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 الباب األّول

 المقدمة

 : خلفية البحث  الفصل األّول

اغبياة اإلنسانية الحيّل من األداب، ألف اإلنساف ىو ـبًتع و متنعم معا 

و سيٍت   (Jakob Sumardjo)من ذالك الصناعة األدبية. قاؿ جاقوب سومورجو

ب ىو: "عبارة الناس من اػبربة و الفكرة و الشعور و ااألد (Saini K.M) ؾ.ـ

اػبطة و اغبماسة و اليقُت ُب صورة اغبقيق الذي ينهض إفتنانا بألة الّلغة" 

 Renne)( . واما عند ريٍت وليك :: ??@8: )جاقوب سومورجو و سيٍت ؾ.ـ

Wellek)  وأوستُت (Austyn Warren) ب ىو: "اؼبعموؿ اإلبكاري من ااألد

(. األداب ىو ما اخًتعة >: @?@8الصناعة الفنية" )ريٍت وليك وأوستُت: 

 الناس الذي حيتوى على قيم صبالية. 

قاؿ .غة اإلندونسية.َب اللّ  "sastra"َب الّلغة العربية مًتصبة بكلمة األداب 

ايب ُب كتابو: "اؼبعٌت العاـ الذي بتناوؿ اؼبعارؼ اإلنسانية، واآلثار د الساضب
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الشخص ظرفا  ثقافة، وجيعلالعلمية، وانواع الفنونية اعبميلة والرياضية فبا يوسع ال

 (.   ?: ;@@8وأناقة" )اضبد الشايب: 

ىو  األدب اإلنشائيووصفى. أما  قسمُت إنشائي علىب ينقسم ااألد 

عن الطبيعة تعبَتا مباشرا. وذلك عندما يصور العواطف  كاف الكالـ معربا

ُب  اإلنسانية من فرح وحزف وحب وبعض وضباسة وإعجاب وإزدراء فتثَت أمثاؽبا

. إىل شعر ونثر ٍب يعودوف فيقسموف األدب اإلنشائي نفوس القراء والسامعُت.

 .(:;-;;: ;=@8ايب، )أضبد الس

بوزف وال قافية" ) اإلسكندرى  قاؿ اإلسكندرى النثر ىو :"ماليس مرتبطا

ثة اقساـ وىي الرواية القصَتة، (. والنثر ينقسم اىل ثال@8: @8@8ومصطفى: 

لقصة ىي الرواية بصيغة النثر الواسع. اؼبعٌت العاـ لالقصة القصَتة، و القصة. و و 

(. واما قاؿ بورىاف نور @9: =?@8)جوقوب سومرجو و سيٌت كا.ـ.: 

ؼ باػبياؿ وىو قصة اػبياؿ )بورىاف نور غيانطورو: القصة مراد غيانطورو

9282 :@ .) 
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"  الذي  بنات الرياضقصة لرجاءعبد اهلل الصانع وموضوعو " ومنها 

 ة اؽبياج. وىو الّشّدة الذي حيرب ذالك اربع اإلمرأة. أدييل اربع اإلمر حيكى إ

 ومثل من شّدتو وىو :  

 "عتو بقّوةفص لها اؼبفاجئة لو وؽبا حينها افكانت ردة فع"

د بدال صفع مع شار  كاف  ،غبصوؿ على اغبق والعيشاقمرة  وحينما رباوؿ

. ُب ىذه اغبالة شهدت قمرة الشّدة الطبيعية ألف باكية وحده هاالثابت وترك

 (.;8: >922)رجاء عبد اهلل الصانع:  قمرة تشعر باألمل وعاجز.

ليس تلبسُت مالبس عادية ىو من قوؿ راشد اىل قمرة : " منها األخرو   

مثل باقي اغبرًن" كإنك تتعمدين ربر جنيب قداـ أصدقائي هبذه اؼبالبس 

 (.@9-?9: >922)رجاء عبد اهلل الصانع: اؼببهدلة" 

َب القصة.  كما كتبالعريب   الوطنُب  واقعّياّدث تلك الظواىر رب 

ت الرياض . ولكن ىذه قصة بناالبالدألف تلوث  انتشارىا اغبكومة من ولذالك

 منتشر ُب أسواؽ اؼبمنوعة. 
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عصره، ُب  ةإجتماعيالرياض تصّور األحداث الذي تأثر حبياة  قصة بنات

 األداب حبجة جامعي وىو:  ايولوجيفأخذت الكاتبة ىذا البحث بدراسة سوس

 ة. يقيقا قصة حإحيائه كانتاألّوؿ، قصة بنات الرياض قصة

 بالدىا ألّف ىياج حكيتها.فبنوعة ُب رياض قصة الثاين، قصة بنات ال

الثالث، قصة بنات الرياض أنشأىا الغامضة ولكن األف مشهور بسم 

 رجاء عبد اهلل الصانع.

 الكاملة تقّدـ حياة اإلمرأة ىلاألو القصة  ىي الرابع، قصة بنات الرياض

 األف.  العربُب 

فبذالك البياف، فحجتها الكاتبة إخًتت قصد الدراسة وىو: القصة 

 ة حىت تستطيع تلوث صوت بالده. ية الذي حيرهبا مرأة عريب حبقيقربكي شدّ 

الشّدة في قصة بنات فلذالك، رّكزت الكاتبة ىذا البحث دبوضوع : 

 الرياض لرجاء عبد اهلل الصانع )دراسة سوسيولوجيا األداب(
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 : تحقيق البحث وتحديده الفصل الثاني

 د البحث كما يلي: فيما يتعلق من خلفية البحث، فأخذت الكاتبة ربدي 

 الشّدة ُب قصة بنات الرياض لرجاء عبد اهلل الصانع؟  كيف شكل .8

 الشّدة ُب قصة بنات الرياض لرجاء عبد اهلل الصانع؟  كيف إجابة .9

 : أغرض البحث وفوائده الفصل الثالث

 : األغرض من ىذا البحث كما يلي 

 الشّدة ُب قصة بنات الرياض لرجاء عبد اهلل الصانع.  ؼبعرفة شكل .8

 الشّدة ُب قصة بنات الرياض لرجاء عبد اهلل الصانع.  فة إجابةؼبعر  .9

  : الفوائدمن ىذا البحث ىو 

 الفوائد النظرية

من ىذا البحث أرجو يزيد فكرتنا اػباصة لطالب كلية الّلغة العربية  .8

 واداهبا. 
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األدبية اػباصة لألدبة اؼبثّقف ألهنم ليس  وجود اإلحساس ينتقد الصناعة .9

 إال تنعم األداب ولكنهم منتقد األداب ايضا.

 الفوائدالعملية

 يكوف إحدى اؼبراجع لكاتب األداب األخر اػباصة الكاتب يعمل حبثو

 األداب.  ايولوجيبدراسة سوس

 السابقة  ةسا: الدر  الفصل الرابع

امعة اعباؼبالحظة ُب مكتبة كلية االداب وعلـو اإلنسانية ُب  بعد

اإلسالمية اغبكومية سوناف غونونغ جاٌب باندونغ، فوجدت البحوث بدراسة 

 سوسيولوجيا األداب، كما يلي : 

نور عزيزة ساؼبة سريوالف، الطالبة الّلغة العربية وأداهبا ُب اعبامعة  

، تعمل البحث 9289ٌب باندونغ اإلسالمية اغبكومية سوناف غونونغ جا

بدراسة سوسيولوجيا األداب وموضوعو : " النقد اإلجتماعي ُب قصة عصفور 
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عوامل  من الشرؽ لتوفيق اغبكيم". حبثها أركز إيل نقد اإلجتماعي بتعبَت

 األداب ال تبحث.  ايولوجيإجتماعية، واما من نظرية سوس

امعة اإلسالمية اغبكومية غة العربية وأداهبا ُب اعبراوي ، الطالب اللّ  

، يعمل البحث بدراسة سوسيولوجيا 9282سوناف غونونغ جاٌب باندونغ 

األدب وموضوعو : "نقد اإلجتمع ُب قصة اؼبرأة عند نقطة الصفر لنواؿ 

حبث عناصر النقد وعناصر اإلجتماع و عناصر  اإلطار النظريالسدوي ". ُب 

داب مباشرة، فلذالك ُب ربليلو األدب، ليس يبحث عن عناصر سوسيولوجيا األ

 يعرّب عن عناصر اإلجتماع. 

كما يتعلق هبا، ؼبا الكاتب يعمل حبثو بقصة بنات الرياض لرجاء 

 الصانع، فأخذت الكاتبة لبحث قصتو  بدراسة سوسيولوجيا األداب. 

  ىالفصل الخامس: اإلطار الفكر 

لوجيا األداب قالت ايكا ريٍت ُب كتاهبا سوسيولوجيا األداب : " سوسيو  

ىو علم بُت سوسيولوجيا األداب. سوسيولوجي لغة من لفظ سوسيو او 
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معنو العلم.  (logos)معنو اجملتمع و لفظ لوجي او لوغوس  (society)سوجييت 

ايكا ريٍت: )العلم عن حياة اجملتمع"سوسيولوجي ىو علم عن اجملتمع او  فلذالك

(. وقاؿ الفلسفة اليونانية اف: "َب الواقع كلما تقدـ العلم راينا اف 8-9: :922

 (.   >: @@@8دراسة اإلنساف ىي خالصة لدراسة الكوف" )روبَت إسكاربيت: 

األداب  ايولوجيسوس )8@?2: 5(Solo Sumarjan) (ولو ظبرجاف س قاؿ 

 Swingwood))يَته". ٍب سونغ وود ىو: "العلم عّلمو عناصر اإلجتمع وكيفيتو وتغ

( عرؼ سوسيولوجي ىو دراسة علمية وموضوعية عن ;@@8: 8)ُب فاروؽ :

: :922الناس َب اجملتمع، دراسة عن اؼبؤسسة وكيفية اإلجتمع" ) ايكا ريٍت : 

9 .) 

عمل سوسيولوجي ربليل العلمية اؼبوضوعية، واما فهم األداب اإلجتمع 

: "األداب يظاىر Wellek dan Warren))من الشعور والفؤاد. وعند وليك وورين 

ويعرب اغبياة. ويقوؿ ايضا اف الصناعة األدية كتبو اؼبنشئ وىو ـبلوؽ الذي حيرب 

ع وىو ايضا يضع ُب اغبسي ُب حياة حقيقة  ؾبتمعو. واألداب وجده اجملتم

 (.89: :922نسيج النظاـ وقيمة ؾبتمعو" ) ايكا ريٍت :
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مطالعة سوسيولوجيا األداب  Wellek dan Warren))قاؿ وليك وورين  

 ينقسم اىل ثالث أقساـ وىي: 

سوسيولوجي اؼبأّلف: وىو تعبَت عن اإلجتماع و إيديولوجية السياسية وغَتىا  .8

 الذي يتعلق دبأّلف. 

الصناعة األدبية: وىو تعبَت عن الصناعة األدبية: وىو الذي سوسيولوجي  .9

 بة فيها و موضوعو و أمانتو.و اؼبكت

 سوسيولوجي القارأ: وىو تعبَت عن القارأ و أثره ُب اجملتمع.  .:

 ورسم بيانو كما يلي : 

 

 

 

 

 

 

 سوسيولوجي و األداب
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كما يتعلق هبا ثالث مطالعة، ولكن الكاتبة تبحث ُب واحد مطالعة 

 وىو ُب سوسيولوجي الصناعة. 

 الفصل السادس: منهج البحث وحطواتو 

 منهج البحث  .8

منهج البحث ىو الوصفية التحليلية. الوصف و التحليلية لغة ىي العقدة. 

فك  = lyen = فوؽ ، وanaliyen (anaاما كذالك التحليل من لغة يوناين ىو 

وحل ( وزدت معناه ليس العقدة ولكنو يفهم ويبُت الكفاية. ىذا اؼبنهج 

 (.9>: 9289يعمل بطريق حيلل اغبقيقة ٍب ربليلو )يوماف كتا راطنا : 

الصناعة سوسيولوجي  سوسيولوجي اؼبأّلف
 األدبية

 سوسيولوجي القارأ

 الشدة َب قصة بنات الرياض

 لرجاء عبد اهلل الصانع
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إستعمل الوصف والتحليلية ألف ىذا البحث يعرب عن الشّدة ُب نص قصة 

 بنات الرياض .  

 موضوع البحث  .9

 مصدر البيانات  . أ

 مصدر البيانات ُب ىذا البحث ىي:

 مصدر البيانات األولية : .8

 . >922قصة بنات الرياض لرجاء عبد اهلل الصانع ُب عاـ 

 مصدر البيانت الثانية: .9

ىو ترصبة قصة بنات الرياض لرجاء عبد اهلل الصانع اىل قصة مرأة من 

،  ?، القالب PT Ufuk Publishing Houseالرياض لشاىد ودي نوغرحو، 

 .<922عاـ 

 اإلنًتنت .:

 جنس البيانات  . ب
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فيها ذا البحث ىو النص ُب قصة بنات الرياض الذي ؽبجنس البيانت 

 شّدتو. الشّدة ويعرب عن إجابة

 ع البيانات طريقة صب  . ج

 طريقة صبع البيانات ُب ىذا البحث كما يلي : 

 يقرأ نص قصة بنات الرياض لرجاء عبد اهلل الصانع.  .8

شّدتو ُب ة( الذي فيها الشّدة وإجابة تعيُت النص )لفظ وكليمة وفقر  .9

 قصة بنات الرياض لرجاء عبد اهلل الصانع. 

شّدتو ُب  وإجابةة( الذي فيها الشّدة توضيح النص )لفظ وكليمة وفقر  .:

 قصة بنات الرياض لرجاء عبد اهلل الصانع.

شّدتو ُب  ة( الذي فيها الشّدة وإجابةتعبَت النص )لفظ وكليمة وفقر  .;

 قصة بنات الرياض لرجاء عبد اهلل الصانع.

 

 

 ربليل البيانت  . ح
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األداب ليعرب حياة اإلجتماع ايولوجيالبيانت اؼبوجودة ربلل بدراسة سوس

 ُب قصتو. 

 النتيجة كتابة  . خ

 ايولوجيسة سوسدبنهج الوصف والتحليلية بدرا ةحثاعمل الببعد اف ت

 عرب اؼبلخص ليجيب اؼبشكالت الذي جيد ُب ربديد البحث. تاألداب، ف

 : تنظيم البحث الفصل السابع

ىذا البحث اىل قسمت الكاتبة يد اغباصل اؼبرجو، فاف ذب ُب ؿباولة

 طبسة اقساـ، وىي: 

اؼبقّدمة فيها: خلفية البحث، و ربقيق البحث الباب األّوؿ، ىو 

، ومنهج ىالسابقة، واإلطار الفكر  ةساوربديده، و أغرض البحث وفوائده، والدر 

 البحث وحطواتو، و تنظيم البحث. 

، يولوجيوسوسوىو: األداب،  اإلطار النظرىالباب الثاين، ىو  

 الشّدة.  ا األداب، والشّدة، وإجابةيولوجيوسوس
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 قصة بنات الرياض. عن  عاّمة ثالث، ىو سَتة اؼبأّلف، و حملة الباب ال

، وشكل حياة العرب، وحياة الرياضالباب الرابع، ىو البحث والتحليل:  

 شّدتو. شّدة وإجابة 

 كية.اػبتاـ :اؼبالخص واإلقًتاح والتز  الباب اػبامس، ىو 

 

 

 

 

 

   

 باب الثانيال

 نظرىاإلطار ال
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 ل : األدابالفصل األوّ 

األداب ىو: "عمل اإلبكاري،  Wellek dan Warren)) وليك وورينقاؿ 

(. وأما ُب كتاب شكراف كامل :: @?@8)رين ولّيك وأوسطُت:  صناعة فنّػّية"

، معٌت األداب ليس األداب ولكن اجملمى" يعرّب األداب ُب الّلغة العربّية ىو:

ة وعلـو يو الثقاف الطريقة و فلولوجي و اإلنسانية معٌت األداب ىو األخالؽ و

غة اإلندونيسيا، كلمة األداب ىو اؼبخاصة ليس من األداب األنسانية. وُب اللّ 

(sastra)  ّاىة" )شكراف كامل : غة و الثقافة و التقّدمة والنبىو األخالؽ و الل

ىو من لغة سانسكَتتا  (sastra) األداب ةغة اإلندونيسيُب اللّ و : (.  @922

Sansakerta))  ىو من كلمة "ساس(sas) وىو يعّلم و يوّجو ويدّؿ، وكلمة "تًت "

(tra)غة يستعمل ُب  ه اعبميلة  واللّ اغة معنوسيلة. األداب ُب ىذه اللّ  " وىو الة او

ب ىو اىل األداب و علماء" )شكراف كامل: يكتاب كالسيكي و كلمة األدِ 

922@ :>-?    .) 

ووصفى. والوصفى إىل نقد أدىب،  على قسمُت إنشائيب ينقسم ااألد

ب، معتمدين ُب ىذا التقسيم أيضا على ىذه العناصر األدبية ومقدار اوتاريخ أد
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تاريخ األداب . (:;-;;: ;=@8ما حيويو منها كل قسم. )أضبد السايب، 

صناعة األدابية )الوصل  ىو بعض من األداب الوصفى الذي يظاىر تطّور

تطّوره. نقد األداب ىو بعض من األداب الوصفى وتغيَته(، اعيانو، وعالمة من 

الذي يعرّب الفهم و اػبربة الباطنّية و التفسَتي و نتيجة الصناعة األدابية. واما 

نظرّية األداب ىي بعض من األداب الوصفى اليت تبُّت تعريف األساس من 

ب حىّت ياألداب، وعناصر الصناعة األدابية، وأجناس األداب، وفكرة األد

 (.=->:  @922بأداب وكيفية يدّرسو )شكراف كامل:  يسمى

. ىو كاف الكالـ معربا عن الطبيعة تعبَتا مباشرا ب اإلنشائيااألدأما 

. (:;-;;: ;=@8)أضبد السايب، وىو ينقسم اىل قسمُت وىو الشعر والنثر 

 الكالـ الفصيح اؼبوزوف اؼبقّفى اؼبعرّب غالبا عن صور اػبياؿ البديعالشعر ىو 

واما النثر ىو ماليس مرتبطا بوزف وال قافية" )  .(=8@9:8;سكندرى، )اإل

 (@8: @8@8اإلسكندرى ومصطفى: 

 كما يلي: كما يصّور ُب ىذا ـبّطط اف اقساـ من فن أداب العربية     

 
 تاريخ األداب
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 يولوجي سو س:  الفصل الثانى

 ايولوجيسو سألداب تعبَت اّف :" ُب كل كتاب تاريخ اايولوجيسو سكتاب 

ُب  (Auguste Comte)يوَجد وخيَلق اوغسيت توميت  ايولوجيسو سيقوؿ اّف علم 

الذي يتطّور  Comte))عشر. كما عرفنا بعاّمة ُب عصر توميت و وسط القرف تسعة 

ىو علم العامل الذي حياوؿ ويوجد الًتطيب اوحكم العاّمة الذي موصوؼ 

يصّب طريق العمل  (Comte)براطب علم العامل ُب تغيَته. جّرب توميت و بالثابت 

علم ك ايولوجيسو سُب علم العامل ليفهم اجملتمع. فلذالك يدعو ُب عصره اّف 

 (.=8->8: 9282طابيعة اجملتمع )فاروؽ: 

 ىو : ُب كتابو اّف سوسيولوجي Soerjono Soekanto))وكونط قاؿ سريونوس

 اإلنشائىاألداب 

 النثر

 الشعر

 نقد األداب األداب الوصفى

 فن أداب العربيّة نظارية األداب
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 ىو علم يتعّلم : سوسيولوجي Patirim Sorokin))وروكيم قاؿ فًـت س .8

الرابطة وتأثَت التبادؿ بُت بوادر اإلجتمع اؼبتنّوعة، اؼبثاؿ بُت بادرة   . أ

 اإلقتصاد و الدين، وبُت بادرة العائلة واألخالؽ، وغَتىا.(   

 الرابطة وتأثَت التبادؿ بُت بوادر اإلجتمع وغَت اإلجتمع.  . ب

 ( <8: 9?@8وكونط: عالمة عامة البوادر. )سريونو س . ج

العلم يتعّلم سوسيولوجي ىو: " Roucek dan Warren))قاؿ روتوؾ و وّرين  .9

 (?8: 9?@8وكونط: بُت الناس ُب فرقتهم." )سريونو س الرابطة

األداب  ايولوجيسو ساألداب: " ايولوجيسو سقالت ايكا ريٍت ُب كتاهبا  

وجييت سيو او سو سيولوجي لغة من لفظ سو سواألداب.  ايولوجيسو سعلم بُت 

(society) لوغوس  معنو اجملتمع ولفظ لوجي او(logos)  معنو العلم. فلذالك

  :2003العلم عن حياة اجملتمع")ايكا ريٍت: ىوعلم عن اجملتمع او  يولوجيسو س

1-2.) 

األداب  ايولوجيسو س )Solo Sumarjan< :8@?2) ()ولو ظبرجاف س قاؿ 

 SwingWood))ىو: "العلم عّلمو عناصر اإلجتمع وكيفيتو وتغيَته". ٍب سونغ وود 
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يولوجي ىو دراسة علمية و موضوعية عن سو س( عرؼ 8: ;@@8 )ُب فاروؽ :

: 9الناس َب اجملتمع، دراسة عن اؼبؤسسة وكيفية اإلجتمع" )ايكا ريٍت :

يوجب السأؿ من كيف ديَكن اجملتمع،  ايولوجيسو س(. سوى من ذالك :922

(. اذا 8: 9282وكيف طريق عملو، وؼباذا اجملتع يستطيع ثابت اغبية )فاروؽ: 

الناس  ايولوجيسو س خارج الناس وىو عامل، فيكوف ُب علـو العامل يعامل ما

 (.<8: 9282بالنفس )فاروؽ: 

 

 األداب ايولوجيسو سالفصل الثالث : 

األداب  يايولوجسو ساألداب : " ايولوجيسو سقالت ايكا ريٍت ُب كتاهبا  

 (.8: :922و علم األداب". )ايكاريٍت:  ايولوجيسو سعلم بُت 

او يسمى اؼبأّلف  أالكاتب والكتاب والقار يقاؿ ُب كّل واقع األداب فيو  

اإلجتماعى وحياوؿ يعطى  و الصناعة واعبمهور. قد يكوف اؼبأّلف حيّس بُعدَ 
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ولكنو اليوجد الطريقة الراسخ ويناسب بغرضو، وىم قَيٌد ُب خّطة  ،التمثيلي

 (.9-8: >922التقليد الذي يتعلق فيو الناس والصناعة )ريبيط ايسًتفيط: 

ربتوى على ثالثة مفاىم ىو األداب  ايولوجيسو س فّلك ورّ كما قاؿ وي 

)ايكاريٍت:  أالقار  ايولوجيسو سالصناعة و  ايولوجيسو سف و اؼبألّ ايولوجيسو س

922: :89.) 

 

 

 اؼبألف ايولوجيسو س .8

ف ىو مهنة  اؼبألف و َمنشأة األداب. وىو يتعلق بأساس اؼبألّ  ايولوجيسو س

ف واإليديولوجيتو خارج اإلجتماعى، وضع اؼبألّ إقتصادى إنتاج األداب، وخلفية 

 (.89: :922الصناعة األدابية )ايكاريٍت: 

 الصناعة ايولوجيسو س .9
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ىو ؿبتويات الصناعة األدابية وأغرضو ومضموف فيو وكل حاؿ يتعلق 

 (.>8: :922دبشكالت اإلجتماعى )ايكاريٍت: 

 أالقار  ايولوجيسو س .:

 تعُتاألدابية. كيف األداب  صناعةواثر ال أىو يبحث عن مشكالت القار 

 (.?8-<8: :922خبلفية اإلجتماعى وتغيَته وتطّوره )ايكاريٍت:  تعلقو 

 

 

 :كما يلي  ليظاىر تلك البيانات فييبُت ُب ىذه اؼبخّططة

 

           

           

           

           

 خلفية اإلجتماعى

 سوسيولوجيا اؼبألف

سوسيولوجيا 
 الصناعة

 األدابسوسيولوجيا 

 تكامل اإلجتماعى

 إيديولوجية

 منهج اإلقتصادى

 األغراض

 احملتويات


