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 الشعار

 فَِإنَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسرًا

 ِإنَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسرًا

 
 

 

 

 

 

 اإلهداء

 أهدي هذا البحث إىل:

 أمي احملبوبة

 أيب احملبوب

 وروحي وإىل نفسي
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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan bentuk-bentuk konflik keagamaan 

yang terjadi dalam sebuah novel dan korelasinya terhadap kehidupan si 

pengarang. Objek material yang digunakan adalah novel yang berjudul ‘Amaliq al 

Syimal karya Najib Kaelani dan dianalisis dengan pendekatan ekspresif yang lebih 

memandang karya sastra sebagai ekspresi dunia batin pengarangnya. Adapun jenis 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan kajian pustaka yaitu 

dengan mengambil data yang berupa kutipan novel ‘Amaliq al Syimal yang 

memiliki unsur konflik antar agama dan penulis akan menganalisis data-data 

tersebut sehingga metode dalam penelitian ini merupakan penelitian kualitatif 

yang bersifat deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa apa 

yang ditulis oleh Najib kaelani dalam novelnya yang berjudul ‘Amaliq al Syimal 

merupakan representasi dari pengalaman-pengalaman yang pernah dialami oleh 

Najib Kaelani di kehidupan nyata. Adapun konflik-konflik yang terjadi, penulis 

membaginya ke dalam empat bagian konflik di antaranya, konflik agama terkait 

pada kasus politik dan kebijakan yang terdiri dari dua kasus yaitu kesenjangan 

sosial di rumah sakit dan pembebasan kaum muslim oleh Perwira Kristen Hausa; 

konflik agama terkait persaingan tidak sehat dalam berdakwah yaitu pada kasus 

konflik wilayah di Suku Ibo; konflik yang terkait isu terorisme pada kasus 

terbunuhnya tokoh Ahmadu Bello dan konflik di dalam penjara Nigeria Utara; 

konflik agama terkait isu hilangnya kebebasan dalam memeluk agama yaitu ketika 

Gamaka memeluk Islam. 

Kata Kunci : Konflik Islam-Kristen, Ekspresif, novel Amaliq al-Syimal, Najib 

Kailani 
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 جتريد

اإرتبلط  عمللق  الشملل رعفة  أكالل الزاا  الدي ي املوررة  ي الفااي مليهدف هذا البحث 
امللدي الذي تستخدم البلحث  هر الفااي  املرضر  ظهرر الزاا  الدي ي بذاتي  املؤلف. 

ايالين احتللهل ابلدراس  الترعبريي  اليت يفكا البحث  ي بيلن اللزجيب  عمللق  الشملل
(، جبمع library researchأمل الزر  هذا البحث بدراس  ماتبي  ) .حلل  راح املؤلف

ااملرعلرملت عن الزاا  الدي ي ابلتقفيب الترعبريي، اابلتليل قلمت البلحث  بتحليل البيلانت 
أتليف جنيب الايالين حىت يارن هذا البحث الرعلمي  عمللق  الشملل البيلانت  ي الفااي 

ايالين  ي الابلزر  الرصفي التحليلي. إن نتيج  هذا البحث يدل على ملكتبه جنيب 
قرعي . اايالين  ي حيلته الر المتثيل من التجلرب علكهل جنيب هر عمللق  الشملل الفااي  

الزاا  أربرع  قضلاي مزهل، اابلزسب  للزااعلت اليت حتدث ةيهل، ةقد قسمتهل البلحث  إىل 
بني املسلم  الفجرة اإلجتملعي   ي املشتشفىالدي ي املترعلق بقضي  سيلسي  بشال 

الزاا  الدي ي املترعلق حني هرسل. مث ااملسيحي احتفيف املسلمني من قبل الضبلط املسي
الزاا  مزطق  قبيل  اإليبر بسبب رةض الدعرة بقضي  امبزلةس  غري علدل   ي الدعرة اهر 

ابقضي  اإلسالمي  من قبيل  اإليبر، حيث غللبي  السالن  ي تلك القبيل  من املسيحيني. 
داخل السجن  ي نيجرياي   ي قضيتني مزهمل مرت زعيم القبيل  أمحد بيللر االزاا  اإلرهلب

 إسالم جلملكل. ابقضي  ةقدان احلفي   ي اعتزلق الدين  ي الشمللي . 

 

 عمالقة الشمال،الرواية  النزاع بني اإلسالم واملسيحي، التعبريي،:  كلمة مفتاحية
 كيالين.الجنيب 
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 كلمة شكر وتقدير

االسالم على خري خلق دمحم  احلمد هلل رب الرعلملني الذي قد أعطلان نرعمل كثرية. االوالة
 صلى هللا عليه اسالم.

 اتقدم البلحث  الشاف االتقديف إىل:

امللجستري، كفئيس اجللمرع  سرنن    آمللكني الدكترر الرباةيسررةضيل  السيد  .1
 .يركيلكفاتكلليجلك اإلسالمي  احلارمي  

الثقلةي   ةضيل  السيد الدكترر دمحم الدان امللجستري، كرعميد كلي  اآلداب االرعلرم .2
 يركيلكفاتجبلمرع  سرنن كلليجلك اإلسالمي  احلارمي  

 فئيس  قسم اللغ  الرعفبي  اأدهبل. كآنيع هفنييت،   ةةضيل  السيدة الدكترر  .3
 سافتري قسم اللغ  الرعفبي  اأدهبل.كةضيل  السيد دمحم ااحد امللجستري،   .4
مشفة  هذا البحث كامللجستري،   ة يرليل نوف اللطيفيةضيل  السيدة الدكترر  .5

مودام  ألن الرعلمي الذي تسلعدين  ي تاميل هذا البحث.  ي ذه ي أنك 
التحلي لديك طللب  مثلي اليت ال أقدر إعطلء األالري . أكافكم كافا على 

 ابلورب الدائم اأخذ الرقت من أجلي مع أنك مشغرل  كديدة.
أاعاين ابختيلر أستلذة ةضيل  السيد الدكترر خريا هنضيني امللجستري الذي قد  .6

وفاط املستقيم. اةضيل  العزدمل أخفج من   ييرليل أبن تارن مشفةيت، ااجه
نرار امللجستري الذي قد كجرع ي  ي كل حلل. اةضيل  احزيف  دمحمالسيد الدكترر

يفكدين دائمل. أذكف دائمل نويح  مزه أنه قلل  الذي السيد موطفى امللجستري
 احللتني، عليك أن متشي هذين األمفين مرًعل، "عزدمل طبرعت اكغلت  ي كيئني
 ىستمف تب أن جتجب أن تزتهي دراستك ا ةتإذا مل تتمان من إمهلل أحدمهل 

 عملك". اجلميع األسلتذ ااحمللضفين األةلضل بقسم اللغ  الرعفبي  اأدهبل. 
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 ايقبالن اللذان يشجرعلن ي تشجيرعل دائملأكاف كمل كافا كثريا بني ر الرالدين احملب .7
تقفيفي.عزدمل كزت طللب   ي جلمرع  ترلع أغع األن أريد  أن أدرس  ي كل 

 يركيلكفات امهل أيذانن ي.. 
، أكافكم نيأسفة صغرية من أخي الابري األال، عني علي مفترح ا زاجته ابزت .8

كافا الذين يرعطرن ي طلق  إجيلبي . كلمل كرعفت ابلقلق، اتولت أبسفته الوغرية 
ابذالك أيضل إىل أخي الابري الثلين، دمحم عفيق ناار  ابذالك، كأن طلقيت ممتلئ .

الذي يشجرع ي الر أنزل نتزلز  دائمل الان كل تقفيف كبري مزه يفاةق ي حىت اآلن. 
 اال أنسى إىل اخيت صغرييت، كافا لك، أنت تستلم يل دائمل. 

 سيت حفو  أةالران انرر الرعلم مزورر كافا جايال. مهل تذكفان ي نيصديقت .9
هذا البحث. لر أن ي مشغرل  جدا  ي مهزيت انشلطي مهل ال تشرعفان  إلنتهلء

 بدراسيت  ي جلمرع  اتهتملن .ي. اال أنسى إىل صديقي، أمري ريتذكال ابلسئم  ي
حب ي. هر صديقي األال  ي يركيلكفات، لويألنه  ا كثرياكفيف الدين، كاف 

حىت اآلن. كافا له ألنه دائمل  (KKN)  يفاةق ي  ي بفانمج خدم  اجملتمع
فهم ي دائًمل على الفغم من أن ي مل أعرب مل كرعفت. لقد دعم ي يجلنيب. هر 

دائًمل  ي الففح ااحلان. اإيل دمحم رةيع الدين، أكافه كافا هر دائمل تؤمن بقفاري 
رأيي. مث إيل أخي  أا تقفيفي، تريل اهتململ كبريا للتأثري على حيليت ااحًتم إىل

د م.ج.س، مل يزجح هذا البحث إذا مل يفاةق ي. اإىل أخيت تيتل نسرة حسز  ااح
احزل ي مفزاقي، كافا هلمل على اصطحل.ي إىل كل مالن. اإىل سلمي مليزل 

يل أبخذ راايتهل املًتمج  للبحث. اكذالك إيضل إيل مسحهل بزتل، أكافهل على 
 دانه، مل مت هذا البحث.ب .راين بشف الافم، كافا جايال

أخي ااحد الذي قد سان  ي قليب الان قد قفر أن يفًتق م ي. أكافك  .11
كافا من أعملق قليب. هر راةق ي مزذ سزرات، اراةق ي  ي إدارة عمل جتلري،  



 ك
 

كلن جاًءا من حيليت عزدمل كزت أقرم إبعداد حبثي اأعمليل. على الفغم من أنه 
  ي الزهلي  مل يان من املفًتض أن نارن مرًعل.

 ااء.اجلخري  جااكم هللا

 نفجر إىل هللا ةضلهم لطرل الرعمف  ي السرعلدة.
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 الباب األول 

 بحثخلفية ال .أ 

نتيجة األفكار البشرية اليت تصف احلقائق العادلية، وىي  عنتعترب األعمال األدبية 
من اخلربة وذبارهبم العديدة حىت يستطيع القراء أخد القيم  خذاليت تُ صورة حلياة اإلنسان 

 عند الًتبوية والتعليمية اليت تفيد دلعيشتهم. إن ىذه ادلقوالت القصَتة مطابقة بفائدة األدب
 1ىوراتيس.

القصص مع سلتلف ادلشاكل  عن ويعربر األدب 2األدب نشاط إبداعي وعمل فٍت.
فيها اليت نستطيع منها اإلستمتاع من خالل قراءة كلماهتا الرائعة. وجذير ابلذكر فإن 
األعمال األدبية صاحلة إذا كانت إبمكاهنا ذبدب القرراء وربملهم إىل قصة ما ليست فيها 

 حدود بُت العامل احلقيقي واخليايل.

إىل ذىنو ادلعلومات الواسعة عن عادات  وينبغي للمؤلرف أن يعد نفسو وأن يواصل
اجملتمع وثقافتهم يف التصرف والكالم اليومي، وذلك إلنشاء الشخصية ادلقنعة ووصفها يف 

وجيب لو أيضا أن يربز الشخصيات يف القصة معتمدا على اخليال. وكما يف  3العمل األديب.
أم  تكان  ةة فرديفاقيل سلتلاحلياة احلقيقية فإن ادلمثلُت يف قصة ما، يواجهون مشاكل وعر 

 اء.ذب القرر ذلا حلول اليت ذب يف التأليفات األدبية . أضف إىل ذلك فإن كل مشكلةةإجتماعي

إن النزاعات بُت اجملتمعات الدينية قدمية كقدوم وجود األداين، ومن أسباهبا ىي 
 .ص الدينيةاإلختالفات يف ادلفاىيم وادلمارسات العبودية اليت تنحرف عن األحكام والنصو 

                                                             
1

 Paniti Sujiman, Memahami Cerita Rekaan,(Bandung : PT Remaaja Rosdakarya,1992), h. 

12. 
2

 Rene Wellek & Austin Warren, Teori Kesusastraan, (Jakarta : PT Gramedia, 1989), h. 1. 
3  Panuti Sujiman, Memahami Cerita Rekaan, h. 27. 
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ويف صفاحات التاريخ كان النزاع بُت ادلسلمُت وادلسيحيُت يف أورواب ادلعروف ابحلروب 
 يف العصور الوسطى. اعالصليبية يعترب أكرب النز 

 

القتال واإلفًتاض السيئ لألمة الدينية ضد أمة أخرى ينشئ الصراع بينهم ويؤدي إىل 
ويف ىذه السنوات األخَتة، يفًتض بعض  واذلجوم وإحراق األماكن الدينية بعضهم بعضا.

األمم من األداين ادلختلفة يف العامل أبن ادلسلمُت كانوا متطرفُت وغَت متسازلُت وأاننيُت يف 
خرى. ويف نفس الوقت ىم يفًتضون ويقولون أبن ادلسيحيُت إستنباط حقائق األداين األ

 شر رسالة إذلهم ادلسيح.السيطرة على مجيع رلاالت احلياة ون اعداء بشدة الرغبة يف

كيالين تقص عن النزاع الديٍت يف نيجَتاي.  التليف صليب  الرواية عمالقة الشمال إن
يسكن ادلمثلون و الرواية مقسمة إىل دوليت الشمال واجلنوب.  ىذهكانت نيجَتاي يف 

إىل مدينتُت، ملئت ادلدينة األوىل ابلبيئة والثقافة  الرئيسيون يف الدولة الشمالية اليت تنقسم
 واليزال سكراهنا رجاال كان أوامرأة يتمسك .اإلسالمية ويعيش فيها الكثَت من ادلسلمُت

. أما ادلدينة الثانية فُتحت فيها األماكن اإلسالمية دببادئ التنحرف عن القوانُت الشرعية
حىت أييت إليها األجانب من شىت األماكن. ادلخفية للدعارة والقمار وحانوت اخلمور و

 يسمري الناس ادلدينة األوىل كمدينة هللا وأما األخرى كمدينة الشيطان.

يف ىذه  ُتأصبح اجلزء اجلنويب من نيجَتاي دولة لنشر الدعوة الدينية من قبل ادلمثل
النصرانية أوال  الرواية،حيث كان دينا اإلسالم والنصرانية يتسابقان يف نشر التعاليم. فأرسلت

للسيطرة على منطقة قبيلة إيبو. وكان اسم ادلمثل الرئيسي فيها عثمان أمينو، وىو قسيسا 
رجل نشيط ورلد وأراد أن جيعل كل شعوب قبيلة إيبو يدينون بدين اإلسالم، فوقع النزاع بينو 

 والقسيس النصراين.
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، حىت بشكل عاطفيٍت يكيالين النزاع الداللنجيب  رواية عمالقة الشمالالتقص 
يعجب القراء من خالل فهم معٌت القصة فيها. القصص والشخصيات ىي شكل، 

 4مضموهنا رسالة الذي يتأكد إىل داللة السَتة الذاتية.و 

لذلك يكون بيان شخصيتو من أقدم  هما يف تليف العمل األديبمإن للمؤلف دورا 
 5طرق يف الدراسة األدبية.

وادلصباح  رآة( كتااب دبوضوع ادلم M.H. Abrams) م، ألف أبرامس 1953يف سنة 
(The Mirror and The Lamp حيث يبحث فيو ) ايت األدبية يف األوقات النظر عدة

. ويف مقدمة  ع عشرسالرومانسية وخاصة ما يتعلق ابلشعر و األدب اإلصلليزي عند القرن التا
األدبية على شلر العصور. كتابو بُت أبرامس مشكلة اإلختالف يف بعض النظرايت واألعمال 

ويف احلقيقة كانت تلك اإلختالفات سهولة للفهم إذا اعتمدان ابحلال الكلي يف العمل األديب 
(the total situation of a work of artوإن من ال )النقدية ادلفضلة يف العمل  تقريبات

التعبَتي  تقريبالفحسبو، و  العمل األديب حبث ز علىركادلوضوعي الذي ي تقريباألديب ىي ال
التداويل يركز  تقريبالتقليدي يركز على حبث العامل، وال تقريبيركز على حبث ادلؤلف، وال

   6على حبث القراء.

بيان حالة روح ادلؤلف  علىالتعبَتي  التقريبتخدم يس الذي يركز البحث العلمي
مل والشعور الباطنية. وابلطبع قام ادلؤلف بتصفية للعمل األديب سواء ذلك من األفكار واآل

                                                             
4 Ezmir & Saifurrahman, Teori dan Pengajaran Sastra, ( Depok : Charisma Putra Utama 

Offset,2016), h. 15 

 
5

 Rene Wellek & Austin Warren, Teori Kesusastraan, h. 74. 
6

 A. Teuw, Sastra Dan Ilmu Sastra, ( Bandung: Pt Dunia Pustaka Jaya, 2017), h. 41. 
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. وتكون ىذه اخلربة من ذاتيتو تلك اخلربة يف مدة طويلة وجيعلها  تشجيعا وحكمة لو
   7وخيالو.

إبستخدام  رواية عمالة الشمالالىذا البحث العلمي مهم لكشف ادلشكلة الدينية يف 
تتأثر طريقة تفكَته يف إنشاء لف. من مث التعبَتي ألنو يركز على بيان شخصية ادلؤ التقريب 

العمل األديب. ويهدف ىذا البحث إىل إعطاء الفهم لدى الباحث والقراء عن شكل النزاع 
 الديٍت يف ىذه الرواية عرب نظر ادلؤلف.

 

 البحث  يدديدحت .ب 

بُت عن احلياة اإلجتماعية اليت متتلئ ابلنزاع الديٍت رواية عمالقة الشمال التقص 
والنصرانية، وسبب ذلك ىو ضياع ادلشاعر اإلنسانية يف نفس القسيس النصراين. اإلسالم 

 وجذير ابلذكر أن ذلذه القصة إرتباطا وعالقة خبربة ادلؤلف.

 اعتمادا من خلفية البحث السابقة نستطيع أن نركز تركيز البحث على مايلي :

 ؟الشمالرواية عمالقة ال. ما ىي أشكال النزاع الديٍت ادلصورة يف 1

 ذاتية ادلؤلف ؟ب ٍتظهور النزاع الديارتباط . ما 2

 

 أغراض البحث وفوائيده .ج 

                                                             
7

 Suwardi Endraswara, Metodologi Penelitian Sastra, (Yogyakarta : Caps, 2011), h. 30. 
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أىداف البحث العلمي. ومن أىدافو لتحليل النظرية  أن تعرف تريد ةإن الباحث 
انطالقا من تركيز البحث السابق يهدف ىذا البحث على بيان  8وتبيينها وتطبيقها يف البيئة.

 بعض األمور التالية  :

 رواية عمالقة الشمالال. معرفة  أشكال النزاع الديٍت ادلصورة يف 1 

 بذاتية ادلؤلف  ٍت. معرفة إرتباط ظهور النزاع الدي2 

 أما فوائد ىذا البحث العلمي عما يلي :  

 لتقريب. من الناحية النظرية : زايدة ادلعرفة عن اختالف األداين إبستخدام ا1 
 التعبَتي

 التعبَتي تقريبالتطبيقية : زايدة ادلعرفة يف ربليل ادلشكلة إبستخدام ال. من الناحية 2 

ليل الرواية إبستخدام . أن يكون ىذا البحث العلمي مصدرا ومرجعا يف ترقية رب3 
 التعبَتي تقريبال

 

 اليدراسات السابقة  .د 

تليف صليب  رواية عمالقة الشمالالعن  اليت تبحث مل توجد الدراسات السابقات 
 ذاوى .التعبَتي تقريبكيالين، لكن ىناك بعض الدراسات السابقة ادلستخدمة ابلال

 :تفصيلها

                                                             
8

 Tatik Maryatut Tasnimah Dkk, Pedoman Akademik Dan Penulisan Skripsi, (Yogyakarta, 

Jurusan Bahasa Dan Sastra Arab Fakultas Adab Dan Ilmu Budaya Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 

2013), h. 40. 
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. دمحم ذكري طالب جامعة فجاجران دبوضوع البحث "تثَت حياة ادلؤلف ضلو رواية 1
التعبَتي(. حيث يبحث فيو عن تثَت حياة  تقريبجيظوري تليف سوزوكي مكيجي )ال

(". يقص Chidoriضلو روايتو دبوضوع "جيظوري ) يباينالسوزوكي مكيجي كاألديب 
سوزوكي مكيجي فيها عن خرباتو أثناء مرضة وتعذره من الكلية يف ىَتوشيما جبزيرة 

ىذا العمل األديب، ويف األخَت مت نتائج إيتاجيما. يستخدم الباحث ادلنهج التعبَتي لتحليل 
 9ضلو رواية جيظوري.سوزوكي مكيجي  ىذا البحث دبعرفة ثالثة عشر تثَتات حياة

، زلاضر اجلامعة اإلسالمية احلكومية سوانن كاليجاكا دبوضوع سنيمةاتتيك مرية الت. 2
حيث يبحث فيو عن حياة ادلعري التعبَتي يف مراثة الشعر"  تقريب"األدب العريب وإعاقة ال

الفلسفي،  يف تعبَت فكرتو إىل العلم األديب. وعجب الناس بتأليفو األدبأديب عائق وزلاولتو 
 حكمة وموعظة انفعة لعامة الناس. فإذا ىو أنو نصا مليئا ابلعويلمع أهنم يف البداية يظنون 

ن اإلعاقة اليت محملها ادلعري أب نقطتُت مهمتُت. األوىل ىي وجد ىذا البحث العلمي 
، ولفهم ذلك جيب للباحث أن يربطو حبالة إعاقتو. أثرت بشكل كبَت ضلو عملو األديب

ب ادلعري يف السفر حىت مل يذىب إىل أي مكان إال مرة واحدة والثانية أن تلك اإلعاقة تصعر 
 10يف بغداد.

 

 اإلطار النظري  .ه 

                                                             
9

 Muhammad Dzikri, Pengaruh Kehidupan Pengarangpada Novel Chidori Karya Suzuki 

Miekichi (Pendekatan Ekspresif), Jurnal, (Jurnal Ayumi, Vol. 4 No. 2 September 2017). 
10

 Tatik Maryatut Tasnimah, Satra dan Disabilitas: Pendekatan Ekspresif Terhadap Puisi 

Elgi Karya Al-Ma’arri, Jurnal, (Yogyakarta: Jurnal Of Disability Studies, Vol. 6, No. 1 Jan-Jun 2019). 
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التعبَتي الذي يصف حالة نفس ادلؤلف يف  تقريبيستخدم ىذا البحث العلمي ال
وابلطبع قام ادلؤلف بتصفية تلك تعبَت أفكاره ومشاعره وخرباتو وذباربو عرب العمل األديب. 

 األمور يف مدة طويلة وجيعلها  تشجيعا وحكمة لو. وتكون ىذه اخلربة من ذاتيتو وخيالو. 

التعبَتي يتأسس بذاتية ادلؤلف وشخصيتو  تقريبإنطالقا من ادلقوالت السابقة فإن ال
ىذا  العمل األديب. فيكوننص  فهم وظروفو. وكل ذلك سيحللو الباحث للوصول إىل

 البحث العلمي دراسة نظامية ويركز على سكولوجية ادلؤلف وعملية إبتكاره.

س االتعبَتي، وذكر أن ادلقي تقريب( أول من ابتكر الLonginusكان لوجنوس )
يف العمل تعبَت األفكار وادلشاعر لادلميز للفن األديب ىو الشرف والنبيل كمصر رئيسي 

لواسعة وادلشاعر اإلجابية واخلطاب الرائع اجلذاب األديب. ويتحقق ذلك بوجود ادلعارف ا
حىت يكون تشجيعا للمؤلف يف تليف العمل األديب. وشلا البد أن هنتم بو إىتماما كبَتا ىو 

 11ضلو جودة العمل األديب.أنر أسلوب اللغة يتأثر بشكل كبَت 

التعبَتية إال وحُت ذاك ليس بكيثر من الباحثُت األدبيُت الذين استخدموا األحباث 
التقليدي  تقريبليزي ادلشهور( الوثيقة عن تغيَت البعد أن كتب ودوارد )الشاعر اإلصل

التعبَتي مل يكن سهولة بسبب صعوبة نيل  تقريبالتعبَتي. وترقية ال تقريبوالتداويل إىل ال
م يف وتزداد ىذه الصعوبة لدى الباحثُت لعدم قدرهت البياانت الشخصية عند الدراسة البشرية.

  12بناء العالقة معهم.

                                                             
11

 Suwardi Endraswara, Metodologi Penelitian Sastra, h. 30. 
12

 Suwardi Endraswara, Metodologi Penelitian Sastra, h. 31. 
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إستخداما  تقريباتإن أكثر الو 13بيان شخصية ادلؤلف.على التعبَتي  تقريبيركز ال
روح فٍت ونية صافية  لو لؤلفا. و يالتعبَت  تقريبيف العمل األديب عند الفًتة الرومانسية ىو ال

 يف ربليل البحث والعمل األديب.

التعبَتي معرفة عدة النواحي، األوىل ىي معرفة  لتقريبيقصد البحث ادلستخدم اب
ذكاء ادلؤلف يف إستخدام مجالية الكلمة ومعرفة صفتو كفيلسوف يف بيان الفكرة جليا 

معرفة أسلوب لغتو يف إعجاب واضحا وتصوير ألوان احلياة يف العمل األديب. والثانية ىي 
اسو وإىتمامو ضلو ادلشكلة الدنياوية معرفة حسأنظار القراء ومعرفة طريقة تعلمو. والثالثة ىي 

واألخراوية. وإذا ربقق كل ذلك يف حياة مؤلف البحث التعبَتي فستكون لديو ادلعارف 
 الواسعة.

إنطالقا من تلك األمور الثالثة محاول الباحث بيان العالقة بُت العمل األديب 
د ادلؤلف ومسَتة خلفية ميالي. من مث جيب كشف بعض األمور التالية : خيانب التار اجلو 

  تعليمو و حالة إقتصاديتو وسياستو وإرتباط ذاتيتو بعملو األديب. 

 منهج البحث  .و 

 14.( ىي اجلهود العلمية لفهم شيئ يف العلم ادلعُتMethodosالطريقة )اليواننية : 
وإذا نتوسع يف معٌت الطريقة صلد أهنا سلسلة العمل وفقا ابلقواعد ادلعينة اليت هتدف إىل تنفيذ 

وأما البحث العلمي ىو نظام  15األنشطة العلمية وتنظيمها للحصول على أقصى النتائج.
عُت الطريقة للحصول على ادلفهوم اجلديد يف رلال العلم ادلعُت. والطريقة يي ذالقواعد ال

                                                             
13

 A. Teeuw, Sastra Dan Ilmu Sastra, h. 41. 
14

 Koentjaraningrat (Ed. dan Pen.), Metode-Metode Penelitian Masyarakat, Cet. Ke-10 

(Jakarta: Gramedia, 1990), h. 7. 
15

 Akh. Minhaji, Strategies for Sosial Research: The Methodological Imagination In Islamic 

Studies, (Yogyakarta: Suka Press, 2009), h. 21. 
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لذا فإن منهجية البحث ىي علم  16حقيقة العلم وذبعلها ادلعرفة النظامية ادلنهجية.تضمن 
 17يبُت عن أنواع الطرق واألدوات للبحث عن حقيقة احلال.

 يستخدم ىذا البحث العلمي ادلنهجية التالية :

 . نوع البحث 1

، و يهدف ىذه البحث (library researchة )ييستخدم ىذا البحث بدراسة ادلكتب
التعبَتي، وابلتايل قامت الباحثة  ابلتقريبىل مجع البياانت وادلعلومات عن النزاع الديٍت إ

حىت يكون ىذا البحث كيالين التليف صليب  رواية عمالقة الشمالالبتحليل البياانت يف 
 العلمي ابلنوع الوصفي التحليلي. 

 البحث  تقريب. 2

بيان شخصية  على التعبَتي الذي يتأكد تقريبيستخدم ىذا البحث العلمي ال 
 . وابطنو ادلؤلف وفكرتو 

 . مصادر البياانت3

البياانت يف ىذا البحث العلمي ىي رلموع من الكلمات والعبارات واجلمل ادلتعلقة  
اليت طبعو انشر كتاب ادلختار  تليف صليب كيالين رواية عمالقة الشمالابلنزاع الديٍت يف 

 ابلقاىرة.  2005ة )الطبعة العشرون( سن
                                                             

16 Akh. Minhaji, Strategies for Sosial Research, h. 22. 

17 Noeng Muhajir, Metode Penelitian Kulitatif: Pendekatan Positifistik, Rasionalitatif, 
Phenomenologik, dan Realisme Metaphisik Telaah Studi Teks dan Penelitian Agama, cet.ke-3 

(Yogyakarta: Rake Sarin,1996), h. 4. 
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 وربليلها . طريقة مجع البياانت4

رواية الالبياانت ادلؤخوذة من  يتم مجع البياانت من خالل القراءة والكتابة على
ويستخدم ربليل ىذا البحث الطريقة اجلدلية تتناوب ادلتعلقة ابلنزاع الديٍت.  عمالقة الشمال

ابلنظر إىل ذاتية ادلؤلف   رواية عمالقة الشمالالبُت النص وادلؤلف. ويُفهم النزاع الديٍت يف 
 لفهم ادلعٌت أبفضل ما ميكن.لباحثة ا تتمكنحىت 

 البحث نظام .ز 

ث العلمي سيبحث أبسلوب ونظام خاص يتكون على أربعة أبواب، حىذا الب
 :فصيلهات ذاويرتبط لكل ابب مع األخر. وى

أغراض البحث ، البحثديد ذب، خلفية البحث اليت تتكون من: ادلقدمة الباب األول
 البحث.  نظام، منهج البحث، اإلطار النظري، الدراسات السابقة، وفوائده

وشلثليها  رواية عمالقة الشمالالالصورة عن مضمون  من يتكون: الباب الثاين
 كيالين ومؤلفاتو.الذاتية الدكتور صليب  ووملخصها، 

اليت ستجمع يف رواية عمالقة الشمال النتيحة التحليل عن  يتكون من: الباب الثالث
ابب واحد. ويتضمن ىذا التحليل من أشكال النزاع الديٍت بُت اإلسالم والنصرانية، ومن 

 . رواية عمالقة الشمالالكيالين اليت تتأثر ضلو الالعوامل يف ذاتية الدكتور صليب 

 البحث. إستنتاج الذي يتكون من : اإلختتامالباب الرابع 



 الباب الرابع

 اخلامتة

 اخلالصة .أ

البحثابلعنوان"تبعدأنحبث النزاعالديينبنياإلسالمطويالعلىىذا
 الرواية يف الشمالوادلسيحية تعبريية( لنجيبكيالينعمالقة استنبطت)دراسة  "

عمالقةالشمالللرواية أنالباحثةمنالبحثوينحصلىذاالبحثإىلنقطاتلية،
وادلسيحية والنزاعالديينبنياإلسالم يتصلفيها ذميبكيالينكلهم .الوثيقحبياة

يفالقصةينعكسأيًضايفأجزاءرحلةحياةذميبكيالين.وىذايدلعلىأنوكل
متثلحًقاادلؤلففيها.المشةعمالقحمتوايتالقصة

وتصف.تنوعةميفالروايةخمتلفةوأشكالالصراعالديينالذيحدثوإن
الفجوةاإلجتماعيةبشكلالنزاعالديينادلتعلقبقضيةسياسية،منهاأربعةقضاايإىل

ادلشتشفى وادلسيحي يف ادلسلم ادلسيحنيبني الضباط قبل من ادلسلمني وحترير
النزاعمنطقةوىوالنزاعالديينادلتعلقبقضيةومبنافسةغريعادلةيفالدعوة.مثىوسا

حيثغالبيةالسكانيفقبيلةاإليبوبسببرفضالدعوةاإلسالميةمنقبيلةاإليبو،
يفقضيتنيمنهماموتزعيمالقبيلة وبقضيةاإلرىاب.تلكالقبيلةمنادلسيحيني

 الشمالية. نيجرياي يف السجن داخل والنزاع بيللو فقدانأمحد يفوبقضية احلرية
.إسالمجاماكايفىواعتناقالدين

إناحلساسيةبنيالداينتنيملفتةللنظر.كماأنحركةالتنصرياليتيقومهباو
ة،دمايسبببعضالتوتراتبنييمادلسيحيونالتريدأنهتزممنقبلحركةاألسال

ورفضهمدينتنيال معتقداهتم الفتنييفانتشار كانوا الصدد ادلبشرينيفىذا لكن .
 يعربذميبكيالينعنأفكارهيفعملأديبعلىأليدينآخر. القصة يفىذه
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 لذلك عاشو. مبا رواية الباحثةشكل الصراعااستنتاجتستنبط أشكال مجيع أن
الديينتعكسجتاربمنخلفيةادلؤلفذميبكيالين.
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