاثري    ميل" "الفارس  أمحد  نظرية  لعلي  أساس  موريس  على 
 . تتضمن البياانت:دوفريجري
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 مصعب: أعين ماكان من تشيعة آلل بيتك ومطالبته بدم أبيك

سكينة : ال حتاول أن ختدعىن.  ما أنت إال آلة يف يد أخيك أيب 
، ص. 1993،  ِبكاثريخبيب فلو أمرك بقتلي لفعلت )

14 .) 
 

املؤمنني. لذلك كبرية يف جعل مصعب أمري    سكينة اليت لديها رغبة
فإن سكينة لديها اسرتاتيجية بقول "ما أنت إال آلة يف يد أخيك أيب خبيب  
زبري. هذه   بن  مع عبد هللا  لفعلت" ألنين أحب مصعب  بقتلي  أمرك  فلو 

 الكلمات دليل على اسرتاتيجية سكينة السياسية ملصعب.
 

و  املقادر  به  جرت  قد  ألمر  آسفة  لست  أن كل  حاولت  لكنك 
، 1993،  ِبكاثريأمر هذا املنافقة املختار نب أيب عبيد )  ختدعين يف  

 (. 15ص.  
الوهللا والخردلة. إن دم احلسني ال ينبغي أن يطالب به رجل منافق 
مثله اختذ من قضية احلسني سببا لبلوغ ما يصبو إليه من أخذ احلكم  

ال   إىللنفسه، ث أضاف   وحي، فقد وهللا نفاقه الكفر ِبهلل وادعاء 
احلسني. ولقد كان انصبها من قبل يكره أهل البيت    أضعف قضية

، ص. 1993،  ِبكاثريث تصنع حبهم من أجل مآربه احلسيسة )
15 .) 

 
اسرتاتيجية السكينة السياسية ملواصلة إقناع مصعب بقتل خمتار بن أيب  

التهرب  لالنتقام من سكينة لوفاة والد الشهيد. لكن مصعب استمر يف    ،عبيد
وحبسب  عبيد.  أيب  بن  خمتار  لقتل  وعمل  لديه عبء  ليس  أنه  شعر  ألنه 
مصعب خمتار كان أحد األشخاص الذين أنقذوا مقطع أهل. بينما استمرت  

للسبب األول أن خمتار كان كافرًا جيب   ،سكينة يف معارضة رأي مصعب
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شر صراع  السبب الثاين لالنتقام ملوت والده. وهذا يثبت اسرتاتيجية نقتاله و 
 سكينة السياسي ضد مصعب.

 
لن  العراق  على  بقيت  فما  امللك  عبد  عنك  دع   : مصعب  قال 

 يتصدى ىل ِٔبى مكروه 
األحناف: ال يغرنك اي مصعب سكوته عنك حىت اليوم، فٕامنا يشغله 

بن األشدق. ولٔىن عنك اآلن ٔامر ابن عمه ومنافسه عمرو  
 ك ولينازلنك فرغ منه وسيفرغ منه وشيكا، لئاتني ٕالي

 اي ٔاِب حبر.   إىلمصعب: ما ٕاخاله راغبا ىف قت
 األحناف: ملكان الصداقة القدمية الىن بينكما ؟ 

 مصعب: نعم. 
 األحناف: وحيك اي ٔابن الزبري. ٕانك ال تعرف عبدامللك 

ترك   ٕاىل  نفسه  تنازعه  ال  أ حىت  قبل  عدوه الكوفة  على  يقضى  ن 
 (. 23- 22، ص.  1993، ِبكاثرياملختار بن ٔاىب عبيد )

 
الذي نصح مصعب استهان أبفعال   ،أحنف بن قيس  ألن مصعب 

على الرغم من أن   ،الشعب العراقي  إىلعبد امللك بن مروان الذي تسلل سراً  
العراقيني كانوا من أتباع مصعب. على الرغم من أن عبد امللك كان أفضل 

امللك يف مه  ،صديق ملصعب عندما كان طفالً  امجته من فقد استمر عبد 
األحنف ملصعب هي  اليت حتدث عنها  السلطة. كانت االسرتاتيجية  أجل 

 بن أيب عبيد.  عدم مغادرة الكوفة قبل أن ينهي شؤونه بنجاح مع خمتار
 

وقالواله إننا ىف السعة وهم ىف الضيق، فأى شيء حيملنا على نفاد 
 (. 24، ص. 1993،  ِبكاثريالصْب والضيق ِبملطاولة؟ )
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قلعة دار العمارة اليت عرفتها    إىلمصعب وبعض قواته سراً  بعد أن هرب  
"جيب أن نتحلى ِبلصْب   ،قال أحد جنود مصعب  ،قوات خمتار يف النهاية 

وننتظر بضع حلظات أخرى حىت يفقدون صْبهم واستسالمهم". إن كلمات 
اليت جيب أن تكون حذراً يف   السياسية  اإلجنيل هي جزء من االسرتاتيجية 

 على الرغم من أن النصر مرئي أمام العني. مواجهة العدو
 

حاىب فنمضى  مكتار  : جٔىت أعرض عليك أحد أمرين: األول أن ترتكىن وأص
 جهة الشام لنقاتل أعداءكم آل مروان. 

مصعب: كال اي ابن أىب عبد، مايكون ىل أن أحاصرك أربعة أشهر حىت إذا نفدت  
 املٔىونة من عندك، أطلق راحي. 

 قاتلن آل مروان فأشغلنهم عنك. مكتار : أعاهدك أل
عني  مصعب: ليس بيىن وبني آل مروان شىء حىت اليوم. ولٔىن قاتلتهم فلن أست

 (. 25، ص.1993، ِبكاثريعليهم بعدوى؟ )
 

غادر خمتار سرا حصن دار عمارة ليتسلل للقاء مصعب ألنه ال يستطيع 
مزيد    حتمل رؤية جيشه يتضور جوعا بسبب نقص اإلمدادات الغذائية. دون 

ابتكر خمتار اسرتاتيجية ملصعب للموافقة عليها من خالل تقدمي    ،من اللغط
طلب لتحرير املختار وقواته من دار عمارة أو خمتار وقواته ستساعد مصعب 
ضد عبد امللك بن مروان حملاربته. يف حني أن مصعب مل يوافق على العرض 

اسية  سرتاتيجية السيألنه مل يعجب الضعفاء الذين استسلموا. وهذا يوضح اال
 اليت قدمها خمتار ملصعب ألنه شعر ِبألسف لقواته. 

 
سكينة : ٕاذا ٔاخرت ذلك فسيقوى عليك. ٕانك اليوم منتصرور جالك 
اليوم  هبم  فامض  اجلميع،  على  انقذ  وحكمك  منتصرون، 
صوب الشام لقتال عبد امللك، قبل ٔان ترتاخى قبضتك عليهم 
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عليك والتفرق، فٕاهنم ٔاهل العراق ٕاذا تركتهم وبعودوا للخالف  
 (.31، ص.   1993، ِبكاثري)  

 
هنا إلحضار كانت  ملصعب  سكينة  صاغتها  سياسية  اسرتاتيجية  ك 

  ، ألنه وفًقا لسكينة   ،الشام على الفور حملاربة عبد امللك بن مروان  إىلقواته  
فإهنم سيهامجون مصعب. حيدث ذلك   ،إذا مل يبدأوا يف مهامجة عبد امللك 

وات مصعب كانت من العراقيني املعروفني أهنم متقلبون وانقلبوا عليهم.  أن ق
لك استمرت سكينة يف وضع اسرتاتيجية حبيث قتل زوجها عبد امللك بن  لذ

 مروان على الفور.
 

قالو مصعب: ال تقتلنا واجعلنا يف مقدمة جيثك لقتال عبد امللك، 
ن فإن ظفران فلكم، وإن قتلنا ال نقتل منهم طائفة وكا 

 (. 32، ص.  1993، ِبكاثريالذي تريد )  
 

مل تعد قواته تتمتع    ،عبيد على يد مصعبمنذ أن قتل مصعب بن أيب  
ِبحلماية. ث أرسل أحدهم رسوال للقاء مصعب. طلبوا من مصعب السماح  

قوات مصعب لقتال عبد امللك بن مروان. مع االقتباس    إىلهلم ِبالنضمام  
تقتلنا استخدامنا    ،"ال  تظهر  ميكنك  مروان"  بن  امللك  لعبد  انفتاح  كقوة 

 ة لتجنب هتديد مصعب.اسرتاتيجية خمتار السياسي
 

فرق هلم وكاد حيبيبهم ٕاىل ماطلبوا، لوال ٔان مجاعة من كبار ٔاصحابه 
ينزعهم عبد الرمحن بن حممد بن األشعث ٔابوا ذلك وقالوا: هوالء 

فا خلقا،  وجرحوامنا  وعشاىٔران  ٔاوالدان  قتلوا  اخرتهم قد  ٔاو  خرتان 
 (.32، ص.  1993،  ِبكاثري)
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الذي يقدم املشورة    أحنف، حلسن احلظ مصعب لديه صديق يدعى  
يتبع   دائًما عندما يقع يف مشكلة. وأعطى األحنف إشارة أبن مصعب مل 
مطالب قواته اليت رفضت انضمام قوات خمتار إليه. كان ذلك ِبلضبط ألن  

ك بن مروان أنه سيضيف قوة حملاربته. هذه  جيش املختار يكره عائلة عبد املل 
 اتيجية أحنف تعطى ملصعب. إسرت 

 
وأان وهللا أحبك وأقدرك اي إبراهيم،  ولقد حاولت جهدي أن ألقاك 
ألقتلك فأكون قتلت أشجع فارس يف العرب، ولكن مل أسلط عليك.  
وهللا ما يعدل رغبيت يف قتلك إال سروري بنجاتك، لعلك تنقلب 

تل معى هذا املنافقة عدو هللا املختار بن أيب عبيد. خليال ىل فتقا
إن ذلك ليسرين ايمصعب،  ولقد تبينت كذب وقال ابن األشتار:  

فتْبأت   أقاتله   إىل املختارونفاقه  أن  متنعين  مروءيت  منه،  ولكن  هللا 
معك اليوم وقد قاتتك أمس، فأمهلين ايمصعب حيت تفرغ أنت منه 

، 1993،  ِبكاثريطوع أمرك  )  وحينئذ فادعين فستجدين ورجايل 
 (. 38ص.  

 
بن   وإبراهيم  أتباع  كان اخلطاب بني مصعب  الذي كان من  األشرت 

مع العلم أن أكاذيب خمتار بن أيب عبيد على الفور    ، سيتيا خمتار بن أيب عبيد
التقى إبراهيم مبصعب للمساعدة يف   ،سحب إبراهيم دعمه ملختار. لذلك 

آمل أن تنضموا إيل حملاربة عدو هللا  االقتباس    خمتار بن أيب عبيد. معحماربة  
 يد. املنافق خمتار بن أيب عب

 
مصعب: إنك لن توفق أبدا. أجيئك بوجوه أهل العراق وجتبتهم لتكرمهم 
ما  من عطائك.  ومتنعهم  هتينهم  أنت  فإذا  لك،  قوة  فيكونوا 
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اخلالفة  حتفظ  هكذا  وما  السياسة،  تكون  أخي  اي  هكذا 
 (. 40، ص.  1993،  ِبكاثري)

 
الذي رفض    ،ألن مصعب انزعج من تصرفات أخيه عبدهللا بن زبري

إعطاء القليل من ثروته لقوات مصعب. لذلك فإن االقتباس "ال ميكنك أن  
قوة    ،تفهم يكونوا  احرتامهم حىت  يتم  لكي  مواجهتك  العراقيني على  أمحل 

اليت   السياسية  االسرتاتيجية  أيًضا  االقتباس  هذا  يشرح  لك".  إضافية 
 ستخدمها مصعب للدفاع عن قواته.ا

 
بلهم، لوال أن أصحايب من وجوه أهل العراق  : لقد أردت أن أق مصعب 

 عارضوا يف ذاك وقالوا اخرتان أو اخرتهم.
: ما إخاهلم إال نظروا يف ذلك لصاحل عبد امللك بن مرون،   عبدهللا بن عمر 

 (. 43، ص.  1993، ِبكاثريخشية، تقاتله هبؤالء )
 

ن أعاله تعبري مصعب لعبد هللا بن عمر )أفضل صديق يتضمن البيا
مصعب يف طفولته( لرغبته يف قبول طلب جيش خمتار لالنضمام إليه. لكن 
عبدهللا بن عمر قال للعراقيني إن كلماته ال ميكن الوثوق هبا. ألن العراقيني 

نضمت قوات يف احلقيقة أحبوا عبد امللك بن مروان وكانوا قلقني من أنه إذا ا
عبد البليك بن مروان. وهذا يوضح اإلسرتاتيجية السياسية العراقية    إىلتار  خم

 جتاه مصعب بعدم قبول عرض قوات خمتار إبنقاذ عبد امللك بن مروان.
 

الكوفه ويستقر هبا اايما، حيت انتهى اليه    إىلومل يكد مصعب يصل  
 ان اخاه قدر عزله من والية البصره و ويل مكانه عليها ابنه محزة، 

عبد هللا  ان  يقلل من غضب  ومل  فغضب مصعب غضبا شديدا، 
كتب اليه يف االعتذار عن ذلك ِبنه اراد ان يفراغه هو لالستعداد 

ن من اخلري أن يكون لقتال  عبد امللك حىت ال يشغله عنه شيئ،  وأ 
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الشام ملنازلة  إىلعلى البصرة رجل من آل الزبري، أثناء سري مصعب 
بن قيس و ابراهيم بن األشرت وغريمها من عدوه. واجتمع ِبألحنف  

كبار اصحابه، فتذاكر معهم سوء سياسة اخيه و خيله واستبداده  
، 1993،  ِبكاثريِبلرأى، و استشارهم فيما ينبغي عليه ان يفعل )

 (. 47-48ص.  
 

والسبب   ،جنله عبدهللا بن زبري  ،على أنباء تسليم منطقة البصرة حلمزة
يكون مصعب مثقالً مبشاكل بسيطة. لذلك سلم   هو أن عبد هللا ال يريد أن 

واحد   من جانب  أن   إىلعبدهللا  من  الرغم  على  علم مصعب.  دون  محزة 
صعب على  منطقة البصرة هي مسؤولية مصعب. والسبب الثاين أن يركز م

ازداد غضب   ،املعركة ضد عبد امللك بن مروان. عند مساع مثل هذه األخبار
هور االسرتاتيجيات السياسية لعبد هللا بن  مصعب على حنو متزايد بسبب تد

البصرة محزة الذي مل يكن يعرف   التفكري يف العواقب عندما قاد  زبري دون 
 التفاصيل. 

 
اكثرهم أبال خيضع المرا اخي وال يعرتف حلمزه بوالية   فأشار عله 

انئبه هبا ان يستمر يف حكمها ِبلنيابة عنه،   إىل البصره،  وان يكتب  
 إىل من شيء حىت يضيق صدره فيلحق أببيه راجعا    وال ميكنه محزه 

 (. 48، ص. 1993، ِبكاثريمكه )
 

مساع خْب تقدمي البصرة حلمزة. اقرتح بعض أصدقاء مصعب أن مصعب  
خيضع   يعد  زبريمل  بن  هللا  عبد  االسرتاتيجيات    ، لكلمات  قبح  مراعاة  مع 

ن السياسية املستخدمة وتفاقم وضع مصعب. واقرتح صديق مصعب أيضا أ
ممثله يف البصرة للسيطرة على احلكومة يف البصرة    إىليرسل مصعب رسالة  

  إىلوإصابة األمور اليت من شأهنا عودة محزة    ،ومنع محزة من القيام بواجباته
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)مكة   اإلسرتاتيجية    إىلاملكرمة  تنفيذ  مت  زبري(.  بن  هللا  عبد  والده  منزل 
وال يريد رؤية  السياسية اليت استخدمها صديق مصعب ألنه أحب مصعب  

 مصعب يف حالة ِبئسة. 
 

 مصعب: شاب اخرق امحق ال حيسن أن يسو من بيته 
سياسته   فساد  يظهر  برهة حىت  البصره  اذن حبكم  فاتركه  أحنف: 
وعجزه عن القيام أبعباء الوالية،  فسيضطره أخوك حينئذ 

 عزله ويعيد الوالية إليك.  إىل
 مصعب: وإذا مل يفعل؟ 

 إىل ال متض يف سوء الظن أبخيك عبدهللا  أحنف : كال اي مصعب،  
فيه فال ينبغي   أبعد مما ينبغي لك،  فمهما يسغ لنا أن نقول 

أن ننسي أنه شديد يف احلق علي نفسه وعلي أقرب الناس 
 (. 49-48، ص. 1993،  ِبكاثريإليه )

 

إال أن صديق مصعب أحنف بن قيس عارض االسرتاتيجية السياسية  
ب. اقرتح أحنف السماح حلمزة ِبلقبض على اليت عْب عنها أصدقاء مصع

لبصرة. إذا رأى عبد هللا بن  وانظر كيف سيطر على حكومة ا  ،البصرة للحظة
فعندئذ يعيد عبد هللا بن زبري البصرة    ،زبري ضعًفا يف تنفيذ الشؤون احلكومية

مصعب. ألن شخصية محزة منزعجة بسهولة وال ميكنها أن تقود. وقد    إىل
االسرتاتيجية السياسية املتمثلة يف السماح ل  محزة بتويل   مت تضمني ذلك يف

 حكومة البصرة املؤقتة. 
 

أحنف: كال اي مصعب،  مايكون لك أن تصبع األمور على نفسك 
 وإن الكياسة مالك السياسة 

أحنف: وحيك أي شيء يعجلك؟  إنك لست حريصا على قتال عبد 
جتد يف   امللك بن مروان، وهذا ضعف فيك. فماذا يضريك أن 
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إيل أخيك عن  به  تعتذر  ما  وتوليتها حلمزه  البصره  عزلك عن 
العراق يف   إىل  التعجيل ِبملسري  الشام، خشيه أن تضرب أمور 

 (. 49، ص.  1993،  ِبكاثريغيبتك؟ )
 

ترتبط كلمات األحنف بن قيس ِبإلسرتاتيجية السياسية. مع االقتباس  
أنه يف السياسة جيب أن    "اإلبداع هو جوهر االسرتاتيجية" يعزز بشكل أكْب

ب عبد هللا  يضع اسرتاتيجيات هلزمية العدو. كما أوضح األحنف ملصعب سب
بن زبري يف قيادة منطقة بشرة حلمزة. واملقصود أنه ال يوجد فراغ يف القيادة  
طاملا أن مصعب ليس يف البصرة. ألن عبد هللا أراد مصعب أن يغادر على  

ك ابن زبري. لكن مصعب استمر يف االعتقاد  الشام لتدمري عبد املل   إىلالفور  
قاب ألن مصعب مل يطيع أوامره.  أبن هذه االسرتاتيجية نفذها عبد هللا كع

فإين أان احلاكم من    ،وكأن عبد هللا قال "ويلكم ال تغرتوا بصاحبكم مصعب
 ."إىلورائه ومرجع األمر كله 

 
ج بفارس وأراد أن يستقدم امللهب بن أيب صفرة، وكان يقاتل اخلوار 

ليكون معه ىف حرب الشام، ولكن أهل البصرة أبوا عليه ذلك وقال 
ال   سوق له:  بلغو  وقد  للخوارج  هدفا  البصرة  ونرتك  معك  نسري 

األهواز،  مامل ترتك امللهب يقاتلهم دوننا فإان ال أنمن أن ينقضوا 
البصرة إذا رأوان قد تر كناها معك ) ، ص. 1993،  ِبكاثريعلى 

66-67 .) 
 

ظهر نزاع جديد بسبب رفض    ،ل قضية مصعب مع عبد امللك بعد ح
ملحاب بن أيب سفرة ضد عبد   إىلالنضمام  أتباع مصعب رغبة مصعب يف ا

هددوا ِبلقول "إذا كنت تثق    ،امللك بن مروان. بسبب ازعاج أتباع مصعب
 فنحن أحرار منك.  ،مبهاب بن أيب شفرة أكثر
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 له، ال أتعرض ذلك حينئذ أبدا. عبد امللك: والذي والذي عقد بيننا هذه اخل

 (. 87، ص.1993، ِبكاثريمصعب  : وأان وهللا ال أخون أخي أبدا )
 

بعض االسرتاتيجيات السياسية اليت عْب  انعبد امللك ومصعب يناقش 
واهلدف هو أن عبد امللك ميكن أن يشغل منصب    ،عنها عبد امللك ملصعب

ولة. وأقنع عبد امللك مصعب أمري املؤمنني. لكنهم أفضل األصدقاء منذ الطف
الكنز. كما هو احلال يف االقتباس "ما   البصرة  جبذب  عليك سوى مغادرة 

الشام والعيش   ،والعيش يف  العيش  من  تتمكن  منطقة حىت  أي  سأعطيك 
امللك   الكلمات تكتيكات عبد  بسالم مع زوجتك وطفلك". كانت هذه 

السياسية اليت    فقط حىت يستجيب مصعب لطلبه. وهذا يوضح اإلسرتاتيجية
 استخدمها عبد امللك ملصعب يف شكل ملكية.

 
هللا  اي أخي إين لشديد احلرص على أال تنصرف من عندى إال  عبد امللك: و

واحدا ال   ِبِب  ما خال  األبواب كلهما  تسد  ولكنك  على شيء. 
 ولوجه.   إىلسبيل 

  مصعب  : بل هو الباب الوحيد الذي ميكن أن نلجه على سواء بيننا،  ال
 غضاضة فيه على وال عليك حىت جيعل هللا لنا حمرجا من األمر كله.  
عبد امللك: إين مصارحك اآلن أبمر ال ينبغي أن أخفيه عليك، فعدين األثورة  

 غضبا إذا مسعته.  
 مصعب  : لك على ذلك  

واء اي مصعب يف الرجال والعدة. عندي أهل الشام  عبد امللك: إننا لسنا س
ىن، وليس فيهم خائن وال منافق. وعندك أهل  وهم أطوع ىل من بنا 

 العراق وهم أهل شقاق ونفاق، فالنصر مضمون يل عليك  
 مصعب  : كال،  أن النصر بيد هللا،  ورجايل ليسوا كما ذكرت.  

 لوفدهم إليه مصعب  : إن أخاك عبدهللا أعرف هبم منك، حني قال 
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الشام، صرف  عبد امللك: ودذت لو أن يل بكل عشرة منكم رجال من أهل  
 الدنيا يثبالدرهم. 

 ( ِبلفعال  ولكن  امللك،  عيد  اي  ِبألقوال  احلرب  ليس   : ،  ِبكاثري مصعب  
 (. 90، ص. 1993

 
هلا هناية وأجوبة، قرروا  ألن بعض عروض عبد امللك ومصعب ليس      
فقط من أجل دور   ،قلوهبم كانوا متأسفني على هذا العمل ، لكن يف  القتال

لرغم من أهنم أصدقاء من الطفولة. بينما استمر  عبد امللك ومصعب على ا 
عبد امللك يف مقارنة االستعدادات للقتال ضده مبصعب. ألن قوات عبد 
امللك من أهل سيح املعروف أهنم مطيعون لقادهتم حىت مقارنة أبطفاهلم. يف  

وات مصعب شعب عراقي حيب العنف وينفقه. وهذا يدل على حني أن ق
 ية سياسية لعبد امللك إلسقاط مصعب. أنه كانت هناك اسرتاتيج

 صراع مفتوح ونضال هادى -ب
علين بشكل  يتم  نضال  هو  املفتوح  النضال    ،النضال  أن  يف حني 

رب )دوفريجري، نضال مفتوح يف شكل ح  السري هو نضال يتم بشكل سري
 صراع مفتوح ونضال هادى أشكال    الباحثةوجد    (.287، ص.  2014
رواية اجلميل"يف  أمحد ِبكاثري  لع  "الفارس  موريس  لي  نظرية  أساس  على 
 . تتضمن البياانت:دوفريجري
 

لقد فقد مصعب كل أمل اال أمال واحدا يرتائي له من بعيد. 
أمال يكتنفه الشك من كل جانب وال جيرؤ مصعب أن حيدث 
به أحدا، ألن أحدا ال ميكن أن يقتنع به، بل رمبا سخر منه اذا  

الثقه يف امكان ان يتحقق،  فقد مسع به، وان مصعبا نفسه لقليل  
اإلميان أبن فيهم بعد من جعلته األايم سيئ الظن ِبلناس قليل  

يلتزم قواعد املروءة والشهامة كما يلتزمها هو، ويراها قطعة من 
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نفسه وجزءا من تكوينه. وانه ليقلب فكره يف الناس من قريب 
هم  وبعيد، وبني كبري وصغري، فال جيد هذه الشمائل يف أحد من

ِبلصورة اليت جيدها يف نفسه، حبيث يستطيع أن يتعامل معه على 
اشتار)كلم بن  ابراهيم  يكون  ان  اال  اللهم  سواء،  ، ِبكاثرية 

 (. 71، ص.  1993
 

نفذ مصعب خطة سرا ومل يرغب يف أن يعرف أحد خططه للذهاب 
ألنه شعر أنه ليس لديه أمل يف كسب املعركة    ،عبد امللك بن مروان  إىل

وقوة جيشه مل تكن متناسبة مع القوة قوات عبد    ،امللك بن مروانضد عبد  
  ، امللك بن مروان. شعر مصعب أيًضا بعدم الرغبة يف حدوث هذه احلرب 

ألن خصوم احلرب كانوا أصدقاء عندما كانوا صغارًا. ث خطط مصعب  
ان. وهذا يدل على أنه كان هناك صراع يف سرا للقاء عبد امللك بن مرو 

 مصعب.  السر قام به
 

كال اي إبراهيم ما أشك يف ذلك، ولكن سنح ببايل أن لو مضيت 
اليه سرادون أن يعلم أحد مبذهيب حىت أصل اليه يف بعض الطريق، 
فازعم لرجاله أنين رسول مصعب بن الزبري اليه، فإذا خلوت به 

حيث جاء فنحقن بذالك دماء كلمته وانشدته أن يرجع من  
 (.72، ص. 1993، ِبكاثريئل )املسلمني أن تراق يف غري طا

 
ينتظرون   به كانوا  أحاطوا  الذين  األشخاص  أن  شعر  ألن مصعب 

لذلك مل يرغب مصعب يف أن يعرف شخص    ،دائًما الوقت لطعنه يف ظهره 
كان يشعر دائًما ِبلسوء   ،واحد خططه. منذ اغتيال زوجة خمتار مصعب

ادئ قام به  مع من حوله خاصة مع أتباعه. وهذا يدل على وجود نضال ه
 مصعب.
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أخيك عبدهللا   إىل وهللا اي مصعب لوال ما أمنتين على سرك، لكتبت  

ويويل  ليخلعك،  مع عدوه  هذه  )بنيتك  ، ِبكاثري غريك مكانك 
 (. 74، ص.  1993

 
ألن مصعب تنكر يف مقابلة عبد امللك بن مروان بزعم أنه رسول  

صعب مقابلة مصعب عندما التقى جبنود عبد امللك بن مروان. كان هدف م
الشام. وهبذه الطريقة    إىلعبد امللك بن مروان ألنه كان ينصحه ِبلعودة  

ميكن للمصعب أن مينع سفك دماء املسلمني هباء. هذا يظهر بوضوح أنه 
كان هناك صراع ضمين من قبل مصعب يف شكل متويه نفسه على أنه  

 رسول مصعب. 
 

فقد حرب كيف ترتك عدوك األكْب يطوى القفار إليك، ومتض لت
 اخلوارج؟  

اء عبد امللك دون ألطمئن على موقف املهلب هناك، فأمضى للق
 (. 75، ص.  1993، ِبكاثريأنيشغلين عنه شاغل )

 
التعبري عن رغبته لعبد امللك مصعب  ، يف هذا االقتباس   ،من أجل 

كان يقابله هبدوء وأيخذ رحلة طويلة ويعرض نفسه للخطر دون أن يرافقه 
بته يف لقاء عبد امللك بن مروان مل يرد أن يعرفه  شخص واحد. بسبب رغ

ِبستثناء شخص واحد هو إبراهيم األشرت الذي   ،وجته وشقيقه أحد حىت ز 
يعتقد أن ال يناقش اخلطة مع أي شخص. وهذا يدل  هو مصعب جداً 

 على وجود نضال هادئ قام به مصعب.
 
 



70 
 

 

 ة كتلتي االسرتاجتي -ج
عتني عن الصراع يف نظام واحد. خيتلف الصراع السياسي يف نظام جممو 

مبارزة.   شكل  األعدااألول،  من  عددا  أن  هو  بعضهم والثاين  يواجهون  ء 
ا ويشكلون  بني  خالبعض  السياسي  االختالف  لنا  يسمح  خمتلفة.  تالفات 

دقيق   تصنيف  وإجراء  احلالتني  مبقارنة  واليمني  ما    إىلاليسار  حد 
 (.298، ص. 2014جري، لالسرتاتيجيات السياسية يف الدميقراطية )دوفري 

لعلي   "الفارس اجلميل" يف رواية   ة كتلتنياالسرتاجتيأشكال    الباحثةوجد  
 . تتضمن البياانت: على أساس نظرية موريس دوفريجريأمحد ِبكاثري 

 
الأستطيع أن أنسي أبدا أنه هو الذي دفع أيب إيل اخلروج وحرضه 

  ( مكة  يف  ليخلو  إليه  صائر  هو  ما  يعلم  وهو  ، كاثريِبعليه، 
 (. 14، ص.  1993

 
بني   من شقني  اسرتاتيجية  وجود  أعاله  االقتباس  سكينة  يظهر  والد 

، ألن والد سكينة وثق يف شعب اخلوارج على الرغم من أهنم كانوا وعبد هللا
 يدمرون والد سكينة. 

 
خليفتني..  هلم  وجتعل  املسلمني  تفرق كلنة  إذا  عالم   : عبد هللا 

 ام. خليفة يف مكة وخليفة يف الش
إمنا أردت أن أمحلهم على احملخة البيضاء، وأقذهم مصعب: ويلك!  

 من طمع آل مروان وتكاثرهم وفسادهم.
 ذالك بكزازه اليد والعطاء املصرد.  إىل عبدهللا : فإنك لن تصل  

مصعب: هلم اي مصعب، لقد أردت أن أحاسبك أنت فإذا أنت 
 حتاسبين! 
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أقض لك على املختار عبد هللا: يف أي شيئ تريد، حتاسبين؟ أمل  
العراقني؟ أمل أمجع  بن أيب عبيد؟ أألم أوطد لك حكم 

     (.41، ص. 1993، ِبكاثريحولك األنصار؟ )
 

مصعب وعبد  يظهر اخلطاب أعاله وجود اسرتاتيجية من شقني بني  
تقسيمكم أيها املسلمون. سيكون لديهم خليفةان مها اخلليفة    إىلهللا أدت  

 ام. يف مكة واخلليفة يف الش 
 متويه -د

التمويه هو تطور مت اختباره يف دميقراطية حيث يلعب الرأي العام دورًا   
ال ميكن أن يكون غري مبال  ِبلدعم الكامل من الشعب. يستخدم من قبل  
األفراد واألحزاب واجلماعات يف كفاحهم لكسب السلطة أو التأثري عليها.  

والسياسي    عياالجتماتكامل  كما تستخدم حكومة املواطنني التمويه وتطوير ال
 (. 304-303، ص. 2014احلقيقي )دوفريجري، 
لعلي أمحد ِبكاثري    "الفارس اجلميل" يف رواية   متوية أشكال  وجد الباحثة  

 . تتضمن البياانت: على أساس نظرية موريس دوفريجري
 

البيت  وكان ابن االشرت متحمسا للمختار، ملا ٔاظهره من التشيع آلل 
وٕاعادة احلقوق ٕاليهم، ودعوته ىف ذالك ٕاىل حممد بن ىٔهم  واملطالبة بدما

احلنفية. وضل كذلك ٕاىل ٔانتبني له كذب املختار فيما ادعى من كتاب 
حممد بن احلنفية ٕاليه، ذلك الكتاب الذى زوره املختار عليه، فتْبٔا منه 

 (. 37، ص.   1993، ِبكاثريحينٔىذ وختلى عنه )
 

ار بن أيب عبيد. ولكن معرفة موقف ا خمتكان أصالً من سكان سيتي   
إبراهيم   انضم  الذي خانه. لذلك  للقتال ضد   إىلاملختار  جمموعة مصعب 
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اخلائن خمتار. يثبت هذا احلق وجود متويه إلبراهيم بن األشرت ضد خمتار بن  
 أيب عبيد.
 

يدا ىف حتريض  مروان  بن  امللك  لعب  أن  اي مصعب  أال جيوز 
تل أصحاب املختار، ملا علم من بة بقأصحابك هؤالء على املطال

 (. 45, ص.  1993, ِبكاثريحتمسهم لقتاله؟ )
 

وجود دخيل عبد امللك بن مروان يف جيش مصعب. وحاول الدخيل    
حتريض قوات مصعب على قتل أتباع خمتار. مبا أن عائلة خمتار تكره عائلة  

ين محاس متابعي مصعب الذ  إىلوالعكس صحيح. من خالل النظر  ،مروان
قتلوا أتباع خمتار بلغ عددهم أكثر من ثالثة آالف شخص يف يوم واحد.  

قوات    إىلوهذا يدل على وجود مأوى أو متويه للعدو من خالل التهريب  
 مصعب بن زبري.

 
إن شئت اي مصعب مسيتهم لك، وأطلعتك على رسائلهم لتصدقين 

 (.91، ص.  1993،  ِبكاثري)
 

أتباع مصعب بعثوا برسالة    وصدق ما قاله أحنف بن قيس أن بعض
  ، جيشه. بشكل غري مباشر  إىلعبد امللك بن مروان يطلب فيها االنضمام    إىل

القوات مع   إىلهناك متسللون يف قوات مصعب اليت تؤثر على االنضمام  
معتْبين أن قوات مصعب شعب عراقي حيب العنف   ،عبد امللك بن مروان

سأعرض رسائلهم املرسلة    ،لك مع االقتباس "إذا كنت ترغب يف ذ  واخلونة.
لكنهم أرسلوا    ،حىت تثق يب". لذلك اتبعوا املصعب فقط بسبب لطفه  ،إيل

عبد امللك بن مروان. هذا يظهر بوضوح وجود متويه يف جيش    إىلسراً رسالة  
 مصعب.
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يف رواية الفارس اجلميل لعلي أمحد   ظهور الصراع السياسي اليت تسبب  عواملال  -ب
 نظرية موريس دوفريجري على أساس ابكاثري 
النظرية    إىل ا  دً استنا      السياسي  تفسري  موريس  الصراع  نظرية  أساس  على 

الفارس اجلميل لعلي يف رواية  الصراع السياسي  تسبب ظهور    ، العوامل اليتدوفريجري
ِبكاثري دوفريج  أمحد  موريس  نظرية  أساس  وأسباب يعين    ريعلى  الفردية  أسباب 

هي القضااي الرئيسية اليت تنشأ عند حتليل النزاعات، وهي   أسباب الصراعاجلماعية.  
مراقبة   عند  القضااي  هذه  تنشأ  واحلقوق.  واجلنس  واهلوية  والثقافة  السلطة  قضااي 

امل التفاعل بني أطراف النزاع، واليت ستصبح يف مناسبة معينة خلفية النزاع وتعمل كعو 
   (. 35، ص. 2001تؤثر بصمت )فيشري، 

الصراع السياسي ثة عدة أشكال من العوامل اليت تسبب ظهور  وجدت الباح    
، يف  على أساس نظرية موريس دوفريجري  الفارس اجلميل لعلي أمحد ِبكاثري يف رواية  

وأسباب   يةأسباب الفردنوعني يف شكل    إىلهذه الدراسة مت تقسيم هذه العوامل  
 اجلماعية. 

 . العرامل اليت تسبب ظهور الصراع السياسي3جدول  
ظهور  أشكال الصراع السياسي  مكون الصراع السياسي  تسبب  اليت  العرامل 

 الصراع السياسي 
 سباب اجلماعية األ االعتداء اجلسدي  أسلحة املعركة 

 الشخصية سباب األ الثروة ومهنة 
 اجلماعية سباب  األ املبلغ و التنظيم 
 -  وسائل اإلعالم  

 سباب اجلماعيي األ لسياسية ة ااالسرتاجتياالنتشار   ة السياسيةاالسرتاجتي
 الشخصية سباب األ صراع املفتوح ونضال هادى  
 سباب اجلماعيي األ ة كتلتني االسرتاجتي 
 الشخصية سباب األ متوية 



74 
 

 

جدول  دً استنا     ظهور  .  3ا  تسبب  اليت  السياسي،العوامل  أوضحت   الصراع 
ظهور    العوامل تسبب  السياسياليت  رواية    الصراع  اجلميليف  أمحد    الفارس  لعلي 
.  أي أسباب الفردية وأيباب اجلماعية ،  على أساس نظرية موريس دوفريجري  ِبكاثري

الفارس  يف رواية    الصراع السياسيهور  العوامل اليت تسبب ظ  وفيما يلي شرح إضايف
 :على أساس نظرية موريس دوفريجري  اجلميل لعلي أمحد ِبكاثري

 شخصيةسباب الاأل -1
امليل    لشخصيةاسباب  األميكن أن تتسبب   الكفاءة أو عدم    إىلمثل 

الرضا دائًما عن عمل اآلخرين يف جعل األشخاص الذين لديهم خصائص كما  
النزاعات مع اآلخرين )دوفريجري,   دائًما يف  احلال  - 159، ص.  2014هو 

160 .) 
وهي أسباب النزاعات السياسية اليت تنشأ من داخل   الشخصيةسباب  األ
رتدداً يف قتل خمتار كان ممصعب بن مروان الذي    كما كان احلال مع  الشخص.

، ألنه شعر أنه ال يوجد سبب وجيه حملاربة املختار. خمتار هو الذي  بن أيب عبيد
من   هور الصراع السياسيالعوامل اليت تسبب ظ  الباحثةوجد    أنقذ أهل البيت.
ة  على أساس نظري  الفارس اجلميل لعلي أمحد ِبكاثرييف رواية  أسباب الفردية  

  . تتضمن البياانت:دوفريجريموريس 
 

مصعب: إن أردت احلق اي ابنة احلسني فإىن ال أعتْب املختار بن أيب 
 عبيد ذلك لعدو الذى أحرص كل احلرص على قطع دابره 

 سكينة: ماذا تقول؟ 
أبدا ) له  يدا عندي الأنسها  له  ، ص. 1993،  ِبكاثريمصعب: أن 

14 .) 
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القتال ضد خمتار بن أيب عبيد. مع عبارة  إذا كان يف الواقع مل يرغب يف
"ال أستطيع أن أنسى خدماته" مصعب غري مستعد إذا اضطررت للقتال ألن  
مصعب ساعد يف أحلى االزدواجية. هذا تشجيع من داخل مصعب على عدم  

 القتال مع خمتار بن أيب عبيد وإدراجه يف قضااي فردية ألنه ال أييت من اخلارج.
 

ماق نفسه أن ألشفاقه من قتال عبد امللك، ورغبته عفقد كان حيس يف أ 
اخلفية يف توقية جهد ما يستطيع أثرا ىف موقفه من أصحاب املختار، 
إذا احلوا عليه إحلاحا شديدا يف أن يبقى عليهم ليقاتلوا معه عبد امللك 
بن مروان، فكأنه أراد التخلص منهم حىت ال حيملوه محال على ما ال 

 (. 45, ص. 1993, ِبكاثرييريد )
 

من األشياء اليت جعلت مصعب ثقيالً حيارب عبد امللك بن مروان ألنه  
كان مولعاً به. حيث قال االقتباس "يف أعماقها رغبة يف إنقاذ عبد امللك بن  

أنه مل يكن مستعًدا إذا كان عليه أن   ،مروان" الذي شعر به مصعب بن زبري
قضية فردية أتيت من مصعب يقاتل مع أفضل صديق له. وهذا يثبت أن هناك  

 وليس من اخلارج. 
 

قتلوا   مصعب  : إمنا أحل أصحايب يف قتل هؤالء، ألن هؤالء 
 وجرحوا كثريا من أوالدهم وعشائرهم.
أنت،   ألومك  بل  ألومهم  إين ال  بن عمر:  اي عبدهللا  وحيك خْبين 

مصعب لو أن رجال أتى ماشية الزبري فذبح منها ثالثة 
واحد، غداة  يف  رأس  مسرفا؟   آلف  تعده  ألست 

 (. 46، ص.  1993)ِبكاثري،  
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يتضمن اخلطاب أسباب قتل قوات مصعب الفظيعة لقوات خمتار ما يصل 
هبا.  ثالثة آالف شخص يف اليوم، ألن قوات خمتار أصابت وقتلت أقارهبا وأقار   إىل

لذلك كان جيش مصعب قلقا للغاية من أن قوات خمتار ستنضم إليه وتدمر مرة  
 ال حتمل ضغينة ضد جيش خمتار. أخرى وال تز 

 
ولكن هل يستطيع حقا أن يرتاجع عن املسري لقتال عبد امللك؟  وماذا 
يكون موقفه من اخيه وموقف اخيه منه؟ ث ماذا يكون من أمر عبد 

الشام إذا بلغه عدول مصعب عن لقائه   إىلال  امللك نفسه؟ ايرتد قاف
العراق؟ واذا فماذا   وذلك بعيد، أم ميضى قدما حىت يقرع عليه أبواب

 (. 71, ص.  1993,  ِبكاثرييفيد تراجع مصعب إن فعل؟ )
 

ألن مصعب شعر أنه ليس لديه أمل يف الفوز يف املعركة ضد عبد امللك 
لتأجيل   ،بن مروان لذلك كان مصعب خيطط للقاء عبد امللك بن مروان سراً 

ميكن    املعركة اليت كانت تعذب عقل مصعب. كما أدرك مصعب أن قواته ال
مقارنتها بقوات عبد امللك بن مروان. وهذا يوضح سبب الفرد الذي أييت من  

 داخل مصعب لتوقعات مشكوك فيها مما جيعله يفعل شيًئا متهورًا. 
 عية اسباب اجلماأل -2

األسباب اجلماعية هي أسباب الصراع الذي تشكله اجملموعات نتيجة  
بب هذا الصراع عن التحدايت  بني أعضاء اجملموعة. نتج س  االجتماعيللتفاعل  

أهنا هتدد اجملموعة )دوفريجري،   اليت نشأت من اخلارج واليت اعتْبت  واملشاكل 
 (.188، ص 2014

أسباب مجاعية وهي أسباب النزاعات السياسية اليت نشأت من اخلارج. 
يف  من أسباب الفردية  هور الصراع السياسيالعوامل اليت تسبب ظ الباحثةوجد 
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. على أساس نظرية موريس دوفريجري  اجلميل لعلي أمحد ِبكاثري  الفارسرواية  
 تتضمن البياانت: 

 
قريب أو حبيب وال يستنيم لراحة أو دعة حىت  جيهز على   إىلال يلتفت  

 (. 14، ص.  1993،  ِبكاثريعدوه ويفرغ منه )
 

"دمر عدوك الكلمات  سياسي أييت من خارج  دعي    هناك صراع  أو 
ساحة املعركة    إىلا حبيث عادت مصعب على الفور  العدو يدمرك" سكينة لزوجه

وقتلت خمتار بن أيب عبيد. ألن سكينة يف الواقع كان لديها ضغينة خاصة هبا  
 بسبب وفاة والدها الشهيد.

 
سكينة: صدقت وهللا ايسكني. ألقاتلنه منذاليوم قتل من ال يرمحه وال 

 (. 15، ص.  1993، ِبكاثرييرفق به من أجلك؟ )
 

بواجبه على الفور لقتل قام مصعب    ،ا مستمرًا من زوجتهتلقى تشجيعً 
سكينة.    إىلسأقتله لك"    ،خمتار بن أيب عبيد. مع عبارة "لن أتردد بعد اآلن

تشجع   أو  اخلارج  أسباب مجاعية أتيت من  أو  أسباب  وجود  يدل على  وهذا 
 اآلخرين على مصعب. 

 
أن  حاولت  ولكنك  املقادر  به  جرت  قد  ألمر  آسفة  لست  كل 

، 1993املنافقة املختار نب أيب عبيد )ِبكاثري،  دعين يف  أمر هذا  خت
 (. 15ص.  

الوهللا والخردلة. إن دم احلسني ال ينبغي أن يطالب به رجل منافق 
مثله اختذ من قضية احلسني سببا لبلوغ ما يصبو إليه من أخذ احلكم  

نفاقه الكفر ِبهلل وادعاء الوحي، فقد وهللا   إىللنفسه، ث أضاف  
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ضعف قضية احلسني. ولقد كان انصبها من قبل يكره أهل البيت  أ
، ص. 1993أجل مآربه احلسيسة )ِبكاثري،    ث تصنع حبهم من

15 .) 
 

أيب   بن  خمتار  بقتل  إقناع مصعب  ملواصلة  السياسية  السكينة  اسرتاتيجية 
عبيد، لالنتقام من سكينة لوفاة والد الشهيد. لكن مصعب استمر يف التهرب 

أنه ليس لديه عبء وعمل لقتل خمتار بن أيب عبيد. وحبسب مصعب ألنه شعر  
األشخاص الذين أنقذوا مقطع أهل. بينما استمرت سكينة يف    خمتار كان أحد

معارضة رأي مصعب، للسبب األول أن خمتار كان كافرًا جيب قتاله والسبب  
املصعب.    إىلوهذا يثبت وجود التشجيع من السكينة  الثاين لالنتقام ملوت والده.  

 يف قضية مجاعية.  تشجيع من هذه السكينية حسب مورسي دوفريجريال
 
 ئشة: هل فرغ من قتال عدوه املختار بن أىب عبيد؟ عا

دار اإلمارة حيث حتصن هبا وحيث   إىلفلما أخْبها إنه جلأ بعد هزميته  
ضرب هو عليه احلصار، قالت عائشة: كيف تركته قبل أن تفرغ من 

 (. 18، ص. 1993أمره! )ِبكاثري، 
وشدد احلصار على املختار بن أىب عبيد فلم يدع شئىا يتسرب إليه من 

 (. 23، ص.1993قريب أو من بعيد، وأمر رجاله فتعبية بني )ِبكاثري،  
 

كانت عائشة الزوجة الرابعة ملصعب. وأجاب مصعب على سؤال زوجته،   
ر بن أيب  متاًما كما قيل لسكينه، أن مصعب جنح يف تدمري وصد قوات خمتا

دار العمارة، وهي قلعة حماطة أبسوار عالية وصلبة. كان    إىلعبيد، ف جلأوا  
مصعب  من الصعب للغاية تدمري األشخاص داخل دار العمارة، وكذلك قوات  

اليت انتشرت يف كل زاوية وحاصرت جيش خمتار دون إعطائهم فرصة للهروب 
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الغذائي وهذا يدل على وجود ة.  وانتظروا حىت نفدت قوات املختار من املواد 
 .أسباب أو أسباب مجاعية أتيت من اخلارج بسبب ضغوط مجاعة مصعب

 
 ىف نفر من ٕاال ٔان خرخ املختار مستبسال  إىل وما راع الناس ىف اليوم الت

، 1993،  ِبكاثري ٔاصحابه، فقاتلوا بشجاعة منقطعة النظري حىت قتلوا )  
 (. 27ص.  

 
م هبا خمتار للخروج من حصن دار العمارة أن أحد األشياء املتهورة اليت قا

قوات مصعب هو أهنم أرادوا مقابلة مصعب مباشرة ألنه أراد إنقاذ    إىلوالتسلل  
قواته اليت بدأت تنفد من اإلمدادات الغذائية. وهذا يدل على وجود قضية أو 

 أسباب مجاعية أتيت من اخلارج على شكل تشجيع إلنقاذ قواته اجلائعة. 
 
ت من عدوك املختار بن ٔاىب عبيد، فامض اآلن لقتال نك قد فرغإ 

 (. 30، ص.   1993،  ِبكاثريعبد امللك بن مروان، فٕانه هو اهلدف )  
 

 ،األسباب اجلماعية اليت حصل عليها مصعب من سكينة  إىلِبإلضافة  
فقاتل مصعب ضد العدو الكبري عبد امللك بن مروان. بعبارة "جيب أن تقاتل  

أليس هو هدفك الرئيسي؟" ث فكر مصعب مرة أخرى   ،نعبد امللك بن مروا
خارجي   تشجيع  وجود  على  يدل  وهذا  احلرب.  أتجيل  نيته  عن  الرتاجع  يف 

 للمصعب على حماربة عبد امللك بن مروان على الفور.
 

يف رواية الفارس اجلميل لعلي أمحد    الصراع السياسي  ر الصراع السياسي ظهو أتثري   -ج
 ة موريس دوفريجري على أساس نظريابكاثري 
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املذكورة هلا أتثري على   الصراع السياسيمجيع أشكال املقاييس تبعية لألشكال       
الباحثة   .احلياة وجدها  اليت  اآلاثر  واألسرية    بعض  شخصي  على  التأثريات  هي 

 : جانب جدول يصف هذه اآلاثر إىل واجملتمعية،
 

 . أتثري الصراع السياسي4جدول  
مكون  
الصراع  

 السياسي 

شكال الصراع  أ
 السياسي 

 أتثري السلبية الصراع السياسي  جابية الصراع السياسي أتثري اإل

 اجملتمع األسرة شخصي  اجملتمع األسرة شخصي 

أسلحة  
 املعركة 

االعتداء  
 اجلسدي

مات   - - -
 املختار 

مات   -
واملمتلكات  

 املتضررة
عبد   الثروة ومهنة  

امللك زاد  
 القوات 

ظهور   - -
 البخيل 

صراع  
ى  عل

السلطة  
بني  
 اإلخوة

وقعت  
 خيانة 

منتدى   - - املبلغ والتنظيم  
 للنقاش 

تويف والد   -
 سكينة 

- 

إساءة   - - - - - وسائل اإلعالم  
استخدام  
وسائل  
 اإلعالم 

ة  االسرتاجتي
 السياسية 

االنتشار  
ة  االسرتاجتي
 السياسية 

عالقة   -
مصعب  
وزوجته  
 تقرتب 

ظهور  
تضامن  

بني  
 اجلماعات

الصدع بني   - -
 اجملموعات

صراع املفتوح   
 ونضال هادى 

تغريت   - - -
شخصية  
 مصعب 

- - 
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االنقسامات   - - - - - ة كتلتني االسرتاجتي 
 اإلسالمية 

 خيانة  - - - - - متوية  
 

أتثري .  4جدول    إىلاستناًدا      بوضح  يوضح  السياسي،  الصراع  أتثري 
رس اجلميل لعلي أمحد  الصراعالسياسي على شخصي واألسرة واجملتمع يف رواية الفا

دوفريجريِبكاثري   موريس  نظرية  أساس  أتثري على  إضايف  شرح  يلي  فيما   .
الصراعالسياسي على شخصي واألسرة واجملتمع يف رواية الفارس اجلميل لعلي أمحد  

 :على أساس نظرية موريس دوفريجريِبكاثري 
 أتثري اإلجابية -1

أو   أتثري  أنه  ببساطة على  التأثري  تفسري  اإلجيايب هو التأثري  أتثري.يتم   
، أو التأثري أو إعطاء انطباع لآلخرين هبدف أن يتبعوا أو يدعموا  الرغبة يف اإلقناع
على  الصراع السياسي    عدة أشكال للتأثري اإلجابية  وجد الباحثةرغباهتم اجليدة.  

على أساس ري  يف رواية الفارس اجلميل لعلي أمحد ِبكاثشخصي واألسرة واجملتمع  
 ، من بينها ما يلي:  ة موريس دوفريجرينظري

 صيشخ   ( أ
يف رواية    لباحثة شكلت اافا، اكتش بناء على التأثريات على شخصي     

ومنها ما   ،على أساس نظرية موريس دوفريجريالفارس اجلميل لعلي أمحد ِبكاثري  
 يلي:

 
إن شئت اي مصعب مسيتهم لك، وأطلعتك على رسائلهم  عبد امللك:  

 (. 91، ص.  1993،  ِبكاثري)لتصدقين  
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عبد امللك املذكورة أعاله هي دليل على أن الرسالة تستخدم كوسيلة     
  إىلمعلومات للسياسة. ألن العديد من أتباع مصعب أرسلوا سراً رسائل  

هذا ما فعلوه ألن أتباع مصعب مل   عبد امللك.  إىلعبد امللك لالنضمام  
 تلهم بنجاح خمتار بن أيبحيصلوا على هدية من عبد هللا بن زبري مقابل ق

عبيد. يعتقد معظم أتباع مصعب أن قوة احلرب ضد عبد امللك بن مروان  
جيش عبد   إىلتضعف. أرسل العديد من أتباع مصعب سورة لالنضمام  

مروان. بن  األفراد يف   امللك  على  إجيابيا  أتثريا  هناك  أن  على  يدل  وهذا 
يعيشها   اليت  الفوائد  السياسية ، وهي  بن مروان مع  النزاعات  امللك  عبد 

 زايدة القوات من مصعب بن زبري.
 األسرة   (ب

األسرة      على  التأثريات  على  ابناء  اكتشفت  شكل،  رواية    لباحثة  يف 
ومنها ما   ،على أساس نظرية موريس دوفريجريالفارس اجلميل لعلي أمحد ِبكاثري  

 يلي:
 

رمحه وال مصعب: صدقت وهللا ايسكني. ألقاتلنه منذاليوم قتل من ال ي
 (. 15، ص. 1993أجلك؟ )ِبكاثري، يرفق به من 

 
زوجته سكينة. سيحاول مصعب قتل خمتار بن أيب عبيد  أن مصعب  

ولن مينح املختار فرصة أخرى للعيش. وقد مت ذلك من أجل زوجته احلبيبة  
الذي   اجلسدي  العنف  يشرح  أعاله  االقتباس  أنه يف  الواضح  من  سكينة. 

 عبيد. تار بن أيب سوف يقوم به مصعب لقتل خم
بني  أن التأثري اإلجيايب للصراع على األسرة ، والعالقة    إىلتشري البياانت  

تزداد تشددا. ألمصعب وزوجته، وحتديدا سكينة السكينة مراتحة من ،  ن 
 ، الذي كان عدواً للسكينة املتورط يف وفاة والد سكينة. قتل املختار
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 اجملتمع   (ج
اجمل      على  التأثريات  على  اكتشفتبناء  شكلا  تمع،  رواية    لباحثة  يف 

ومنها ما   ،على أساس نظرية موريس دوفريجريالفارس اجلميل لعلي أمحد ِبكاثري  
 يلي:

 منتدى للنقاش (1
الصراع السياسي    اإلجابيةمت العثور على البياانت التالية من أتثري  

على أساس على شخصي يف رواية الفارس اجلميل لعلي أمحد ِبكاثري  
 :يس دوفريجرينظرية مور 

السياسية النزاعات  من  عدد  حدوث  مصعب    ،مع  على  كان 
ب آراء حول املشاكل  مناقشة عدد من االسرتاتيجيات مع أصدقائه وطل 

خملصني ها. لذلك يستطيع مصعب معرفة أي األصدقاء  اليت قد يواج
 دائًما ملرافقته عندما يكون يف وضع صعب وسعيد. 

 ظهور تضامن بني اجلماعات  (2
الصراع السياسي    اإلجابيةر على البياانت التالية من أتثري  مت العثو 

على أساس على شخصي يف رواية الفارس اجلميل لعلي أمحد ِبكاثري  
 :نظرية موريس دوفريجري

ايدة التضامن بني أتباع كل أثر العديد من الصراعات السياسية، وز 
جمموعة. كما حدث يف مجاعة مصعب عند حث خمتار بن أيب عبيد  

باعه على حصن دار العمارة، قسم جيش املسد مهمة حماصرة املختار  وأت
 وأتباعه من الفرار.

 أتثري السلبية  -2
انطباع  التأثري السليب هو الرغبة يف اإلقناع أو اإلقناع أو التأثري أو إعطاء       

  . لآلخرين، هبدف أن يتبعوا أو يدعموا رغباهتم السيئة ويسببون عواقب معينة 
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الصراع السياسي على شخصي واألسرة   عدة أشكال للتأثري السلبية  وجد الباحثة
على أساس نظرية موريس  يف رواية الفارس اجلميل لعلي أمحد ِبكاثري  واجملتمع  
   ، من بينها ما يلي:دوفريجري

 شخصي  ( أ
يف رواية    لباحثة شكلت اافا، اكتش بناء على التأثريات على شخصي     

ومنها ما   ،على أساس نظرية موريس دوفريجريثري  الفارس اجلميل لعلي أمحد ِبكا
 :يلي
 مات املختار (1

مت العثور على البياانت التالية من أتثري السلبية الصراع السياسي  
على أساس على شخصي يف رواية الفارس اجلميل لعلي أمحد ِبكاثري  

 :نظرية موريس دوفريجري
 

ستبسال ىف إال أن خرخ املختار م  إىل وما راع الناس ىف اليوم الت
نفر من أصحابه، فقاتلوا بشجاعة منقطعة النظريت. وجىء جبثة 

مصعب فأمر بقطع رأسه وكفه. أما الرأس فبعث به   إىل املختار  
أخيه عبداّلل  بن الزبري، وأما الكف فأمر بصلبها على ِبب   إىل

 (. 27، ص. 1993مسجد الكوفة. )ِبكاثري، 
 

ن املختار وجزء صغري  خمتار بن أيب عبيد، ألجناح مصعب يف قتل  
من جيشه كانوا مصممني على اخلروج من حصن دار العمارة ومهامجة  
قوات املصعب اليت كانت على أهبة االستعداد حول قلعة دار العمارة.  

قتل خمتار بسبب  ث قطع رأس جسد خمتار وُفصل بني يديه وقدميه.  
. لذلك مع  تورطها يف وفاة والدهاأوامر من سكينة. سكينة تكره خمتار ل
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السليب  األثر  يظهر  هذا  االنتقام.  يف  سكينة  جنحت  املختار  مقتل 
 للنزاعات السياسية على املختار. 

  ظهور البخيل (2
مت العثور على البياانت التالية من أتثري السلبية الصراع السياسي  

على أساس على شخصي يف رواية الفارس اجلميل لعلي أمحد ِبكاثري  
 :نظرية موريس دوفريجري

 
عبدهللا: جئتين اي مصعب بعيد أهل العراق ألعطيهم من مال هللا... 
وددت وهللا أ، ىل بكل عشرة منهم رجال ميل هللا علي ال 

 عبد ال 
تفتين عن ديين  أتريد أن  ابن أخت بين كلب،  عبدهللا: ويلك اي 

بئست ألفرق مال هللا بددا يف هؤالء وما فيين وينية ها يهية  
الأحفظها إال بشراء الذمم كما يفعل اخلالفة إذن إن كنت  
 (. 40، ص.  1993آل مروان! )ِبكاثري، 

 
ملصعب       السماح  لعدم  زبري  بن  هللا  عبد  االقتباس كلمات  يشرح 

ِبلتنازل عن جزء من ثروته لتوزع على العراقيني )قوات مصعب(، ألن 
لعبد   لفقراء أو الفقراء ووفًقاعبد هللا بن زبري مل يكن العراقيون من بني ا

هللا عشرة العراقيون يشبهون شاميت واحد. لذلك وفقا لعبد هللا، سينتج  
توزيعه على   ليتم  التاريخ ألنه قضى كنز هللا عبثا  عنه أسوأ خالفة يف 

وهذا يظهر األثر السليب للنزاع السياسي مع ظهور عبد هللا  العراقيني.  
 من ثروته للعراق.البائس. مل يرد أن يعطي جزءاً 

  خصية مصعبتغريت ش (3
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مت العثور على البياانت التالية من أتثري السلبية الصراع السياسي  
على أساس على شخصي يف رواية الفارس اجلميل لعلي أمحد ِبكاثري  

 :نظرية موريس دوفريجري
مع الصراعات العديدة اليت حدثت وخياانت أقرب الناس حول  

منه ظهور شعور ِبلتحامل على كل شخص قريب    إىلمصعب أدت  
 الثقة.وفقدان 

 األسرة   (ب
التأثريات على األسرة      اكتش بناء على  اافا،  يف رواية    لباحثة شكلت 

ومنها ما   ،على أساس نظرية موريس دوفريجريالفارس اجلميل لعلي أمحد ِبكاثري  
 يلي:

 صراع على السلطة بني اإلخوة  (1
سي  مت العثور على البياانت التالية من أتثري السلبية الصراع السيا

على أساس على شخصي يف رواية الفارس اجلميل لعلي أمحد ِبكاثري  
 :نظرية موريس دوفريجري

 
فقال مصعب: صدقت اي أِب حبر، إن عبدهللا لكما وصفت وهذا 
ما حريين يف أمره، كيف حياسبين علي النقر بني 

 (. 49، ص. 1993البصرة )ِبكاثري، بنية نص  
 

حنف بن قيس إلحباطه  االقتباس أعاله هو تعبري عن مصعب أل 
من أخيه الذي أعطى منطقة البصرة تعسفاً البنه محزة دون أن يطلب 
املوقف بني   يدل على وجود صراع على  أواًل. وهذا  موافقة مصعب 

البصرة.   بوضوح عن  يعرفوا  مل  الذين  يظهر  مصعب ومحزة  األثر  هذا 
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أدت   اليت  السياسية  للنزاعات  بني   إىلالسليب  السلطة  على  صراع 
 إلخوة. ا

 تويف والد سكينة  (2
مت العثور على البياانت التالية من أتثري السلبية الصراع السياسي  

على أساس على شخصي يف رواية الفارس اجلميل لعلي أمحد ِبكاثري  
 :نظرية موريس دوفريجري

 
الأستطيع أن أنسي أبدا أنه هو الذي دفع أيب إيل اخلروج 

إلي  وحرضه عليه، وهو يعلم  ليخلو يف مكة ما هو صائر  ه 
 (.14، ص.  1993،  )ِبكاثري

 
وفاة   إىلأثر الصراع السياسي بني والد سكينة وعبد هللا بن زبري ، أدى 

والد سكينة يف الشهيد. ألن والد سكينة يثق يف اخلوارج أكثر. يف حني  
، يتم تضمني هذا  دوفريجرياخلوارج الذي دمر والد سكينة. وفقا ملوريس  

 للصراعات السياسية. يف التأثري السليب 
 اجملتمع   (ج

التأثريات على اجملتمع      اافا، اكتش بناء على  يف رواية    لباحثة شكلت 
ومنها ما   ،على أساس نظرية موريس دوفريجريالفارس اجلميل لعلي أمحد ِبكاثري  

 يلي:
 مات واملمتلكات املتضررة (1

سي  مت العثور على البياانت التالية من أتثري السلبية الصراع السيا
على أساس على شخصي يف رواية الفارس اجلميل لعلي أمحد ِبكاثري  

 :نظرية موريس دوفريجري
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وقعت احلرب عدة مرات، مما أسفر عن مقتل العديد من اجلنود 
املعركة.  يف ساحة املعركة، حىت خمتار بن أيب عبيد مات أيًضا يف ساحة 
أرادت قوات خمتار االنض   إىلمام  ليس هذا فقط عندما مات خمتار، 

جيش مصعب ألنه مل يعد لديهم أي دعم. ومع ذلك، مت رفض الطلب، 
ث ذحبت قوات املصبح ثالثة آالف آخرين يف قوات خمتار. هذا يظهر  

 التأثري السليب خلسائر يف األرواح.
 وقعت خيانة  (2

مت العثور على البياانت التالية من أتثري السلبية الصراع السياسي  
على أساس ارس اجلميل لعلي أمحد ِبكاثري  على شخصي يف رواية الف

 :نظرية موريس دوفريجري
، يف حني أن عبد  بن مروان يوزع اهلدااي على قواتهكان عبد امللك  

أنه أكمل مهمته  ، على الرغم من  زبري مل يسلم هدااي من املصعبهللا بن  
يف قتل خمتار بن أيب عبيد. عدم إعطاء هدية بل اإلساءة هلا. لذلك  

،  رسال رسالة لعبد امللك بن مروانأتباع مصعب الذين خانوا إب   كثري من
 يريدون االنضمام لعبد امللك بن مروان.

امللك بن مروان  أيًضا عندما تسللت قوات عبد  ووقعت اخليانة 
،  إىلهبدوء   بن أيب    قوات مصعب  قوات خمتار  قتل  ث حرضته على 

أيب عبيد. لذلك عبيد. ألن عبد امللك وعائلته يكرهون حقا خمتار بن  
 يتم تضمني هذا يف التأثري السليب للصراع السياسي  دوفريجريوفقا ملوريس  

 إساءة استخدام وسائل اإلعالم (3
مت العثور على البياانت التالية من أتثري السلبية الصراع السياسي  

على أساس على شخصي يف رواية الفارس اجلميل لعلي أمحد ِبكاثري  
 :نظرية موريس دوفريجري
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إن شئت اي مصعب مسيتهم لك، وأطلعتك على رسائلهم  عبد امللك:  
 (. 91، ص.  1993)ِبكاثري،  لتصدقين  

 
أن      على  دليل  هي  أعاله  املذكورة  امللك  عبد  أن كلمات  كما 

أتباع  من  العديد  ألن  للسياسة.  معلومات  تستخدم كوسيلة  الرسالة 
عبد امللك.    إىلعبد امللك لالنضمام    إىلمصعب أرسلوا سراً رسائل  

هذا ما فعلوه ألن أتباع مصعب مل حيصلوا على هدية من عبد هللا بن  
نجاح خمتار بن أيب عبيد. يعتقد معظم أتباع مصعب زبري مقابل قتلهم ب

أن قوة احلرب ضد عبد امللك بن مروان تضعف. أرسل العديد من أتباع  
وهذا يظهر  جيش عبد امللك بن مروان.  إىلمصعب سورة لالنضمام  

األثر السليب للنزاع السياسي على سوء استخدام اإلعالم املعلومايت الذي 
 قوات عبد امللك. إىلضمام يستخدم قوات املصعب لالن

 الصدع بني اجملموعات  (4
مت العثور على البياانت التالية من أتثري السلبية الصراع السياسي  

س على أساعلى شخصي يف رواية الفارس اجلميل لعلي أمحد ِبكاثري  
 :نظرية موريس دوفريجري

يف ظل الصراعات السياسية، كان ملعظمها أتثري سليب، كما شهد  
ري مع عبد امللك بن مروان، الصديقني من الطفولة، ولكن مصعب بن زب

 فجوة يف العالقات الودية.  إىلكان عليهما القتال، مما أدى 
 االنقسامات اإلسالمية  (5

ثري السلبية الصراع السياسي  مت العثور على البياانت التالية من أت
على أساس على شخصي يف رواية الفارس اجلميل لعلي أمحد ِبكاثري  

 :نظرية موريس دوفريجري
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خليفتني..  هلم  وجتعل  املسلمني  تفرق كلنة  إذا  عالم   : عبد هللا 
 خليفة يف مكة وخليفة يف الشام. 

 أردت أن أمحلهم على احملخة البيضاء، وأقذهم مصعب: ويلك! إمنا  
 من طمع آل مروان وتكاثرهم وفسادهم.

 ذالك بكزازه اليد والعطاء املصرد.  إىل عبدهللا : فإنك لن تصل  
مصعب: هلم اي مصعب، لقد أردت أن أحاسبك أنت فإذا أنت 

 حتاسبين! 
عبد هللا: يف أي شيئ تريد، حتاسبين؟ أمل أقض لك على املختار 

العراقني؟ أمل  بن أمجع   أيب عبيد؟ أألم أوطد لك حكم 
     (.41، ص. 1993، ِبكاثريحولك األنصار؟ )

 

بني مصعب وعبد هللا    ظهر اخلطاب أعاله وجود أتثري السلبية ي   
تقسيمكم أيها املسلمون. سيكون لديهم خليفةان مها اخلليفة    إىلأدت  

ألن عبد امللك بن مروان لديه الرغبة يف أن   يف مكة واخلليفة يف الشام.
، لذلك فهو طموح للغاية للقتال مع عبد هللا بن  يكون أمري املؤمنني  

، مت تضمني  دوفريجريانفصال املسلمني. وفقا ملوريس    إىلزبري. هذا أدى  
 . هذا يف التأثري السليب للصراع السياسي
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 الباب الرابع 
 ختتاماال

 
قد مت البحث اليت حبثته الباحثة، وبعد عرض البياانت وحتليلها ستقدم الباحثة  

 القرتاحات لتختيم البحث يف هذا البحث العلمي. اخلالصة وا
 اخلالصة  -أ

الذي يبحث فيه    االجتماعيإن هذا البحث العلمي من دراسة علم األدب  
رس اجلميل" لعلي أمحد عن الصراع السياسي عند مورسي دوفريجري يف الرواية "الفا

 ما يلي: إىلخلصت الباحثة . ِبكاثري
روا  -1 السياسي يف  الصراع  ِبكبثري  شكل  أمحد  لعلي  اجلميل  الفاريس  على ية 

 يعين: مكونني إىلمقسمة  أساس نظرية موريس دوفريجري
اإلعتداء اجلسدي، الثروة    ميكن العثور عليها يف الشكلأ(   أسلحة املعركة،  

 ومهنة، املبلغ والتنظيم، وسائل اإلعالم. 
ة  االسرتاجتيتشار االن ميكن العثور عليها يف الشكلة السياسية،  االسرتاجتيب( 

 ة كتلتني، ومتوية.االسرتاجتيالسياسية، صراع مفتوح ونضال هادى، 
الفاريس اجلميل لعلي   -2 العوامل اليت تسبب ظهور الصراع السياسي يف رواية 

 الشخصية سباب  األيعين    على أساس نظرية موريس دوفريجريأمحد ِبكبثري  
ال داخل  من  تنشأ  اليت  )األسباب  السياسي  واألسباب للصراع  شخص( 

بتشجيع م أو  اخلارج  اليت أتيت من  )األسباب  السياسي  للصراع  ن  اجلماعية 
 .اآلخرين(

على أساس أتثري الصراع السياسي يف رواية الفاريس اجلميل لعلي أمحد ِبكبثري    -3
 يعين:  نظرية موريس دوفريجري
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 اإلجابية  أ(   أتثري

عبد امللك زاد يعين    أتثري اإلجابية الصراع السياسي على شخصي(  1
  .القوات 

يعين  (  2 األسرة  على  السياسي  الصراع  اإلجابية  مصعب  أتثري  عالقة 
 . وزوجته تقرتب 

السياسي على  (  3 الصراع  اإلجابية  للنقاشيعين    اجملتمعأتثري    ، منتدى 
 .ظهور تضامن بني اجلماعات 

 ب( أتثري السلبية 
غريت شخصية ت  أتثري السلبية الصراع السياسي على شخصي يعين(  1

 ، ومات املختار. البخيلظهور ، مصعب
صراع على السلطة   أتثري السلبية الصراع السياسي على األسرة يعين  (2

 بني اإلخوة وتويف والد سكينة. 
السياسي على اجملتمع يعين(  3 الصراع  السلبية  مات واملمتلكات    أتثري 

ع بني  الصد ،  إساءة استخدام وسائل اإلعالم،  وقعت خيانة ،  املتضررة
 . االنقسامات اإلسالمية، و اجملموعات 

 االقرتاحات  -ب
وتوفيقه، وهذا البحث   اىلقد انتحت كتبة هذا البحث العلمي بعون هللا تع

طاء، خاألالعلمي ِبلتأكيد بعيد عن الكمال والتمام والصرح وقريب من النقصان و 
 دت جو ،  يستغىن عن الصحيحات من قبل القارئني والباحثني، واألخرين  ال  وهو

 الباحثة يف هذا البحث العلمي اإلقرتاحات كما يلى:  
هذا البحث مرة أخرى لزايدة املعارف يف  أن يستمر ويقرأ الباحثون األخرون  -1

 الذي يتعلق ِبلصراع السياسي.  االجتماعيالرواية من انحية علم األدب 
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ب ِب   إىل  برتكيز   إىلهذا البحث يف الدراسة الت أن يستمر الباحثون األخرون    -2
 األخر من الصراع.

قرتح الباحثة أي شخص يريد استحدام النظرية الصراع السياسي عند مورسي ت  -3
. جيب عليهم إنتقان النظرية وفهمها بعمقأوالً  دوفريجري للبحث يف املستقبل،  
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 ة سرية ذاتي

اهلداية،  م.   1998مايو    13ريخ  ولدت يف المنجان ات  أليفة 
خرجت يف املدرسة اإلبتدائية اإلسالمية دار املعارف المنجان سنة  

املعارف    2010 دار  اإلسالمية  املتوسطة  التحق ِبملدرسة  ث  م. 
احلكومية    2013سنة   اإلسالمية  الثانوية  التحق ِبملدرسة  ث  م. 

معة موالان اجب  م. ث التحقت  2016اتمبك برياس جومبانج سنة  
ك إبراهم اإلسالمية احلكومية ماالنج حىت حصلت على الدرجة الباكالوريوس يف قسم  مال

وأدهبا سنة   العربية  وأدهبا    2020اللغة  العربية  اللغة  قسم  طلبة  هيئة  وقد شركت يف  م. 
م، وشاركت يف   2018م وكأمينة الصندوق سنة    2017كعضوة قسم ترقية اللغة سنة  

أيضا م. وشركت    2019كسكرتري سنة   لوم اإلنسانية  يذي لطالب كلية العاجمللس التنف
 " ابن عقيل.  فرجوغانة رايون "يس ييف احلركة الطالبية اإلسالمية االندون

 


