
 

 

 الباب األّول
 مقدمة

 خلفية البحث .أ
أي ال ميكن فصل البشر عن ، سنااسني اإلاة  احلأهم شيء يف احلياة هو 

ب. حىت كل إفصاح وكالم وكل إمياءات بشريّ  هي جتايد واحد حيتوي على اداآل

 قيم اجلمال املوةودة يف كل بشر.

 عملي  التفكري لنقلكاألدب هو مؤسا  اةتماعي  تاتخدم اللغوي   

يف   .وبأو املكت ي يف شكل الشفو  ،النظري أسنظم  الفكر أو و  اخلرباتو  األفكار

اف  إىل التعبريات. باإلضو  اجلمالو  الفنو  خصائص مثل األصال فيها هذه احلال  

تكون أساسا من الواقع االةتماعي، على الرغم  هيو  عرض األدب احلياة، ذلك

، وارنو  يلكو العامل الشخصي للبشر )و  تقليد الطبيع هي الاألعمال األدبي   أن

8919 :809.) 

يل  من يف فض ماألدب هو كل رياض  حممودة يتخرج هبا الناس من أفكاره

 الفضائيل.



 

 

 سنثرها من سنتائج عقول أبنائها،و  هو ما أودع يف شعرها-األدب لغ  أى أم 

يقوم اللاان و  يثقف العقل،و  وصور أخيلتهم وطباعهم مما ضأسنه أن يهذب النفس،

 (. 4: 8989)االسكندري، 

ث لف. فيما يتعلق بكل ما حيدأامل أفكارالعمل األديب هو أداة لتوصيل 

إما كاحلياة أو جمرد جمموع  من اخليال الذي سيتم استخدامه  ، يف احلياة احمليط 

فات تلعب املصن، كأداة ةيدة لوصف املااواة االةتماعي . باإلضاف  إىل ذلك

اإلضاف  إىل توفري ب، ا يف التجديداألدبي  دورا مهما يف اجلهود املبذول  لتصبح رائد

االعرتاف بظاهرة اةتماعي . طبيع  العمل األديب هي عالق  بني املؤلف والعمل 

األديب كنتيج  خيالي  توضح الصورة االةتماعي  اليت حتدث يف احلياة االةتماعي . 

ال ميكن فصل األعمال األدبي  عن اجملتمع ألن املؤلف ، سنتيج  إلبداع املؤلفني

 (.88٦ :٦08٢ وارن و  ويلك ء من اجملتمع )ةز 

( هي كائنات 18 :٦00٦، سنورغياتورواملوضوع االةتماعي وفقا لشيبلي )

هي عبارة  واليت، رةل مثل اةتماعي. احلياة اجملتمعي ، بشري  ككائن اةتماعي

وي على العديد حتت، عن تفاعل اإلسناان مع بعضها البعض ومع البيئ  الطبيعي 



 

 

لصراعات وغريها اليت هي موضوع البحث عن املواضيع. تشمل من املشاكل وا

، والنضال ،االقتصادي  والاياسي  والثقافي  والتعليمي ، هذه املشكالت االةتماعي 

شكالت والعديد من امل، والعالقات بني املرؤوسني الرئيايني، والدعاي ، واحلب

على النقد  اليت حتتويوالعالقات االةتماعي  األخرى اليت تنشأ عادة يف األعمال 

 االةتماعي.

جيب أن يكون لكل مؤلف وةهات سنظره اخلاص  حول الظروف 

ري وأحدها خليل ةربان. ولد خليل ةربان يف بشري أو حب، االةتماعي  يف اجملتمع

وهي منطق  'غاب  احلجاب املقدس ' اليت حتمل الاحر واألسطورة ، يف لبنان

يف  بارسوتوفيت يف  819٢الطبيعي  ململك  سليمان )معبد سليمان( يف عام 

. ُدفنت ةثته يف لبنان. هو أحد الشعراء ويطلق عليه لقب الشاعر 8998عام 

 النبوي.

فري' يل الكالعروة املتميزة 'خل، لذلك ستناقش هذه الدراس  أحد أعماله

ان العروة املاتبدري  للكاتب خليل ةرب  مقتطفاتحول الصراع االةتماعي يف 

الذي حيكي عن شاب مييل يوميًا إىل مواشي ةرجيا. حىت يوم واحد مت طرد 



 

 

طوة خطوة خب، الشاب من مكان العبادة املقدس وسط العاصف  الثلجي  الباردة

 عش ةاده من الربد وطلبالعاصف  سنقل الشاب إىل قري  الشيخ عباس. ارت

املااعدة ألي شخص ميكنه مااعدته. وأخرياً أغمي عليه ألسنه مل ياتطع حتمل 

الربد. من هناك اليت تاببت يف الصراع. ذروة هذا الصراع هو الصراع بني خليل 

الذي يعتربه شريًرا مع الشيخ عباس الذي يعتربه ملًكا. لذلك فإن العمل األديب 

 ورغياتوروسنذي يعيشه البشر أمر مثري لالهتمام للدراس . يقول الذي أثار الصراع ال

( أن اخليال حيكي املشاكل املختلف  للحياة البشري  يف تفاعالهتا مع 9: ٦002)

يت وتفاعالهتا مع اهلل. تعد النزاعات ال، وتفاعالهتا مع الذات، البيئ  وغريها

درة شاء عمل أديب. قيواةهها شخص ما مصدرًا مثريًا لإلهلام للمؤلفني يف إسن

املؤلف على اختيار وبناء الصراع من خالل أحداث خمتلف  سوف حتدد إىل حد  

فإن  ، (8٦4: ٦002كبري ماتوى ةاذبي  القص  الناجت . وفقا لنورةياسنتورو )

كن دراس  مي، كتاب  القص  يف الواقع ليات سوى بناء وتنمي  الصراع. وهكذا

 دراس م خصي  الرئياي  يف الرواي  باستخداظروف مثل تلك اليت تعاين منها الش

 البنيوي .

 :فيما يلي ثال للتحليلامل



 

 

ففي يوم وقد سكرت سنفاي من هذه اخلمرة الاماوي  تشجعت ووقفت 

بني الرهبان إذ كاسنوا ةالاني يف حديق  الدير مثلما تربضالبهائم املتخوم  وأخذت 

أبني هلم أفكاري وأتلو على ماامعهم آيات الكتاب اليت تبني ضالهلم وكفرهم. 

اء واملااكني ات الفقر قلت هلم: ملاذا سنصرف األيام يف هذه اخللوة متمتعني خبري 

  ماتطيبني اخلبزاملعجون بعرق ةبينهم ودموع أةفاهنم متلذذين بغل  األرضاملالوب

منهم؟ ملاذا سنعيش يف ظالل التواين والكال مبتعدين عن الشعب احملتاج إىل املعرف  

حارمني البالد قوى سنفوسنا وعزم سواعدسنا؟ إن ياوع الناصري قد بعثكم كاخلراف 

فأي تعاليم ةعلتكم تصريون كالذئاب بني اخلراف؟ ملاذا تبتعدون  بني الذئاب

عن البشر وقد خلقكم هلل بشًرا؟ إذا كنتم أفضل من الناس الاائرين يف موكب 

احلياة فعليكم أن تذهبوا إليهم وتعلموهم وإن كاسنوا أفضل منكم فامتزةوا هبم 

ردون على اع  وتتموتعلموا. كيف تنذرون الفقر وتعيشون كاألمراء وتنذرون الط

اإلجنيل وتنذرون العف  وقلوبكم مفعم  بالشهوات؟............ أتتجرأأيها 

الضعيف وتتلفظ أمامنا مبثل هذا الكالم؟ واقرتب آخر وقالضاحًكا ماتهزئًا: هل 

تعلمت هذه احلكم  من البقر واخلنازير اليت رافقتها كل أيام حياتك؟ وةاء آخر 

ل حيل بك أيها اخلبيث الكافرر. مث تفرقوا عين إىل ك وقال متوعًدا: سوف ترى ما



 

 

سناحي  مثلما يبتعد األصحاء عن األبرص، وذهب بعضهم وشكوين إىل الرئيس 

فاستدعاين عند غروب الشمس وبعد أن وخبين بقااوة على مامع من الرهبان 

املبتهجني أمر جَبلدي فجلدت باياط من املرس، مث حكم باجين شهًرا كاماًل، 

 (41-44ادين الرهبان متقهقهني فرحني إىل غرف  رطب  مظلم . )فاقت

 الصراع د يوضح وةو  الاابقبناء على الارد الذي يوضحه الباحث املذكور 

 وهو موضح يف النص التايل:، اةتماعي يف الشكل بني األفراد

كيف تنذرون الفقر وتعيشون كاألمراء وتنذرون الطاع  وتتمردون على 

 (44العف  وقلوبكم مفعم  بالشهوات؟ )اإلجنيل وتنذرون 

أتتجرأأيها الضعيف وتتلفظ أمامنا مبثل هذا الكالم؟ واقرتب آخر 

وقالضاحًكا ماتهزئًا: هل تعلمت هذه احلكم  من البقر واخلنازير اليت رافقتها  

كل أيام حياتك؟ وةاء آخر وقال متوعدا: سوف ترى ما حيل بك أيها اخلبيث 

 إىل كل سناحي  مثلما يبتعد األصحاء عن األبرص، وذهب الكافرر. مث تفرقوا عين

بعضهم وشكوين إىل الرئيس فاستدعاين عند غروب الشمس وبعد أن وخبين 

بقااوة على مامع من الرهبان املبتهجني أمر جَبلدي فجلدت باياط من املرس، 



 

 

 مث حكم باجين شهًرا كاماًل، فاقتادين الرهبان متقهقهني فرحني إىل غرف  رطب 

 (41مظلم  )

ن سنظام عخليل يف البيت اخلاص املقدس طامل  الاابقالصراع يف النص 

، االرتياح جلميع القواعد اليت تنحرف مجيعها عن تعاليم ديني . هذا يثري فيها

، على الرغم من أن خليل ةزء من بيت العبادة للعائل ، صراع بني خليل والكهن ال

ن خرين. حيث مترد خليل على الكهن  عحبيث توةد مقاوم  من خليل للكهن  اآل

كن يف الواقع ول، خطابه يف ذكرى الناس ليعيشوا فقراء وطاع  للتعاليم الديني 

وةود حبيث شعر الكهن  ب، عاشوا مثل امللوك ومتردوا حمتويات الكتاب املقدس

مث كان الكاهن وقًحا على خليل اإلبالغ عن احلادث لرئيس ، هتديد من خليل

 خروا واضطهدوا وعاقبوهم يف الاجن ملدة شهر كامل.الكاهن . وس

 ذلك مبا يف، الصراعأعمال عوامل تؤدي إىل  فيها، بالناب  هلذا الصراع

شيء وال  حريته تلتزم بأيال ميكن ، عامل االختالفات يف املصاحل. موقف خليل

لف بني الذي خيت، ينبغي أن تاتند أي شخص ومصاحله الشخصي  إىل الدين



 

 

وطبيع  أمناط احلري  اليت تراكمت يف روح خليل املولودة من ، والكهن خليل 

 بينما أمناط الشخصي  مبني  يف سنفوس الكهن  من اجلشع.، الظروف

اعتقد الكهن  بشكل خمتلف أن شيًئا غري مرغوب فيه أصاب خليل. كان  

، قراءفقلبه مرهًقا بعد األكاذيب والغطرس . ال ترغب روحه يف االستمتاع بثروة ال

بينما يتم  ،ومتنع سنفاه من االستمتاع برفاهي  األشخاص الذين يتعرضون للجهل

 يف شكل صراع بني األفراد. الاابقتضمني أشكال الصراع 

 تحديد البحث .ب
   هي:رتكيبات املشكل  يف هذه الدراسالفإن ،  الاابقبناء على اخللفي  

كافر( )خليل الاألرواح املتمردة  مقتطفاتما شكل الصراع االةتماعي يف  .8

 ؟جلربان خليل ةربان 

 رواح  املتمردةاأل مقتطفاتما هي العوامل اليت تابب الصراع االةتماعي يف  .٦

 ؟جلربان خليل ةربان )خليل الكافر( 

 البحث أغراض  .ج
 هي كما يلي: البحثأغراض  أما، الاابق حتديد البحثبناء على 



 

 

خليل )األرواح  املتمردة  مقتطفاتملعرف  شكل الصراع االةتماعي يف  .8

 خليل ةربان.ربان جل (الكافر

ألرواح املتمردة ا مقتطفاتحتديد العوامل اليت تابب الصراع االةتماعي يف  .٦

 .جلربان خليل ةربان  (خليل الكافر)

 فوائد البحث .د
 العملي .و  سنتائج الدراس  مفيدة من الناحي  النظري  فيها، البحث قيامبعد 

 النظري الفوائد  .8

ف يأن يثبت هذا البحث مصنف األدبي  هي وسيل  للتعر ، يف اجملال العلمي .أ

جلربان ردة األرواح املتم مقتطفات. إثبات املشكالت االةتماعي  يف يالبشر 

 . عامال ي هي صورة للواقع خليل ةربان 

ربان خليل جلمقتطفات األرواح املتمردة تحليل المن املتوقع أن تكون سنتائج  .ب

بيني يف دراس  البنيوي  مثاال للباحثني يف األعمال األدبي  واملراقبني األد ةربان 

 باإلضاف  إىل إثراء الكنوز األدبي  العربي .

 الفوائد العملي  .٦



 

 

أن تضيف سنتائج هذه الدراس  فوائد للقارئ يف تقدير العمل األديب باإلضاف   .أ

ا. إىل ةاسنب هإىل توفري جتارب ةديدة حول أشياء خمتلف  وكيفي  الرد علي

ميكن استخدامه كمواد حبثي  تالي  لتحاني القدرة على تقدير العمل ، ذلك

 األديب.

 لقراء هذه الدراس  ميكن أن تزيد من االهتمام يف القراءة يف تقدير األدب. .ب

ميكن هلذا البحث إثراء األفكار األدبي  وزيادة مرةع ، بالناب  للباحثني

 لتطوير األدب العريب.البحث األديب العريب حيث مفيدا 

 أساس التفكير .ه
زهار أو اليوسناسني  اليت تعين ترتيب األ لغ ات، مشتق  حرفيا من القتطفامل

جمموع  من الزهور، هي عبارة عن جمموع  من األعمال األدبي . يف البداي ، تضمن 

يف  القوايف( املطبوع و  الشعر و كذالكجمموع  من القصائد )هي هذا التعريف 

جمموع  من األعمال  هي تقتطفاامل أن أيضا ميكن أن تعين، ذلك جملد. ومع

األدبي  األخرى مثل القصص القصرية والروايات القصرية والنثر وغريها. باملعىن 

يتم تصنيف جمموع  من األعمال املوسيقي  للفنان وجمموع  من القصص ، احلديث

 اليت تبث على الراديو والتلفزيون على أهنا املقتطفات  .



 

 

القصرية من كلمتني تعين الكالم وهو قص  كيف   تأيت القصص أو القص

كلم ' واليت تعطي اسنطباًعا 8000والقصص القصرية تعين قصرية 'ما ال يزيد عن 

ص قصرية وال قص، بأهنا مايطرة والرتكيز فقط على شخصي  واحدة يف القص 

 (.KBBI)، اتصفح800تصل إىل 

ة ميكن القصرية على أهنا قراءات قصري  ميكن تفاري القصص، وفقا ألالن بو

، ري واحدبتأث مذهبقراءهتا مبجرد اجللوس يف سنصف إىل ساعتني. يتمتع 

والشخصي  واملؤامرة واإلعدادات حمدودة وليات متنوع  وليات معقدة. 'ال 

 ،يصف كاتب القص  القصرية خصوصيات وعموميات حياة الشخصي  ككل

حياة الشخصي  لدعم القص . كتاب  القص   لكنه يعرض فقط األةزاء املهم  من

 بابب املااح  احملدودة املتاح .

لى عال يقتصر األدب ، طباع. وهبذا املعىنو  األدب هو كل ما هو مكتوب

 فهمها على سنطاق واسع. يف اشارة اىل بل، الكتاب  ذات القيم  اجلمالي  العالي 

يء اةتماعي  أو أي ش سواء كان كتابا طبيا أو علوم، كل شيء مكتوب،  البيان

 (.84: ٦009، مكتوب هو أدب )ويامتي



 

 

فهو يف وسط ، كشف ةاكوب سوماردةو أن األدب هو سنتاج اجملتمع

اجملتمع ألسنه يتكون من أفراد اجملتمع على أساس الضغط العاطفي أو العقالين من 

من الواضح أسنه ميكن دراس  األدب على أساس ختصصات العلوم ، جمتمعه. لذلك

(. ميكن 8٦ :8949، سومرةو يف هذه احلال  علم االةتماع )، ماعي  أيًضااالةت

تفاري األعمال األدبي  كعلم علم االةتماع أن خصائص جمتمع معني ميكن رؤيتها 

 يف عمل أديب.

( العمل األديب يف ةوهره هو اخليال أو غالبا 98٦: ٦002وفقا لراتنا )

ور ل على أساس الواقع. اخليال يتصما يامى اخليال. اخليال يف األدب هو اخليا

 ،أيضا من قبل اآلخرين. على الرغم من أن األعمال األدبي  هي يف األساس خيال

 إال أهنا مبني  على أساس الواقع.

ميكن مالحظ  األعمال األدبي  ال ميكن فصلها ، الاابقبناء على الوصف 

برادوبو  ا هلوكس يفعن اخليال. لذلك ميكن دراس  األعمال األدبي  هيكليا. وفقً 

فإن مبدأ البنيوي  هو أن األعمال األدبي  هي هياكل ترتابط ، (42: ٦009)

عناصرها ارتباطًا وثيًقا ولكل من هذه العناصر معىن فقط فيما يتعلق بالعناصر 



 

 

 ،األخرى والكلي  أو عالقتها به. يعزز هذا األمر برادوبو وآخرون )ةابروهيم

أحد املفاهيم األساسي  اليت متيز النظري   ( الذي ينص على أن24: ٦008

اهليكلي  هو االفرتاض بأن األعمال األدبي  يف حد ذاهتا هي بني  ماتقل  ميكن 

 فهمها على أهنا وحدة مدورة مع عناصر التنمي  اليت تتحرك بشكل متبادل.

( هي كائنات 18 :٦00٦، سنورغياتورواملوضوع االةتماعي وفقا لشيبلي )

هي عبارة  واليت، رةل مثل اةتماعي. احلياة اجملتمعي ، اةتماعيبشري  ككائن 

ديد من حتتوي على الع، عن تفاعل اإلسناان مع اآلخرين ومع البيئ  الطبيعي 

املشاكل والصراعات وغريها اليت هي موضوع البحث عن املواضيع. تشمل هذه 

، والنضال، والتعليمي االقتصادي  والاياسي  والثقافي  ، املشكالت االةتماعي 

شكالت والعديد من امل، والعالقات بني املرؤوسني الرئيايني، والدعاي ، واحلب

والعالقات االةتماعي  األخرى اليت تنشأ عادة يف األعمال اليت حتتوي على النقد 

 االةتماعي.

لبناء القص  يف العمل األديب هو املوضوع. املوضوع  اخلارةي أحد العناصر 

 ألن املوضوع هو األساس، ر األكثر أمهي  يف تكوين العمل األديبهو العنص



 

 

للمؤلف لتطوير القص . غالًبا ما يكون املوضوع معاداًل للموضوع على الرغم من 

 ،أن فهم االثنني خمتلف متاًما. موضوع النقاش يف العمل األديب هو موضوع النقاش

 ل.بته من خالل العمأي شيء يتم حمار ، يف حني أن الفكرة هي فكرة مركزي 

سيكون حدثا وظيفيا أو رئيايا أو ، الصراع هو سنشاط مهم )لذلك

، سنورةياسنتورووهو عنصر أساسي يف تطوير قطع  األرض )، سيا(أسا

(. سوف تتأثر تنمي  مؤامرة من األعمال الاردي  واملتأثرة ال ميكن 8٦٦:٦002

د قدرة املعروض . ستحدوبناء الصراعات ، أن يقال: حيددها شكل وحمتوى الصراع

املؤلف على اختيار وبناء االلصراع ات من خالل أحداث خمتلف  )كل من 

، ورةياسنتوروسناألحداث والفعاليات( درة  التميز ومعدل التشويق والقص  الناجت  )

الصراع هو ةزء مهم ةدا من العمل األديب. إذا مل يكن ، (. لذلك8٦٦:٦002

 ح العمل األديب غري ةذاب.يصب، يف عمل أديب الصراع هناك 

( أن الصراع 8٦٦:٦002، يف سنورةياسنتوروصرح مرييديث وفيتزةريالد )

 (للشخص)، إذا كان (شخصي )/ أو يعاين من قص  و هو شيء غري سار حيدث

حري  االختيار، فهو )هم( لن ختتار احلدث الذي حدث له. صرّح ويلك ووارن 

يف إشارة إىل ، شيء دراماتيكي( أن الصراع 8٦٦:٦002، يف سنورةياسنتورو)



 

 

فإن  ،الصراع بني قوتني متوازسنتني ينطويان على الفعل والعمل االسنتقامي. وهكذا

اقرتاح ، ص وهذا يعين ليس يف الق، أمر طبيعي، يف سنظر احلياة الطبيعي ، الصراع

 وهو ما ال يرضي.، لظروف سلبي 

، لياع داخ( على أن الصراع يف اخليال يتكون من صر 42: ٦08٦) شامي

خصي  ومها صراع بني ش، أي الصراع بني رغبتني داخل شخصي  وصراع خارةي

 شيويت قال ،وأخرى أو بني شخصي  وبيئته. فيما يتعلق بالصراع االةتماعي

( على أن الصراع االةتماعي هو صراع بني أشخاص أو أشخاص 84٦: ٦000)

ما يتعلق يف الشخصي  في يف اجملتمع. هذا النوع من الصراع عادة ما يكون صراًعا

ذا مل إ، باملشكالت االةتماعي . املشاكل االةتماعي  هي مشاكل معقدة. لذلك

ف فقد يؤدي ذلك إىل الصراع. تنشأ الصراع من مواق، جيد البشر على الفور خمرًةا

مثل الصراع  ،فردي  جتاه البيئ  االةتماعي  فيما يتعلق مبختلف املشكالت

 حلقوق وغريها.األيديولوةي واغتصاب ا

 ملتمردةرواح ااأل مقتطفاتلصراع االةتماعي يف صورة أساس التفكري ل

 .جلربان خليل ةربان  (خليل الكافر)



 

 

 

  

 الصراع االةتماعي

 أشكال الصراع االةتماعي العوامل للصراع االةتماعي

 البنيوي 

ربان جل (خليل الكافر)الصراع االةتماعي يف رواي  
 خليل ةربان



 

 

 السابقة الدراسة .و
صول عليها من سنتائج البحث يف العديد من احلبناء على مالحظات 

وسنان ةوسنون ةامع  سمكتب  ، وهي مكتب  كلي  األدب والعلوم اإلسنااسني ، املكتبات

أي حبث  مل يتم العثور على، وحىت اإلسنرتسنت، ةايت احلكومي  اإليالمي  باسندوسنج

رواح املتمردة ألا مقتطفاتينطبق على دراسات الصراع االةتماعي اليت تركز على 

ها  . تشمل األحباث اليت ال يزال استخدامجلربان خليل ةربان " اخلليل الكفر" 

 كدراس  ذات صل  هبذا البحث:

كطالب متخصص يف اللغ  العربي    ٦089يف عام ، أ.بموتش. سنقيب  .9

عنوان  مع، ةامع  سوسنان ةوسنون ةايت احلكومي  اإليالمي  باسندوسنج، داهباوآ

البحث 'الصراع االةتماعي يف رواي  الفارس اجلميل' للمخرج علي أمحد 

ال يناقش أشك الرسال باكتاري يف دراس  األدب االةتماعي. يف هذه 

الصراع االةتماعي ومعرف  العوامل اليت تابب الصراع االةتماعي يف 

د أوةه توة، شخصيات الواردة يف رواي  الفارس اجلميل. يف هذا القامال

إهنا ، ات االةتماعي لصراع أي مناقش  اال، تشابه مع البحث الذي أةريته

 جمرد اختالف بني األشياء املاتخدم .



 

 

كطالب متخصص يف اللغ  العربي    ٦081عام ، راين بوةي واهيو رمضان .4

عنوان ب، ةايت احلكومي  اإليالمي  باسندوسنجةامع  سوسنان ةوسنون ، وآداهبا

يل نوال الاعداوي )حتلل'البحث يف الصراع االةتماعي' يف رواي  زين  

الشكل والعوامل االةتماعي   الرسال (. تتناول هذه   األدابي االةتماعي

الواردة يف رواي  زين  كارا سنوال الاعداوي. توضح هذه الدراس  كذلك عوامل 

وهي شكل األفراد واالختالفات الثقافي . يف حني أن ، يالصراع االةتماع

البحث الذي كتبته كان يهيمن عليه بشكل أكرب الصراعات االةتماعي  

لألشكال الفردي  واجلماعي  النامج  عن عوامل االختالف يف املعتقدات. يف 

  أي مناقش، توةد أوةه تشابه مع البحث الذي أةريته، الرسال هذه 

شياء إهنا جمرد اختالف بني األ، الةتماعي  املوةودة يف الرواي ات الصراع اال

 املاتخدم .

 ،كطالب متخصص يف اللغ  العربي  وآداهبا  ٦084يف عام ، شينتا براساسيت .2

ث يف بعنوان البح، ةامع  سوسنان ةوسنون ةايت احلكومي  اإليالمي  باسندوسنج

  االةتماعي )حتليل النقد االةتماعي يف رواي  مامو زين بقلم رمضان الباويت

ملاركاي (. تناقش هذه الدراس  املشكالت االةتماعي  الواردة يف  ي األدب



 

 

رواي  مامو زين بقلم رمضان البوثي وتأثري املشكالت االةتماعي  الناشئ  يف 

رواي  مامو زين بقلم رمضان البوثي. ال يتشابه هذا البحث كثريًا مع هذا 

شياء فاأل، تماعي  الواردة يف الرواي البحث الذي يناقش املشكالت االة

واملناهج املاتخدم  خمتلف  متاما. القطع  اليت ياتخدمها براساسيت هي رواي  

 تدعى مامو زين بنهج علم االةتماع األديب املاركاي.

ي  اللغ  كل،  طالب  ختصص يف تعليم اللغ  اجلاوي ، (٦08٦دياي بارتيين ) .٢

قص  بعنوان 'الصراع االةتماعي يف ال، يوةياكارتا احلكومي ةامع  ، والفنون

يف جمل   و.س. سوريادياملاتمرة للغناء كينداسنغ الن سينغ جناسندهاسنغ من 

علم  دراس )  ٦009أبريل  ٦2 -يناير  9باسنيجبار سيماجنات إصدار 

، االةتماع األديب(. تصف هذه الدراس  أشكال الصراع االةتماعي

االةتماعي وحل النزاعات االةتماعي  من حيث والعوامل املابب  للصراع 

 هنج علم االةتماع األديب.

ي  اللغ  كل،  طالب  متخصص  يف تعليم اللغ  اجلاوي ، (٦088ة رزقياين )ئز م .4

 بعنوان 'الصراع اإلةتماعي يف روايات، ةامع  والي  يوةياكارتا، والفنون

ماع األديب(. علم االةتدراس  'من إعداد هاروميوكا ) سنال اخليط األسود



 

 

الفرق بني هذا البحث وحبث زين  اجلديد هو موضوع البحث. يف هذه 

دم دراس  واليت تاتخ، الدراس  توةد أوةه تشابه مع األحباث اليت أةريت

ي وه، األدب االةتماعي. لكن يتم استخدام أشياء خمتلف  من الدراس 

 الذين ياتخدمون رواي  الفارس اجلميل بنفس النهج. الباحث 

طالب  لغ  عربي  يف ةامع  سومطرة الشمالي  يف عام ، أمرياين سيهوتاسنغ .1

حتمل عنوان 'حتليل الصراع االةتماعي' يف روايتها ما ورا أسناهري  ٦004

من تأليف طه حاني )علم اةتماع األدب(. يهدف البحث إىل معرف  

 أشكال الصراع االةتماعي اليت يتم احتواؤها ومعرف  أشكال األشكال اليت

تاتخدمها األشكال يف معاجل  النزاعات يف الرواي  باستخدام دراس  علم 

 االةتماع األديب.

 ةراء البحثإللباحث يف فرصا ،  الاابق الدراس   بناء على مراةع  لنتائج 

  وهو الدراس،  خمتلف ي من سنظر  جلربان خليل ةربان األرواح املتمردة  املقتطفات

الةتماعي يف الصراع ا" العنوان  يتاالةتماعي حتي  تقتصر على املوضوع بنيو ال

 ."جلربان خليل ةربان األرواح  املتمردة  مقتطفات


