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تمثيل الصراع في الرواية "أرض الحب" لحبيب الرحمن الشيرازي
من خالل نظرية لويس كوزر
Abdul Basid dan Uliya Mar’ah Qonitatillah
Fakultas Humaniora
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
abdulbasid@bsa.uin-malang.ac.id/14310109@student.uin-malang.ac.id

مستخلص البحث:
يهدف َرا البدث إلى وؿف الـساَ الىازد في زواًت" أزق الحب "التي هخبها خبِب السخمً
الؼحراشي باطخخدام هٌسٍت لىَع وىشز .و يهدف البدث جفـُلُا إلى وؿف ( )1أػياٌ الـساَ
الىاكعي وغحر الىاكعي )2( ،و وًائف الـساَ إلاًجابُت  )3( ،و كلاًا الـساَ الىًُفُت )4( ،و
ؿماؿم إلاهلاذ  )5( ،و الِداء في الِالكاث الاحخماُُت  )6( ،و الٌسوف التي جؤزس الـساُاث بحن
املجمىُخحن الداخلُت و املجمىُت الخازحُت .وهسٍلت حمّ البُاهاث لهرا البدث الىُفي الىؿفي
هي هسٍلت اللساءة والىخابت .وصحت البُاهاث باطخخدام اخخباز املـداكُت (الـالخُت الداخلُت)
والخثلُث  .و اطخخدم همىذج مُلص وَىبسمان لخدلُل البُاهاث و ًخيىن همىذج مً حمّ البُاهاث،
وجـيُف البُاهاث ،وُسق البُاهاث ،والاطخيخاج .وأما هخائج َرا البدث هي( )1أن الـساَ الري
خدر ُلى ُُاض و َى الشخـُت السئِظُت بظبب خالت إكامخه التي ال جخفم مّ مبدأ الدًً التي
اجبِه والـساَ الري خدر بحن الشخـُت السئِظُت مّ شخـُت أهاطخاشٍا الرًً ًلىمىن بأُماٌ
غحر مؼسوُت ُلى ُُاض ،والـساَ بحن ُُاض و لُىىز بظبب الاخخالف في الدًً واملِخلد )2( ،و
الـساَ الري خدر في ُُاض ُىدما واحه املسأة السوطُت في الؼلت وخازحها وَرا الري ًجلب
الـساَ إلى جدىٌ ًلُىا ؿدًم واخد مً ػلخه و مـحرٍ شخـا ٌِخلد وحىد هللا جدزٍجُا و ٌِخىم
في إلاطالم في وكذ الخم )3( ،و الـساُاث بحن ُُاض و لُىىز الزجيابه الظِئاث وهي التي حِخبر
مىكىَ الـساَ )4( ،و الـساَ بحن ُُاض والخلفصٍىن لالدُاء ُلى أنها إزَابُت وجيىن طفازة
إهدوهِظُا بمثابت ؿمام ألامان الري َى وطُى لحل الـساَ  )5( ،و ؿساَ للخالفاث بحن ُُاض
وألاؿدكاء )6( ،وفي َرٍ الحالت ًيىن الـساَ بحن ُُاض هِلى في طفازة إهدوهِظُا واملجمىُت
الداخلُت مّ مدواث جلفصٍىهُت فٌُهس َرا الـساَ وًُفخه لِالكت وزُلت بحن ُُاض و الظفازة
والاُتراف َىٍت أًاض لِظذ مرهبت في خالت اللىابل في َرٍ الادُاء.
الكلمات الرئيسية :الـساَ ،الـساَ الىاكعي ،الـساَ غحر الىاكعي ،وًُفت الـساَ ،لىَع وىشز.

املقدمة

بدي ًٌهس الـساَ في الحالت الاحخماُُت التي وؼأث مً الخفاُل بحن الشخف في املجمىُت
الاحخماُُت التي جسجبى أًلا بالثلافت الاحخماُُت أو غحرَا مً الِىاؿس الاحخماُُت .الـساَ وفلا
للىَع وىشز َى الىلاٌ مً أحل اللُمت والاُتراف بمياهت هادزة زم الظلوت ومـادز الـساَ الري
1
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جدُُد أو ملبىق أو كلاء ُليها مً كبل مىافظيها (َسٍاهوا ،2112 ،ؾ .)51.ووفلا للىَع وىشز،
ُىدما ًيىن الـساَ فظُؤزس أن ًثبذ الِالكت بحن املجمىُت التي حؼدبً بظبب الـساُاث،
وٌٍهس الـساَ مِاًحر حدًدة ،وٍددر ُملُت الخىُُف مّ الحالت الاحخماُُت ،وٌٍهس جىاشن
الظلوت ،وٍصدَس جدالف وحمُِت حدًدة والحفاي ُلى خوىن املجمىُاث (َسٍاهوا،2112 ،
ؾ .)52.وٍلىٌ وٍلًُ ووازًٍ أن الـساَ َى ش يء مثحر الري ٌؼحر إلى مِسهت بحن كىجحن مخىاشهخحن
َ
الرًً ًدالن ُلى الِمل وزد الِمل (وٍلًُ وألاخسون ،1995 ،ؾ.)36 .
وٍىلظم الـساَ وفلا لظاًىحي في هخابه إلى زالزت أكظام .أوال ،الـساَ الىفس ي َى الـساَ
الري ًددر ُلى شخف وُادة في ػيل هلاٌ الشخف كد هفظه ختى ًلدز ان ٌغلب وجددًد ما
طُفِله .زاهُا ،الـساَ الاحخماعي َى الـساَ بحن الشخف وغحرَم أو الشخف واملجخمّ .زالثا،
الـساَ الوبُعي (املادي أو الـساَ الِىـسي) َى الـساَ بحن إلاوظان والوبُِت (طاًىحي،
،2111ؾ.)43-42.
الـساَ وفلا لظىزحىهى طىٍياهخى َى الفسق أوالخِازق بحن الشخف أواملجمىُت
الاحخماُُت الري ًددر بظبب الاخخالف املـالح ،فلال ًُ وحىد حهد لخدلُم ألاَداف مً
خالٌ مِازق الخـم ًسافله التهدًداث أوالِىف (طىزحىهى ،2117 ،ؾ .)42.إن وحىد اخخالف
املـالح والجهىد املبرولت لخدلُلها مصحىبت باملِازكت والتهدًداث والِىف مخىافم مّ حِسٍف
الـساَ وفلا للدهخىز زوبسث َى الىلاٌ مً أحل الحـىٌ ُلى اللُمت واملياهت والظلوت التي
جـبذ َدفا ألولئً الرًً ًيىهىن في الـساَ ال ًىدظبىن السبذ فدظب بل ًلِىن خـىمهم
أًلا ،وَى ؿدام اللىي واملـالح بحن مجمىُت وأخسي في ُملُت هفاح املـادز املجخمّ اليظبي
املحدودة (حىهـان،1986،ؾ.)269.
وبىاء ُلى الخبُحن الىازد في َرٍ البدث خاوٌ الباخث الخِبحر ًُ هىَ الـساَ الري خدر
في زواًت "ازق الحب" اطدىادا إلى هٌسٍت الـساَ لىَع وىشز .وٍمىً جفـُل ألاطئلت البدث ُلى
الىدى الخالي :أ) ما َى ػيل الـساَ الىاكعي وغحر الىاكعي في السواًت "أزق الحب" لحبِب السخمً
الؼحراشي؟ ،ب) ما هي الىًُفت إلاًجابُت للـساَ في السواًت "أزق الحب" لحبِب السخمً
الؼحراشي؟ ،ج) ما هي الللُت الىًُفُت للـساَ في السواًت "أزق الحب" لحبِب السخمً
الؼحراشي؟ ،د) ما ػيل ؿمام إلاهلاذ في السواًت "أزق الحب" لحبِب السخمً الؼحراشي؟ )ٌ ،ما هي
أػياٌ الِداء في الِالكاث الاحخماُُت الحمُمت في السواًت "أزق الحب" لحبِب السخمً
الؼحراشي؟ ،و) ما هي الؼسون التي جؤزس ُلى ؿساُاث املجمىُت في داخل املجمىُاث في السواًت
"أزق الحب" لحبِب السخمً الؼحراشي؟
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أنواع الصراع
جلظُم هىَ الـساَ وفلا لظاًىحي في هخابه زالزت أهىاَ .ألاوٌ ،الـساَ الىفس يَ ،را الىىَ
مً الـساَ ُادة ما ًددر أن ًخـازَ مّ هفظه ختى ًلدز أن ٌغلب وجددًد ما طُفِل .وٍخِلم
َرا الـساَ بالحالت الراجُت أوالسوح الطخف في جددي املؼيلت .وزاهُا ،الـساَ الاحخماعي ،وَى
الـساَ بحن الشخف والشخف أخسي أوالشخف واملجمىُت والبِئت املحُوت بها .وجيؼأ َرا
الـساَ بظبب املىاكف الفسدًت ججاٍ البِئت الاحخماُُت فُما ًخِلم باملؼيلت املخخلفت التي جددر في
املجخمّ .وحؼمل َرا الـساَ الاحخماُُت الِالكاث الفسدًت مّ الحالت الاحخماُُت والاكخـادًت
والثلا فُت واللُمت واملِاًحر والدًيُت و اللغت في املجخمّ .زالثا ،الـساَ املادي أوالِىـس أوالـساَ
الوبُعي .الـساَ بحن الفسد والوبُِت التي جددر ُادة ُىدما ًيىن الفسد ال ٌظخوُّ إجلان أو
اطخخدام وخلس الوبُُِت املحُوت هما ًيبغي .إذا واهذ الِالكت إلاوظاهُت مّ الوبُِت غحر
مخىافلت زم طُيىن َىان الخىافس الري ًمىً أن ٌظبب الـساَ (.طاًىحي،2111،ؾ.)42.
تعريف الصراع من خالل لويس كوزر
الـساَ وفلا للىَع وىشز َى الىلاٌ مً أحل اللُمت والاُتراف بمياهت هادزة ،زم الظلوت
ومـادز الـساَ جدُُد أو ملبىق أو الللاء ُليها مً كبل مىافظيها .اَخمام وىشز حِلم بىًُفت
الـساَ والخلل وًُفُه ،لرلً ًمىً أن ًلىٌ إن ُىاكب الـساَ لِظذ مىحهت إلى الاهدوان بل
إلى حِصٍص وجىُف وحِدًل في الِالكاث الاحخماُُت املحددة واملجمىُت وله (َسٍاهوا،2112 ،
ؾ.)51.
ًلىٌ لىَع وىشز أن الـساَ غالبا ما ججاَل مً كبل ُلماء الاحخماَ ألن ألاغلبُت جمُل إلى
الخأهُد ُلى الـساَ في الجاهب الظلبي الري اطخخف بؼأن الىٌام والاطخلساز والىخدة أو بِبازة
أخسي ًـف الحالت املىلظمتً .ؤهد وىشز الـساَ ُلى حاهب إلاًجابي أي هُف الـساَ ًلدز أن
ًلدم خدمت للمسوهت والخىُف املجمىُت والخفاُل ،وألاهٌمت الاحخماُُت .ووفلا للىَع وىشز
ُىدما ًيىن الـساَ طُؤزس أن ًثبذ الِالكت بحن املجمىُت التي حؼدبً بظبب الـساُاث ،وٌٍهس
الـساَ مِاًحر حدًدة وٍددر ُملُت الخىُُف مّ الحالت إلاحخماُُت وٌٍهس جىاشن الظلوت وجصدَس
جدالف وحمُِت حدًدة والحفاي ُلى خوىن املجمىُاث (وٍساون،2112،ؾ.)85 – 82.
أ .الـساَ الىاكعي و غحر الىاكعي
وُالوة ُلى ذلً ًلظم وىشز أهىاَ الـساَ ُلى أطاض الىواق أو هىَ مً الخغُحر الري
ًدفصٍ َى الـساَ الىاكعي والـساَ غحر الىاكعي .فالـساَ الىاكعي ًمىً أن ًيىن اطتراجُجُت
لخدىٍل أو جللُل أطباب الـساَ دون جدمحر الِالكاث ،وٍرهس أن هٌاما احخماُُا الري ًخلمً
الخيافل والجزاَت الِالُت في واخد ٌؼازن في مفاوكاث واكُِت مً كلاًا الـساََ .را الـساَ
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الىاكعي ًأحي مً خُبت ألامل مً املوالب الخاؿت التي جددر في الِالكت ومً الخىكِاث املحخملت
ألزباح املؼازهحن وجلً التي تهدف إلى ألاػُاء التي حِخبر مخُبت لآلماٌَ .را الـساَ َى الـساَ
الري ٌظخخدم وىطُلت لخدلُم ش يء ميؼىد ،فبرالً ٌظتهدف الـساَ الىاكعي إلى الهدف
الفِلي للـساَ دائما.
ُلى الِىعً ،ىوىي الـساَ غحر الىاكعي ُلى الخِبحر ًُ الِداء ههدفه ،وَرا الىىَ
الـساَ غالبا ما ًخدىٌ بُِدا ًُ الهدف الفِلي للـساَ وٍؤدي إلى إللاء اللىم ُلى الطحُت.
فئن الـساَ غحر الىاكعي ال ًيبّ مً َدف املىافع امللاد بل مً كسوزة ليهدأ الىهأةُ ،لى
ألاكل مً هسف واخد .وَرا الـساَ ال ًؤدي إلى مىكىَ الـساَ بل إلى الِىامل التي جددد
الـساَ ولِع ُلى وحه الخددًد أو ًمىً ان ًلاٌ إن الـساَ غحر الىاكعي ال تهخم لحل املخالفت
ًُ الللُت ألاطباب الـساَ وألاَم في َرا الىىَ الـساَ َى هُفُت َصٍمت الخـم (َسٍىوا،
 ،2112ؾ.)53.
ب .وًُفت إًجابُت مً الـساَ
والىًُفت إلاًجابُت للـساَ وفلا للىَع وىشز هي وطُلت أو أداة لُدخفٍ بالىٌام
الاحخماعي اللائم وجىخُدٍ وحِصٍصٍ .واليظب الري ُبر ُنها وىشز هي (حىزج ،2114 ،ؾ:)21 .
 .1كىة الخلامً الداخلي والخيامل الجماعي في املجمىُت وطىف جصداد إذا وان مظخىي الِداء
أو الـساَ مّ الخازج ًىمى أهبر.
 .2وولما شادث الجزاَت املجمىُت املؼازهت في الـساَ فُلدز أن ًىجم الحدود بحن َرٍ
املجمىُت واملجمىُت ألاخسي في البِئت ،وال طُما املجمىُت الِدائُت أو التي جدخمل أن
جيىن مِادًت.
َ .3ىان أمياهُت لخللُل الدظامذ ُلى الخفسق في ذلً املجمىُت و ولما شادث الخأهُد ُلى
إلاحماَ و الخىافم.
 .4ال ًمىً أن ًدظامذ املىدسفىن إذا وان ال ًلدز أن ٌظترػد املىدسفىن إلى الوسٍم الصحُذ
زم ًمىً هسدَم أو جلمُنها في زكابت ؿازمت.
 .5وُلى الِىع مً ذلً ،إذا لم جىً املجمىُت في ؿساَ مّ حهت خازحُت مِادي ،فخأهُد
كىي ُلى الاهخىاش و الخىافم و الالتزام في املجمىُت .وٍمىً أن ًٌهس املخالف الداخلي
وٍخددر ُىه ،وكد ًيىن املىدسفىن أهثر كابلُت للخدمل ،وُمىما فئن الفسد طىف ًىدظب
مظاخت أهبر ملخابِت مـالحه الشخـُت.
 .6فالـساَ َى وطُلت أو أداة لُدخفٍ الىٌام الاحخماعي اللائم وجىخُدٍ وختى حِصٍصٍ.
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ج .الللاًا الىًُفُت للـساَ
ًمىً أن ًيىن الـساَ وًُفُا إًجابُا بلدز ما ٌِصش املجمىُت وٍمىً أن ًيىن طلبا
وًُفُا بلدز ما ًخِازق بيُت و ًخلم فجىة في املجمىُت .هخائج مالخٌاث حىزج طمل التي
ذهسَا وىشز أن الـساَ ًمىً أن ٌِمل بالىًُفي إلاًجابي وٍلدز أن ًخفف مً خدة الخىجس
الري ًددر في املجمىُت مً خالٌ جسهص الخيامل وجىاشن املجمىُت (َسٍىوا ،2112 ،ؾ.)54.
وٍرهس لىَع وىشز أن ما َى مهم في جددًد ما إذا وان الـساَ الىًُفي أم الً ،ىٌس
مً هىَ الللُت التي ًجِل مىكىَ الـساَ ،وٍلاٌ إن الـساَ إًجابي وًُفُا إذا واهذ مظألت
الـساَ ال حؼىً في أطاطُاث الِالكاث والـساُاث و ًلاٌ أنها طلبُت وًُفُا إذا واهذ
كلُت الـساَ تهاحم كُمت أطاطُت.
د .ؿمام إلاهلاذ (ؿمام ألامان)
ؿمام إلاهلاذ أو ؿمام ألامان َى هسٍلت مدددة التي ًلدز أن ٌظخخدمها للدافّ
املجمىُت ًُ إلاميان الـساَ الاحخماُُت املحخملت .إن ؿمام إلاهلاذ ٌظمذ أن ًفجس الِداء
دون ًدمس الهُيل بأهمله .وَرا الـساَ ٌظاُد ُلى "جوهحر الحالت" في مجمىُت امللوسب.
ٌظخخدم ؿمام إلاهلاذ مً كبل وىطس وىطُلت لحد أو خفف اكوساب الِداء .لرلً
ًمىً ان ًلاٌ الـمام إلاهلاذ َى الىطائل لخىطى الـساَ أو شخف زالث أو وطُى
للـساَ .وُادة َرا ؿمام إلاهلاذ َى الخدبحر إلاهلاذ مؤطظاث الاحخماُُت وُملُت التي ًمىً
أن ًدد مً الخىجس.
ه .الِداء في الِالكاث الاحخماُُت الحمُمت
ُىدما ًخوىز الـساَ في ُالكت احخماُُت خمُمت ،فئن الفـل بحن الـساَ الىاكعي
وغحر الىاكعي ًـِب إدامخه .وولما جلازبذ الِالكت فصادث املىدة املخلمىت ،اشداد الاججاٍ أًلا
إلى كمّ الِداء بدال مً الخِبحر ُىه .بِىما في الِالكاث الثاهىٍت مثل الؼسواء الخجازٍحن فؼِىز
الِداء َى خس وظبُا في الخِبحر ُنها .ال ًمىً َرا الحاٌ أن ًيىن دائما في الِالكت ألاطاطُت
التي جىوىي املؼازهُحن إحماال ختي ججِل إلافـاح ًُ املؼاُس َى خوس ُلى الِالكت.
إذا وان الـساَ ًخجاوش الحد ختى ٌظبب اهفجاز الري ٌِسق ُلى الخوس الِالكت
وَرا بمِنى ولما اكتربذ الِالكت فظُيىن ؿِبا حدا لُِبر الِداء .و ولم هالذ الؼِىز
الِداء فيلم يهخم ان ٌِبرُىه مً احل ًدخفٍ بالِالكت ،ألهه في ُالكت خمُمت ًخىزن حمُّ
الشخف بدُث ُىدما ًىفجس الـساَ خلا كد جيىن ُىُفت حدا فأهه ٌِول الىٌام اللائم.

5

Faculty of Letters, Universitas Negeri Malang
October 2017

Proceedings

و .الٌسوف التي جؤزس ُلى الـساُاث في املجمىُت الداخلُت و املجمىُت الخازحُت
وفلا ليىشزالـساَ مّ املجمىُت الخازحُت طىف حظاُد ُلى اطخلساز الحدود الهُيل
للمجمىُت و ًمىً أًلا أن حِصش الخيامل في داخل املجمىُت .ألن بهرا الـساَ طُجِل
املجمىُت ألاخسي لخِصٍص َىٍت الجماُت وخماًتها ختى ال جروب في الِالم الاحخماعي مً خىله،
وٍمىً للـساَ املظخمس مّ الجماُاث الخازحُت أًلا حِصٍص َىٍت أُلاء املجمىُت.
منهجية البحث
إن هىَ َرا البدث َى البدث الىُفي الىؿفي ألن البُاهاث التي جدـل ُليها بؼيل
بُاهاث وؿفُت بدال مً الاخـاءاث (طىغُىهى،2116 ،ؾ .)25.البدث الىؿفي الري هخبها
بىهجدان وجاًلىز َى إحساء البدىر التي جيخج البُاهاث الىؿفُت في ػيل ولماث مىخىبت أو ػفهُت
مً الىاض والظلىن امللحىي (مىلىهج،2117،ؾ.)4.
إن هسٍلت حمّ البُاهاث املظخخدمت في َرا البدث هي هسٍلت اللساءة و الىخابت (هُالن،
،2112ؾ .)267 – 163 .وأما اخخباز صحت البُاهاث أو الخدلم مً صحت البُاهاث املظخخدمت هي
اللساءة الِمُلت ،والخثلُث ،واملىاكؼت مّ الخبراء أو ألاؿدكاء (طىغُىهى،2115،ؾ– 272 .
.)274
وأما هسٍلت جدلُل البُاهاث املظخخدمت هي همىذج مُلع وَىبسمان الري ًدخىي مً
أزبِت أػُاء هي حمّ البُاهاث ،وجـيُف البُاهاث ،وُسق البُاهاث ،والاطخيخاج (مُلع
وَىبسمان ،1994،ؾ.)31 .
املناقشة
الصراع في الرواية "أرض الحب" لحبيب الرحمن الشيرازي من خالل نظرية لويس كوزر
بظبب الاخخالف الحالت الاحخماُُت والثلافُت والدًيُت والاكخـادًت بحن زوطُا واملدًىت
املىىزة والهىد – وَى البلد الري دزض أًاض وُاغ مً كبل – ًجب ُلى أًاض أن ًخىُف هفظه .في
َرٍ ُملُت الخىُف أهثر مً الاخخياواث التي جؤدي إلى وؼىب الـساَ الداخلي والـساَ الخازجي
داخل أًاض مً مجمىُت حدًدة أو أشخاؾ مً خىلهم .والـساَ لِع له أزس طلبيى دائما ولىً
الـساَ له أًلا وًُفت إًجابُت مً خالٌ هٌسٍت لىَع وىشز ًلي ،وهي:
 .1الـساَ الىاكعي و غحر الىاكعي
أ .وٍمىً الـساَ الىاكعي أن ًيىن اطتراجُجُت لخدىٍل أو جللُل أطباب الـساَ دون إلاكساز
بالِالكاث .الـساَ الري خدر لُِاض الري ػِس ُُاض أن بأهه غحر آمً فظُجِل خسبا
إًماهه إذا ٌظخمس أن ٌظىً ُُاض في ػلت مّ اليظاء السوطُاث التي ُسفً مؤخسا ُاَسة
أُلى و امسأة بغُلت كبم ُلُه وان ًسجىب خوُئت هبري.
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Mendengar keterangan Pak Joko, tubuh Ayyas langsung gemetaran. Apa yang
diperbuat oleh Linor yang seperti binatang jalang itu sudah ia lihat dengan
mata dan kepala sendiri. Dan kini ia tahu siapa Yelena sebenarnya Sampai saat
ini ia masih selamat. Tapi apakah ia bisa selamat jika terus tinggal bersama dua
perempuan yang hidup sangat bebas seperti itu. Ia tidak membayangkan kalau
hidup di Moskwa akan seberat ini bagi yang memegang teguh iman seperti
dirinya. Kalau bagi yang ingin hidup bebas tanpa aturan moral dan agama,
mungkin Moskwa adalah surganya. Sebab kota Moskwa juga dikenal sebagai
surganya pecandu seks bebas.

)146 .ؾ،" زواًت "أزق الحب،ً(خبِبالسخم

كام بخدىٍل ؿساُه الداخلي ًُ هسٍم الحد مً ألاوؼوت في الؼلت وٍىثر الرهس
: وُلى الىدى الخالي. وبهرٍ الوسٍلت ال جلس ُالكخه مّ ًلُىا ولُىىز.وكساءة املِـىزاث

Dalam sujud berulang kali ia memohon ampun kepada Allah. Berulang kali ia
ucapkan doa Nabi Yunus ketika berada di dalam perut ikan. "Tiada Tuhan
selain Engkau, Maha Suci Engkau (ya Allah), sungguh aku termasuk orangorang yang zalim.". Ayyas menangis memohon kepada Allah agar tidak diuji
dengan ujian yang ia tidak mampu melewatinya dengan selamat. Ia minta
dilindungi oleh Allah, diteguhkan hatinya untuk tetap lurus memegang ajaran
Islam yang mulia. Ayyas masih tersungkur dalam sujudnya, murattal di
laptopnya tetap menyala, tiba-tiba pintu kamarnya digedor dengan sangat
kerasnya. )115 .ؾ،" "أزق الحب،ً(خبِب السخم

ًدىٌ ُُاض ؿساُاجه الداخلُت مً الغلب والاطدُاء إلى أهاطخاشٍا باالشو التي
 ًدىٌ ُُاض ؿساُاجه الداخلُت بالخىبت إلى هللا وُدم،لىزذ ُفخه بلبلخه فجأة في الِالهُت
 وُلى الىدى. ولىً َرا ال ًجِل الِالكت بُنهما مىظىزة.للاء أهاطخاشٍا في بِم الىكذ
:الخالي
Bagi orang Rusia, itu ciuman yang biasa saja, tidak ada istimewanya. Tapi bagi
Ayyas, itu sungguh suatu petaka yang tidak diinginkannya. Petaka yang akan
terbawa hingga ke akhirat sana. Sebab, Anastasia samasekali tidak halal
baginya.Anastasia bukan istrinya, juga bukan mahramnya. Ia merasa tidak
hanya pipinya yang ternoda, tapi seluruh tubuhnya ternoda. Sebab, ia
merasakan seluruh tubuhnya langsung bergetar saat Anastasia tiba-tiba
menceploskan ciumannya begitu cepat. Dan ia merasa bahwa itu adalah
getaran dosa.

)318 .ؾ،" "أز الحب،ً(خبِب السخم
Ayyas meneteskan airmata.Ia teringat firman Allah yang menegaskan, lelaki
yang buruk untuk perempuan yang buruk dan lelaki yang baik untuk
perempuan yang baik. Ia beristighfar berkalikali. Ia lalu bangkit, mengambil
wudhu, dan shalat. Dalam sujudnya ia menangis sejadi-jadinya kepada Allah.
Ia meminta agar dosa-dosanya diampuni semuanya, dan agar ia diberi
kekuatan untuk terus istiqamah mengamalkan ajaran Islam yang mulia. Tidak
ada kesejukan yang ia rasakan dikala susah dan gelisah, melebihi sejuknya
jiwanya tatkala menangis dalam sujud kepada Allah Yang Maha Mengampuni
segala dosa hamba-Nya.

)321-319 .ؾ،""أزق الحب،ً(خبِب السخم
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Siang itu adalah hari keempat Ayya.s tidak datang ke MGU. Juga hari keempat
Ayyas tidak memberi kabar kepadanya, samasekali tidak mengirim sms, tidak
juga izin. )341 .ؾ،""أزق الحب،ً(خبِب السخم

 وٍيىن َرا الـساَ هثحرا أن. وَؼمل الـساَ غحر الىاكعي الخِبحر ًُ الِداء ههدفه.ب

 وهما أن هساَُت.ٌِوف بُِدا مً الهدف الفِلي الـساَ وٍمُل إلى هبؽ فداء الطحُت
لُىىز هِامل الـهُىهُت ُلى ُُاض الري جدًً بدًً إلاطالم ختى حِلذ لُىىز ُُاض
.ٌهبؽ الفداء في مأطاة جفجحر في فىدق مُتروبى
Linor baru saja tiba dari rapat khusus bersama orang-orang penting Israel yang
ada di Moskwa. Dalam rapat itu ia menceritakan keberadaan Ayyas di
apartemennya. Rapat memutuskan tugas tambahan bagi Linor Lazarenko,
yaitu mengawasi Ayyas.Linor diminta memasang alat penyadap dan kamera
canggih di ruang tamu dan kamar Ayyas. Dengan kecanggihan teknologi itu
mereka akan mudah mengetahui siapa sebenarnya Ayyas. Dan jika ingin
menjebak Ayyas juga, jalannya akan nampak lebih terang. Mereka tidak terlalu
mengkhawatirkan Ayyas.Justru menurut mereka keberadaan Ayyas harus bisa
dijadikan alat untuk menciptakan satu konspirasi yang menguntungkan anakanak Yahwe. )174 .ؾ،""أزق الحب،ً(خبِب السخم

Kejadian kedua yang akan menggemparkan Moskwa adalah pengeboman
lobby Metropole Hotel yang terletak di jantung kota Moskwa, tepatnya di
kawasan Teatralnaya, yang tak jauh dari Kremlin. Lobby itu akan dibom
bertepatan dengan datangnya seorang pejabat penting Inggris ke sana. Seorang
anak buah Ben Solomon akanmasuk ke Metropole Hotel dengan menyamar
berpenampilan persis seperti Ayyas. Dan opini dunia akan digiring untuk
mengatakan bahwa seorang pemuda Islam terpelajar terbukti melakukan
tindakan teroris. Sebagai bukti fisik adalah ditemukannya bahan-bahan
pembuat bom di kamar Ayyas. Bahan-bahan itu sama persis dengan bom yang
diledakkan di Metropole Hotel. ) 358 .ؾ،""أزق الحب،ً(خبِب السخم

َ الىًُفت إلاًجابُت للـسا.2
الىًُفت إلاًجابُت للـساَ وفلا للىَع وىشز هي وطُلت أو أداة لُدخفٍ بالىٌام
 والـساَ في ُُاض هفظا ُىدما ًلصم بخىاحه املسأة السوطُت.ٍالاحخماعي اللائم وجىخُدٍ وحِصٍص
 الرًً ٌِخبرون، وهرلً الؼِب وإلالحاد والىساَُت مً إلاطالم،في الؼلت وخازج الؼلت
، كساءة اللسآن، ًرلل ُُاض َرا الـساَ الداخلي بوسٍم ًىثر الرهس.إلاطالم هدًً بدائي
.الـالة تهاحىد والدُاء مً أحل خماًت هللا
لِع فلى أن ُُاض هؼف الاهصُاج ُلى الوسٍم اللباض ًلُىا و كد جىفس ُُاض
 ختى ًأحي َرا الـساَ إلى وًُفتها إلاًجابُت التي هي.املِلىمت ًُ إلالحاد والالَىث ُدة مساث
 وُلى.مّ جدىٌ ًلُىا إلى شخف ًؤمً بىحىد هللا الري اُخىم إلاطالم في وكذ الخم جدزٍجُا
:الىدى الخالي
Selesai shalat Subuh, seperti biasa, ia membaca Al-Quran, zikir ma'tsurat pagi, dan
membaca kitab Mudzakarat fi Manazil Ash-Shiddiqin wa Ar-Rabbaniyyin, yang
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merupakan penjelas dari kalimat-kalimat penuh cahaya dari Ibnu Athaillah As
Sakandary. Ia merasa shalat, membaca Al-Quran, zikir dan membaca buku adalah
nutrisi jiwanya yang harus ia jaga betul-betul. )58 .ؾ،""أزق الحب،ً(خبِب السخم
Sambil berjalan Ayyas meminta kepada Yelena agar kalau di ruang tamu
berpakaian lebih rapat.'Kalau berpakaian seperti tadi malam sebaiknya saat di
kamar saja. "Menyakiti secara fisik tidak, tapi secara psikis iya.Melihatmu dengan
pakaian seperti itu imanku bisa runtuh." )98 .ؾ،""أزق الحب،ً(خبِب السخم

 أن الـساَ بحن ُُاض الري َى شخف في خماًت املأوي للظفازة مّ الؼسهت،وباملثل
السوطُت ومدوت جلفصٍىهُت زوطُت الري ًيص ئ وٍخبر أن ُُاض ٌؼدبه في كـف فىدق
 مً َىا فئن، وبظبب شخـُت ُُاض الجُدة ًدامي ُُاض ًُ بساءة ُُاض بالجسٍئا. ٌمتروبى
الىًُفت إلاًجابُت للـساَ ًدـل ُلى أًاض مّ ػيل خالُت ُُاض مً الاتهاماث غحر املبرزة
 ووًُفت الـساَ هوسٍلت أو أدواث، ُالكت ُُاض مّ الظفازة وأُلائها فخخِمم،له همىفر
للمدافٌت ُلى الىٌام الاحخماعي اللائم وجىخُدٍ بل وحِصٍصٍ الري ًخجلى في ػيل إُادة جأهُد
ألاخالكُاث الصحفُت التي ًجب أن جدلل أوال خلُلت الخبر كبل وؼس أي ادُاءاث ُلى ألابسٍاء
: وهما َى الحاٌ في الاكخباض الخالي.أو الافتراء
Sampai malam tiba, belum ada ralat dari pihak stasiun televisi yang menuduh
Ayyas sebagai pelaku pemboman.Pihak KBRI bergerak dengan cepat. Pihak KBRI
mengontak Kementerian Luar Negeri Rusia untuk menandaskan protesnya sekali
lagi.Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan bahwa pihaknya sudah menegur
pihak kepolisian dan stasiun televisi tersebut. Hari berikutnya segalanya akan
diurus. Tetapi pihak KBRI tidak bisa menunggu lama, khawatir opini akan
berkembang dengan cepat. Yang dirugikan adalah citra Indonesia. Dengan tegas
pihak KBRI akan menggelar konferensi pers sebagai pelurusan berita yang telah
berkembang. )453 .ؾ،""أزق الحب،ً(خبِب السخم

َ الللاًا الىًُفُت الـسا.3
 ففي،َوالىًائف إلاًجابُت والظلبُت للـساَ جخددد بىُفُت مِالجت مىكىَ الـسا
الـساَ بحن ُُاض ولُىىز الري خدر ُىدما خاوٌ لُىىز ججسب ان جساود ُُاض ًُ هسٍم
 ُُاض،جرَب إلى غسفت ُُاض وجسجدي اللباض غحر مىاطب لدَىز إًماهه بأُماٌ غحر أخالكُت
وٍمىً ان ًلىٌ أن هسي كلاًا طلبُت مً الـساَ التي هي طلىن غحر. ال ًفلدَا بالفخىت لُىىز
 وًائف طلبُت ج خجلى في ػيل ُالكت فلفاكت ُلى هدى متزاًد بحن أًاض و،الئم أو طلبُت
 وُلى.لُىىز التي لُىىز ًىسَىن آًت متزاًدة لِدم الاَخمام بجمالها و أًاض الرًً ًبردون لُىىز
:الىدى الخالي
Pagi itu, tak ada tegur sapa antara Ayyas dan Linor ketika bertemu. Ayyas telah
rapi ia menenteng tas ranselnya. Demikian juga Linor, juga telah rapi dan siap
pergi dengan membawa tas ransel dan koper. Keduanya bertemu di ruang
tamu.Keduanya nampak sama-sama ingin keluar pagi itu.Linor telah berjalan
selangkah lebih dulu.Ia mengenakan sepatu musim dinginnya. Ayyas menunggu
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dengan wajah dingin.Setelah Linor selesai memakai sepatunya, barulah Ayyas
bergegas mengambil sepatunya. )374 .ؾ،""أزق الحب،ً(خبِب السخم

 ؿمام إلاهلاذ.4
ؿماماث ألامان أو ؿماماث إلاهلاذ هي وطُلت خاؿت للحد مً الخىجس أو ختى الخىفُم
 هما.َ ؿمام ألامان َىا بمثابت وطُى لدظىٍت الـساَ أو وطاهت الـسا.بحن ألاهساف املخىاشُت
فِلذ الظفازة في الـساَ بحن ُُاض الري َى شخف في خماًت املأوي للظفازة مّ الؼسهت
.ٌالسوطُت ومدوت جلفصٍىهُت زوطُت أن ًيص ئ وٍخبر أن ُُاض ٌؼدبه في كـف فىدق متروبى
 وُلى.وأؿبدذ الظفازة وطُوا لدظىٍت الـساَ الري أدي إلى خلى ُُاض مً املصاُم الياذبت
:الىدى الخالي
Sampai malam tiba, belum ada ralat dari pihak stasiun televisi yang menuduh
Ayyas sebagai pelaku pemboman.Pihak KBRI bergerak dengan cepat.Pihak KBRI
mengontak Kementerian Luar Negeri Rusia untuk menandaskan protesnya sekali
lagi.Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan bahwa pihaknya sudah menegur
pihak kepolisian dan stasiun televisi tersebut. Hari berikutnya segalanya akan
diurus. Tetapi pihak KBRI tidak bisa menunggu lama, khawatir opini akan
berkembang dengan cepat. Yang dirugikan adalah citra Indonesia. Dengan tegas
pihak KBRI akan menggelar konferensi pers sebagai pelurusan berita yang telah
berkembang. )453 .ؾ،""أزق الحب،ً(خبِب السخم

 الِداء في الِالكاث الاحخماُُت الحمُمت.5
ًوالِداء الري ًيؼأ في الِالكاث الاحخماُُت الحمُمت الري ًمُل إلى كمِها بدال م
 ألن ولما ًؤهد، ال بد ان ٌِبر ألاُماٌ الِدائُت،ً لرل.َالخِبحر ُنها َى أخد ُىامل الـسا
 ُُاض و دًفُد َى،الـساَ بحن الـدًلحن. الِداء طُدظبب الـساَ في ًىم مً ألاًام ُىُفا
الـساَ اخخالف السأي بحن ُُاض و دًفُد ًُ همى خُاة أهثر زاخت بحن أهمان الحُاة الحسة
 فالـساَ ال ًخلمً ُىـسا مً ُىاؿس الِداء أو.وجلً الري ًلتزم باللىاُد ألاخالكُت الدًيُت
: وهما َى الحاٌ في الاكخباض الخالي.الِدوان
"Sudahlah Dev. Ngomong yang lain saja, nggak usah ngomong perempuan
melulu!" Tegas Ayyas seraya mengusir perasaan yang tidak-tidak dalam
benaknya."Lha mulai.Gaya memerintah dan mendikte khas Arab mulai keluar!"
Sindir Devid.
"Gila kau Dev! Itu zina! Haram!""He he he!Baguslah kau masih kukuh
memegang keyakinanmu.Aku ingin tahu seberapa kukuh imanmu di sini.
Kalau aku, sorry saja, aku sudah tidak mau dibelenggu aturan agama apa pun.
He he he."Ejek Devid sambil terus terkekeh-kekeh."Ya, kau akan dibelenggu
oleh nafsumu sendiri!Dalam sejarahnya, orang yang dibelenggu nafsunya tidak
ada yang bahagia!""Ah jangan mengkhotbah, Yas!""Kalau aku yang ngomong
dianggap mengkhotbah, kalau kau yang ngomong tidak mengkhotbah. Ah, ini
namanya diskriminasi dan intimidasi. Aku merdeka dong menyampaikan
pendapatku."
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"Okay, okay, Pak Ustadz Muhammad Ayyas," sahut Devid setengah mengejek
setengah bergurau. Ayyas diam saja tidak menanggapinya.

)26 .ؾ،"أزق الحب،ً(خبِب السخم

 الٌسوف التي جؤزس ُلى الـساُاث في املجمىُت الداخلُت و املجمىُت الخازحُت.6
وطِظحر الـساَ الري ًددر مّ املجمىُت الخازحُت إلى شٍادة حِصٍص خدود َىٍت
 مثل الـساَ بحن ُُاض الري َى مىاهً مً اهدوهِظُا،مجمىُت واُلاء داخل املجمىُت
الري جدذ زُاًت الظفازة الحماًت مّ الؼسهت السوطُت ومدوت جلفصٍىهُت زوطُت أن ًيص ئ
 وكد وكّ الـساَ بحن مجمىُت.ٌوٍخبر أن ُُاض بمثابت جفجحر املؼدبه به فىدق متروبى
 وٌٍهس َرا الـساَ وًُفخه مّ جىزُم الِالكت بحن ُُاض والظفازة،الخلفصٍىن والظفازة
 ًصٍد وًُفت مً حِصٍص خدود َىٍت.والاُتراف بهىٍت ُُاض غحر مرهب في كلُت اللىبلت
:مجمىُت َى مىضح في الاكخباض الخالي
Dan baru kali ini Ayyas merasa bangga menjadi warga Negara Indonesia,
lantaran negaranya secara penuh siap membelanya hingga titik darah
penghabisan, di forum pengadilan-massa internasional. Baru kali ini ia merasa
Indonesia memiliki keberanian luar biasa layaknya negara-negara adikuasa
sepertiAmerika Serikat, Jerman, Inggris, dan Perancis. "Jika sampai dua jam ke
depan pihak stasiun yang menuduhmu itu tidak meralat keterangannya, maka
kita akan mengadakan konferensi pers untuk mensomasi dan seterusnya
menggugat stasiun televisi itu secara hukum. KBRI berani menjamin kita yang
menang. Apalagi stasiun yang menyiarkan dirimu talk show dengan live itu
bersaing dengan stasiun yang menuduhmu sebagai pelaku pemboman. Jadi
stasiun yang mengundangmu acara live akan membela dirimu mati-matian,"
tambah Pak Duta Besar meyakinkan. .)46 .ؾ،"أزق الحب،ً(خبِب السخم

مً الاكخباض ًمىً أن ًبُحن أن ًصٍد أكىي خدود َىٍت مجمىُت في َرا الـساَ َى
 هما أن الحدود اللىٍت لهىٍت.مجمىُت مً الظفازة في أُحن املجخمّ السوس ي و أٌؼا في الِالم
املجمىُت طخِصش أًلا خدود َىٍت الاُلاء في املجمىُت التي في َرٍ السواًت هي ُُاض
.همىاهً إهدوهِس ي الري جدًً بدًً إلاطالم أي لِع املظلم إلاهدووس ي املخوسف
الخالصة

ًبِدما الخٍ الباخث املىاكؼت ًُ جمثُل الـساَ في السواًت "أزق الحب" لحبِب السخم
: فخلف الباخث خالؿت والخالي،الؼحراشي مً خالٌ هٌسٍت لىَع وىشز
الـساَ الىاكعي خدر ُلى الشخـُت السئِظُت ٌِني "ُُاض" بظبب خالت إكامخه التي ال جخفم
"مّ مبدأ الدًً التي اجبِه والـساَ الري خدر بحن الشخـُت السئِظُت مّ شخـُت "أهاطخاشٍا

Faculty of Letters, Universitas Negeri Malang
October 2017

11

Proceedings

 والـساَ غحر الىاكعي َى الـساَ بحن ُُاض و،الرًً ًلىمىن بأُماٌ غحر مؼسوُت ُلى ُُاض
.لُىىز بظبب مخخلفت في الدًً واملِخلد
وًُفت إًجابُت مً الـساَ فهي الـساَ الري خدر في ُُاض هفظه ُىدما جىاحه مّ املسأة
ٌالسوطُت في الؼلت وخازج الؼلت الري ًجلب َرا الـساَ إلى وًُفتها إلاًجابُت التي هي جدى
إلى شخف ٌِخلد أن وحىد هللا الري جدىٌ في وكذ الخم جدزٍجُا- ؿدًم واخد مً ػلخه- ًلُىا
.إلاطالم
 والـساُاث بحن ُُاض و لُىىز الري ٌِمل الىًُفت الظلبُت ألن،َالللاًا الىًُفُت للـسا
.مىكىَ الـساَ َى أًلا طلبُت
 والـساَ بحن ُُاض والخلفصٍىن بظبب الادُاء ُلى أنها إزَابُت زم طفازة،ؿمام إلاهلاذ
.َحمهىزٍت إهدوهِظُا بمثابت ؿمام ألامان الري َى وطُى لحل الـساَ أو الىطاهت الـسا
. الـساَ الخالفاث بحن ُُاض وألاؿدكاء،الِداء في الِالكاث الاحخماُُت الحمُمت
 في َرٍ الحالت،الٌسوف التي جؤزس ُلى الـساَ الجماعي في (مجمىُت) مّ مجمىُت خازج
الـساَ بحن ُُاض هِلى في طفازة حمهىزٍت إهدوهِظُا واملجمىُت الراخلُت مّ مدواث
جلفصٍىهُت فهرا الـساَ ًٌهس وًُفتها بؼيل ُالكت وزُلت بحن ُُاض و الظفازة والاُتراف َىٍت
.أًاض لِظذ مرهبت في خالت اللىابل في َرٍ الادُاء
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