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Allah swt berfirman:
“Dan bepegang teguhlah kamu semuanya pada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu
bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kapadamu ketika kamu dahulu bermusuhan lalu
Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunuia-nya kamu menjadi bersaudara
sedangkan (ketika itu) kamu beradadi tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu
dari sana. Demikianlah, Allah menerangkan ayat-ayat -nya kepadamu agar kamu mendapat
petunjuk”

﴾ Q.S. Ali imran ayat 103 ﴿
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اإلهداء
أهدي هذا البحث اجلامعي إىل:
أيب الكرمي عبد هللا وأمي الكرمية طاعة رضي هللا عنهما ،وعسى هللا أن يرمحهما كما ربياين
صغريا وحفظهما هللا وأبقامها يف سالمة الدين والدنيا واآلخرة.
أخي الكبري حسن شكور وأخيت الكبرية سييت عمرة.
أساتيذيت ومشاييخ املكرمني الذين علموين العلوم وأبعدوين من اجلهل عسى هللا أن ينفعين
بعلومهم وجعلهم هللا من العابدين اآلمنني الساملني يف الدين والدنيا واآلخرة.
اخواين وأخوايت احملبوبني عسى هللا أن جيزيهم أعماهلم.
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كلمة الشكر والتقدير
بسم هللا الرمحن الرحيم
احلمد هلل رب العرش العظيم ،والصالة والسالم على رسوله الكرمي ،سيدنا وموالنا حممد
رؤوف رحيم ،وعلى اله وأصحابه الذين بذلوا جهودهم وأمواهلم خملصني لوجه الكرمي.
لقد متت كتابة هذا البحث اجلامعي هبداية هللا وتوفيقه سبحانه وتعاىل وإجتهاد وكذلك
مساعدة هؤالء الذين يساعدوهنا .فلذلك يقدم الباحث الشكر اجلزيل إىل :
 -3األستاذ الدكتور موجيا راهارجو ،مدير جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج.
 -0الدكتورة استعادة ،عميدة كلية العلوم اإلنسانية.
 -1الدكتور حممد فيصل ،رئيس قسم اللغة العربية وأدهبا بكلية العلوم اإلنسانية.
 -1عارف مصطفى املاجستري ،مشرف وكتابة هذا البحث اجلامعي على مجيع إرشادته الوافرة.
 -0املدرسني واألصدقاء يف قسم اللغة العربية وأدهبا كلية العلوم اإلنسانية جامعة موالنا مالك إبراهيم
مباالنج ،الذين علموين حىت أكون عاملا وعارفا باللغة العربية وتعليمها.
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امللخص
حممد مذكر ،06101011 ،الصراع االعتقادي يف رواية عزازيل (دراسة حتليل األدب

اإلجتماعي ألالن سويعوود).البحث اجلامعي .قسم اللغة العربية وأدهبا .كلية اإلنسانية ،جامعة

موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج .0232
املشرف :عارف مصطفى املاجسرت.

الكلمة الرئيسية  :األدب اإلجتماعي  ،الرواية ،يوسف زيدان.
أن األدب يسمى عرض إجتماعي ،واألدب الذي يكتب يف زمان خمصوص كما األدة تكون عالقة بني
األخالقية والعادات يف ذلك الزمن .وكل األعمال األدبية عادة تكون قرينة حول اجملتمعات خمصوصة .وعندما
يكون قرينة بني اإلجتماعية واألعمال فيحتاج النظارية األدب اإلجتماعي .وأن هذه النظارية ألالن سويوود يبني
اخلصوصياته ،أن األدب صور الزمن وينقد النظارية عند  Marxألن يبحث عن اختالف املرحلة يف اجملتمع أن
ليس الصراع اإلجتماعي يبحث عن احتالف املرحلة .وكان هذه النظارية وسيلة ألن موضوع هذا البحث الصراع

اإلجتماعي فيحتاج النظارية عن الصراع .يف هذه الفرصة يريد الباحث يبحث عن القصة اليت مل يبحث قبله.
وعند الباحث أن هذه القصة مجيلة جدا ويناسب مع استخدام النظارية ألالن سويوود والنظارية الصراع .وهذه
ا لقصة احرتاز يف كل أحناء العامل وبيحث فيها عن األحداث املسيحية يف سرق األوسط يف القرن 1م .ويكتب
يوسف زيدان باملوضوع عزازيل.
وكان هذا البحث تتكون من أسئلتني يف البحث .األول ما صور الصراعات اإلجتماعية حيدث يف رواية
عزازيل .الثاين ما أسباب الصراع الذي حدث يف رواية عزازيل .وأهداف هذا البحث ليعرف صور الصراع
اإلجتماعي والسبب الذي خيرج الصراع فيها.
وينال البيانات بااستخدام املكتبية ومصارد البيانات رواية عزازيل مث جيمع وحتل باملنهج الوثاقية وحتلل
بالسياق.
وأما نتيجة هذا البحث ،وجد الباحث املسئلة عن اإلميان القومي ( )Ortodoxالذي يطبق جممع النيقية.
وأن هذه اجملمع مل ينسب مع دعوة اورتودكس ( )ortodoxفظل أوكفر .أخذ يتطور حرب يف ذلك الزمن .تكون
مهجية يف اي املكان ،يبدأ أن يقتّل الوثنيا وزميل األتباع املسيحية ألهنم خيتلفوا عن تفسرهم .هم يفعلوان مهجية
بااسم الدينه .ونتيجة هذا جممع النيقية هي اميان القومي ( )Ortodoxاليت تتقن مع متابع املسيحية يف
اإلسكندارية ،وذلك اإلميان ليس اإلميان بالصدق ألن هذا اجملمع خيتلط بالسياسية اليت يف ذلك الزمن ّأدى
اإلمرباطور القسطنطني وهو خيتار مع ) )alexsanderالنه ينال الضمانات اإلقتصادية كل السنة.
ي

ABSTRAK
Muhammad mudzakir.12310108. konflik Trinitas dalam novel azazil karya yusuf zaidan
(analisis sosiologi sastra alan singewood). Skripsi. Jurusan Bahasa dan sastra Arab Fakultas
Humaniora Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2016.
Pembimbing Arif Musthofa M.pd
Kata kunci : sosiologi sastra, Novel, yusuf zaidan
Sastra dapat dipandang sebagai suatu gejala sosial. Sastra yang ditulis pada suatu
kurun waktu tertentu langsung berkaitan dengan norma-norma dan adat istiadat zaman itu,
dan sebuah karya sastra pasti berkaitan dengan keadaan suatu masyarakat tertentu. Untuk
dapat mengkaji bahwasanya sosial berkaitan dengan karya maka dibutuhkan teori sosiologi
sastra. Teori sosiologi sastra alan singewood mengatakan dalam konsepnya, sastra sebagai
cerminan zaman dan beliau juga mengkritik teori sosiologi sastra yang selalu membahas
perbedaan kelas didalam masyarakat,seperti teori mark. Tidak semua konflik masyarakat itu
tentang perbedaan kelas. Disini teori alan singewood hanya menjembatani karena judul
penelitiannya ialah konflik sosial maka di dalam meneliti membutuhkan teori-teori konflik.
Dalam kesempatan ini peneliti ingin meneliti sebuah novel yang jarang dikaji oleh
kebanyakan orang. Menurut peneliti novel ini sangat bagus kalau dikaji dengan menggunakan
teori alan singwood dan dibantu dengan teori konflik karena novel ini menjadi perhatian
dunia tentang kejadian kristen abad ke 4 di timur tengah. Novel ini karya yusuf zaidan yang
berjudul azazil.
Peneliti menghadirkan dua masalah, pertama seperti apa gambaran konflik sosial
didalam novel azazil. Kedua apa sajakah yang menyebabkan munculnya konflik sosial dalam
novel azazil. Dengan tujuan mengetahui gambaran konflik sosial dan penyebab terjadinya
konflik sosial dalam novel azazil.
Data yang diperoleh menggunakan kajian pustaka dan menggunakan sumber data
novel azazil kemudian dikumpulkan dengan metode dokumenter dan dianalisis dengan
analisis konten.
Adapun hasil dari peneliti ini menunjukkan Keimanan ortodok merupkan Hasil dari
konsili necea. Konsili ini menyatakan kalau tidak sesuai dengan ajaran ortodok maka sesat
atau kafir. Peperangan mulai berkembang pada saat itu, kekerasan ada di mana-mana, mulai
dari pembunuhan kepada kaum pagan dan tidak berhenti disitu bahkan sesama penganut
almasih, mereka saling membunuh karena sebab perbedaan penafsiran. Mereka melakukan
kekerasan dengan mengatas namakan agama. Hasil dari konsili necea ialah Keimanan
ortodok,keimanan ortodok yang diyakini oleh penganut kristen dialexandria itu bukan
keimanan yang sebenarnya karena konsili tersebut dicampuri dengan politik yang mana
kaisar konstantin sebagai penguasa pada saat itu berpihak pada alexandria karena kaisar
mendapatkan jaminan prekonomian setiap tahun dari alexandria.
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ABSTRACT
Muhammad Mudzakir.12310108. Faith conflicts in Novel Azazil of Yusuf Zaidan
(Sociological Analysis Alan Singewood). Thesis Department of Arabic Language and
Literature Faculty of Humanities at State Islamic University of Malang Maulana Ibrahim
2016. Supervisor Arif MusthofaM.Pd
Keyword: Sociological literature, novel by Yusuf Zaidan.
Literature can be viewed as a symptom social. Literature written in a certain period
of time is directly related to the norms and customs of that era, and a literary must be related
to the circumstances of a particular community. To be able to assess the social that relates to
the creation, it takes sociological theory of literature. Sociological theory of literature Alan
Singe wood said in concept, literature as a reflection of the times and he criticized the
sociological theory of literature always discuss class distinctions in society, such as the theory
of Mark. Not all conflict society of class differences. Here the theory of Alan Singewood
only as a bridge for the title of his research is the social conflict in researching requires
theories of conflict. On this occasion the researchers wanted to examine a novel that is rarely
studied by most people. According to research novel is very good if studied with theory Alan
Singewood assisted with the theory of conflict because the novel is the world's attention on
the incident to the fourth century Christians in the Middle East. The novel is the creation of
Yusuf Zaidan entitled Azazil.
Researchers presented two problems. Firstly what is the picture of social conflict in
the novel Azazil like? Secondly what are the causes of social conflict in the novel
Azazil?Purposed to know the description of social conflict and the causes of social conflict in
the novel Azazil.
Data obtained using literature review and using data sources Novel Azazil then
collected by documentary method and analyzed by content analysis.
The results of this research show the Orthodox faith is the result of Council Nicaea.
This council stated otherwise in accordance with the teachings of the Orthodox heretical or
infidel. War began to develop at that time, violence is everywhere, from the murder of the
food and does not stop there and even fellow followers of Christ, and they kill each other for
reasons of differences in interpretation. They did violence in the name of religion. The results
of the Council Nicaea is faith Orthodox, faith Orthodox believed by Christians in Alexandria
were not faith inthe truth, the Council mixed with politics in which the Emperor Constantine
as the ruler at that time in favor of Alexandria because Emperor get bail economy every year
from Alexandria.

ل

احملتويات البحث
صفحة الغالف
ورقة فارغة
صفحة العنوان
اإلستهالء  ..............................................................................ب
أ .اإلهداء  .......................................................................ج
ب .كلمة الشكر والتقدير  ............................................................د
ج .تقرير املشرف ....................................................................ه
د .تقرير عميدة كلية العلوم اإلنسانية  ..................................................و
ه .تقرير رئيس قسم اللغة العربية وأدهبا  ................................................ز
و .تقرير جلنة املناقشة عن البحث اجلامعي  ............................................ح
ز .تقرير الباحث  ...................................................................ط
ح .امللخص  .......................................................................ل
ط .حمتويات البحث  .................................................................م
الفصل األول :مقدمة 0 ..................................................................
أ .خلفية البحث 3....................................................................
ب .أسئلة البحث1.....................................................................
ج .أهداف البحث 1...................................................................
د .فوائد البحث 1....................................................................
ه .الدراسة السابقة0...................................................................
و .منهج البحث 0....................................................................
 .1املدخل البحث ونوعه 0.........................................................
 .2املصادر البيانات 2..............................................................
 .3طريقة مجع البيانات 2...........................................................
 .4طريقة حتليل البيانات 1..........................................................
م

الفصل الثاين :اإلطار النظري 9 ...........................................................
أ .مفهوم الرواية 1.....................................................................

ب.األدب اإلجتماعي 31 .............................................................
ج .األدب اإلجتماعي عند ألالن سويعوود 01 ...........................................
د .الصراع 01 ........................................................................

الفصل الثالث :عرض البيانات وحتليلها65.................................................
أ .حملة عن سرية يوسف زيدان 01 ......................................................

ب.ملخص الرواية عزازيل 32 ...........................................................
ج .حتليال لبيانات35..................................................................

 .1الصراع اإلجتماعي بسبب اختالف الدين35......................................
 .2أسباب الصراع 46 .............................................................
 .3مؤثر الصراع 50 ................................................................
 .4رسم البياين01.................................................................
الفصل الرابع :اخلالصة واالقرتاحات 55...................................................
أ .خالصة00 ........................................................................

ب.االقرتاحات 02 ....................................................................
املرجع01 ................................................................................

ن

الفصل األول
املقدمة
أ -خلفية البحث
األدب هو نتيجة التصور من حقائق .وينبغي أن تكون األعمال األدبية تقليدا
من هذا العامل .وكذلك ختفض القيمة األدبية عن عامل األفكار .واألدب اليقدم معرفة
حقيقية ألنه حياكي أصوال معرفة قائمة وهو التمثيل أي صور اخلالصة يف كل األشياء
املوجود وهي النماذج احلقيقية واملطلقة واملتسمة بالثبات والتمام والكمل.
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إن لكلمة األدب معنيني خمتلفتني  :أحدمها األدب باملعىن اخلاص وهو الكالم
اجليد الذي حيدث يف نفس قارئه وسامعه لذة فنية ،سواء اكان هذا الكالم شعرا أم نثرا.
والثاين األدب باملعىن العام وهو اإلنتجاج العقلي الذي يصور يف الكالم ،ويكتب يف
الكتب فالقاصدة الرائعة واملقالة البارعة واخلطبة املؤثرة والقصة املمتازة كل هذا أدب
باملعىن اخلاص ،ألنك تقرؤه وتسمعه فتجد فيه لذة فنية كاللذة الذي جتدها حني تسمع
غناء املغىن وتوقيع املوسيقى وحني ترى الصورة اجلميلة والتمثال البديع ،فهو اذن يتصل
بذوقك وحسك وشعورك وميس ملكة تقدير اجلمال يف نفسك ،والكتاب يف النحو أو
يف الطبيعة أو يف الرياضة أدب باملعىن العام ،ألنه كالم يصور ما أنتجه العقل اإلنساىن
من أنواع املعرفة ،سواء أحدث يف نفسك أثناء قراءته وأمسائه هذه لذة أم الحيدثها.
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A. Teeuw, Sastra dan ilmu Sastra.cet. ke-3(Jakarta: pustakajaya,2003)180

0طه حسني ،يف االدب اجلاهلية(القاهرة :الدار املعارف1)3100،
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وينقسم األدب إىل قسمني رئيسيني ،مها :األدب الوصفي (صفية قصصي)
واألدب اإلنسائي(اإلبداع األديب) .ويتكون األدب الوصفي إىل ثالث أجزاء هي تاريخ
األدب ونقد األدب ونظرية األدب .وينقسم األدب اإلنشائي إىل ثالثة اقسام
منها:الشعر ،النثر ،واملسرحية.

1

ومن التصنيف السابق فالرواية من األدب اإلنشائي ،كما عرفنا أن الرواية أكثر
تعقيدا يف تركيبها اهليكلي من القصص القصرية ،وهي تتعل مع التجربات البشرية من
خالل سلسلة من األحداث املتصلة يقدمها عدد من األشخاص يف زمان ومكان معني.
واليقف احلد على أن أحداثها متشعبة وكثرية إال أهنا تقدم مواضيع عدة تعكس أنواعها
حيث تنفق من القصة يف ذلك .فنجد منها ،الرواية العاطفة ،الرواية التارخيية ،الرواية
السياسية ،الرواية االجتماعية والرواية النفسية.
كانت أشكل األعمال األدبية متنوعة منها الشعر ،والرواية والقصة القصرية.
وكانت رواية عزازيل ليوسف زيدان يف زمان ماضي ،كان واحد من املؤلفات املشهورة
وعكس ىف املصر .ويصنع يوسف زيدان هذه الرواية وهو ذو الدين اإلسالم ولكن
ىف هذه الرواية ترتفع بطل الرواية الذي يعيش ىف عقيدته رعشا شديدا ىف مقد التثليث
إهلية .باخللفية قرن مخسة ميالدية ،ىف هذه الرواية مؤلف يقصص حياة دينة عصيبة ألن
ىف الزمان املاضي يكون كثري من الصراع الدينية.
أصدر دار الشروق هذه الرواية حتت عنوان عزازيل ىف عام  0221ىف القاهرة
مصر .وينال يوسف زيذان اجنازا كبريا من هذه الرواية .رواية عزازيل تكون كتاب العريب
فائزا ىف عام  0221وأصبح احد السلعة األكثر رواجا.
Burhan Nurgiantoro, Teori Pengkajian Fiksi (Yogyakarta: gajah mada university prees,2007)3 .
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تقص وضعيّة وحالة احلياة اجملتمعية يف ذلك وقت .وكل الشيء
يكون هذه الروية ّ

فالعدو .يف هذه احلالة املخافة الجتعل شخصا حتريرا من فكرته
الذي التقبّل من الكنيسة
ّ
أو رأيه .ومن تلك احلالة جتري طويال وتؤثر بعض اإلتباع املسيحي .هم يظاهرون أن

يص ّدقوا بنفسهم وال يتقبلون تقريرا من دون رأيهم حيت فيكفروا شخصا إذا خيتلف رأيا
منهم.
أخذ يبدأ عنف ألن اختالف العقيدة بني املسيحية ووثنيّة .قام بعض فرقة اإلتباع

املسيحي بطرد سكانا الذين اليتقبلون دراسة منهم .وقتل بعض فرقة اإلتباع املسيحي
سرا أو صراحا .وال توفق علما كمثل بالفلك والرياضيات
سكانا إذا كان عارض ّ
والسحر .وأبعد ذلك علم من دراسة اليسوع املسيحي ويفسد عقيدهتم.
كانت الصراعات االجتماعي يف هذه الرواية .الصراع شيء مهمة يف الرواية ألنه
يبين بناية فيها .أما الصراع يف أعمال األدية مطلوب على القارء حلربة احلياة ومقتضيات
النفس .فلذلك أختار الباحث هذه الرواية ألن فيها الصراعات االجتماعية حىت تكون
الرواية املغرية فيها.
اعتماد علي خلفية البحث يريد الباحث السابق أن يبحث الصراع االعتقادي يف
رواية "عزازيل " ليوسف زيدان حتت املوضوع الصراع االعتقادي يف رواية "عزازيل "
ليوسف زيدان (دراسة حتليل األدب اإلجتماعي ألالن سويعوود)
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ب -أسئلة البحث
انطالقا من خلفية البحث ،عني الباحث أسئلة البحث كما يلي:
 -3ما صور الصراع الذي حدث يف رواية "عزازيل"؟
 -0ما أسباب الصراع الذي حدث يف رواية "عزازيل"؟
ج -أهداف البحث
واعتمادا على أسئلة البحث فأهداف البحث كما يلي:
 -3ملعرفة صور الصراع الذي حدث يف رواية "عزازيل"
 -0ملعرفة أسباب الصراع الذي حدث يف رواية "عزازيل
د -فوائد البحث
إن هذا البحث له فائدتان ،النظرية والتطبيقية ،فيما ببياهنا:
 .0الفوائد النظرية
 لزيادة املعلومات يف البحوث والدراسات األدبية يف إطار نظرية األدباالجتماعي ألالن سويعوود.
 تؤخذ هذا معطيات البحث لتنمية النظرية األدبية مع الفهم بالظواهر واملواقفوالظروف األدبية املوجودة.
 .6الفوائد التطبيقية
 يفيد أن يفهم الصراعات االجتماعية كما تتضمن يف رواية"عزازيل" . مراجع للباحثني االخرين  ،ويسهل على القارئ ليفهم أسباب الصراع اليتحدثت يف رواية"عزازيل".
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ه -الدراسات السابقة
ومن البحوث اليت تتعلق باملوضوع أو النظرية هي:
 -3كسوما دويكا فرهسيت إنده"،0233،الصراع االجتماعى يف فلم "عمر"(دراسة
األدب االجتماعي ألالن سيوود) قسم اللغة العربية وأدهباكلية العلوم اإلنسانية
جبامعة موالنا مالك إبىراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج .البحث العلمي .النتيجة
هي الصورة عن الصراع االجتماعي الذي حدث الفاعل والفرق اليت تدمر حياته حىت
عرف الصراع الذي حدث يف هذا الفليم و أسباب حدوثه.
 -0فطر أفري يانىت "،0230،الشخصية واألوصاف يف رواية عزازيل" قسم اللغة العربية
كلية العلوم وثقافة جبامعة إندونيسيا جاكرتا(دراسة حتليلة بنوية) .البحث العلمي.
النتيجة هي أن شخصية الرئيسية يف رواية من مصر الذين ميتهلون مهنة راهب
مسيحي أن يكون هلا طابع فريد من نوعه مع مروم ،واألحداث الىت وقعت خالل
حياته.
وخيتلف يف هذا البحث الذي يقع يف موضوعه ،كما للدراسة السابقة أوىل ألن
الباحثني يستخدمون أفالما يف موضعه ولكن مساوي يف نظريته  .وكذلك للدراسة
السابقة الثاين ختلف نظرية ومساوي يف موضعه.
و -منهج البحث
 -1نوع البحث ومدخله
إن هذا البحث هو البحث الوصفى الكيفى ،حبث الكيفى هو منهج البحث
الذي ال حيتاج إىل تصميم فروض البحث وال تستعمل الباحثة الرقم يف التفسري عن
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اإلنتاج  .وأما املنهج الوصفي كانت البيانات اليت تتكون من الكلمات والصور وال
تتكون من اإلعداد بسبب الشكل من هذه الدراسة تستعمل بالبحث الكيف.
والنوع من هذالبحث من حيث جنسه هو البحث مكتيب

1

()library research

وهو منهج احلقائق النظري يعين االستطالع على كتب املراجع واجملالت واملغالت املتعلقة
مبادة هذاالبحث العلمي.

0

 -2مصادر البيانات
يف هذا البحث ينقسم مصادر البيانات علي قسمني وهي البيانات الرئيسية والبيانات
الثانوية.
أ -البيانات الرئسية يف هذا البحث هو رواية عزازيل.
ب -البيانات الثانوية هي الكتب الذي يتعلق هبذا البحث .مثال كتاب االجتماعي
لسويوط عزمن وكتاب نظرية األدبية عند الدكتور وحيودي سيسوانطو.
 -3طريقة َجع البيانات
وطريقة اليت استخدمها البحث يف عملية مجيع البينات هي الطريقة الوثائقية
تتحري األشياء املكتوبات كالكتب واجملالت
( )Documenter Methodeهي الطريقة ّ
والوثائق واألنظمة وحمضر وقائع اجللسة ملحوظات تبيان وتفسريا إلستنتاج عن هذه
البحث.2

4

Suharsimi Arikunto. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. (Jakarta: Rineka Cipta.
1998), Hlm:12
5
Mestika zed, Metodologi penelitian kepustakaan ( Jakarta: Raja Grafindo persada,2004) hlm
6
)Lexy J Meleong. Meteodologi penelitian kualitatif. (bandung: Remaja Rosdakarya.2010:217
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ويهدف طريقة الوثائقية يف هذا البحث للحصول على البيانات عن طريق
الوثائق ،اليت تدر الوثائق املتعلقة جبميع البيانات الالزمة يف البحث .الوثائق من أصل
الكلمة ،وهو ما يعين بضائع وثيقة التحقيق كائنات مثل الكتب التقرير املايل وكذالك
الوثائق األخرى ذات الصلة مع االهتمامات البحثية.
 -4طريقة حتليل البيانات
هذا البحث هو البحث الوصفي الكيفي ،واملصدر األساسية هي تطالع الكتب،
وهلذا يستخدم الباحث بالطريقة التحليل املضمون.
أما طريقة حتليل البيانات اليت استخدمها الباحث هي حتليل املضمون
 )Analysisلتبيني وتسهيل املوضوعات .وهو كما تعرف

P.J STONE

( Content

إنه أسلوب

البحث العلمي الذي يهدف إىل احلصول على اإلستدالالت عن طريق التعريف على
اخلصائص املميزة ألي نص من النصوص بطريقة موضوعية ومنهجية .ويعرب ايضا عن
تعريف حتليل املضمون عند

JANIS

أن يعرف حتليل املضمون هو إنه األسلوب الذي

يهدف إىل تبويب خصائص املضمون يف فئات ،وفقا لقواعد حيددها احمللل باعتباره
باحثا علميا.

1

وبناءً على البيانات اآليت ،وفقا ملوضوع هذا البحث ،يستخدم الباحث بدرسة
التحليل املضمون ،أما الطريقة هذا البحث منها:
هأوالً
ثانياً :وتعني املشكلة األساسية يف هذا البحث هي حوال الصراع االجتماعي يف
 :قرأ الباحث رواية "عزازيل" وتعني أسا يف هذا البحث هو رواية "عزازيل".

رواية "عزازيل" .
 1أمحد أوزي ،حتليل املضمون ومنهجية البحثيف املغرب (الرباط املغرب :الشركة املغربية) 3111 ،ص33:

7

ثالثاً :القيام بالدراسة املكتبية ،يعين مجع البيانات املؤيدة حلال املشكلة يف هذا
البحث .والدراسة املكتبية تشمل على البيانات املتعلقة بالبيانات الرئيسية والثانوية.
رابعاً :عملية التصنيف والتحليل والنتائج املثالية.

8

الباب الثاين
اإلطار النظري
أ -مفهوم الرواية
إن الرواية فن من فنون االدب اإلنسائي النثري .وقد جاءت بعض الكتب
األدبية باسم القصة وهي ترادفها 1،باإلضافة إىل أن هناك من يفارق بني القصة والرواية
حبيث أورد امحد أمني تعرف القصة ماكانت قصرية والرواية ما كانت الطويلة.

1

وبغض النظر إىل اختالف السابقة فإن الرواية واقعة حتت جسور النثر
القصصي( .)prose fictionواملراد مبصطلح النثر القصصي هناك قصة خيالية .هذا األن
النثر القصص حوادثه خالصة من التاريخ 32.لذالك فال حاجة إىل حتقيقها يف الواقع
التارخية.
ومع ذالك فإن القصة لكوهنا خيالية تعرض شيء أمور النا

وقضاياهم من

احلياة .فالقصاصون جيهدون يف تعمق تلك األمور مث تعربوهنا إزاء عملية خيالية إبداعية
حسب حواسهم وإرادهتم وآرائهم الفنية.

33

من أجل ذلك كان ألتينبريد( )Altenberdوليويس ( )Lewisحيددان القصة بالنثر
القصص اخليايل مع كونه خيضع للقوانني العقلية ويتضمن على صدق ميثل حياة النا
وصالت بينهم.
1إبراهيم على أبو اخلشب .بدون السنة .يف يف حميط النقد األدىب.ص 313
1أمحد أمني .3112 .النقد األدىب .دار الكتاب العرىب .لبنان .ص 310
Nurgiayanto,Burhan. 2003. Teori pengkajian Fiksi. UGM Press. Yogyakarta: 2
Ibid;2
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ولقد كان القصاصون يعرضونه ويصورونه إزاء جتارهبم وتدريباهتم ومالحظاهتم باحلياة
كما أهنم خيتارونه وينتخبونه بالدقة وجيعلونه حسب أغراض األدب :التسلية والنفوذ إىل
احلقائق اإلنسانية(.)deluce et utele

30

واحلقيقة أن القصة حتدث عن عدة أمور حياة النا

واتصاهلم برهبم وبيئتهم

ونفوسهم .فالقصة تصدر من جدال األديب وحواره مع البيعة واحلياة وخلوته عنهما ورد
فعله عليهما .لذالك وغم كانت القصة خيالية ،فإهنا ليست مبجرد الوهم .بل إمنا هي
تأملة كثيفة عن حقائق احلياة.

31

وعلى هذا فإن الرواية عند أمحد تيمور األديب هي عرض الفكرة مرت خباطر
الكاتب ،أو تسجيل لصورة تأثرةت هبا خميلته ،أو بسط لعاطفة اختلحت يف صدره،
فأراد أن يعرب عنها بالكالم ليصل هبا إىل أذهان الفراء حملوال أن يكون أثرها يف نفوسهم
مثل أثرها يف نفسه.

31

ولعلنا إىل هنا نستطيع أن نقتبس ما حدثه غولدمان عن الرواية ،فهي قصة
أبرزت فيها البحث املنحطاط الذي أقامه الشخص املشكل عن القيم االصيلة يف العامل
املنحطاط.

30

ويقصد بالقيم األصيلة هي اليت تنظم الرواية بأكملها ضمنا أو صراحا .وكانت تلك
القيم غري موجودة يف الوقائع احلقيقة ،بل إمنا هي متكث يف ذهن الورائي ووعيه .وأما

Ibid;3
Ibid;3

31حممد عرفة املغريب 3113 .م .القصة يف األدب العريب .مطبعة احلسني اإلسالمية .ص 31
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Faruk. 2003.Pengantar sosiologi Sastra: dari Strukturalisme Genetik sampai postModernisme.Pustaka pelajar. Yogjakarta:29

11

اإلحنطاط فهو احلالة اليت تتعلق بظهور منازعة منفصلة بني الشخص والعامل 32.وهذا
لسيطرة القيم املالية عليها ولعدم القيم اإلنسانية فيها.

31

ب -أنواع الرواية
من أجل ذلك كان غولدمان يقتس مما حدثه لوكا ( )Lukasعن أنواع الرواية.
وهي عنده تنقسم إىل ثالثة أقسام :الرواية الرتبوية.
ولقد يقدم النوع األول الشخص الذي يريد أن يتحد بالعامل (التصورية) بيد أن
إراكه شخصية تعتمد على وعيه الضيق ،فأصبحت تلك التصورية جمردة حق التجريد.
وأما النوع الثاين فقد كان يقدم الشخص الذي يكون وعيه أوسع من العامل حىت ينفرد
نفسه عنه .وقد أدت هذه احلالة إىل كون الشخص سلبيا ،وإىل كون القصة تتطور إىل
التحليل النفسي 31.أما النوع الثالث فهو الذي يتوسط بني النوع األول والثاين ،حيث
يظهر فيه شخص ذو دناءة ،ولكنه يريد أن يتحد وينضم بالعامل .فكلما يأتلف به فشل
لدنائته ،غري أنه بستطيع أن يعرف عوامل فشله.31

16

Ibid;30-31
Damono,sapardi Djoko.1983.Kesustraan Indonesia Modern:Beberapa catatan.PT.Gramadia;46
18
Sarasawati,Ekarini. 2003. Sosiologi Sastra: Sebuah pemahaman Awal. Bayu Media bekerja
sama dengan UMM Press. Malang:
19
Purwanto,Aries. 1992. Penerapan pendekatan Strukturalisme Genetik Terhadap Novel’’Di kaki
Bukit cibalak’’ karya Ahmad Tohari. Tesis pascasarjana IKIP Malang.;36
17
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وقد حاول جاكوب سومرجو ( )Jakop Sumarjoأن يورد مناقشة عن تقسيم
الرواية التصميم ،رواية التشخيص ،رواية املادة 02.فإذ كانت الرواية أكدت غلى تصميم
حوادثها فيسمى برواية التصميم .فأكثر هذه الرواية يستند على احلوادث التارخيية.
وأما رواية التشخيص فهي اليت تشدد عناصر أشخاص والتشخيص .فيظهر فيها
الوصف الشديد على أخالق أشخاصها الرواية وسلوكهم وأوصافيهم .فاحلوادث الرواية
كلها ختضع لتشخيص أشخاص الرواية .وأما الرواية الثالث ،فهي اليت تربز عنصر
موضوع الرواية واملادة أكثر من غريه.
زيادة على أنواع القصة السابقة .فهناك أنواع الرواية األخرى اليت أوردها حامد
وأصحابه .فإهنم قالوا بأن الرواية حبسب موضوعها وأهدافها ترد إىل نوعني متميزينت ،مها
الرواية التارخيية والرواية اإلجتماعية .واألول كانت تستمد مواضعه وأحداثه على األمور
اإلجتماعية اليت تنوعت ماداهتا يف روحها وأهدافها إىل ما يلي )3( :تريثة األسلوب،
خيالية املادة ،شاعرية الروح،هتدف إىل التسلية )0(.اجتماعية املادة ،تأملية الروح ،هتدف
إىل اإلصالح )1( .الرواية احملافظة اليت تستلهم الرتاث ،وهي اجتماعية الغاية ،مقامية
األسلوب ،رواية البناء.
ج -عناصر الرواية
ال شك أن الرواية عناصرا داخلية يبين عليها األديب بنية القصة الكاملة .واملراد هبذه
العناصر عند  Luxemburg03هي عالقة تبادلية بني أجزاء الرواية وبني جزء منها والكلية.
20

Ibid:37
Luxembrug. Jan van,bal, mieke, westeijin, Williem G. 1979. Pengantar ilmu sastra.PT.
Gramedia jakarta;38
21
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وقد اتفق علماء األدب يوجد عناصر الرواية الداخلية .وقال امحد أمني عناصر
الرواية الداخلية تتكون من التصميم ،واألشخاص ،واحلوار ،وزمن احلوادث ومكاهنا،
واألسلوب ،والفلسفة الصرحية أو الضمنية 00.وأما عند أمحد شايب فتكون من املادة
وخطة الصة والشخصيات وطريقة التقصيص.
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وأما عند

Kenney

فتكون من

التصميم( )Plotوالتشخيص ( )Characterوخلفية القصة املكانية والزمانية ()Setting
وموقف النطر ( )Poin of Viewواألسلوب وتركييب وتكنيك

(Structure and Technique

) واملادة ( .)Themeوخالصة القول فإن عناصر الرواية عند علماء األدب تتكون من :
التصميم ،واألشخاص ،واحلوار ،وزمن احلوادث ومكاهنا ،واألسلوب ،والفلسفة الصرحية
أو الضمنية .بيد أهنم اختلفوا يف تسمية بعض منها الختالف مراجعهم واللغة.
فينبغي أن تكون تلك العناصر ترتبط بعضها حىت تشكل كجسد واحد يلتصق
بعضه ببعض اليتجزاء منه .ويسمى هذا االرتباط بني عناصر الرواية بالوحدة القصصية
أو نستعرب ما كتبه  Segersااللتصاق البنائى .ولعل هذه الوحدة القصصية هي اليت تكون
مقياسا ملعرفة قيمة الرواية ودراجتها والفن ،حبيث تتفوق قيمة الرواية ودراجتها الفنية
بارتقاء قوة وحدة عناصرها بنائيا.

01

00أمحد أمني .3121 .النقد األديب .دار الكتاب العريب .لبنان.ص301:
01أمحد شايب .3121 .أصول يف النقد األديب .مكتبة النهضة املصرية .قطبعة السابقة.ص011:
Segaers, Rient. 2000. Evaluasi Teks Sastra:93
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ويرى  ،Coleridgeرجال الرومانتكية اإلجنلزية ،بأن االلتصاق أو الوحدة
القصصية كعالقة جسدية .فكل عنصر من عناصر الرواية يشرح بعضها ببهض يسرت
البعض عيوب بعضها والعكس.
 .1التصميم

00

))Alur

إن يف كل رواية حوادث حبكها الروائي خبطة حمكمة .فهذاه احلوادث احملبوكة
تسمى بالتصميم ،وهو عنصر هام يف القصة بل أهم عناصرها.
وقال  Stantonبأن التصميم هو القصة الىت تنضمن على تتبع احلوادث ،ولكن ال تتعلق
احلادثة حبادثة تاليها إال بالعالقة السببية حبيث تسبب احلادثة إىل حادثة حدثت ملا قبلها
كما تسبب عن حادثة ملا بعدها 02.ويزيد كيين بأن التصميم ليس حبوادث بسيطة
تقصها القصة ،بل إمنا هي احلوادث الىت يسوقها املؤلف يف خطة حمكمة تستمد على
العالقة السببية.
هذه خطة البد من أن تكون حمبوكة حبكة ماهرة اليبدو فيها ثغرات والهتافات،
وأن أجزائها تتالئم وتتوازن وتتناسق وحوادثها تبدوا كأهنا طبيعية تنشأ وحدها من غري
تكلف وأن تعطى حلوادث قيمة حبسب أمهبتها 01.أو تكون مالئمة لشخصيات القصة
ولألخالق وعرضها دقيقة كاملة.

25

Luxembrug. Jan van,bal, mieke, westeijin, Williem G. 1979. Pengantar ilmu sastra.PT.
Gramedia jakarta;5
Nurgiayanto,Burhan. 2003. Teori pengkajian Fiksi. UGM Press. Yogyakarta:113
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وملا جيب أن بذتكون اخلطة طبيعية منطقية فينقسم إىل تقسيمات طبيعية جترى
فيها حوادثها .وقد شرع بعض العلماء األدب تلك تقسيمات الطبيعية كما شرحها أمحد
أمني بأنه يتكون من أوال :املقدمة أو العرض الذي عرض فيها كل املعلومات الضرورية
للفهم الصحيح للرواية ،وثانيا :احلوادث اإلبتدائية اليت ينشأ عنها الصراع ،وثالث :حركة
النهوض أو النمو أو التعقد الذي فيه يستمد الصراع ويزداد يف اخلطورة بينما تظل نتيجته
مبهمة ،ورابعا :نقطة التحول ،وفيها حيصل جانب من اجلوانب املتعارضة على فوز
وتغلب حبيث يضمن النصر النهائي ،وخامسا :حركة اهلبوط أو احلال ،وسادسا :اخلامتة
أو الكارثة ،وفيها ينتهى الصراع.

01

وزيادة على ذلك فإن كينين( )Kennyيقول بأن التصميم يتكون من ثالثة
عناصر ،وهي أوال :البداية اليت تتضمن على معلومات مهمات تتعلق باحلوادث التالية
( ،)Expositionوثانيا :املتوسطة اليت يعرض فيها الصراع ( ،(Conflictحركة النهوض
( ،)Complicationونقطة التحول ( .)Climaxوثالثا :التهاية اليت تعرض فيها حوادث
وقعت بعد نقطة التحول .فهي على وجه العموم تتكون من حركة اهلبوط أو حل املسائل
( ،)Denoumentمث تليها اخلامتة 01.وقد تكون اخلامتة تتم أو مل تتم كما قد تكون سعيدة
أو كارثة.

01أمحد أمني .مرجع السابق.ص312-323 :
Kenny, William. 1966. How to Analyze Fiction. New York Monarch press:14
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 .2األشخاص والتشخيص

))penokohan dan perwatakan

ونرجع إىل املبدأ األصلي يف كل الرواية وهو أن الرواية تتناول احلوادث اليت
تقصها وتسوقها يف حبكة حمكمة .فلما تناولت الرواية احلوادث يف أول وهلة فكانت
حتتاج إىل نا يفعلوهنا .والنا الذين يفعلون احلوادث يسمون األشخاص.

12

وقد إختلف األشخاص يف الدور كما اختلفوا يف الطبيعة .من أجل ذلك كان هناك
شخص ذو دور مهم يسمى الشخص الرئيسي ،وشخص ذو دور غري مهم يسمى
الشخص الثانوى ،فالشخص الرئيسي هو من يظهر يف القصة أكثر من غريه وله دور
هام يف تطور احلواديث وتصميمها .وأما الشخص الثانوى فهو من ليس كذلك .فدوره
يف القصة ضعيف يؤيد فعله الشخص الرئيسي.
وأما من ناحية طبيعة الشخص ،فهناك شخص طيب يدفع املعروف ويهجم
على املنكر ،وقد حيبه القراء ويعجبه التصافهم بالقيم اإلنسانية اخلرية .فالشخص الذي
يتصف هبذه الطبيعة يسمى البطل أو الشخض الفروتاغونيس

(Protagonis

) .وعكسا

على ذلك فإن هناك شخص شر يكرهه القراء ،يسمى هذا الشخص الذي يعارض القيم
اخلرية بالشخص األنتاغونيس (.)Antagonis
وخالفا على الشخصني املتعارضني السابقني فهناك شخص يسمى بالشخص
الرتيتاغونيس ( .)Tritagonisوهو الذي خيل الصراعة اخلادثة بني متعارضني .وقد ميثل
شخص حكيم تنعكس عليه اهلبية.

13

12أمحد أمني .3121 .النقد األديب .دار الكتاب العريب .لبنان.ص311:
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وننتقل األن من الشخص إىل التشخيص .وكما قد تكلمنا سابقا أن كل شخص
من أشخص الرواية ذو طبيعة خاصة يتصفها الروائي بطريقة خاصة .فهذه الطريقة تسمى
التشخيص.
الرواية قد اختدت شكلني متعارضني من الطريقة :الطريقة املباشرة أو التحليلية
( )Discursive metodheطريقة غري املباشرة أو التمثيلية ( )Dramatic metodheوكان يف
أوىل يصور الروائى أشخصه من اخلارج وحيلل عواطفهم ودوافهم وأفكارهم واحساستهم
وكثريا ما يصدر أحكامه عليهم .أما يف الطريقة الثانية فيقف على احلياد ويسمح
األشخاصه أن تكشف عن نفسها بواسطة الكالم واحلركة وجيعلهم ويعربون عن نفوسهم
مبا يضعه يف أفواه األشخاص االخرين من تعليقات عليهم وأحكام.
 .3املادة

10

((Tema

ظهرت يف عناصر الرواية الفكرة اليت تؤسس عليها القصة ويصدر عنها سري
احلوادث .هذا ألن الروائي الميكن أن يكتب الرواية وهو خايل من فكره أو غاية يريد أن
يعرضها إىل القراء .لذلك يتضمن كل رواية على املادة  ،كما قال برهان 11أسا عام
للرواية.
وقال

Sudjiman

بأن تعريف الرواية هي النظر أو الرأي أو الفكر الرئيسي الذي تستمد

عليه الرواية 11.من أجل ذلك كان كل عنصر من عناصر الرواية يرتبط ويتعلق باملادة.

10أمحد أمني .3121 .النقد األديب .دار الكتاب العريب .لبنان.ص311-311:
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واملادة كما قال كينين 10ال تكون خمفيا كما أهنا ليست مرسومة صراحة .وهي ككوهنا
معنا أساسيا للقصة ،ال تكون خمفيا ألهنا ما ستلقيه الرواية إىل القراء .ورغم ذلك فإهنا يف
جانب أخر هي املعىن الكلي للقصة .لذلك ستستخفى املادة وراء القصة بالطبع.

12

وعلى هذا فإن وجود املادة يف الرواية تتصور ضمنيا يف مجيع عناصر الرواية (كلية
القصة) .فالشرط األسا الكتشاف املادة هو التحليل الدقيق على عناصر الرواية اهلامة
وتفهيمها كالكلية.
ولعل أصلح مقايس للمادة هو تصور احلياة اإلنسانية وما فيها من أحداث وما
جاءت وصور وأشباح وطباع وغرائز وأخالق وعواطف مما يظهر من جتارب النا اليت
تنقل إلينا ذلك تبدوا مع تكرر األيام واملاضيها .وعلى قدر ما تكون العاطفة اليت تنقل
إلينا ذلك كله أصدق العواطف وأمساها.
د -مفهوم األدب االجتماعي
عند رأي واتر ( )watersوكروك ( )3112( )crookعلم االجتماع هو التحليل
النظامي عن تركيب السلوك االجتماعي .ويف هذا التعريف هناك أربعة عناصرمهمة اليت
هي تركيز علم االجتماع :األول ،السلوك املدروسة هي االجتماعي ليس الفردي،
ومعروضة لالخرين (ليس لنفسه فحسب) حيت تكون هلا مغيبة لالخرين ،أو هي مغيبة
من السلوك االخر هلا العالقة املتبدلة .والثاين ،السلوك االجتماعية املدروسة هي
الرتكيب ،يعين النمط أو التنظيم املعني الذي حياول أن يفهم عناصر السلوك االجتماعية.
والثالث ،الشرح اجلتماعي التحليلي ،يعين الشرح عن سلوك النا مؤسسا على مناهج

Kenny, William. 1966. How to Analyze Fiction. New York Monarch press:91
Nurgiayanto,Burhan. 2003. Teori pengkajian Fiksi. UGM Press. Yogyakarta:68
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35
36

البحث املعينة ليس على اإلجتاع اخلاص .واألخرين ،علم االجتماع هو شيءنظامي يعين
فهم السلوك االجتماعي وهو جمال العلم املستقبل.

11

وعند رأي ريتزر ( )ritzerيف فاروق ( )0232:1علم االجتماع هو العلم عن
اجملتمع الذي يعتعمد على ثالثة أمنوذج :أوال ،منوذج احلقايق االجتماعي يعين الؤسسات
والنظام االجتماعي الذي يعد ظاهرا ويقع خارج الفرد .ثانيا ،منوذج تعريف
االجتماعيالذي يرتكز يف طريقة الفرد يف حتديد احلالة االجتماعية والتأثريات من ذلك
التحديد على الفعل الذي تبعها ،ويف هذا النموذج ،كانت املشكلة األساسيبة يف علم
االجتماع ليست احلقائق االجتماعية املوضوعية بل طريقة النظر الشخصية يف الشعر
احلقائق االجتماعية .وثالثا ،منوذج سلوك النا كاملوضوع الظاهر.

11

نستطيع أن نقول أن علم االجتماع هو املطالعة املوضوعية عن النا واجملتمع
اليت حتتوي على العلمية االجتماعية فيها .وضع هذا اجملال الظواهر كاملوضوع املبحوثة
بالطريقة العلمية ،وحتتوي على النمط الثقايف واالقتصادي واللغوي واألديب وغريها .ومن
هذا العلمية نعرف كيف نفاعل الفرد مع جمتمعه وكيف طريقته فيه كي ينجح يف سلوكه.
حىت يفهم علم االجتماع كاجملال الذي يهدف إىل دراسة سلوك النا وتشكيل الرتكيب
االجتماعي واتوافق يف االقصاد واسياسية والثقافة وغريها.

Kurniawan Herus, Teori, metode, dan aplikasi Sosiologi Sastra. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012:
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كما يف علم االجتماع ،كان األدب يعد أنه احماولة لتشكيل عالقة النا

باألسرة

واجملتمع والسياسية والذين وغريها 11.ألنه ممكن ليكون بديل الوجه اجلمايل ليعايش
ويقوم بالتغيري يف اجملتمع.
اجته األدب إىل تعريف لغة ،أصل الكلمة .عند رأي تيوو )3111:0 ( Teeuw
يف اللغة الغربية كانت الكلمة األدب هلا التعريف املتشبة بالكلمة

Literature

(إجنليزية)و( Literatureاملانية) و( Literatureفرنسية) وكلها من اللغة الالتينية .Literature
حقيقة أن هذاه الكلمة هي ترمجة الكلمة اليونانية

litteratura:grammatika

و ،grammatikaاليت كل منهما يبين من كلمة  Literaو grammaومعناها حرف (.)letter
ومن هنا صارت كلمة  literatureهلا املعىن العام يف اللغة الغربية وهو كل شيء مكتوب
يعين استخدام اللغة يف شكل مكتوب.

12

بلغ األدب دئما قيمة األول معىن إىل القراء .أحال هذا املفهوم اجلمايل إىل:
األول ،مجالة احلياة املصورة يف األدب .والثاين ،مجالة اللغة املستخدمة لتبليغ تلك احلياة.
لذا ،العجب أن األدب يف الزمن القدمي هو شيء مهم ،ونضرب مثال أن العرب قدميا
يعظم األشعار تعظيما شديدا ليعز قبائلهم.
وكان علم االجتماع واألدب هلما التشابة يف موضوعهما يعين النا واجملتمع.
ولكن بينهما اختالف أيضا يعين أن يف علم االجتماع كانت احلقيقة االجتماعية هي
الفردية وأن حقيقة األدب هي الفردية واالبتكار لكل رأي الكاتب .األدب هو صورة
The sociologu of Literature Diana Laurenso and Alan Swingewood
Kurniawan Herus, Teori, metode, dan aplikasi Sosiologi Sastra. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012:
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حياة النا واجملتمع املعروضة بوسيلة الكاتبة .يعد األدب ظاهرة اجتماعية ثقافية كإنتاج
اجملتمع .وأهم األجزاء يف األدب هو أن بني الكاتب واألدب نفسه واجملنمع وثيقة.
الكاتب هو من كتب األدب ،وهو من أعضاء اجملتمع وال ميكن انفصاله من اجملتمع يف
صناعة األدب حىت يكون ما صورة يف أدبيه هو التمثيل من الوقيعية اليت حدثت يف
جمتمعها .والقراء أيضا من أعضاء اجملتمع بكل األوجه واخللفيات اجلتماعية والثقافية
والسياسية والنفسية املؤثرة يف اختيار القراءة وإعطاء املعىن عما قرأه.
هناك بعض األشياء وجب علينا أن نعرب كيف ميلك األدب العالقة الوثيقة
باجملتمع وملاذا ينبغي لنا أن نبحثه يف يف عالقته باجملتمع ،والشرح كما يلي:

13

أ -كان األدب ألفه املؤلف وحكاه احملاكي ونسخه الناسخ .وكل من هذه الثالثة هو
من أعضاء اجملتمع.
ب -كان األدب يعيش يف اجملتمع ويقبض أوجه احلياة اليت حدثت يف اجملتمع حىت
انتفعه اجملتمع يف الوقت املعني.
ج -كانت وسيلة األدب الشفهي أو الكتايب ميتعارة من كفاءة اجملتمع ،لذلك قد
اشتعمل األدب على مشكالت اجملتمع.
د -اختالف بالعلوم والدين والتقليد واألخر ،كان األدب حيتوي على اجلمالة والتهذيب
وعلم املنطق .ووضع أن اجملتمع حيتاج إىل تلك األوجه الثالثة.

41

Ratna Nyoman Kutha, Teori, Metode, dan Teknik Penelitian Sastra. Yogyakarta: pustaka
pelajar, 2013:332-333
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ه -تشبها باجملتمع ،كان األدب هو احلقيقة بني الفردية .ووجد اجملتمع نفسه احلقيقي يف
األدب.
يعد علم اجلتماع أنه جمال العلم اجلديد .وهو كالعلم املستقل يعد أنه ظاهر يف
القرن الثامن عشر ويتسم بكتابة مادامي دي ستيل

Madame de Stael

(ألربحيت

وغريها :311:1،الورينسون  Laurensonوسويعوود )01-00 :3110 ،Swingewood
حتت املوضوع

De la literature cinsideree dans ses rapports aves les institution sosial

( .)3122ولو كذلك ،كان أول كتاب عن هذا اجملال طبع أول مرة سنة  ،3112حتت
املوضع

"sociology of Art and literature: a Reader

ألربحيت وغريه.

 "Theالذي مجيعها ميلتون ج.

10

وتعريف األدب االجتماعي هو حتليل املكاملة على األدب مع االعتبار باألوجه
االجتماعية .وذكر التعريف االخر أنه حركة الفهم يف عرض األوجه االجتماعية املشتملة
يف األدب .وعند رأي راتنا ،األدب االجتماعي هو املكون بني علم االجتماع وعلم
األدب وهلما املوضع املتساوي وهو النا واجملتمع.

11

اقتدر األدب االجتماعي أن يبحث األدب بوسيلة ثالثة مناظري على األقل.
األول ،منظور النص األدبية ،وهو أن حيلل الباحث عكس حياة اجملتمع وعكسه.
والنصوص يف هذه املنظور عادة قد يكون منقطعا ومفصال ومبينا معناها االجتماعي.
والثاين ،منظور السرية الشخصية ،وهو أن حيلل الباحث كاتب النصوص .هذا املنظور

42

Ibid; 331
Ratna Nyoman Kutha, Antropologi Sastra peranan Unsur-unsur Kebudayaan dalam proses
Kreatif, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2011:24
43

22

يتعلق بتاريخ حياة الكاتب أو املؤلف وخلفياته االجتماعي .والثالث ،منظور تقبلي ،وهو
أن حيلل الباحث عن تقبل اجملتمع على النص األديب.

11

ه -األدب االجتماعي عند ألالن سويعوود
عند رأي  :الورينسون  Laurensonوسويعوود  )1971( Swingewoodهناك ثالثة
مناظري تتعلق باألدب االجتماعي :األول ،الباحث الذي يرى أن األدب هو الوثيقة
االجتماعية فيه عكس احلالة يف عصر تألف األدب .الثاين ،البحث الذي يكشف
األدب كمرأة احلالة االجتماعي ملؤلفه .والثالث ،البحث الذي يفهم األدب كاملظهر
التارخيي واحلالة االجتماعية والثقافية.

10

واألدب عند وسويعوود  Swingewoodهو الوثيقة االجتماعية الثقافية استخدامها
النا لنظر الظواهر يف اجملتمع يف ذلك العصر .مث يسمى هذا بتوثيق األدب الذي رجع
إىل نيابة الزمن .وهذا مهم الباحث الذي قام بالبحث ملعرفة احلالة السياسية واالجتماعية
والثقافية حينما كتب األدب.
وهنا سيعطي الباحث صورة عن العالقة بني املوضوع والنظر املستخدمة يف هذا
البحث .املقاربة األول عند سويعوود  Swingewoodهي أن األدب عكس االجتماعي.
كما يف هذا البحث الذي يستخدم رواية عزازيل كموضوع البحث ،ومثال العكس
االجتماعي يف ذلك الوقت هي احلالة السياسية فيها حيث يرعش راهب ىف عقيدة
شديدا ىف مقد ثالوث إهلية .باخللفية قرن  0ميالدية حياة دينية عصيبة ألن ىف الزمان
املاض يكون كثري من الصراع الدينية .واملقاربة الثاين ،هي التأليف واإلنتاج ،واملراد به هو
مايكون طريقة وكيف احلالة االجتماعية ليكتب سوسف زيدان يف كتابة هذا الرواية
44

Endraswara Suwardi, Metodelogi Penelitian Sastra Epismitologi, model, Teori dan Aplikasi,
Yogyakarta: CAPS,2011:79
45
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"عزازيل" .كما قال سوينعوود

Swingewood

يف كتابه "The sociology of Literatute

هذه وظيفة األدب االجتماعي الرتباط بني اخلربة من شخصية الكاتب اخليالية واحلالة
التارخيية له .واملقاربة الثالثة هي التاريخ واألدب ،بدأ سوينعوود

Swingewood

مباحثته

بأمهية االبتكار واالجتهاد ملعرفة كيف يقبل اجملتمع على األدب يف العصر املعني .ووجود
األدب (الرواية عزازيل) هنا يتعلق بالتاريخ بني النصراين أسكاندارية واجلرساليم .كما
عرفنا أن الصراع بينهما هو عن سوء املعاملة من األسكاندارية واجلرساليم .هذه الرواية
تصور كيف فعل النصارين األسكاندارية على لنصارين اجلرساليم ،حىت صنع املخرج
األدب نظرا من الناحية التارخيية بينهما .ويف تلك املناظري الثالثة اليت قدمها سوينعوود
 ،Swingewoodكانت الباحث يأخذ املنظور األول وهو أن األدب هو عكس الزمن.
و -الصراع االجتماعي
ويبستري ( )3122أن مصطلح الصراع يف لغته األصيلة معنها نضال واحلرب واالجتهاد
يعين التعارض املادي بني أطراف كثرية .لكن معين هذا مصطلح تطورا بدخول "املخالفة
الشديدة أو املعارضة على املقتضيات واألفكار وغريها".
الصراع هو شيء يرتبط يف عالقة وتعامل النا  .ظهر الصراع من تعامل بني الفرد أو
الفرقة يف كل العملية االجتماعية واالقتصادية والسياسية والثقافة .الصراع هو املالحظة
عن اختالف املقتضيات .وهذه املالحظات املختلفة هي من أحد السباب الصراع حىت
أن يكون تقليد الصراع مظهرا يف تاريخ النا إما يف مقيا األفكار واالجتماع بل يف
شكل مهلك يعين احلرب.

24

يتخص ملختلفة .خيتلف
كان الصراع احد الكيان من احلياة وتطور النا الذي
ّ

النا يف اهلوية اجلنسية والطبقة االجتماعية و النظام احلكمية والشعب والقبيلة والدين
واالعتقاد والسياسية والثقافة وهدف احلياة.كانت تلك االختالفات صراعا يف تاريخ
االنسان .مادم االختالف موجودا فال ميكن انفصال الصراع به.
الصراع العملية اخلالفية بني طرفني أو أكثر يعتمد بعضها البعض على موضوع
النزاع ،وذلك باستخدام أمناط السلوك والتفاعل الصراعات اليت تولد الصراع
االنتاج.الصراع احد من سرتاجتية الرئيسية ليعمل التغري .إذا كان الصراع اليعمل بالصلح
فيحاول ذلك التغري باإلبتداع الصراع .يستخدم الرئيس عناصرا الذي يؤثر من الصراع
ليحرك التغري .ولكن كان الصراع حيدث بعلمية ألن حال املوضع حيدث ذلك.
ّ
ينقسم

lewis coser

على صراعني ،األول هو الصراع احلقيقي ،ميلك الصراع

مادة ،كمثل إنقالب املنبع اإلقتصاد أو إنقالب
احلقيقي منبعا ملموسا أو بوصف ّ
املنطقة .إذا هم قد ميلكون ذلك إنقالب بدون الصراع فيعمل ذلك الصراع حبسن .الثاين
هو الصراع غري احلقيقي ،هذا الصراع مضطّر بإرادة غري احلقيقي وميل بوصف عقيدة،
كمثل الصراع إختالف الدين ،اخالف القبيلة ،جنس ،أو الصراع إختالف العقيدة يف
الدين وغريه .الصراع هو غاية نفسه ويستأدن شخص أو اليستأدن .الصراع غري احلقيقي
كيفية لتنقص تشويقا أو يقوي عالمة من احدة الفرقة .وهذه الكيفية تواجد من أشكال
الشر الذي ينزل من منبع األخر.
ّ

46

Novri susan, Sosiologi konflik dan isu-isu konflik kontemporer(Jakarta: kencana,2009)55
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46

جيمع الصراع من طبقة احلياة اليت جتعل املوضع الصراع فيها .اليقوم الصراع
وحدا ،ولكن يرتبط بالصراع من وجه احلياة.كان الصراع اإلجتماعي بسبب اخالف
القبيلة ،جنس ،درجة أو الصراع اإلجتماعي أداة ،ولكن كان الصراع اإلجتماعي بسبب
طبقة اإلقتصادية ،السياسية واختالف الدين .املثال والبيان التايل:

47

الصراع الديين ،طوال التاريخ اإلنسان حدث الصراع الدين .الصراع الديين
يستطيع أن حيدث بني أبناء الديانات املختلفة أو بني أتباع الدين الواحد ،الصراع الديين
هو الصراع بني أتباع وليس صراعا بني تعاليم نوع الكتاب املقد  .أما أنوع الصرعات
الديانات كثرية ،من احد ذلك الصراع هوالصراع أتباع الدين .منبع الصراع يعين تفسريات
خمتلفة حول تفسري الكتاب املقد أو تعاليم الدين من قبل الزعماء الدينيني .مثال من
الدين

الربوتستان(،(protestan

الكاتوليكية((Katolik

الربوتستانتية

والربوتستانتية

((protestan

واالنقسامات
((protestan

إىل عدد من

تقسيمها

اىل

الدين

الديانة

املسيحية .مث مت تقسيم املسيحية

((Anglikan

املسيحية واملسيحيني

(،)Ortodoks

املورمون( )Mormonاملسيحية.
الصراع االجتماعي ،ظاهرة الصراعات االجتماعية بدافع من العوامل .األول،
كان الصراع اإلجتماعي ناشئا ألن اجملتمع تتكون من فرقة اإلجتماعية اليت توصف خالفا
من غريها.

47

Wirawan, manajemen konflik Teori, Aplikasi, dan Penelitian. (Jakarta: Salemba Humanik,
2013)62
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والثاين ،أحدث الفقر صراع اإلجتماعيا .جيمع اجملتماع جمتمعا وينقسم اجملتماع على
ثالثة فرق يعين فرقة الرفيعة ،فرقة الوسطية وفرقة السفلية .وتلك فرقة احلديثة ألن اإلنسان
ليصحح حياته .كان الصراع اإلجتماعي ناشئا
ينتقل إىل أي املكان .ينتقل اإلنسان أداة ّ

يتفرقوان ويريدون أن يغلبوا على حياة
بني فرقة توصف إختالفا .وتلك فرق اإلجتماعات ّ
السياسية ،إقتصاد واجملتمع.

27

الفصل الثالث
عرض البيانات وحتليلها
 1.0حملة عنه سرية يوسف زيدان
يوسف حممد أمحد طه زيدان كاتب وفيلسوف مصري ،ومتخصص يف الرتاث
العريب املخطوط وعلومه ،له عدة مؤلفات وأحباث علمية يف الفكر اإلسالمي والتصوف
وتاريخ الطب العريب ،وله إسهام أديب يف أعمال روائية منشورة ،وله مقاالت دورية وغري
دورية يف عدد من الصحف العربية .عمل مستشاراً يف مكتبة اإلسكندرية

.

ولد يوسف زيدان يوم  12يونيو  3101يف مدينة سوهاج ،مركز ساقلتة بقرية
العوامية جنع الساقية بصعيد مصر وانتقل إىل اإلسكندرية مع جده وهو طفل صغري
ودر يف مدارسها .مث التحق بقسم الفلسفة يف كلية اآلداب يف جامعة اإلسكندرية .مث
حصل على درجة املاجستري يف الفلسفة اإلسالمية برسالته عن "الفكر الصوىف عند عبد
الكرمي اجليلي ،دراسة وحتقيق لقصيدة النادرات العينية للجيلي مع شرح النابلسي" .مث
فكرا
حصل على درجة الدكتوراه يف الفلسفة اإلسالمية برسالته عن "الطريقة القادرية ً
ومنهجا وسلوًكا ،دراسة وحتقيق لديوان عبد القادر اجليالين "وذلك عام  3111وقد
ً
حصل على درجة األستاذية يف الفلسفة وتاريخ العلوم عام . 3111ومما يذكر أيضاً ان

الدكتور يوسف زيدان أنشأ قسم املخطوطات يف مكتبة اإلسكندرية عام  3111وعمل
رئيساً له.
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ومت فصله من وظيفته عقب نشوب خالف بينه وبني الدكتور إمساعيل سراج الدين
رئيس مكتبة اإلسكندرية يف وقتها.

11

خرج يوسف زيدان العديد من املؤلفات يف جماالت متعددة يتصل جلها بالرتاث العريب.
وتتوزع أعماله على فروع اإلسالمي والفلسفة اإلسالمية وتاريخ العلوم العربية خباصة
الطب والنقد األديب وفهرسة املخطوطات العربية كما يلي:


شعراء الصوفية اجملهولون



املتواليات :دراسات يف التصوف



الطريق الصويف وفروع القادرية مبصر



فوائح اجلمال وفواتح اجلالل



للسلَمى
املقدمة يف التصوفُّ ،



ديوان عبد القادر اجليالين



ديوان عفيف الدين التلمساين (اجلزء األول)




النادرات العينية لعبد الكرمي اجليلي ،مع شرح النَّأبُلسى
التصوف
ترتكز أعمال زيدان يف موضوع التصوف الفلسفي يف مرحلة النضوج ،وهو أحد

نظرا لتواشجه بالعديد من األفكار واملذاهب
أكثر مباحث التصوف اإلسالمي تعقيداً ،
الفلسفية .لذا جنده يكتب عن الشيخ األكرب ابن عريب كتابه "شرح مشكالت
الفتوحات املكية البن عريب" ،مث يتناول عبد الكرمي اجليلي يف "عبد الكرمي اجليلي

يوسف_زيدانhttps://ar.wikipedia.org/wiki/
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48

فيلسوف الصوفية" و"الفكر الصويف عند عبد الكرمي اجليلي" مث يتناول عبد القادر
اجليالين يف "ديوان عبد القادر اجليالين" و"عبد القادر اجليالين باز هللا األشهب" .ومتثل
هذه املؤلفات التيار السائد يف تأليف زيدان فيما يتعلق بالتصوف ،فمؤلفاته هي أقرب
إىل التصوف الفلسفي من فروع التصوف األخرى.
أهم ما مييز إنتاج زيدان فيما يتعلق بالفكر الفلسفي يف اإلسالم هو
اهتمامه بالفلسفة املشرقية اليت تعرب حبق عن الفكر الفلسفي العريب الذي نزع عن نفسه
ربقة الفكر املشائي اليوناين .هلذا جند أهم أعماله يف هذا السياق "حي بن يقظان،
النصوص األربعة ومبدعوها" .لقد أخرج يف هذا الكتاب النصوص اليت تتناول قصة حي
نصا
بن يقظان وجتلياهتا املختلفة عند ابن سينا وابن طفيل والسهروردي وأضاف إليه ً

آخر مل يكن قد حظي بشهرة سابقيه وهو نص فاضل بن ناطق البن النفيس .وهكذا

يكون هذا الكتاب أمشل إخر ٍاج لواحدة من أعمق التيمات الفلسفية يف الرتاث العريب.
كما أن له كتاب آخر له أمهية كبرية من زاوية مناقشة علم الكالم اإلسالمي وأصوله
وجذوره ،وهو كتاب الالهوت العريب ،وجذور العنف الديين .والكتاب أيضاً يعد حماولة
جديدة لفهم جذور العنف الديين يف الديانات السماوية الثالث :اليهودية ،واملسيحية،
واإلسالم.
وله إسهاما روائيا يف روايتيه" ظل األفعى "املنشورة يف سلسلة روايات اهلالل ،ورواية
"عزازيل "اليت فازت بأهم جائزة أدبية يف الشرق األوسط ويف العامل العربياجلائزة العاملية
للرواية العربية ألفضل رواية عربية لعام  .0221وقد طبع من رواية عزازيل منذ وقت
نشرها حىت
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اآلن (أوائل  32 )0232طبعة متتالية أصدرهتا دار الشروق املصرية وهي من أهم
الروايات العربية يف تاريخ الالهوت املسيحي كما يلي:


ظل األفعى (رواية)



عزازيل (رواية)



النبطي (رواية)



الالهوت العريب



حل و ترحال (جمموعه قصصية)



دوامات التدين (جمموعة مقاالت)



متاهات الوهم (جمموعة مقاالت)



فقه الثورة



حمال (رواية)



ُجونتنامو (رواية)



حل و ترحال (جمموعة قصصي)سبارك للنشر و التوزيع



فقه احلب
وقد نشرت هذه الرواية ىف عام  0221حتت عنوان عزازيل الىت كتبها دار

الشروق ىف القاهرة مصر .واالجناز الكبري الذي حتقق يوسف زيذان ككاتب من خالل
هذه الرواية .رواية عزازيل تكون كتاب عريب فائز ىف عام  0221وأصبح احد السلعة
األكثر رواجا .ترمجت هذه الرواية اللغات فيها اندونيسيا.
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ب .ملخص الرواية "عزازيل"
ويظهر التاريخ الدين قد تكون النار اشتعلت فيه النريان وحرق .يف تاريخ
املسيحية ،منذ حتويل قسطنطني أنه منذ املسيحية مقبولة ،وأنشأ إمرباطورية الرومانية
الدين الرمسي اليت ازدهرت يف وسط شعوب أوروبا والشرق األدىن .ولكن نشرها على
أوسع نطاق تؤثر إىل أزمة هنا وهناك .منذ جري نيقية " "niceaeaيف القرن الرابع ،وتوافق
حول عقيدة اإلميان املسيحي .مث تشكل االنقسام يف "مسؤول" وغري الرمسية ،صحيح
والضالل ،وفقا لتعاليم املسيح أو املنحرف ،وثنية أو مؤمن .مث مشروعية أي دين أو
عقيدة دينية من قبل السلطة السياسية ،أجازت أيضا العنف باسم هللا ،باسم الدين.
ويف القرنني الرابع واخلامس ،التاريخ املسيحي يشوهبا العنف اليت اندلعت يف كل
مكان .ذبح القس املسيحيني املصلني وثنية ،وتدمري األصنام ،وهدم معابد وثنيتهم.
املسيحيون يقتلون زمالئه املسيحيني الذين احنرفت عن تعاليم الرمسية من النتائج يف نيقية.
بينما االختالفات يف الرأي حول اإلميان املسيحي على مستوى املثقفني املسيحيني يرتفع
أكثر صعوبة للتغيري .سواء كان ذلك يف قضية الثالوث ،الهوت يسوع املسيح ،وقضية
ألوهية مرمي العذراء .هذا ولدت مدار الالهوت يف العامل املسيحي اليت مت حلها من
قبل اجملالس األخرى اليت أجنبت الهوت الرمسي ،الذي يعترب تلقائيا أن يكون صحيحا
متاما ،حني أن اخلارج عن ذلك هو اخلطأ .يؤدي الحقا أن تبتعد ثابت من تعاليم
الرمسية لنتائج اجمللس جيب التعامل معها ،وغالبا عن طريق وسائل عنيفة :الصلب ،وحرق
على قيد احلياة والرجم وغريه من ضروب التعذيب التعذيب على غرار العصور املظلمة يف
أوروبا

32

وهذه الرواية تبني عظمت االضطرابات يف اجلسم عامل العصر املسيحي ،هيبا هو
الشخصية الرئيسية يف هذه الرواية ،هو راهب .كان يأكل مرة واحدة يف اليوم ،والنوم
القليل ،وقضى لياليه الصالة بسم هللا الرمحن الرحيم .باجلانب أخرى ،هيبا الطبيب الذي
ميكن أن يشفي املرضى ،هو عابد بنفسه من دون طلب أي مبلغ من املرضى .كان يسري
من مكان إىل آخر لنشر احلب من خالل قدرته على عالج األمراض اليت تصيب
اإلنسان .يف املاضي ،والد هيبا الوثنيني قتل على يد املسيحيني بدم بارد أمام عينيه .مث
مصاب بالرضة من القتل اليت جعلت هروهبا من العامل ،ويرتحل من املدن اهلامة يف العامل
املسيحي .ويزور إىل املكان حيث يسوع املسيح واألنبياء مقيم .وهو مظهر الكمال راهبا
واملعاجل.
حر من اخلطيئة ،ألن يف الواقع هيبا الكامل
ولكن النا لن تكون قادرة على ّ
من الشكوك يف مظاهر العقيدة املسيحية اليت اتباعها .عندما يزور إىل اإلسكندرية
تنصل يف
لدراسة الطب ،ألقي القبض عليه يف اإلغواء عزازيل يعين امللك شيطان .انه ّ
الراهبه ويعمل الزنا مع امرأة امسها أوكتافيا املصلني وثنية ملدة ثالثة أيام وثالث ليال.
وعندما أدرك أنه كان خاطىء بالندامة مث هرب من تلك املرأة .يف هذه اإلسكندرية
أيضا ،كان يشاهد مرة أخرى قسوة املسيحيني جتاه املصلني الدين التقليديني ملصر يف
حالة فرار.
يف هذه الرواية تكون وجيه خيايل يتحرك بني الشخصيات املسيحية اليت واقعت
يف هذه التاريخ .هيبا خيايل كان بني الشخصيات العظيمة يف تاريخ املسيحية .على
سبيل املثال ،هو يصاحب مع نسطور ،رئيس مطران القسطنطينية (رئيس مطران
العاصمة الرومانية) ،ومعروف أسباب ملاذا ثار نسطور على مطرانية الغربية .هم يشرتكوان
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يف الكتب ممنوعة من العامل املسيحي ،ويناقشوان األنبياء املسيحية ،يستشهدون رأي
santos agustinus

والفالسفة املدرسية غريها .يوافق نسطور يعترب راسخا بأن التثليث

إلهلية يف فكرة خاطئة .إدعى نسطور على إهلي يسوع املسيح هو ذات طابع سياسي من
أجل احلفاظ على السلطة الرومانية .يف وقت الحق ،بسبب آرائه تنفي ألوهية يسوع
والعذراء مرمي ،طرد السلطة الرومانية نيستور رئيس أساقفة أبرشية ،من منصبه كرئيس
أساقفة القسطنطينية ونزع سالح من قبل اإلمرباطورية .انه إذالل يف كل مكان ،أتباع
(النساطرة) يصطاد يف العديد من األماكن
ال تتعلق محيمة مع نسطور الذي حصل يف وقت الحق تعاليم شاملة بني
املسيحيني حىت اليوم ،ويرتبط هيبا أيضا مع شخصيات أخرى كبرية يف العامل الوثين .هذه
الرواية حتكي كيف قامت هيبا لندوات حضور هيباتيا ،فيلسوف امرأة وثنية الرياضيات
وذكي جدا ورائعة هلذا الوقت .يف الواقع كان يشاهد توفيت امرأة على أيدي رجال
الدين املسيحيني وجسده املفروم حىت يف الشوارع يف مدينة اإلسكندرية .يف التاريخ،
كانت تعترب وفاة املرأة مبناسبة وفاة النشاط الفكري اإلسكندرية .واإلميان هو احلصول
على هز هيبا عظيم أن نرى أن' .احلب' والذي كان يعزى إىل تعاليم الدين املسيحي
األساسية املدمرة
الرواية مليئة املفارقة أن تظهر وكيف ميكن للعامل املسيحي أن الوقت مل يعد مثل
ما يتم تدريسه املسيح .أسقف اإلسكندرية بالثوبه الذهيب ،رفع السيف عالية ،والصراخ
املذحبة .السيوف واجللباب مذهبة ،وصرخ 'قتل' ،كما لو كان ميثل للعامل أن املسيحيني
يف ذلك
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الوقت يف الواقع قد ملقاة "احلب" و "البساطة" كما تعاليم املسيح هي إىل حد كبري
وراء ظهورهم.
 1.6حتليل البيانات
 .0الصراع اإلجتماعي بسبب اختالف الدين
جيمع الصراع من طبقة احلياة اليت جتعل املوضع الصراع فيها .اليقوم الصراع
وحدا ،ولكن يرتبط بالصراع من وجه احلياة.كان الصراع اإلجتماعي بسبب اخالف
القبيلة ،جنس ،درجة أو الصراع اإلجتماعي أداة ،ولكن كان الصراع اإلجتماعي بسبب
طبقة اإلقتصادية ،السياسية واختالف الدين .كان الباحث يبحث يف هذه الرواي
باملوضوع الصراع اإلجتماعي يف الرواية عزازيل،كثري من هذه الرواية كانت الصراع
اإلجتماعي يبحث بسبب الدينية.فلذلك الباحث يبحث عن الصراع اإلجتماعي يبحث
بسبب الدينية .الصراع اإلجتماعي يبحث بسبب الدينية تنقسم على ثالثة الصراعات،
كما يلي:
أ -الصراع يف اجملمعة النيقية
اجملمعة النيقية تارخية املسيحية اليت يسرها للكانيسة البد علينا أن يعرف هذه احلادثة
ألهنا يرفع األشخاص درجة سواء كانت درجة ربه .ادخلت يسوع قيصر رموي.
وأغلب مشرتك اجملمعية األسقف من الشرقي .ومن األساقف  :اليكسدير من
اإلسكندارية وأوستايؤ من أنطاكية ومكاريو من يروساليم .كثري من الرئيس اجملمعية
حاضر كالففنو سييو من التبيس وفوتامون من هريكليا وفاؤلس من نيوكايساريا قد
حيامي
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عن طائفة اإلميان وحيضر يف تلك اجملمعية بتأثري ندبة على وجهه .وهذا احلال قد عززت
مؤرخ ذو عالقة باباء الكنيسة الذي امسه تيمويت بارنيس وعلى تأليف باملوضوع
" "Constantine and Eusebiusبشكل التارخيى هذه احلديثة مطروح.

49

فاإلمرباطور قسطنطني كان متعجال إلعالن واليته على اهل الصليب ،حىت إنه مل يصرب
على دعوته املسكونية للمجمع ،إىل حني اكتمال مدينته اجلديدة القسطنطينية ،فعقد اجملمع يف
القرية اجملاورة نيقية اليت كانت لسوء اختيار موضعها تسمى أيامها :مدينة العميان! وقبلها بعام
واحد ،كان هذا اإلمرباطور يقضي حياته مشغوال بأمر وحيد ،هو تثبيت سلطانه باحلرب ضد قدامى
رفاقه العسكريني ،وملا انتهى من حروبه إىل الظفرهبم ،أراد الظفر بلوالية الدينية على رعاياه ،فدعا
كل رؤو الكنائس للمجمع املسكوىن ،وأدار جلساته وتدخّل يف احلوار الالهوتى ،مث أملى على

احلاضرين من األساقف والقسو القرارات .مع أنه ،فيما أظن ،مل يقرأ كتابا واحدا يف الالهوت

املسيحى! بل إنه مل يكن يعرف اللغة اليونانية اليت كان حيتدم هبا احلوار الالهوتى بني األسقف يف
نيقية02.

ومن املقالة اليت جتري قبلها ،أن اجملمعية النيقية فيها السياسية .كان اإلكرباطور
القسطنطني ذو أمهية ليوسع اهليمنة ويريد أن يكون امري الدينية اي املسيحية .ليس أن
يبحث عن مسئلة اليسوع اليت أدى اريو  .وهو مل يقرأ الكتب عن الهوت املسيحية ومل
يعرف اللغة البونانية ،كان تعاليم اليسوع اليت أدى اريو اخلالفات يف املسيحية ويسبب
تدىن ويضيق رهن الدول فلذلك أحدث اإلمرباطور
هيمنة اإلمرباطور القسطنطني ّ
القسطنطني اجملمعية النيقية ويفهم عن التعاليم عند اريو .

https://id.wikipedia.org/wiki/Konsili_Nicea_I
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قال أريو أنه رب العامل وخيلق بأردة أبوية وبسببه أن الوليد خملوق الرب ويولد
باملباشرة بدون وسيلة .وهللا بقاء .وأما العلة اريو أن الولد أول املخلوق الرب قبل هذا
الزمان .وعند رأيه أن الولد ميلك أول شيئ وغريه خيلق ألبوية .ورأيه أيضا أن كل الشيئ
خملوق للولد حىت يكون مذهب اريو يفكرون أن الولد خملوق على الرب وذو أول
وألخر ويولد باملباشرة حىت يكون املقالة بأن أبوية أعلن من الولد وكل شيئ خلقه.
اليقبل املشرتك اجملمعية تعليم اليسوع الىت أدى اريو

ورافضه .هم يبعثون

الطريقة ليحارب ذلك تعليم اليسوع اليت أدى اريو  .مث رأي اسقف أؤسوبيو من
كيساريا ليعمل الطريقة يف بلده اي ليس بطريقة جماهرة " " homoousiosألن ليس شرعية
واألسقف غريه .هم خيرتون أن يعمل تلك الطريقة ليحارب تعليم األريو  .ويرافض
أريو

الطريقة

""homoousios

بشكل متفاخر.فاحلاصل هبذه االختالفات ،ليس

األشخاص الذي يوافق مع اريو إال شخصان .ونتيجتها بأن الولد ليس يولد بل
بطريقة " "homoousiosمع أبويتة حىت كتب يف أسا اجملاهرة جممعية النيقية .واألن،
كان اريو مع زميالن قد يعاقب بينهما مبنبوذه يف الكنيسة.
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ومن النتيجة اجملمعية النيقية ،أن الولد رب احلق وبقائه سواء مع أبوية ويولد من
صوار واحد .وكله تقنني من الدليل الكتاب عن الولد واتقان املسيحية ويناسب مع أداة
الولد يورث من األنبياء .ويعرب هذا األتقان على األسقف بشهادة نيقية اليت ميكن يف
زمان املستقبل سيكون الشيئ املعروف يف قبله شهادة نيقية.
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http://membaca-alkitab-kristen-katolik.blogspot.co.id/2014/06/sejarah-konsili-nicea-tahun-325masehi.html
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هذا هو الراجح عندي ،ففى اليوم السابق على لقائه املرتقب مع اإلمرباطور وأسقف
اإلسكندرية ،كان اريو يسري ساعة الظهر مع مجاعة ،فدمهه مغص مفاجئ المقدمات له ،وانتحى
عن الطريق ليليب نداء الطبيعة ،فنزل منه دم كثري وقطع من حلم البطن وأجزاء األمعاء....ومات ميتة
خمجلة ،إذ سقط فوق ما نزل من بطنه .كان ذلك يف اليوم سبت من أيام العام الساد بعد
الثالثني وثالئمة للميالد ،قبيل

الغروب00.

ومن هذه املقالة قبلها, ،اهنم يرفضون التعليم بسبب اختالف األشياء احلق.
فلذلك قد مات باملسمم على من رغب عنه .وهتوع نفسه عند الرحلة مع من يتبعه .ويف
ذلك قد يهلع على اريو أنه يعد يقهوع مث باملباشرة مات يف التاريخ 112م ،ويسحر
اسقف اإلسكندارية أو اخلرب عن موت اريو .
يف السنة 112م،كانت حفلة اإلعادة اريو

مث يفكر ويعمل يف كاتيدرل

القسطنطني .ولكن حفلة اإلعادة مل يعمل ألن احلفلة مل يعمل يف املساء ،قبل بدأ تلك
احلفلة ،مات اريو باملسمم.
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ب -الصراع يف اإلسكندارية
أسقف كريلس هو أسقف عظيم من اإلسكندرية حيدث تعارف عندما حيضر
هيبا اخلطبة يوم األحد .تكرمي أسقف كريلس إىل احملاضرين املئات الراهب ،القس والنا
الذين وصف نفسه بأنه عاشق أو حبيب.
أبدأ هبذا ،ألذ ّكر كم بأنن نعيش زمن الفنت ،ومن مث فنحن يف زمن اجلهاد .لقد
انتشر نور املسيح حىت يكاد اليوم يغطى األرض ،ويتدد ظالمها الذى طال زمانه...غري أن
الظلمات مازالت تعشّش هنا وهناك ،وتطلّ على أرض هللا بوجه الفنت واهلرطقات الىت
01
تنخر يف قلوب النا .

كثري اهلاوى ذائب يف كلماته الذي متأثر الوقور .ليس قليل من احملاضرين بكوا
بل الشباب أحرقوا ألنه احلما اهلائل .من الكلمات اليونان اليت لطيف جدا ومصاحل يف
القلب كل اجملموعات احملاضر.
هي أيها الراهب ،خزعبالت املهرطقني وأوهام املشتغلني بالفلك والرياضيات
والسحر .فاعرف ذلك وابتعد

عنه01.

أسقف كريلس الحيب النا الذي يعلم علم الرياضات وعلم الفلسفة ،ذلك
العلوم هو العلم الذي حيمل إىل السيئة والضاللة ويقصف النصرانية .بسبب ذلك،
أسقف كريلس يغضب إىل هيباتيا ألهنا األستاذة من العلم الفلسفة وعلم الرياضيات
وهو الوثين.
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من البغض إىل الوثىن ،أسقف كريلس حمارب وخيلع الوثىن .والوثىن متحنة جدا
حرية ليعمل األعمال اليوميات ويعيشون يف الساحل الشاطئ ألهنم خائف إذا كان
وال ّ
ينظر إىل النصراين ويعقب وحيرتق.

لكن متصرف أورستو بدين النصراين يتحرب هيباتيا ليعمل علم الفلسفة وعلم
الرياضيات .هو مرافقه دائما عندما هيبا يعقد النداواته يف كل الصباح يوم األحد ألن
عمله أسقف كريلس يغضب متصرف أورستو رغم أن هو سواء النصراين.
أصبح هذا التعارض الساخن يف يوم األحد صباحا ،أسقف كريلس يعرض
النصيحة كل األسبوع حبزن ويدع أمام احلاضرون ويتبعون يف احلزن مث يرفع أسقف
السيف ويوعد ليحارب الوثين يف اإلسكندرية.
أعاننا الرب على طردهم ،وتطهري مدينته منهم ،ولكن أذيال الوثنيني األجنا ،
مازالت تثري غبار الفنت يف ديارنا .إهنم يعيثون فسادا وهرطقة ،خيوضون يف أسرار كنيستنا
مستهزئني ،ويسخرون مما اليعرفون يف مواطن اجلد ليشوهوا إميانكم

ما سبق من االقتبا

القومي00.

النص أن أسقف كريلس غاضب جدا ألنه يف بلده

اإلسكندرية موجودة املصلني الوثين الذي يؤثر على اجملتمع الذي من شأنه أن يؤدي إىل
تلف املعتقدات الدينية النصرانية .ولذلك قال أسقف كريلس إىل القس والراهب يف
الكنسية املرقسية لطلب وقتل الوثين وينتشرون يف اإلسكندرية.
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مل أر أول من التقط منها واحدة ،وجاء هبا حنو هيباتيا ،فالذين رأيتهم كانوا
كثريين .كلهم أمسكوا الصدف ،واهنالوا على فريستهم..قشّروا باألصداف جلدها عن
حلمها02.

يف االقتبا

أوضح أهاللبيرتو الذين يعتزمون السلخ هيباتيا بقذائف احلادة

الفم .قذائف أهنا حتصل بني الصخور املتناثرة بالقرب من الساحل الشرقي بالضبط وراء
الكنيسة قيصرون اليت كانت يف السابق اهليكل حيث عبادة األهلة وحولتها إىل الكنيسة
بيرتو كل يوم يقرأ اإلجنيل .القذائف استخدم اجلنود لقتل هيباتيا بتدرج.
وجروا هيباتيا ما صارت قطعة ،بل قطعا ،من اللحم األمحر

املتهرئ01.

ما سبق قدم االقتبا ضعف هيباتيا عند وقوع القتل .قتلت أهل بيرتو بقسوة
إىل هيباتيا بتقطيع أوصال اجلسم لتبدو وكأهنا قطعة من اللحم.
ألقوها فوق كومة كبرية من قطع

اخلشب01.

من االقتبا أن هناية قصة حياة هيباتيا هو أتباع من أهل بيرتو إحدى من
قارئ إجنيل من الكنيسة قيصرون وينظف األرض من حليف الشيطان كلخطبة هناية
كريلس .املوت هيباتيا يف أيدي جمموعة من املسيحيني الذين يكرهون هيباتيا .املوت
هيباتيا موضح يف االقتبا

هو عن طريق اجلسم كله مقشر بعد مث جره على مدى

القذائف من الصعب جدا وحادة .ليس ذلك فحسب ،بعد قطع على البشرة بشكل
كبري ،هيئة هيباتيا إىل أربع قطع مث القذففي املزبل.
02نفس املرجع 12
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ج -صراع املذهب النسطور
اسقف نسطور هو أسقف من منطقة األنطاكية يف السوري .هو أن يكون أسقف بعد
موت أسقف تيودور من املصيصة وهو أيضا أستاده أى اسقف نسطور .التقاء بني هيبا
ونسطور يف املدينة الريوسليم .ويف هناك كان هيبا طبيبا .ويف احد اليوم يرى هيبا اسقف
تيودور ميشى على خلفه وكان اسفق نسطور كاهنا.
حني لفظ األسقف كلمة املعمودية ،أخذتين رجفة خفيفة مل يلحظها أحد ،إال قس صبوح الوجه يف
حدود األربعني من عمره ،جالس ميني األسقف .عرفت بعدها أنه كان سبب استدعائ .هو قسّ
أنظاكى شهري ،أسله من بلدة جرمانيقي (مرعش) امسه الكنس نسطور01.
ٌّ

ومن املقتطفات أن أول لقاء بني هيبا و النسطور .ويف احد اليوم ،التقى هيبا مع اسقف
التيودور وهو ينادي ألن اسقف التيودور مريض يف ذلك الوقت وحيتاج الدواء ،وذلك
الزخم أول التقاء بني هيبا مع نسطور ،ويف ذلك الوقت كان النسطور كاهنا وهو احدى
من الطالب احملبوبة لألسقف التيودور ويكون بدال يف الزمان املستقبل.
أواخر العام التاسع والعشرين واألربعمائة للمالد .إذ كانت تأتينا من القسطنطينية
أخبار غري مفهومه أحيانا بالنسبة يل ،من ذلك أن األسقف نسطور ،عقد هناك جممعا
حمليا ،جرّد فيه بعض القسو من رتبتهم الكنسية وحكم عليهم بالطرد ،ألهنم مل يوافقوه

على رأيه القائل إن العذاراء مرمي ،هي أمُّ املسيح ،خريستوتوكو ! وأصروا جمتمعني على ما
يعتقدون ويعتقده عوام النا  ،من أن العذاراء هي ثيوتوكو  ،يعين أمُّ اإلله...كما وصلنا
أن األسقف نسطور ،هدم كنيسة لالريسيني يف القسطنطينية ،واستصدر قرارا من اإلمراطور

01نفس املرجع 12
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مبطاردة أتباع اريو ...وأن األسقف نسطور ،أعلن احلرب على أتباع كنيسة األطهار،
وحكم عليهم باهلركهة ،واخلروج عن حظرية اإلميان

القومي!22

ومن املقتطفات أن يف اخر السنة  ،101ينال هيبا األخبار الشك من
اإلسكندرية عندما يغارق مع النسطور يف يروسليم ،كان اسقف نسطور حيدث اجملمعية
احمللية ونتيجة هذا األنشطة إقالة وطرد الكاهنات ألهنم مل يناسيب أو إفتالف مع راي
النسطور عن "أم املاريا" هم حيفظون عن تفكريهم .أن األم املاريا هي أم الرب .وإىل
ذلك يهدم النسطور الكنيسة أى مكان للعبادة ملذهب أريو يف القسطنطني .ويريد
ايقام االميان القومي .وعندما حيارب شخص فيقتل النسطور إليه بسيفه .والشك هيبا بعد
ما مسع ذلك اخلرب.
كان اول الصراع عند استدعي هيبا لألسقف النسطور إىل أنطكي للمساعدة.
بعدما وصل إىل أنطكي ،إستقبال بالفرحية مع اسقف النسطور والكاهنات املستدعى
عليه .استدعى النسطور هيبا اإلستفتاء يف مسئلة كبرية ومهمة .وذلك احلال امث من
اسفق كريلس من اإلسكندارية أن األسقف النسطور مرتد او خراج من االميان القومي.

22نفس املرجع 012

43

كنت أظن أيامها أن األمر سيتوقف عند هذا احلد...الرسالتان األوىل والثانية،
فيهما استفسارات حانقة مستنكرة ،كتبها كريلس خبصوص ما نقل إليه عن نسطور من
إنكار لعقائد عوام املسيحني وخواصهم ،خاصة اعتقادهم أن العذراء مرمي هي والدة
اإلله!61

وقبل ذلك ،يعطي أسقف النسطور التصرحات يف خطبته عن درجة أم املريا
كاألم اليسوع املسيحي.
يسوع إنسان وجتسده هو مصاحبة بني الكلمة األبدية واملسيح اإلنسان ،ومرمي
هي أم يسوع اإلنسان ،واليصح أن تسمى والدة اإلله ،وال جيوز أن يقال هلا:ثيوتوكو 20
ُّ

أن اخلطبة األسقف النسطور مسموع إىل أسقف الكريلس حىت غضب نفسه
وذلك الغضب يشعر األسقف الكريلس أن اخلطبة خمتلفة مع الدين املسيحي .وخيطر عن
ذلك اخلطبة يضل املسيحية يف كل أحناء منطقة األنطيكية .فلذلك بسبب مساعدة بابا
القسطنطني مع األساقف يف منطقة السرقية .أرسل أسقف كريلس رسالة إىل أنطاكية.
وهذه املقالة الرسالة من أسقف كريلس.
بدأت بقول كريلس له :إن نسخ شروحاتك قد انتشرت بني النا  ،فأي حساب
سوف يكون لنا جرّاء الصمت عليها ،وكيف اليكون ضرورياّ أن نتذكر قول املسيح:
جئت اللق سالما بل سيفا ،فإىن جئت
التظنوا أىن جئت أللقى سالما على األرض ،ما ُ
ألفرق ،ضد أبيه واالبنة ضد أمها21 .
ّ
ّ
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توالت من بعد ذلك الفقرات النارية ،اليت منها قول أسقف اإلسكندرية لنسطور:
لن يكون كافيا لتقواك ،اإلقرار معنا بقانون اإلميان الذي أرسى بالروح القد  ،يف جممع
نيقية العظيم أثناء األزمة احلرجة .إنك لك تفهمه ،ومل تفسّره تفسريا صحيحا ،وإمنا بطريقة
منحرف...والبد لك من االعرتاف بأن تعاليمك ممقوتة ،وكافرة21.

يتذرع عن فواعد من الفهم أسقف
ومن املقتطفات أن أسقف اإلسكندارية
ّ
وضل .يؤكد أسقف من اإلسكندارية أن القواعد الفهم األسقف
النسطور خطاء
ّ
النسطور الحيقيق واليستقبل.

إننا نفرّ بكل تأكيد ،بأن الكلمة احتد باجلسد اقنومياّ ،ولذلك نسجد البن
واحد ،الرت يسوع املسيح ،فال جنزئ وال نفصل اإلنسان عن هللا..امليسح واحد ،ابن
ورب..فهو إله الكل ورب اجلميع ،وليس هو عبدا لنفسه ،وال سيدالنفسه20.

ومن املقتطفات أن األسقف كريلس مع األساقف من املنطقة أخرى يعدون
ويؤمنون يسوع املسيحي والرب مها احتاد .وقد احتاد دات الراب بنفس اليسوع املسيحي
حىت ال إنفصال كيان من بينهما .وذلك احلال يؤكد األسقف كريلس األسقف النسطور
الذي ميلك رأي املختلفة منه.
ومن بيان ذلك يثري مسئلة جديدة ،مسئلة العقيدة املختلفة بني اسقف كريلس
يتدرع أسقف كريلس من اإلسكندارية اسقف نسطور مرتد أو خروج
واسقف نسطورّ .
من اإلميان القومي .عندما يرتفع األسقف يف املنطقة األنطاكية ليبدل اسقف تيودور بعد
موته.يؤثر تشهري املرتد النسطور يف املنطقة األنطاكية .وذلك تشهري أن أم املريا هي املرأة
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كمثل اإلنسان والختتلف من املرأة أخرى .والتذكر املرأة العادية والدة اإلله .ولكن كان
كريلس رأيا خمتلف وذكر أن مرمي العذراء هي والدة هللا.
يتدرع ذلك .يريد ان حيارب أسقف كريلس
يغضب النسطور اسقف كريلس ألنه ّ

بعد ما يفعل نسطور .مث يلعن نسطور أسقف كريلس.

يا أبت ،إنىن قلق عليك .وال أنصحك بتحدّى كنيسة اإلسكندرية.
يا هيبا ،أنا الأحت ّدى أحدا .ولكن كريلس يريد أن يعلن وصايته على مجيع
الكنائس يف العامل22.

ومن املقتطفات أن يلزم أسقف نسطور ليحرب اسقف كريلس بلعنة الىت يفعلها
الكرلس إىل نسطور .يف املسيحي إذا كان شخص حيصل لعنة من أسقف فيكافر ذلك
شخص وجيب أن يقتله .وتلك لعنة لغاية اليفعل شخص هرطقة من تعاليمه حىت إنتشر
يف اجملتمع.
 .6أسباب احدث الصراع
أ .يف جممع النيقية
نتيجة يف اجملمع نيقية اإلميان القومي اليت متنع التعاليم احملصول من اريو  .تلك
نتيجة يقبل احلاضروا فيها .وترد نتيجة يف اجملمع نيقية إذا كانت املختلفة من ذلك ،ومن
ذلك يف اجملمع نيقية كان مرتبط بسبب.
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يظهر ذلك من رسالة اإلمراطور إليهما اليت يصف فيها خالفهما حول طبيعة
يسوع املسيح ،بأنه خالف تافه وسوقي وامحق ووضيع! ويؤكد عليها أن حيتفظا بارائهما يف
باطنهما ،واليشغال هبا النا  .الرسالة مشهورة ،ويف األسقفيات نسخ منها .مث انتصر
اإلمراطور لألسقف إسكندار ليضمن قمح مصر وحمصول العنب السنوى ،وحرم الراهب
اريو  ،وحرم تعاليمه ،وحكم هبرطقه كى يرضى األغلبية من الرعية ،ويصري بذلك نصري
املسيحية..لقد ضيع اإلمراطور قسطنطني قدميا ،حكمة اريو 21.

ومن املقتطفات أن يتحيّز اإلمراطوار القسطنطني اإلسكندار ألن كانت مسئلة
السياسة فيها .ومن ذلك يرجو إمراطور القسطنطني اإلسكندار ليكفي قمح مصر
وتدرع افكاره
وحمصول العنب السنوى إىل اإلمرباطور القسطنطني فذلك هو طرد اريو
ّ

وهرطقته.كان خالف بينهما يعين اريو واإلسكندار ،خالفهما تافه وسوقي وامحق

ووضيع! ويؤكد عليها أن حيتفظا بارائهما يف باطنهما .ونسخة من الرسالة انتشرت على
مكتبة األبرشية.
ب.يف اإلسكندارية
كان الصراع يف اإلسكندارية قدميا يف عصر اسقف ثيوفيلو  .هم حياربون
الوثين فساكنون من الوسط اإلسكندارية.يريدون أن جيعلوا املدينة املسيحية يف
اإلسكندارية .فيها اليقبل علم الرياضات وعلم الفلسفة ألن يستطيع أن يضل من
امياهنم.
يشعر الوثين حبزن شديد يف عصر اسقف الكريلس .هم يعيشون ويساكنون يف شطئ
البحر ،هم خيافون إذا شاهدهم املسيحي فطاردهم مث وقتلهم .ولكن كانت املرأة حتزب
لوثين بأدي اجمللس العلم .ولكن تلك املرأة مقتول فاجع .ويذكر بسبب ذلك الصراع.
21نفس املرجع 12-10
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سبب القتل يف اإلسكندارية قد يفعل اجلدهم عصرا طويال ألن حيارب الوثين أوال إيل
املسيح يف عصر اسقف ثيوفيلو  .مث حيارب ذلك أسقف الوثين حيت طرد من األرض
اإلسكندارية .مقتطفات التالية.
مع أهنما كانا يف شباهبما من تالمذته ،وكانا يعتقدان أنه حيارب الوثنية اليت
حاربت املسيحية طويال ،وملا وجداه يطيل حربه إىل ما الهناية.نفرا منه واجتنباه21.

وتعرض إرادة
أما سبب الثاين ،طرد احلاكم أوريستو رجال مسيحيا من جملسهّ .

وحتزب هلباتيا يف تعاليم علم الفلسفة وعلم
الكريلس ليطرد اليهود بعيدا عن اإلسكنداريةّ .
حتزب لكريلس .كمثل املقتطفات التالية.
الرياضات .هو شيعة املسيحية ولكن ال ّ

كانوا يقولون إن احلاكم أوريستو طرد رجال مسيحيا من جملسه ،فغضب البابا.
ويقولون إن احلاكم يعارض ما يريده البابا من طرد اليهود بعيدا عن اإلسكندارية ،بعد ما
طردهم األسقف ثيوفيلو إىل ربع اليهود الكائن باجلهة الشرقية ،وراء األسوار .ويقولون إن
احلاكم كان يفرض فيه أن يصري نصريا ألهل ديانتنا21.

ج .يف املذهب النسطور
الصراع يف املذهب النسطوري خطري كمثل قد حدث صراع األريو تكريرا يف
عصر القدمي.ذلك الصراع يسمع اجملتمع حىت يرسل اسقف الكريلس رسالة عن لعنة إىل
اسقف النسطور .واليقبل اسقف النسطور ذلك فعال ،فريد رسالة إىل أسقف الكريلس
بلعنة.
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يف األول اللقاء نسطور مع هيبا ،قد مسع النسطور أخبار عن مهجية الىت يعمل
أسقف احلاكم الوثين من زائر اإلسكندارية .اسقف الكريلس دفع هلذه اللجنة القضائية
رشاوى كثرية ،وبذل هلم اهلدايا النفسية حىت ينطمس األمر .واإلمرباطور مينع الرهبان
خراج من اإلسكندارية .كمثل املقتطفات التالية:
إن االمرباطور ثيودوسيو الثاىن اكتفي كي يطوى الصفحة الدامية ،بإرسال تنبية
إىل الرهبان السكندريني بعد اختالطهم بالنا يف األماكن العامة باملدينة!12

اسقف تيودور أستاذ من اسقف النسطور ،هو يعرب أسقف اإلسكندارية ميلك
وحب الدنيا .واحلقيقة أن النسطور
فكرة تافهة ،بعيد من تعامل املسيحي القومي والرسلّ ،
قمة
يتبع أستاذه الذي الحيب اسقف اإلسكندارية ألهنا تفعل الوثين هبمجية ،ال متلك ّ

اإلنسان .كمثل املقتطفات التالية:

قلب األسقف تيودور كفّه اليمني يف اهلواء مرتني ،وقال ممتعضا وقد عقد حاجبية :لإلسكندارية
سخافات كثرية ،وألسقفيها السابق واحلاىل ،أفعال وأحوال عنيفة .وأنا الأحب الكالم عنهما وعن
أفعلهما ،اليت هي أبعد ما يكون عن تعاليم املسيح والرسل ،وأقرب ما يكون ألفعال طالب
الدنيا13.
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 .1مؤثر الصرع غري الواقعي

()nonrealisme

أ -فرد
الصرع غري الواقعي ( )nonrealismeمؤثر قتيال من النفس.
قبل أن نفيق من هول منظرهم ،كانوا قد وصلوا إلينا من مكمنهم القريب..سحبوا
أيب من قاربه ،وجروه على الصخور ليقتلوه طعنا بالسكاكني الصدائة اليت كانوا خيبئوهنا
حتت مالبسهم الرثة .كنت أزوم متخصنا بانكماشى يف زاوية القارب ،وكان أيب غري
متحصن بشيء ،يصرخ حتت طعناهتم مستغيثا باإلله الذي كان يؤمن به72.

ومن املقتطفات أن والد اهليبا مصاب باملوت الذي يقتل شخص متّبع املسيحي
غري معروف .هو يقتل والده بصراح عندما يعبد والده إىل اإلله خنوم الذي يستقبل
جريان النيل ،عند الطرف اجلنوىب من جزيرة إلفنتني الواقعة جنوب مصر بالقرب من
أسوان .ما مساعدة من شخص عندما يقتل شخص متّبع املسيحي غري معروف والده.
كهنة اخلنوم أفزعتهم األصوات اليت ش ّقت السكون .كانوا يرفعون أيديهم مبتهلني
الهلتهم ومستصرخني .ما كانوا يدركون أن االهلة اليت يعبدون ولكن اليساعدهم.
أولئك اجلهال أرادوا اخلالص من موروث القهر بالقهر ،ومن مرياث االضطهاد
باالضطهاد73.

قتل شخص متّبع املسيحي غري معروف والده .وهو يريد أن ينتقام حادثة اليت
تقضي يف املاضه .ويغيب عن اضطهاد يوجد يف املاضه باالضطهاد .مث هو يريد أن
يتثبت من االهلة اليت يعبدون الينفعهم وجسم غري فائدة.

10نفس املرجع03
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ب -فرقة
الصراع غري الواقعي ( )nonrealismeمؤثر مرافقا العامة
يف مسرية إىل اإلسكندارية هيبا وجد منظرا مجيال فيها ومل يشهد قبلها .يدهش
هيبا يف أحناء املدينة كان الدقة والتأنق :الطرقات ،اجلدران ،واجهات املنازل ،النوافذ،
املداخل املزروعة الشرفات احملفوفة بالورود ونباتات الزينة .املدينة كلها دقيقة الصنع،
ومتأنقة .غري أن هذا اجلمال املنبث يف كل مكان ،ومل يكن يشعر هيبا بأن اإلسكندرية
هي مدينة هللا العظمى كما يسموهنا رأيها أقرب إىل مدينة اإلنسان.
نصف من اإلسكندرية يسكن املسيحي ،ومتبع اهليت القدمية الميلك مكانا فيها
األن ألن أسفق اإلسكندرية حيبهم إىل درجة موهتم وطردهم خارج سور املدينة إىل إخوان
اليهود .هناك إختالف حياة اإلنسان ،يف الشارع الكانويب هو شارعهم الكبري الذي
يشق املدينة لنصفني ،النصف الشماىل يسكنه األغنياء ،والفقراء يسكنون جنوبا.
كل ما حوىل يومها كان بديعا إال ذلك التمثال البائس الذي يتوسط الطريق،
عرفت بعدها بأسابيع ،أنه متثال إلله كانوا يسمونه سريابيس ،وقد استبقاه أسقف
اإلسكندرية السابق ثيوفيلو من معبد السريابيون الكبري ،بعد ما هدمه على رؤو
الوثنيني املعتصمني فيه .وقد أقام األسقف التمثال البائس يف وسط الطريق ،ليفجع الوثنيني
مبصري معبودهم ،وخيلد انتصاره عليهم بإهانة اهلتهم إىل األبد74.

ومن املقتطفات أن ذلك يفعل أسقف اإلسكندرية السابق ثيوفيلو مفسدا
متثال الوثنية ،ظل التمثال خري شاهد على بؤ الوثنية الغابرة .كانو يعلوه زبل طيور
البحر ،وحتوطه
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القمامة من كل النواحى فيبدو مضحكا وهو مغرو بقدميه يف بالطات الشارع ،من
دون قاعدة حتمله.
ج-

الدولة
الصراع غري الواقعي ( )nonrealismeمؤثر هنيمة وفتح
وجود صراع تنطوي على جمموعتني معينة ،لن يرغب أحد منهم ويريد أن يظهر

سيطرهتم .أراد واحدة من جمموعة إلظهار أهنم أقوى وأقوى من أي شيء .ونتيجة
لذلك ،والرغبة يف التغلب على اجلماعات املعارضة مع اجملموعة.
يتعرض نسطور من القسطنطينية أسقف اإلسكندرية عن الالهوت .أهنما
عندما ّ

حيافظا على حجج كل منهما .وحرمه النسطور عن فعله وكذلك أسقف اإلسكندارية
يفعل ذلك.الصراع املرتفع عندما ينادي نسطور هيبا لإللقائه يف أنطاكي .ويبحث
نسطور على رسالة من اإلسكندارية عن لعنته مع أسقف يوحنا األنطاكي ،أسقف ربوال
وأسقف مدينة الرها .ونتيجة من تلك مباحثة يرد نسطور رسالة من اإلسكندارية بلعنته.
سالتهم عن أخبار اجملمع املقد  ،فتداخلت إجاباهتم :بادر األسقف كريلّس
وعقد اجملمع قبل وصول اإلمرباطور ،وسط هتافات الرهبان املصريني وعامة النا ..ترأ
كريلس اجلمع ،ومجع توقيعات مجاعة من األسقفة والقسو  ،على قرار كنسى بعزل
األسقف نسطور ،وحرمه!..األسقفان يوحنا األنطاكي ونسطور ،عقدا جممعا اخر بعد
أيام ،يف البلدة ذاهتا ،ومجعا توقيعات مجاعة من األسقفة والقسو  ،على قرار بعزل
األسقف كريلس وحرمه..ملا وصل اإلمرباطور من القسطنطينية ومعه بابا روما ،وغضبا مما
جري ،وقررا مع مجع من األساقفة والقسو عزل األسقفني الكبريين ،وحرمهما .صار
نسطور وكريلس حمرومني ،مطرودين من رتبة األسقفية ،معزولني عن الكنيسة75.
10نفس املرجع112
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ومن املقتطفات ان اإلمرباطور وحرمهما على فعلهما .ويوقفهما اإلمرباطور من درجة
األسقف .وصار نسطور وكريلس حمرومني ،مطرودين من رتبة األسقفية ،معزولني عن
الكنيسة .وذلك تقرير من نتيجة يف اجملمع املقد .
كيف حالك األن ياهيبا؟
أحسن ،وأظنىن سأحتسن .مالك يا أخي تبدو مهموما.
وصلت األخبار األن .اجملمع املقد  ،برئاسة اإلمرباطور ،أعاد كريلس إىل رتبته
األسقفية ،واقر عزل نسطور..ونفيه!
ما الذي تقوله ،وكيف حدث؟
األسقفة ختلّوا عن نسطور ،عدا يوحنا أسقف أنطاكية .ومل يشأ اإلمرباطور وبابا
روما أن يغضبا اإلسكندرية لألسباب املعروفة .وملا رأى األسقف ربوال والذين
معه ،أن كفة امليزان متيل لصاحل كريلس ،انقلبوا على نسطور وأدنوه .وقد صاغ
اجملمع قانونا جديدا لإلميان ،فيه إضافات على القانون الذي اُقرّ قبل مائة عام يف
نيقية76.

ومن ذلك احلوار أن اإلمرباطور أعاد كريلس إىل رتبته األسقفية .مث ختلوا
األساقف عن نسطور .انقلبوا على نسطور وأدنوه إال يوحنا أسقف أنطاكية .وقد صاغ
اجملمع قانونا جديدا لإلميان ،فيه إضافات على القانون الذي اُ ّقر قبل مائة عام يف نيقية.
ونسطور معزولون أبعد من مكان يف قصى تابع لإلسكندرية املدن اخلمس الليبية أو

أمخيم .وقد أدان اجملمع ،األسقف تيودور املصيص وأنكراءه.
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 .4رسم البياين عن الصراع االعتقادي يف رواية عزازيل
الصراع االعتقادية
101م

131م

 112م

مذهب نسطور

يف األسكندرية

336
اجملمع منيقية
يف
 336م

تفكري خطري للكنيسة

صور الصراع
اختالف بني كرييل ونسطور يف تفسري
اهلية (بني ثيتوتوكو وتري توتوكو )

صور الصراع
اليوافق كريلس هيباتيا يف تعليمها أو
حرب بني امليسحي ووثين

صور الصراع
اختالف بني اريو وإسكندر يف
تفسري اهلية

نتيجة

نتيجة

إرادة ليفعل حقيقة يف إيديولوجية اهلية

معزول الوثين وقتل هيباتيا

نتيجة
حصل على اإلميان القومي
()orthodox

اسباب
اليوافق عن حصل من اإلميان القومي

أسباب

()orthodox

مؤثر الشخص ليفكرف

أسباب
كانت السياسية فيها

مؤثر

مؤثر

مؤثر

معزول من الكنيسة وحرم تعليمه

تعرض عن تقرير الكنيسة

معزول وقتل اريو
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الفصل الربع
اإلختتام
 .1اخلالصة
بعد أن قام الباحث إلجراء هذا البحث اجلامعي من القراءة الرواية عزازيل من
األول حىت األخر بلبيب القلب وحيلله بعلم األدب اإلجتماعي ويزيد بنظرية الصراع
اإلجتماعي ،فلذلك ينبغي على الباحث أن يصف إىل مجيع ما وجده خبالصة مبينة،
وهو فيما يلي:
 .3كان صراع الدين يف هذه رواية يتذكرنا عن احلديثة يف قرن 1م .صراع الدين ينقسم
على ثالثة صراعات،وهو الصراع يف اجملمع نيقية ،الصراع يف اإلسكندارية ،الصراع يف
مذهب نسطور .وتلك احلديثة يف األول من إفرتاق املسيحي .أخذ يتّبع أبناء
املسيحية من الرئيسي الذي يهديه اإلميانا القوميا .مسع اجملتمع واإلمرباطور القسطنطني
يكرب ذلك
ذلك اخلرب فيجعلهم شعرا خبوفهم .خياف اإلمرباطور خربا من الصراع إذا ّ

وقوة الدولية.
الصراع فيع ّكر إقتصادا ّ

يعرب تعاليما حقيقيا ،إذا
 .0نتيجة من جممع النيقية إميان القومي ( .)ortodokهذا اجملمع ّ
اليتبع من ذلك تعاليم فيكفره .أخذ يتطور حرب يف ذلك الزمن .تكون مهجية يف
اي املكان ،يبدأ أن يقتّل الوثنيا وزميل األتباع املسيحية ألهنم خيتلفوا عن تفسرهم.
هم يفعلوان مهجية باسم الدين .يف منتصف القرن 1م ،بدأ املثقفون يف الظهور،
وأهنم ال يوافقوان ما ينتج يف جممع النيقية اليت تنهي شخصا يدر

الفلسفة

والرياضيات .كمثل احلاكم اريستو متابع املسيح أنه يؤيد ما يبلغ الوثين .اسقف
انطاكية اليوافق عن اميان القومي الذي ينتج من جممع النيقية .مث يبدل املريده اسقفا
55

يف انطاكية بعد موته .املريد امسه نيسطور رفض هذه التعاليم ،وذكر النسطور أيضا
أهنم ما قاموا إال بالقسوة فقط ،بعيدا عن تعاليم املسيح وحب الدنيا.
ب .اإلقرتاحات
هذا البحث هو علم اجتماعي األدب ،وذلك باستخدام نظرية ألالن سويوود،
يعين هذا البحث إىل حتليل ودراسة يف املتصلة مبهوم إجتماعي األدب ألالن سويوود
الذي يتم استخدمه كأداة (نظرية) عم .حتليل الكائن قيد الدراسة .يف هذه الدراسة،
وهذا الرئيسي من البحث هو رواية عزازيل .ورأى الباحث أن هذه الدراسة هي أبعد ما
تكون عن املثالية.
 .3وأراد الباحثون لغريهم من الباحثني الذين يطورون البحث على دراسة اإلجتماعي
األدب عند ألالن سويوود والصراعات اإلجتماعية املكثفة ،وبالنظر إىل ألالن
سويوود والصراع يرتبط يف األدب أيضا مناقشة مثري جدا لالمتام ،وينبغي دراستها يف
العمق ،الكتساب املعرفة واملشكلة على حنو شامل.
 .0ميكن يف هذا البحث اجلامعي أخطاء كثرية عسى أن تكون هذا البحث اجلامعي
نافع له وللنا أمجعني.
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