
 

 

 الباب األول 
 مقدمة

 لفية البحثخ .أ
علم االجتماع األديب هو فهم األدب من خالل النظر يف جوانب اجملتمع 

(. علم االجتماع األديب كنوع من النهج يف األدب له منوذج ٢: ٣١٠٢)راتنا ، 

وآثارها اليت حددهتا النظرية األدبية على أساس مبدأ مع افرتاضات معرفية خمتلفة 

االستقالل األديب. علم االجتماع هو العلم يبحث عن مجيع جوانب احلياة 

االجتماعية البشرية ، واليت تشمل املشاكل االقتصادية ، والسياسة الدينية ، 

 والثقافة ، والتعليم ، واأليديولوجية ، وغريها. من خالل دراسة العمليات

االجتماعية يف حياة الناس على النحو الوارد السابق، سوف حتصل على صورة 

لكيفية ارتباط البشر باإلنسان والبشر وبيئتهم ، وكيفية عملية احلضارة. كما هو 

احلال مع علم االجتماع ، األدب يتعامل أيضا مع البشر. األدب هو مؤسسة 

 من الثقافات اإلنسانية. اجتماعية لديها لغة ، يف حني أن اللغة هي واحدة

هو العالقة بني املؤلف واألعمال األدبية  األعمال األدبيةإن جوهر 

باعتبارها نتائج مبتكرة تصف الصور االجتماعية اليت حتدث يف احلياة 

االجتماعية للمجتمع. كنتيجة اإلبداع للمؤلف ، ال ميكن أن يفرق األدب عن 



 

 

(. ال ميكن ٠٣٣:٣١٠١واران،  و والك,اجملتمع ألن املؤلف جزءا من اجملتمع )

فصل املؤلف عن البيئة االجتماعية من حوله ، ألنه بعد كل شيء هو خملوق 

اجتماعي يتفاعل مع اجملتمع احمليط به. هذا هو التفاعل االجتماعي الذي يؤثر 

على املؤلف يف بناء عمله. يولد معظم األعمالية األدبية تكيف من احلياة الناس 

ن القول أن أعمال األداب هو تاريخ رحلة احلياة اإلنسانية ، حيت ميك

 األساسية.

احلياة اإلجتماعية هي صورة للعمل األديب الذي يكشف عن املشكالت 

االجتماعية يف اجملتمع. ميكن أن حتدث املشكالت االجتماعية اليت تنشأ يف 

مامات. هذه اجملتمع بسبب االختالفات يف التفكري والثقافة واملعتقدات واالهت

 هي األشياء اليت تثري الصراع يف جمموعة أو فرد.

هو ترمجة من  األعمال األدبية( أن ٠١: ٠٩٩١كما قال  سرجونو  )

رحلة احلياة البشر عندما يتفاعل مع األحداث اليت حتدث يف حياهتم. كما قال 

هو صورة للواقع تتشكل من خالل اللغة. ميكن أن تظهر  األعمال األدبيةأن 

ألعمال األدبية األعراض اليت وصفها املؤلف من خالل اللغة حول كل ما ا

يتعلق باملشكالت االجتماعية واملشكالت الثقافية. لذلك ، ميكن القول أن 



 

 

هو نتاج للحياة حيتوي على قيم اجتماعية من ظاهرة حياة  األعمال األدبية

 اإلنسان.

حيث علم االجتماع. بناء على ذلك ، ميكن رؤية األعمال األدبية من 

ميكن رؤية األعمال األدبية من حيث علم االجتماع من خالل النظر يف 

اجملتمع  البنيةاجلوانب االجتماعية. اجلوانب االجتماعية هتم البشر مع بيئتهم ، و 

واملؤسسات والعمليات االجتماعية. يف الواقع أن األدب و علم االجتماع له 

وكو دامونو ، يكشف عن االفرق بينهما، نفس املوضوع. وفقا لساباردي دي

بينما تسلل األدب ، واخرتق سطح احلياة االجتماعية وأظهر طريقة العيش مع 

 مشاعرهم.

 اهلاىنقصة خليل جربان القصرية وردة  املؤلفيف هذه الدراسة ، استخدم 

القصرية هي واحدة من أربع قصص قصرية يف أعمال   اهلاىن. قّصة وردة 

. ٠٩١١خليل جربان بعنوان  األرواح املتمردة املكتوبة يف عام املقتطفات   

تقدم  األرواح املتمردة جتربة قصة ذات معىن كبري للحب واحلياة. مع إعجاب 

خليل جربان بإثارة ترتيب الكلمات ليكون التسليم املثايل لطبيعة احلب والدين 

من القصص القصرية ، عبارة عن جمموعة خمتصرة  املتمردة األرواحوالقوة. مبا أن 



 

 

. ملاذا يأخذ الكاتب فقط واحدة  اهلاىنتوجد فيها قصص خمتلفة من بينها وردة 

من أربع قصص قصرية موجودة ألنه بعد أن قرأ املؤلف االملقتطفات   بأكملها 

، فإن حمتويات مجيع القصص القصرية تدور حول مترد بشري يريد التحرر من 

اليت متثل جلميع  اهلاىنك أخذ الباحث قصة وردة العقبات اليت يواجهوهنا ، لذل

 العنوان املوجودة يف مقتطفات 'قصة األرواح املتمردة'.

امرأة متمردة هلا عالقة غرامية مع عشيقها ، تاركة زوجها رشيد  اهلاىنوردة 

بيك نعمان الذي حيب بقلب كبري مع كل احلب ، وليس فقط الثروة ، وردة 

سنة منه على استعداد لرتك كل أشكال ٣٣أكرب من املتزوجة من رجل  اهلاىن

الراحة و وفرة املودة من رشيد الذي كان غنيا وذهب مع شاب فقري كان حيبه ،  

. أهان الكثري من  اهلاىنكان شيًئا يصعب حتديده ، جيدا وسيئا كما فعل وردة 

ا. الناس الغش ، النساء غري األخالقية ، اخلونة ، النساء احلاكات ، وهلم جر 

لكن املرأة مل تكن هتتم بكل ذلك ، فقد غادرت مع حبيبها املسكني ، دون 

 االهتمام جبميع التجديف.

أوضح خليل جربان كيف عاشت املرأة معذبة للغاية مع زوجها الذي كان 

'إنه يستحق أن يكون والدي'. بدال من  اهلاىنعمره أكرب منه بكثري. قالت وردة 



 

 

قلي معه ، من األفضل أن أترك قصره وأذهب التعرض للتعذيب اجلسدي والع

إىل كوخيت احلبيبة. ال ميكنين االستمرار يف تناول التواريخ ، ال ميكنين التوقف 

عن النوم على سرير حريري ، لكن ال ميكنين الوقوف فوق كل هذا النفاق 

والتوفيق. قليب غري قادر ، روحي تعاين ، يصرخ قليب كل ليلة ، ويتوق إىل 

بيبيت. بدال من العيش يف كل النفاق مثل ذلك الذي حيدث يف كثري تفويت ح

من األحيان ألولئك الذين ميلكون كل القصور ، متمرديه روحه. لقد أراد فقط 

أن يكون خالًيا من قفصه الذهيب ، وهو لقب اخلائن والزاين الذي تلقاه ، ومل 

معه مل أعد أشعر جيعل الرا قلبه. من األفضل أن أبقى يف كوخيت احلبيبة ، و 

باملرض ، واليوم وروحه يعّمين أن أعطي نفسي وجسدي. فيما يلي مثال 

 القصرية:  اهلاىنلتحليل قصص وردة 

وكالثكلي الفاقدة وحيدها كنت أندب قليب الذي ولد باملعرفة واعتل 

 (٣١بالشريعة و كان يوم جوعا وعطشا )

اع بني اجملموعات االقتباس السابق يوضح الصراع االجتماعي يف شكل صر 

بالسخط والعذاب من  اهلاىنبسبب االختالفات الثقافية. حيث شعرت وردة 

الوضع احلايل ملدة عامني عاشت مع زوجها وكانت يف بيئة كانت فيها ثقافة 



 

 

 اهلاىنخمتلفة عن رغباته. وهناك عامل اختالفات يف الرغبات اليت تعيشها وردة 

اليت تريد السعادة من األصفاد مثل األطفال الذين ميوتون يف صمت ، مثل 

 السجن الذي جيعلهم يتضورون جوعا وعطشا.

عندما استيقظت وشعرت هبذه األشباء عرفت بان سعادة املرأة ليست 

 ( ٣٢مبجد الرجل وسؤدده، والبكرمه و حلمه.)

االقتباس السابق يوضح الصراع االجتماعي يف شكل الصراع  بني األفراد ، 

وتدرك أن سعادة الزوجة ال تكمن يف جمد الزوج. ملاذا ميكن  اهلاىنتشعر وردة 

القول أن هذا الشكل من الصراع بني األفراد هو أنه يف االقتباس هناك تعارض 

ىل االختالفات يف موقف وزوجها ، حيث أن األسباب ترجع إ اهلاىنبني وردة 

اليت تدرك أن العالقة ال ميكن قياسها باملادية ولكن على احلب الذي  اهلاىنوردة 

 جيمع بني روحها و روح الرجل هو حتب.

 تحديد البحث .ب
 بناء على اخللفية السابق ، فإن حتديد البحث يف هذا البحث هي:

 جلربان؟خلليل ا اهلاىنالصراع اإلجتماعي يف قصة وردة  أنواعما  .٠

خلليل  اهلاىنما عوامل تسبب عنه الصراع اإلجتماعي يف قصة وردة  .٣



 

 

 ؟ اجلربان

 اهلاين ؟ يف القصة وردةؤلف أخربها امل مغزىما  .٢

 أغراض البحث .ج
 بناء على حتديد البحث السابق  ، فإن أغراض البحث هي كما يلي:

القصرية   اهلاىنملعرفة أشكال الصراع االجتماعي يف قصص وردة  .٠

 للكاتب خليل جربان.

القصص القصرية   اهلاىنملعرفة أسباب الصراع االجتماعي يف وردة  .٣

 للكاتب خليل جربان.

 ليل جربان.خلوردة اهلاين ة القص يف ؤلفأخربها امل املغزىشرح  .٢

 فوائد البحث .د
بعد إجراء البحوث ، من املتوقع أن تكون نتائج هذه الدراسة مفيدة من 

 النظرية والعملية.الناحية 

 الفوائد النظرية .٠

 من املتوقع أن تسهم نتائج هذه الدراسة يف تطوير العلوم األدبية. .أ



 

 

ميكن أن تكون نتائج هذه الدراسة مفيدة إلثراء استخدام النظريات  .ب

 األدبية يف التحليل الفين لألعمال األدبية.

 الفوائد العملية .٣

لتكون قادرة على للمؤلفني ، ميكن هلذا البحث تقدمي مدخالت  .أ

 خلق أعمال أدبية أفضل.

بالنسبة للقراء ، ميكن هلذا البحث أن يزيد من اهتمام القراءة بتقدير  .ب

 األدب.

بالنسبة للباحثني ، ميكن هلذا البحث إثراء األفكار األدبية واإلضافة إىل 

 مرجع البحوث األدبية العربية حبيث يكون مفيدا لتطوير األدب العريب.

 يةنظر أساس ال .ه
املقتطفات، مشتقة حرفيا من اللغة اليونانية اليت تعين ترتيب األزهار أو 

جمموعة من الزهور، هي عبارة عن جمموعة من األعمال األدبية. يف البداية، 

تضمن هذا التعريف هي جمموعة من القصائد )و كذالك الشعر و القوايف( 

قتطفات هي جمموعة املطبوعة يف جملد. ومع ذلك ، ميكن أن تعين أيضا أن امل

من األعمال األدبية األخرى مثل القصص القصرية والروايات القصرية والنثر 



 

 

وغريها. باملعىن احلديث ، يتم تصنيف جمموعة من األعمال املوسيقية للفنان 

 وجمموعة من القصص اليت تبث على الراديو والتلفزيون على أهنا املقتطفات  .

من كلمتني تعين الكالم وهو قصة كيف تأيت القصص أو القصة القصرية 

كلمة' واليت تعطي انطباًعا ٠١١١والقصص القصرية تعين قصرية 'ما ال يزيد عن 

بأهنا مسيطرة والرتكيز فقط على شخصية واحدة يف القصة ، وال قصص قصرية 

 .(KBBI)صفحات ، ٠١١تصل إىل 

وفقا ألالن بو ، ميكن تفسري القصص القصرية على أهنا قراءات قصرية 

ميكن قراءهتا مبجرد اجللوس يف نصف إىل ساعتني. يتمتع مذهب بتأثري واحد ، 

والشخصية واملؤامرة واإلعدادات حمدودة وليست متنوعة وليست معقدة. 'ال 

،  يصف كاتب القصة القصرية خصوصيات وعموميات حياة الشخصية ككل

لكنه يعرض فقط األجزاء املهمة من حياة الشخصية لدعم القصة. كتابة القصة 

 بسبب املساحة احملدودة املتاحة.

 

األدب هو نتاج اجملتمع. إنه يف خضم اجملتمع ألنه يتم تشكيله من قبل 

أفراد اجملتمع بناًء على رغبات عاطفية أو عقالنية من اجملتمع. لذلك ، من 



 

 

راسة األدب على أساس ختصصات العلوم االجتماعية أيًضا الواضح أنه ميكن د

(. ميكن تفسري ٠٣ :٠٩٩٩،  ، يف هذه احلالة علم االجتماع )سومرجو

كعلم اجتماع بأنه ميكن رؤية خصائص جمتمع معني يف أعمال   األعمال األدبية

 األدبية.

األدب هو كل شيء مكتوب ومطبوع. هبذا املعىن ، ميكن فهم أن األدب 

قتصر على الكتابات اليت هلا قيمة مجالية عالية ، ولكن ميكن فهمها على ال ي

نطاق واسع. يف اشارة اىل البيان ، كل شيء مكتوب ، سواء كان كتابا طبيا أو 

 (٠٢: ٣١١٩علوم اجتماعية أو أي شيء مكتوب هو أدب )ويامتي ، 

 يف جوهره رد فعل على املوقف )حوريف األعمال األدبيةقد يكون 

(. املشكلة هي كيف يتم التعبري عن رد الفعل ، سواء كان جمرد ٠٩١:٠٩١٣،

رد فعل تلقائي أو حىت رد فعل مت التفكري فيه بعمق. من املفهوم بالتأكيد أن 

األعمال األدبية تولد وتتأثر يف ظروف معينة. لذلك ، ميكن أن يكون األدب  

وميكن استخدامه   كوثيقة لألحداث يف وقته ، مبثابة تعلم منفصل لقرائه ،

 كوسيلة للتأمل الذايت من أجل حتقيق التحسن.



 

 

بناء على الوصف السابق  ، ميكن مالحظة أن األعمال األدبية ال ميكن 

فصلها عن حياة الناس والبيئة. لذلك األعمال األدبية املتعلقة بعلم االجتماع. 

سسات يفحص علم االجتماع كيف ينمو اجملتمع ويتطور من خالل دراسة املؤ 

االجتماعية واملشاكل االقتصادية والدينية والسياسية وغريها )أتار  ، سامي: 

(. علم االجتماع األديب هو دراسة موضوعية وعلمية للبشر يف اجملتمع ١٣

 وحول االجتماعية و العمليات االجتماعية.

علم االجتماعية األدبية يأيت من الكلمات علم االجتماعية و األدبية. 

، واليت تعين معا، موحدة ،  sosيأيت علم االجتماع من الكلمة اليونانية 

اليت تعين الكلمات والكلمات واألمثال.  (logi)واألصدقاء ، واألصدقاء وكلمة 

ه والتدريس وإعطاء )السنسكريتية( وهو ما يعين التوجي (sas)األدب هو جذر 

وهي آدات و وسيلة. باإلشارة إىل  (tra)التعليمات والتعليمات. تعين اآلخرة 

 التعريف ، كالمها نفس الشيء ، ومها البشر و اجملتمع.

حياول علم االجتماع معرفة كيف ميكن للمجتمع ، وكيف حيدث ، وكيف 

االقتصادية يستمر. من خالل دراسة املؤسسات االجتماعية ومجيع القضايا 

اجتماعية ، احصل على فكرة عن طرق  البنيةوالدينية والسياسية وغريها ، وكلها 



 

 

تكيف البشر مع بيئتهم ، وعن آلية التنشئة االجتماعية ، وعملية احلضارة اليت 

(. ميكن دراسة ٠١: ٣١١٢تضع أفراد اجملتمع يف أماكنهم واحد )دامونو ، 

اع. على الرغم من أن بني األدب وعلم بربطه بعلم االجتم األعمال األدبية

االجتماع جماالن خمتلفان للعلم ولكنهما قادران على أن يصبحا جمالني جديدين 

للعلوم ، ومها علم اجتماع األدب. علم االجتماع األديب هو دراسة موضوعية 

 وعلمية للبشر يف اجملتمع وحول العمليات االجتماعية واالجتماعية.

دبية هي النظرة موضوعية و علمية عن البشر يف علم االجتماعية األ

اجملتمع وعن العمليات البشر و اجملتمع. يفحص علم االجتماع كيف ينمو 

اجملتمع ويتطور. من خالل دراسة املؤسسات االجتماعية واملشاكل االقتصادية 

: ٣١٠٠(. يدرس إندراسوارا )١٣والدينية والسياسية وغريها )أتار  ، شامي: 

م االجتماع األديب هو حبث يركز على املشكالت اإلنسانية ألن ( أن عل٩٩

األدب غالًبا ما يكشف عن نضال البشرية يف حتديد مستقبلها على أساس 

( فهًما أن علم ٠: ٠٩٩٢اخليال والشعور واحلدس. بينما يعطي فاروق )

اجتماع األدب كدراسة علمية وموضوعية للبشر يف اجملتمع ، ودراسات 

العمليات االجتماعية. عالوة على ذلك ، يقال إن علم االجتماع للمؤسسات و 



 

 

يسعى إىل اإلجابة عن أسئلة حول كيف ميكن للمجتمع ، وكيف يعمل ، وملاذا 

 ينجو اجملتمع.

علم االجتماعية األدبية هو دراسة إجتماعية للعمل األديب. تضم الدراسة 

 ( ، وهي: ١٢ي: االجتماعية ثالثة تصنيفات )والك و وران يف أتار شام

تعارض مع الوضع االجتماعي الاملؤلف: هو  ةاإلجتماعي .أ

 واأليديولوجية السياسية وغريه فيما يتعلق بوضع املؤلف.

األعمال السؤال عن طبيعة  ي: هاألدبية يةاألعمالاإلجتماعي  .ب

 وما هو الغرض أو الوالية اليت ينقلها. األدبية

القارئ وتأثريه اإلجتماعي تعارض عن ال ي: هةاألدبي يةعلم االجتماع .ج

 على اجملتمع.

بناء على ذلك ، رؤية األعمال األدبية من حيث علم االجتماع. ال 

تستخدم النظرية االجتماعية لألدب فقط لشرح الواقع االجتماعي الذي انتقل 

به املؤلف أو نسخه إىل عمل أديب. حتولت هذه النظرية يف رحلته أيًضا لتحليل 

مبجموعة  األدبية األعمالالعالقة بني اجملال الثقايف للمؤلف وعمله ، عالقة 

اجتماعية ، العالقة بني الظواهر االجتماعية اليت تنشأ حول املؤلف وعمله. 



 

 

لذلك ، فإن النظريات االجتماعية املستخدمة لتحليل حقوق النشر األدبية ال 

ميكن أن تتجاهل وجود املؤلف والعامل وجتربته الداخلية والثقافة اليت ولد فيها 

علم اجتماع األدب هو دراسة تربط األدب بعلم  . لذا فإناألعمال األدبية

االجتماع. يعمل األدب كصورة للمجتمع ، على الرغم من أنه ليس كليا عندما 

 .األعمال األدبيةمت صنع 

( ، فإن النهج االجتماعي هو نقد أديب يريد ٠٢: ٣١١١وفقا ألمتازكي )

تُعترب األعمال  .األعمال األدبيةإظهار اجلوانب االجتماعية يف األدب وخارج 

األدبية مؤسسات اجتماعية تنعكس فيها الظروف االجتماعية يف اجملتمع ، 

ويركز تركيز هنج الدراسة الذي يعتمد على النظريات االجتماعية األدبية على 

والواقع الواقع خارج املصنفات األدبية ،  األعمال األدبيةالعالقة بني الواقع يف 

 صهر االنكسار واقع العامل الواقعي. سواء كانت احلقيقة عاكسة أم

الصراع هو نشاط مهم )لذلك ، سيكون حدثا وظيفيا أو رئيسيا أو 

أساسيا( ، وهو عنصر أساسي يف تطوير قطعة األرض )نورجيانتورو، 

(. سوف تتأثر تنمية مؤامرة من األعمال السردية واملتأثرة ال ميكن ٠٣٣:٣١١١

املعروضة. ستحدد  لصراع، وبناء اال أن يقال: حيددها شكل وحمتوى الصراع



 

 

قدرة املؤلف على اختيار وبناء االلصراع ات من خالل أحداث خمتلفة )كل من 

األحداث والفعاليات( درجة التميز ومعدل التشويق والقصة الناجتة 

األعمال (. لذلك ، الصراع هو جزء مهم جدا من ٠٣٣:٣١١١)نورجيانتورو، 

غري  األعمال األدبيةارض يف عمل أديب ، يصبح . إذا مل يكن هناك تعاألدبية

 جذاب.

( أن الصراع ٠٣٣:٣١١١،  صرح مرييديث وفيتزجريالد )يف نورجيانتورو

هو شيء غري سار حيدث و / أو يعاين من قصة )شخصية(، إذا كان 

)للشخص( حرية االختيار، فهو )هم( لن ختتار احلدث الذي حدث له. صرّح 

( أن الصراع شيء دراماتيكي ، ٠٣٣:٣١١١،  وروويلك ووارن )يف نورجيانت

يف إشارة إىل الصراع بني قوتني متوازنتني ينطويان على الفعل والعمل االنتقامي. 

وهكذا ، فإن الصراع ، يف نظر احلياة الطبيعية ، أمر طبيعي ، وهذا يعين ليس 

 يف القصة ، اقرتاح لظروف سلبية ، وهو ما ال يرضي.

ى أن الصراع يف اخليال يتكون من صراع داخلي ( عل٢١: ٣١٠٣شامي )

، أي الصراع بني رغبتني داخل شخصية وصراع خارجي ، ومها صراع بني 

شخصية وأخرى أو بني شخصية وبيئته. فيما يتعلق بالصراع االجتماعي ، قال 



 

 

( على أن الصراع االجتماعي هو صراع بني أشخاص أو ٠٢٣: ٣١١١شيويت )

النوع من الصراع عادة ما يكون صراًعا يف الشخصية  أشخاص يف اجملتمع. هذا

فيما يتعلق باملشكالت االجتماعية. املشاكل االجتماعية هي مشاكل معقدة. 

لذلك ، إذا مل جيد البشر على الفور خمرًجا ، فقد يؤدي ذلك إىل الصراع. تنشأ 

كالت الصراع من مواقف فردية جتاه البيئة االجتماعية فيما يتعلق مبختلف املش

 ، مثل الصراع األيديولوجي واغتصاب احلقوق وغريها.

 

 خلليل اجلربان. اهلاىنصورة أساس التفكري الصراع اإلجتماعي يف قصة وردة 
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 أنواع الصراع اإلجتماع عوامل الصراع اإلجتماع

الرسالة األخالقية الواردة 
 يف القصة القصرية



 

 

 الدراسة السابقة .و
القصرية يف مقتطفات األرواح املتمردة  اهلاىنملعرفة عالقة قصص وردة 

خلليل جربان مع حبث سابق ، يف مراجعة أدبية نُفذت يف مكتبة جامعة 

اإلسالمية احلكومية سونان جونونج جايت باندونج وأخذهتا من موقع اإلنرتنت. 

 األعمال األدبيةلذلك ، فإن البحوث ذات الصلة يف هذه الدراسة هي نفس 

 ة واألعمال األدبية املختلفة مع نفس الدراسة.مع الدراسات املختلف

كطالب متخصص يف اللغة ٣١٠٩البحوث حممد. نقيب أب ، يف عام  .٠

العربية وآداهبا ، جامعة اإلسالمية احلكومية سونان جونونج جايت باندونج 

، مع عنوان الرسالة الصراع اإلجتماعي يف رواية الفارس اجلميل لعلي أمحد 

اإلجتماعية األدية. يف هذه الرسالة، يناقش أشكال  باكتثري دراسة العلم

االجتماعية للشخصيات  لصراعالصراع االجتماعي ويعرف أسباب اال

املوجودة يف رواية الفارس اجلميل. يف هذا الرسالة له أوجه تشابه مع 

األحباث اليت أجريتها ، وهي تبحث الصراع االجتماعي ، و املختلف يف 

 الستخدام املوضوع.



 

 

كطالبة يف اللغة العربية ٣١٠١راين بوجي واهيو رمضان ، عام  حبث .٣

وآداهبا ، جامعة اإلسالمية احلكومية سونان جونونج جايت باندونج ، 

يف رواية زينة لنوال السعداوي )التحليل  ةبعنوان الصراع االجتماعي

االجتماعية األدبية(. يف هذه الرسالة ، متت مناقشة األشكال والعوامل 

عية اليت متت مناقشتها يف رواية زينة لنوال السعداوي. توضح هذه االجتما

 ، وهي شكل األفراد و ةالدراسة كذلك عوامل الصراع االجتماعي

االختالفات الثقافية. أما التحليل تسمل على البحوث اليت يكتبها الباحثة 

جمموعات بسبب عوامل االختالف يف  الصراع اجتماعية يف شكل أفراد و

ات. يف هذه الرسالة هلا أوجه تشابه مع األحباث اليت أجريتها ، املعتقد

 ، و املختلف يف استخدام املوضوع. ةوهي تبحث الصراع االجتماعي

كطالب متخصص يف اللغة ٣١٠٢حبث أجراه شينتا براستاسي ، يف عام  .٢

العربية وآداهبا ، جامعة اإلسالمية احلكومية سونان جونونج جايت باندونج 

، بعنوان حبث يف النقد االجتماعي يف رواية مامو زين لرمضان الباويت 

اسة )التحليل االجتماعي للنظرية املاركسية األدبية(. ناقش يف هذه الدر 

املشكالت االجتماعية الواردة يف رواية مامو زين بقلم رمضان البوثي 



 

 

وتأثري املشكالت االجتماعية اليت تطرأ يف رواية مامو زين بقلم رمضان 

البوثي. تتشابه الدراسة مع هذه الدراسة ، وهي مناقشة املشكالت 

خمتلفة.  االجتماعية الواردة يف الرواية ، فقط األشياء واملناهج املستخدمة

الشيء املستخدم هو الرواية ، مامو زين ، مع النهج االجتماعي املاركسية 

 األدبية.

( ، جامعة جافاين لتعليم اللغة ٣١٠٣البحث الذي أجرته ديسي بارتيين ) .٢

، كلية يوجياكارتا للغات والفنون ، بعنوان 'الصراع االجتماعي يف قصة 

ي دبليو إس يف جملة سينج سينجانغ الن سينغ جناندهانغ لسورياد

)منهج علم ٣١١٩أبريل ٣١-يناير ٢بانيجبار سيماجنات الطبعة 

االجتماع األديب(. تصف هذه الدراسة أشكال الصراع االجتماعي ، 

والعوامل اليت تسبب الصراع االجتماعي وحل الصراع االجتماع من حيث 

 النهج االجتماعية األدبية.

طالب لرتبية اللغة اجلاوية ، كلية  ( ،٣١٠٠البحث أجراه مؤازر رزقياين ) .١

اللغة والفنون جامعة احلكومية يوجياكرتا ، بعنوان 'الصراع االجتماعي يف 

رواية كريينج بينانج إيرينج' هلارومييوكا )دراسة علم اجتماعية األدبية( الفرق 



 

 

بني هذا البحث وأحباث زينة هو موضوع حبثه. يف هذه الدراسة ، توجد 

لبحث الذي مت إجراؤه ، أي استخدام دراسة علم أوجه تشابه مع ا

االجتماع. ومع ذلك ، و املختلف يف الستخدام املوضوع ، و يستخدم 

 الباحث مقتطفات وردة اهلاىن  بنفس النهج.

يوفر البحث أمهية هلذا البحث ، أي أنه مادة مرجعية والنظر يف 

. باإلضافة إىل ذلك املشكالت اليت متت دراستها واملنهج املستخدم يف الدراسة

، استخدمت الدراسة أيًضا ملعرفة إىل أي مدى الفرق بني الدراسة وهذه 

الدراسة. من نتائج مراجعة األدب اليت أجريت يف مكتبة جامعة الدولة 

اإلسالمية سونان جونونج دايت باندونج ، مل يتم العثور على دراسة مماثلة 

هناك العديد من الدراسات  للروايات والدراسات ، ونفس املشكلة. ولكن

املتشاهبة يف الدراسات اجلديدة واملختلفة ، و فيها نفس رواية و خيتلف يف 

 الدراسة.

 

 


