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 كلمة الشكر

بسماهللالرمحنالرحيم

أنفسنا سرور ونعوذباهللمن ونستغفره، ونستعينو حنمده هلل، احلمد ان
ومنسيئاتأعمالنا،منيهداهللفالمضللو،ومنيضللفالىاديلو،أما

بعد.

فقدانتهتالباحثةمنكتابةىذهالرسالة،بإذناهللعزوجلوتوفيقة.
احلكومية اإلسالمية الرانريى جبامعة اإلنسانية والعلوم اآلداب تكلية وقدمتها

يف" S.Hum"مادةمنادلوادالدارسيةادلقررةعلىالطلبةللحصولعلىالشهادة
قسماللغةالعربيةوأدهبا.

لسعيدة،قدمتالباحثةالشكرعلىادلشرفنيالكرمني،ويفىذهالفرصةا 
مهااألستاذالدكتورنورخالصسفيانادلاجستريواألستاذعبدالرزقادلاجستري
علىمساعدهتماوجهودمهايفإتفاقأوقاهتماوأفكرمهايفاإلشرافعلىكتابة

ىذهالرسالةوتكميلهامنالبدايةإىلالنهاية.

الك الشكر الباحثةوأيضا علموا قد الذين الكرمي األساتذة جلميع ثري
وزودوىاخمتلفةالعلوموادلعارفالنافعةوارشدوىاأرشاداحسنا.

وجلميع وأدهبا العربية اللغة قسم لرئيس خاصا شكرا الباحثة وتقدم
األساتنيواألستاذاتفيو،وعميدكليةاآلدابوالعلوماإلنسانيةدلساعدةكتابة

الة.ىذهالرس



 ب

والتنسىأنتقدمالباحثةفائقالشكرواحلبإىلوالديهااحملبوبنيعلى
دعائهمايفإمتامىذهالرسالةلعلاهللجيريهماأحسنالثوابيفالدنياواآلخرة.
وتقدمالباحثةالشكرإىلأصدقائهاادلكرمنيالذينساعدوىايفإمتامالرسالة.

للباحث نافعة اهللجيعلها اهللونعمالوكيلوأخريا وللقارئنيعامة.حسبنا ةخاصة
نعمادلوىلونعمالنصريالحولوالقوةإالباهللالعليالعظيمواحلمدهللرب

العادلني.



بندأتشيو–دارالسالم

الباحثة،                                                    



جنةاحلسىن
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الرسالة "النقداإلجتماعييفرواية"اجملنون"خلليلجربانموضوعىذه
بإستخدمتنظريةإجتماعيةأدبية".يعربالبحثعن")دراسةإجتماعيةأدبية(

الذي البحث منهج وأما جربان. خلليل "اجملنون" رواية يف اإلجتماعي النقد
نتائج تشري التحليل. الوصفي منهج فهو الرسلة يفىذه استخدمتالباحثة
النقد أنواع وجدت جربان خلليل "اجملنون" رواية يف انو إىل الدراسة ىذه

اإلجتماعياإلجتم والنقد اجلرمية على اإلجتماعي والنقد الفقر على اعي
للعدالة.
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 Penelitian ini berjudul “An-Naqdu Al-Ijtimā’iy Fī Riwāyah Al-Majnun Li 

Khalil Jibrān (Dirāsah Ijtimā’iyah Adabiyah)” yang ditinjau melalui pendekatan 

sosiologi sastra. Penelitian ini mengungkapkan kritik sosial dalam novel “Al-

Majnun” karya Khalil Gibran, menggunakan metode Deskriptif analisis. Adapun 

hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu  kritik sosial tentang kemiskinan, 

kritik sosial tentang kejahatan dan kritik sosial tentang keadilan. 
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 الباب األول
 مقدمة

 خلفية البحث . أ
العمل األديب ىو انعكاس يوفر انعكاسا للواقع أكثر حيوية وأكرب وأكثر 

العمل األديب ىو وسيلة لتمثيل أفكار اؼبؤلف بناء على  1ديناميكية واكتماال.
 اؼبوجودة ةاالجتماعيذبارب اغبياة يف اجملتمع. أحد أشكال الوعي العام بالقيم 

 2يف بيئتهم ىو استخدام األدب.
األعمال األدبية ىي انعكاس أو تصوير ؼبا يف العصر، كل  مناألساس 

عصر لديو مشاكل ـبتلفة واالذباىات. ستعكس ىذه اؼبشكالت والتوجهات يف 
األعمال األدبية اليت ظهرت يف ذلك الوقت. حيدث ذلك ألن اؼبؤلف الذي 

يالحظ ويعيش اغبياة واؼبشاكل اليت تنبع من  أنشأ العمل ىو جزء من اجملتمع
الواقع من حولو واليت ىي اؼبنصوص عليها بعد ذلك يف عملو، ليس من 
اؼبستغرب أن تظهر األعمال األدبية يف وقت أو فًتة معينة ميال معينا وفقا 

 3.ذاتو لالذباىات اليت حدثت يف ذلك الوقت، يف العصر

                                                           
 

1
 Emzir dan Rohman, Teori dan Pengajaran Sastra ( Jakarta: Rajawali Pers, 2015). Hlm 

254 

 
2
 Tevi Septyani Putri  dkk, Nilai-Nilai Sosial Dalam Novel Si Anak Badai Karya Tere 

Liye Dan Pemanfaatannya Sebagai Bahan Ajar Apresiasi Sastra Siswa SMA. Jurnal. (Universitas 

Pendidikan Indonesia), hlm 65 
  

طبقة الهيمنة في الرواية عمارة يعقوبيان لعالء األسواني عند ؿبمد حقق ود رضبن،  3
 1 :(، ص2119ماالنج: جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية،) ،أنتونيو غرامشي
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دبستويات عرب العصور ت االجتماعية نتقادااال تتضمنها األعمال األدبية
 ولو يقرأىا من اىلجهة انقل بعضها بشكل واضح ومو ي. االىتمامـبتلفة من 

 4يثَت اؼبؤلف بالتأكيد مشاكل بشرية وإنسانية.فالبعض 
فاجملتمع صباعة من األفراد األحياء، وليس ؾبموعة من األفكار اجملردة. 

مكتف بذاتو دبعٌت أن لو رصيدا  وقد وصفو أحد علماء االجتماع بأنو:" وىو
من اإلجراءات والوسائل اػباصة بالتعامل مع البينة، وإطالة وجوده إىل ماال 

اجتماعي وجغرايف للداللة  دبفهوموىو تعبَت يستخدمو علماء االجتماع  5هناية.
على العالقات القائمة بُت قلب القوة والثقافة جملتمع ما ومناطقة احمليطة. 

لفئات اجملتمع فتختلف  الطبقيوم االجتماعي القدًن يف التقسيم ويتجلى اؼبفه
طبقة األسياد عن العبيد، وطبقة األغنياء عن الفقراء، وتنتج عادات خاصة 

 6واألكل والشرب واعبلوس والسمر والسكن. سباللبا
النقد االجتماعي ىو ىجاء أو استجابة تستهدف شيًئا ما حيدث يف 

يف العمل األديب ىو جهد يبذلو اؼبؤلف، من خالل  اجملتمع. النقد االجتماعي
ديكن أن يكون النقد االجتماعي يف  االستجابة ؼبشكلة ديكن رؤيتها يف اجملتمع.

األعمال األدبية يف شكل نقد للحياة االجتماعية اؼبوجودة يف اغبياة الواقعية، أي 
ع يستطي يف شكل مقارنات اجتماعية غالًبا ما تسبب مشاكل اجتماعية.

الكاتب أو اؼبؤلف يف عمل أديب أن يصف واقع اغبياة االجتماعية من خالل 

                                                           
 

4
 Inka Krisma Melati, Kritik Sosial dalam Novel Orang-Orang Biasa Karya Andrea 

Hirata. Jurnal vol. 3 No. 2 2019,( Universitas Muhamadiyah Malang). Hlm 1 

 32(، ص.2117)القاىرة،  ،اؼبدخل إىل علم االجتماع، ؿبمد اعبوىراى 5 
كرة. العدد س، جامعة بمفهومو، أنواعة، جذوره. ؾبلة قراءات واؽبامش زاؼبركالباح دليلة.  6 

 .299. ص. 2112الرابع. 
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الشخصيات اؼبوجودة فيو. ًب إنشاء الشخصيات كرموز مثل اعبشع والشهوة 
 7واالنتقام واعبرائم األخرى اليت تسبب مشاكل اجتماعية.

الذي ذكر أن عدم اؼبساواة يعترب مشكلة  يتماشى ىذا مع رأي
ل اجملتمع، اعتماًدا على نظام القيمة االجتماعية للمجتمع، اجتماعية من قب

، على اجملتمع بشكل عام يوجههاولكن ىناك بعض اؼبشكالت الشائعة اليت 
كل جيل ، مشا ، مشاكل اعبردية ، اضطراب األسرةسبيل اؼبثال: مشاكل الفقر 

ل ، مشاك، انتهاكات اؼبعايَت اجملتمعيةوب، اغبر الشباب يف اجملتمع اغبديث
 8، والبَتوقراطية.السكان، اؼبشاكل البيئية

اغبدث الذي ال ديكن فصلو عن األدب ىو علم اجتماع األدب الذي 
. علم اجتماع األدب االجتماعيةىو ؿبور البحث يف صبيع اؼبشاكل اإلنسانية أو 

، من استُت للمشاكل اليت يوجهها البشر، من خالل علم االجتماعىو ؿبور در 
 9األدب اؼبشكالت االجتماعية اؼبوجودة يف األعمال األدبية. اؼبتوقع أن يقدم

رواية خليل جربان "ؾبنون"  االجتماعيومن الروايات اليت تناقش النقد 
اليت تروي قصة جنونو. حيث فقدت حجاهبا ذات يوم بسبب سرقتو، وألول 
مرة قبلت الشمس وجهها، شعرت بالسعادة ومل تعد حباجة إىل حجاهبا بعد 

                                                           
 

7
 Indah Sriwahyuni dan Yasnur Asri, Kritik Sosial Dalam Novel Nayla Karya Djenar 

Maesa Ayu. (Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia, Vol. 9 No.1 2020). Hlm 91 
8
 Soekonto, Soerjono dan Sulistyowati Budi, Sosiologi Suatu Pengantar 2014. (Jakarta: 

Raja Grafindo Persada). Hlm 19 – 9. 

 9
" لنجيب ؿبفوظ  اػبليليالصراع االجتماعي يف رواية " خان ليلية الزىرة يوليا عزيزة،  

(، 2117اغبكومية،  اإلسالميةبراىيم إ)ماالنج: جامعة مواالن مالك  (،االجتماعي)دراسة األدب 
 4ص 
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عبنون. ولكن مع ىذا اعبنون وجد شيئُت مها اغبرية اىكذا أصاهبا اآلن، 
 واألمان. يف القصة، اجملنون ليس جنونا يف الواقع، بل ىو فقدان الثقة بالنفس.

معرفة كيفية النظر إىل النقد االجتماعي الذي حيدث  ةريد الباحثتلذلك 
 يف رواية "اجملنون" ػبليل جربان من ناحية دراسة علم اجتماع األدب.

 
 مشكلة البحث . ب

ما أشكال الذي تريد يبحثها الباحثة يف ىذه الرسالة فهي  أما مشكلة
 ؟عبربان خليل جربان يف رواية اجملنون  االجتماعيةالنقد 

 
 رض البحثغ . ت

النقد  أشكال عرفةؼب يفه ىذا البحث من أما غرض البحث 
 عبربان خليل جربان. االجتماعي يف رواية اجملنون

 
 المصطلحات ىد. معان

شرح معٌت اؼبصطلحات اؼبتعلقة تو أن تبُت  تريد ة، الباحثيف ىذه الدراسة
 : ، كما يليالبحثدبوضوع ىذا 

 الرواية .1
إن األصل يف مادة "روى" يف اللغة العربية، ىو جريان اؼباء، أو 
وجوده بغزارة، أو ظهوره ربت أى شكل من األشكال، أو نقلو من حال 
إىل حال أخرى. من أجل ذلك ألفيناىم يطلقون على اؼبزادة الرواية: ألن 
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 الناس كانوا يرتوون من مائها: ٍب على البعَت الرواية أيضا ألنو كان ينقل
فهو ذو عالقة هبد اؼباء. كما أطلقوا على الشخص الذي يستقي  اؼباء.

 11اؼباء، ىو تعرف الرواية.
 النقد االجتماعي .2

 النقد . أ
لغة: )يف البيع(: خالف النسيئة. درىم نقد: جيد ال زيف 
فيو. )ج( نقود. العملة من الذىب أو الفضة وغَتمها فبا يتعامل 

 11وصحيحو من فاسده. بو. فن سبينيز جيد الكالم من رديئو،
اصطالحا: ىو تقدير القطعة الفنية، ومعرفة قيمتها ودرجتها 
يف الفن، سواء كانت القطعة أدبا أو تصويرا أو حفرا أو 

 12موسيقى.
 االجتماعي . ب

صبعا اؼبتفرق: ضمو والفو يقال "صبعت  –لغة: صبع 
اعبمعة". اجتمع القوم والشيء اؼبتفرق: ربمع والغالم: بلغ أشده 

 13وقت اجتماع لقوى.ألنو 
 

 النقد االجتماعي . ج
                                                           

 22 ص(، 1998. )كويت، عامل اؼبعرفة، يف نظرية الرواية. مرتاض عبد اؼبلك 11 
 .944(، ص 2114)مكتبة الشروف الدولية،  ،، معجم الوسيطإبراىم أنيس وغَته 11 

 13م(، ص  2112. )القاىرة: ىنداوي، النقد األديبأضبد أميت،  12   
 111، )بَتوت، لبنان:دار اؼبشرق(، صاجمليد يف واألعلمليس معلوم،  13 
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النقد االجتماعي ىو رد على األشياء اليت تسوء يف اجملتمع 
تكون تعليمية أو جذابة أو حىت إجبار أفراد اجملتمع على االمتثال 

 14لألعراف والقيم االجتماعية تطبيق.
 

 ه. دراسات السابقة
ون ". ومع ذلك، ال يوجد حبث يتناول النقد االجتماعي يف رواية " اجملن

فإن ىذا البحث لو صلة ببحوث سابقة ؽبا أيضا موضوع اجتماعي يف األعمال 
 األدبية يف شكل روايات.

(، طلب قسم اللغة العربية وأدهبا،  2116أضبد معايف فجرالرازي )  .1
كلية العلوم اإلنسانية، جامعة موالنا مالك إبراىيم اغبكومية 
اإلسالمية ماالنج، بعنوان أطروحة أمثال احملبة يف كتاب "اجملنون" 
عبربان خليل جربان )دراسة ستيلستيكية(. تناقش ىذه الدراسة عن 

توى األمثال وأيضا دبا يف ذلك معٌت الكلمات اؼبشكالت معٌت ؿب
الصعبة يف ذلك، وخصائص األسلوب الواردة فيو. فيما يتعلق 
بالبحث ذي الصلة أعاله، فإن ىذا البحث لو أوجو تشابة يف إطار 
النظر، باإلضافة إىل ذلك، يستخدم ىذا البحث نظرية 

 15ستيلستيكية.

                                                           
 

14
 Ilmi Solihat, Konflik, kritik Sosial, dan Pesan Moral dalam Naskah Drama Cermin 

Karya Riantiarno (Kajian Sosiologi Sastra). Jurnal Membaca  Bahasa dan Sastra Indonesia, vol. 2 

No. 1 April 2017. Hlm 33 
. )جامعة موالنا أمثال احملبة يف كتاب "اجملنون" عبربان خليل جربان )دراسة ستيلستيكية(أضبد معايف،   15

 (.2116مالك إبراىيم اغبكومية اإلسالمية ماالنج، 
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اللغة اإلندونيسية  ، طلب يف تعليم(۷۱۰۲) وييد ايوا أودي سشنت .2
، جنوب شرق سواليزي، UHOوآداهبا ، كلية تربية العلمُت، جامعة 

يف رسالتها بعنوان النقد اإلجتماعي يف رواية رسائل اغبب للكاش 
اؼبشاكل اإلجتماعية  اقشةمن قصة النجم. يف ىذه الدراسة ًب من

نتهاك والتشوه األسري واغبرب وإ اليت ًب إنتقادىا حول الفقر واعبردية
األعراف اجملتمعية والبَتوقراطية. فيما يتعلق بالبحث ذي الصلة 
أعاله، فإن ىذا البحث لو أوجو تشابو يف البحث عن النقد 
اإلجتماعي يف األعمال األدبية. باإلضافة إىل ذلك، تستخدم ىذه 
الدراسة أيضا نفس النهج، وىي منهج علم إجتماع األدب. ـبتلفا 

  16يف مادة البحث.
طالب من جامعة سنان جونونج دجاٌب، ، (۷۱۰1) أسيف ؿبمود .3

اية "ىاتف األندلس" ، بعنوان أطروحة النقد اإلجتماعي يف رو باندونغ
. تناقش ىذه الدراسة عن اؼبشكالت اإلجتماعية اليت يتم لعلي اعبرم

ومشاكل الشباب يف اجملتمع ، وىي وقلة تنظيم األسرة إنتقادىا
هاكات، واألعراف اجملتمعية، ودليل اغبديث، واغبرب، واإلنت

، فإن ىذا البحث يما يتعلق بالبحث ذي الصلة أعاله. فالبَتوقراطية
لو أوجو تشابو يف البحث عن النقد اإلجتماعي يف األعمال األدبية. 

                                                           
16

 Wa Ode Sintia Dewi, Kritik Sosial Dalam Novel Surat Cinta Untuk Kisha Karya Bintang 

Berkisah. Jurnal Bastra, vol. 1 Nomor 4 Maret 2017. 
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ىذه الدراسة أيضا نفس النهج، وىي  خدمباإلضافة إىل ذلك، تست
 17لبحث.منهج علم إجتماع األدب. واإلختالف يف مادة ا

، العنوان ىو النقد Tadulako، طالبة يف جامعة (۷۱۰9) فيربينا أنور .4
. كم ىو مضحك ىذا البلد  Deddy Mizwarاالجتماعي يف دراما 

تناقش ىذه الدراسة اؼبشكالت اإلجتماعية مثل الفقر واعبردية 
يما . فة والبَتوقراطية والدين واؼبعتقدوتفكك األسرة والتعليم والبيئ

، فإن ىذا البحث لو أوجو تشابو يف بالبحث ذي الصلة أعالهيتعلق 
قد اإلجتماعي يف األعمال األدبية. باإلضافة إىل البحث عن الن

علم اجتماع  ، استخدمت ىذه الدراسة نفس اؼبنهج وىو منوذلك
ي الروايات اليت تدرس ، أاألدب، ويكمن االختالف يف اؼبوضوع

  18.بشكل ـبتلف
، بعنوان النقد اإلجتماعي يف (۷۱۰۲ ) شطر تري موليانغسة .5

، لبودي ياسُت تكنولوجيا اؼبعلومات واإلتصاالت سيناريو دراما
، وربديدا الدراسة على اؼبشكالت اإلجتماعية. ربتوي ىذه سباخيم

، فبا يدل إلقتصادية واإلجتماعية والثقافيةيف اعبوانب السياسية وا
ىو أكثر من النقد  على أن النقد اإلجتماعي من الناحية السياسية

اإلجتماعي على اعبوانب اإلجتماعية والثقافية واإلقتصادية. فيما 

                                                           
17

النقد االجتماعي يف رواية "ىانف من األندلس" لعلى اعبارم )دراسة علم أييف ؿبمود،   
 (2118. )جامعة سونونج جاتى اإلسالمية اغبكومية،االجتماع األديب(

18
 Febrina Anwar, Kritik Sosial Dalam Naskah Drama Alangkah Lucunya Negeri Ini Karya 

Deddy Mizwar. (Jurnal Bahasa dan Sastra, Vol. 4 No. 1 2019, FKIP Universitas Tadulako) ISSN 

2302-2043.  
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البحث لو أوجو تشابو يف  ا، فإن ىذصلة أعالهيتعلق بالبحث ذي ال
. باإلضافة إىل قد اإلجتماعي يف األعمال األدبيةالبحث عن الن

، يستخدم ىذا البحث فجا لك، فإن االختالف يف إطار النظرذ
 19يا.تأويل

 و. منهج البحث
يف ىذا البحث فهو اؼبنهج الوصفي  ةحثاأما اؼبنهج الذي تستخدمو الب 

التحليلي حيث تقوم الباحثة بتحليل النقد االجتماعي يف الرواية و تفسرىا 
نفسَتا واضحا. و يف صبع اؼبعلومات والبيانات احملتاجة عبذا البحث فتعتمد 
الباحثة على طريقة البحث اؼبكيت كما تعتمد الباحثة خالل كتابة على الطريقة 

م اللغة العربية ةأدهبا بكلية اآلجاب والعلوم اإلنسانية جامعة الذي قررىا قس
 الرانَتى اإلسالمية اغبكومية يف كتاب:

"Pedoman Penulisan Skripsi (Jurusan Bahasa dan Sastra Arab) Fakultas Adab 

dan Humaniora UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh 2014” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19

 Catur Tri Mulyaningsih, Kritik Sosial Dalam Naskah Drama TIK Karangan Budi Yasin 

Misbach: Suatu Pendekatan Hermeneutik. Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Vol. 1, 

No. 2 2017, ISSN: 2580-9040. 
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 الباب الثاني

 اإلطار النظرى

 سوسيولوجيا األدب . أ
 مفهوم سوسيولوجيا األدب .1

سوسيولوجيا األدب ؾبال جديد وخصب يف حقول الدراسات األدبية 
اليت حظيت باىتمام الباحثُت والناقدين، وىي دراسة علمية تنظر يف فحوى 
األثر األديب ومدى علقتو جبوانب اغبياة اإلجتماعية األخرى. سوسيولوجيا 

ؼبنهج اإلجتماعي لألدب، علم يدرس اجمليجتمعات اإلنساسية األدب أو ا
وظواىرىا اإلجتماعية ويسهم مسامهة جليلة وفعالة يف تتبع مشاكل الفرد 
واجملتمع، وقد يناقش اغبلول يف نفس الوقت، وىو منهج يربط بُت األدب 
واجملتمع يف شىت اجملاالت وـبتلف اؼبستويات، ويدرس العالقة بُت اجملتمع 

 21ألدب، باعتباره انعكاس للحياة.وا

رائد النظرية  ،(Mimesis)بنظريتو عن احملاكاة  (Plato)عترب أفالطون ي
اليونانية( تعٍت التقليد. تعترب نظرية احملاكاة ) Mimesisجتماعية لألدب. كلمة إلا

 ،(Plato)و اغبياة . وفقا لوجهة نظر أفالطون أاألعمال األدبية تقليدا للطبيعة 
فإن كل شيء يف ىذا العامل ىو يف الواقع ؾبرد تقليد ألعلى واقع موجود يف 

صياغة العالقة بُت األدب واجملتمع من  (Aristoteles)عامل األفكار. أعاد أرسطو 
خالل نظرية اػبلق. على عكس أفالطون الذي ينظر إىل األدب على أنو تقليدا 
                                                           

جامعة واسط ؾبلة كلية الًتبية،  سوسيولوجيا األدب يف أشعار الدكتور صاحل الطائي،ضبال غافلي،   21
 71، ص 2121، 1، اعبزء 39العدد 

1  
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ء ال تعٍت ؾبرد نسخ الواقع، بل للواقع، يرى أرسطو أن احملاكاة بواسط الشعرا
 21.ىي عملية إبداعية

راسة  علم اجتماع األدب، تعترب نظرية أفالطون وأرسطو أساس الديف
جتماعية لألعمال األدبية، واليت تناقش " الواقع " اؼبوجود يف األعمال األدبية اإل

التاريخ فيما يتعلق بالواقع الذي حيدث يف اجملتمع وتعترب األدب وسيلة لتسجيل 
 22التارخيي. الوثائق االجتماعية للمجتمع.

جتماع ؽبما عالقة جدلية، ألن األدب وعلم اإل إذا نظرنا إىل األدب 
تمع جتماع ىو العلم الذي يدرس فيو اجمل. لذالك علم اإلال خيلو منو اجملتمع

جتماعية وما ينشأ عنها من نظم وقواعد وسلوك وتطوره وتركيبو والعالقة اإل
لوظائف ، دراسة واضعية ) علمية ( وصفية ربليلية ، هتدف إىل معرفة ا وثقافة

القوانُت اليت عية و ماجتقوم هبا ، ىذه الظواىر والنظم اإلجتماعية اليت تاإل
جتماعية ىي منوذج من األفكار واؼبوضوعات العامة ربكمها الظواىر اإل

جتماعية واىر اإلا يف اجملتمع، وتسود الظواألساليب والقواعد اؼبتعارف عليه
 23.وظائف اجتماعية معينة

ٍب سبت معاعبة ىذا التشابة من قبل ؾبموعة من اؼبفكرين لوضع األدب  
كشيء تناوؽبا من خالل العناصر اؼبوجودة فيو. يف الواقع، يعترب األعمال 
األدبية أهنا تتجاوز ؾبرد الوصاف والتحليل العلمي اؼبوضوعية، وزبًتق األلسطح 

                                                           
21

  Wiyatmi. Sosiologi Sastra (Yogyakarta: Kanwa Publisher, 2013), hlm 12-15 
22

  Wiyatmi. Ibid, hlm 16 

 
23

، )اؼبمكة العربية السودية وزارة اؼبعارف، مذكرات يف علم اإلجتماععبد العزيز الريس واآلخرون،  
  16(، ص 1974الكتب واؼبقررات اؼبدرسة، 
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ويشرح اؼبشاعر اإلنسانية ذباه ما ًب إختباره. وىذا يؤكد أيضا أن اإلجتماعية، 
األعمال األدبية قادرة على تلخيص عدد من األحداث اليت ديكن تفسَتىا 
بشكل منهجي وبالتفصيل من خالل الطريقة اإلجتماعية، واليت يشار إليها 

 24فيما بعد بعلم إجتماع األدب.

ال خيتلف كثَتا عن تعريف علم اإلجتماع الذي  Swingewoodما صفو 
(، أن علم إجتماع األدب ىو علم يركز على 1971) Soekanto طرحو سوكنتو 

جوانب اجملتمع ذات الطبيعة العامة ويسعى للحصول على أمناط عامة من غبياة 
، علم اإلجتماع ىو علم (Pitirin Soeokin)الناس. وباؼبثل، ذكر بيتَتًن سوروكُت 

س العالقة والتأثَت اؼبتبادل بُت أنواع ـبتلفة من الظواىر اإلجتماعية )مثل يدر 
األعراض األقتصادية، واألعراض العائلية، واألعراض األخالقية(، علم اإلجتماع 
ىو علم يدرس العالقة والتأثَت اؼبتبادل بُت اإلجتماعية. الظواىر ذات الظواىر 

و دراسة اػبصائص العامة عبميع أنواع غَت اإلجتماعية، وأخَتا علم اإلجتماع ى
 25الطواىر اإلجتماعية األخرى.

 Austin)وأوسُت وارين  (Renne Wellek)علم إجتماع األدب رينية ويلك 

warren, 1990)   يف مارغريتا إرفينا سيبايونج(Marganetha Ervina Sipayong)  يصنف
 26:إىل ثالثة أنواع، وىي

                                                           
24

  Tri Wahyudi, Sosiologi Sastra Alan Swingewood Sebuah Teori. Jurnal Poetika, Vol. 1, 

No. 1 Juli 2013 (Pascasarjana Ilmu Sastra Fakultas Ilmu Budaya UGM), hlm 55 
25

  Wiyatmi. Ibid. hlm 6-7 
26

  Marganetha Ervina Sipayong, Konflik Sosial Dalam Novel Maryam Karya Okky 

Madasari: Kajian Sosiologi Sastra. Jurnal Ilmiah Kebudayaan SINTESIS (Studi Sastra), Vol. 10, 

No. 1, Maret 2016, hlm 25.  
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الذي يبحث يف اػبلفية  (Sosiologi Pengarang)سوسيولوجيا األدب  .1
اإلجتماعية والوضع اإلجتماعي اؼبؤلف، وأيديولوجية اؼبؤلف كما 

 يتضح من األنشطة اؼبختلفة للمؤلف خارج األعمال األدبية.
، ويدرس (Sosiologi Karya Sastra)سوسيولوجيا العمل األدب  .2

 األعمال األدبية األىداف واألشياء التمضمنة يف العمل األديب
 نفسو واؼبتعلقة بامشاكل اإلجتماعية.

، يدرس مدى ربديد (Sosiologi Pembaca)سوسيولوجيا القار  .3
األدب أو إعتمادة على اػبلفية اإلجتماعية والتغَتات والتطورات 

  اإلجتماعية. 
من بُت الفئات الثالث، ستستخدم الباحثة سوسيولوجيا العمل األدب يف 

 ىذا البحث.
 األدبسوسيولوجيا العمل  .2

إن علم  (Wiyatmi)يف ياسبي  (Wellek dan Warren)يقول ويلك ووارن 
إجتماع العمل األدب موجود يف ؿبتوى األعمال األدبية، األىداف واألشياء 
األخرى اؼبتضمنة يف العمل األديب نفسو وتتعلق باؼبشكل اإلجتماعية. تقول 

أن علم إجتماع األدب كأعمال أدبية تعترب انعكاسا أو إعادة  (Watt)وات 
27تعريف للواقع اؼبوجود يف اجملتمع.

  

بعض اؼبشاكل اليت أصبحت ؾبال دراسة علم إجتماع األدب ىي 
ؿبتوى األعمال األدبية واألىداف واألشياء األخرى اؼبتضمنة يف األعمال 

                                                           
27

 Wiyatmi. Ibid. hlm 45 
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األدب أيضا األدب كمراة األدبية. باإلضافة إىل ذلك، يفحص علم إجتماع 
للمجتمع، واألدب كوثيقة إجتماعية وثقافية تسجل الواقع اإلجتماعي والثقايف 

، ديكن لألدب يكون مستودعا (Warton)أو اجملتمع يف وقت معُت. وقال وارتون 
 28ومصدرا لتاريخ اغبضارة.

 

 النقد اإلجتماعية . ب
 مفهوم النقد اإلجتماعية .1

نأتى دبقدمة وجيزة عن األدب بادئ ذى بدء، من األحدى أن 
باعتباره اؼبادة الرئيسة لعملية النقد، وكذا عن النقد الذى اقًتن باألدب، ويعد 
من أىم اغبوافز الدافعة إىل ازدىار األبداع األدىب، وتطوير أشكالة الفنية 

فيما ازدىر األدب يف عصر من العصور إال وكان  :ومقاصده الفكرية والثقافية
لو تفسَت أو تقييما أو إيداعا، وكلما قلت القراءة اؼببدعة خيت النقد رافدا 

  29جذوة اإلبداع وقاربت األفول.

على أن ( Harmila) الييف حرم (Lubis) سينص وجهة نظر لوب
اؼبشکالت اإلجتماعية ىي أشكال النقد ؼبختلف أشكال الظلم اليت ربدث "

بصورة ثابتة وواضحة". يف  دالة إنسانيةيف حياة الناس واليت هتدف إىل ربقيق ع
، اؼبشكالت الييف حرم( Berger dan lukman) غضون ذلك، وفقا لبَتجر ولقمان

صفات مستقلة ال على  ، حقائق ذاتنية إجتماعيااإلجتماعية ىي حقائق مب
                                                           

28
 Wiyatmi. Ibid. hlm 46 

(، فصل إضاءت تقدية 2112، )إبران، ، النقد اإلجتماعي لألدب نشأتو وتطويرةؿبمد خاقاىن  29
 114 :ش، ص 1931، صيف 6، العدد 2السنة 
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أهنما أفعال من شأهنا  . ال جيب فهم الصراع والنقد اإلجتماعي علىإرادة الفرد
 31خلق نقسام.

 اإلجتماعية النقد . أنواع2

على القيم اإلجتماعية ، تنطوي اؼبشاكل اإلجتماعية يف األساس
، من اؼبستحيل مناقشة القضايا اإلجتماعية دون مراعاة واألخالقية. لذلك

 الييف حرم( Soekanto) . وفقا لسوكانتوع ؼبا يعترب خَتا وما يعترب سيئامعايَت اجملتم
(Harmila)يت تسبب اليت ربدث يف اجملتمع وال ، فإن اؼبشكالت اإلجتماعية

 31:األذى والظلم وحىت اؼبوت، ىي

 مشاكل تعليمية (1

، يعد التعليم جهدا واعيا ومهددا ػبلق بشر (Soekanto) قال سوکانتو
قادرين على تطوير إمكاناهتم لتحقيق القوة الروحية الدينية، وضبط 

حيتاجها أنفسهم، النفس، والذكاء، والشخصية النبيلة، واؼبهارات اليت 
 32.واجملتمع، واألمة والدولة

 لثقايفالتحول ا (۷
. لذلك عندما تشهد الثقافة ربوال، جيب أن تكون اتفاقية ؾبتمعية 

ة إذا كان ىناك اتفاق يف اجملتمع. نتيجة لذلك، قد توجد ثقافة جديد
أن يقبل والبعض  . ديكن للبعضتكون ىناك إجيابيات وسلبيات

                                                           
30

 Harmila, Masalah-Masalah Sosial Dalam Novel Bumi Manusia Karya Pramoedya Ananta 

Toer (2015), Jurnal Humanika Vol. 3, No. 15, hlm 5 
31

 Harmila. Ibid. hlm 5 
32 Harmila. Ibid. hlm 5 
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النسبة ألولئك الذين ال يقبلون، يطلق عليهم  .اآلخر ال يستطيع
 33صدمة ثقافية بسبب غَت مقبولة.

 عدم اؼبساواة بُت اعبنسُت (3
االعتبارات اعبنسانية اإلختالفات يف أدوار وحقوق اؼبرأة والرجل يف  

" مكانة أدىن من الرجل. يبدو أن "االمتياز اجملتمع، فبا يضع اؼبرأة يف
" زبص الرجال الذين حيق لنساء "سلعةي يتمتع بو الرجال جيعل االذ

ؽبم أن يعاملوا بشكل تعسفي. ومع ذلك، يف حياة اؼبرأة ؽبا دور مهم 
للغاية. إذا أعطيت اؼبساحة لتطوير اإلمكانات الذاتية، والعمل 
واالبتكار وفقا للمجال اؼبفضل، عندىا ستقدم النساء شيئا مفيدا 

تعمل ؼبساعدة ألنفسهن وألسرىن. تصبح إحداىن سيدة عاملة 
 34اقتصاد أسرهتا.

 الصراع اإلجتماعي (4

، فإن الصراع اإلجتماعي ىو عملية (Soekanto) قال سوكانتو
إجتماعية ربدث يف األفراد أو اجملموعات اليت حياول كل منها ربقيق 

بالتهديد والعنف  أىدافها من خالل معارضة الطرف اآلخر مصحوبا
 35أو الغضب.

لة اإلجتماعية األكثر تعقيدا واليت مل يتم البطالة البطالة ىي اؼبشك (5
حلها حىت اآلن. ىناك العديد من العوامل اليت تؤدي إىل زيادة معدل 

                                                           
33

 Harmila. Ibid. hlm 6 
34

 Harmila. Ibid. hlm 6 
35

 Harmila. Ibid. hlm 6 
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البطالة، منها عدم وجود فرص عمل كافية لتصفية الباحثُت عن عمل 
 36ونقص التعليم لدخول عامل العمل.

 مشاكل السكان  (6
الدديوغرافية، اؼبشاكل السكانية ىي مشاكل تتعلق باؼبشكالت 

 37ومنها: كيفية توزيع السكان بالتساوي وكيفية تقليل معدل اؼبواليد.
 الفقر (7

يعرف الفقر بأنو حالة ال يستطيع فيها الشخص أن حيافظ على 
نفسو وفقا اؼبستوى اؼبعيشة وكذلك غَت قادر على استخدام طاقتو 

  38العقلية أو اعبسدية يف ىذه اغبياة .
 اعبردية (8

موعة نفسها ؿبصنة ضد القانون ووسائل الرقابة تعترب ىذه اجمل
اإلجتماعية األخرى بسبب قوهتا القوية. من الصعب إدانتهم لدرجة 

 39أنو يقال حبق أن قوة احملرمُت تكمن يف ضعف ضحاياىم.
 نتهاك قواعد احملتمع (9

واليت تتضمن انتهاكات ألعراف اجملتمع ، ((Soekantoقال سوكانتو 
  41ىي:
 عارة على أهنا شيء يسلم نفسو للجمهور تعرف البغاء الد

للقيام بأعمال جنسية عن طريق اغبصول على مبلغ معُت من 
 اؼبال.

                                                           
36

 Harmila. Ibid. hlm 6 
37

 Harmila. Ibid. hlm 7 
38

 Harmila. Ibid. hlm 7 
39

 Harmila. Ibid. hlm 7 
40

 Harmila. Ibid. hlm 7-8 
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 لنكونسييد (Delinkuesi)  لألطفال، تركز األضواء على
إندونيسيا بشكل أساسي على االنتهاكات اليت يرتكبها 
الشباب يف بعض الطبقات اإلجتماعية الذين لديهم سلوك ال 

 حيبو اجملتمع بشكل عام.
 إدمان الكحول (Alkoholisme،)  ديكن تفسَته على أنو أسلوب

 ،(Homoseksualitas)اعبنسي  ذحياة متحضر للكحول. الشذو 
ىم األشخاص الذين دييلون إىل إعطاء األولوية لألشخاص من 

 س اعبنس مثل شركائهم اعبنسيُت.نف
 مشاكل جيل الشباب يف اجملتمع اغبديث (11

تتميز مشاكل جيل الشباب عموما خباصيتُت متعارضتُت، ومها الرغبة 
يف القتال والالمباالة، مثل التكيف األعمى مع اؼبعايَت األخالقية 

 41األكرب سنا.للجيل 
 التمييز (11

التمييز ىو يف األساس إنكار غبقوق اإلنسان واغبريات األساسية. 
بشأن حقوق  ۰991/۹9من القانون رقم.  3النقطة  1يف اؼبادة 

التمييز ىو تقييد أو مضايقة أو استبعاد،  فياإلنسان، ورد أن تعر 
والذي يعتمد بشكل مباشر أو غَت مباشر على اإلختالفات البشرية 

أو العرق أو العرق أو اجملموعة أو الطبقة  رقعلى أساس الدين أو الع
أو الوضع اإلجتماعي أو الوضع االقتصادي أو اعبنس أو اللغة أو 
اؼبعتقد السياسي، فبا يؤدي إىل تقليص أو اكبراف أو إلغاء االعًتاف 
                                                           

41
 Harmila. Ibid. hlm 8 
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حبقوق اإلنسان واغبريات األساسية أو تنفيذىا أو استخدامها يف كل 
اعبوانب السياسية واالقتصادية  يفاة الفردية واعبماعية من اغبي

والقانونية واإلجتماعية والثقافية وغَتىا من جوانب اغبياة 
 42اإلجتماعية.

يف ىذه الدراسة، أنواع النقد اإلجتماعي يف رواية "اجملنون" عبربان 
 خليل جربان ىي النقد اإلجتماعي على الفقر، والنقد اإلجتماعي على اعبردية،

 والنقد اإلجتماعي للعدالة.
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 الباب الثالث

 جبران خليل جبران

يف ىذا الباب أن تبحث عن مولد جربان خليل جربان  ريد الباحثةت
 ونسبتو، ومؤلفاتو وأخرا عن وفاتو.

 مولده ونشأتو . أ
. ظبو ىو يف الواقع جربان أو جربان. ايعرفو الناس باسم خليل جربان

. اسم جربان ، أو بدقة أكرب جربان خليل جربانجربان بالكامل ىو جربان خليل
أو جربان ىو نفس اسم جده. كانت التسمية باسم اعبد مثل ىذا تقليدا لبنانيا 

  43يف ذلك الوقت.
م يف بلدة بشري  ۰11۹وجل جربان يف الساجس من كانون الثاين سنة 

اجملاورة األرز الرب، والرابضة على كتف الوادي اؼبقدس )قنوبُت(. والده خليل 
اؼبلكف جباية الرسوم على اؼباشية يف جرود مشايل لبنان. أمو كاملة ابنة اػبوري 
اسطفان رضبة، كانت ذات ثقافة ؿبدودة، غَت أهنا كانت تتحلى بارادة ومهة 

 شؤون اؼبنزل ورعاية أوالدىا األربعة: بطرس من قويتُت ساعدتاىا على تدبَت
 44وسلطانة. انايزوجها األول، وجربان ومر 

 ربيةوكان أبوه خليل شأنو كالكثَتين من سكال اعببل. يتصرف مهو إىل ت 
. ومل روفنجان القهوة أكثر من أى شيئ أخاؼبواشى. وىو مولع بشرب اػبمر 

                                                           
43

 Fahruddin Faiz, Gibranisme Antara Eksistensialisme Dan Romantisme, Jurnal Refleksi, 

Vol. 15, No. 2, Juli 2015. (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta). Hlm 185 
)دار اعبليل: بيورت،  اجملموعة ؼبؤبفات جربان خليل جربان نصوص خارج اجملموعة،أنطوان القول،   44

 .11م(، ص:  1994
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، ومل يتحرك قلبة إلصالح إحوال عائلتو بعائلتو ومل يعبأ دبا يف نفقة الرزق هتمي
اإلقتصادية. وبعد عن األخالق اليت تصلح ألن تكون قدوة حسنة ألوالده 
ورفيقة حياتو. فلم يعش مع أوالده وزوجتو إال مده قصَتة فلم تؤثر شخصستو 

  45يف نفس جربان الصغَت.
، أرملة لديها طفل واحد اظبو Kamila Rahmeرضبة  ةليوالدة جربان، کام

. عندما تزوج من والده جربان، رزق بثالثة أطفال ىم جربان نفسو Peterبيًت 
وسلطانة. عائلة جربان ىي عائلة مسيحية من  انايوشقيقتان صغَتتان مها مار 

الطائفة اؼبارونية. والدة جربان، كاملة رضبة، ابنة كاىن ماروين. على عكس 
ان الصغَت ىو طفل غالبا ما يكون منعزال ومکتما وال جرب  رين،األطفال اآلخ

 46ويعجب بعظمة الكون يف وحدتو. یيضحك كثَتا. إنو حيب أن ير 
غبسن اغبظ جربان لديها أم ذكية وتتحدث العربية والفرنسية واإلقبليزية 

ردبا يكون ىذا ىو اعبواب على السؤال: ؼباذا   ،یبطالقة. وموىوبون يف اؼبوسيق
يقى بعنوان "نبدح يف فن ان األصلي كتابا عن نظرية اؼبوسكان عمل جرب 

جورو جربان إىل  لو. أول شخص قا(Nabdah fi Fann al Musiqa) – "اؼبوسيقى
جانب والدتو اليت علمتو القراءة والكتابة كان مدرسا متجوال اظبو سليم ضاىر. 

ضاىر ىو شخص لديو معرفة واسعة يف ـبتلف اجملاالت مثل علم الفلك  ميسل
والكيمياء والفيزياء والتاريخ. أدى تدىور اغبالة اإلقتصادية ألسرتو إىل ىجرة 

. كانوا يعيشون ۰191يونيو  ۷2 تو باستثناء والده إىل أمريكا يفعائلو  جربان

                                                           
)بيورت: مكتبة اؼبدرسة ودار الكتب البنان،  ، اعبديد يف األدب العريب وتارخية،حنا الفاخورى  45

 .216م(، ص:  1968
46

 Fahruddin Faiz. Ibid. hlm 186 
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 South یالصيٍت تسميف بوسطن، على وجو الدقة يف منطقة فقَتة يف اغبي 

End.47 
 ودراسة  . ب

ما أن بلغ اػبامسة حىت أدخل يف مدرسة دير أدخل يف مدرسة اليشاع 
 ميمواطنو الطبيب سل كانالقريب من بشري، فتلقى مبادىء القراءة والكتابة، و 

 48الضاىر يساعده يف تعلمة ويف تنمية موىبة الرسم، اليت ظهرت فيو.
نة شقيقة جربان. غبسن اغبظ، ديكن ولدى عودتو من لبنان توفيت سلطا

أن خيفف حزن جَتان على وفاة سلطانة قليال من خالل معرفتو بفنانة اظبها 
بيبودي. لسوء اغبظ، كان على جَتان أن يبتلع حزنو مرة  ستونيجوزفُت بر 

أخرى ألن جوزفُت اضطرت إىل الزواج من شخص آخر وأجربت على تركو. 
تضاعف حزن جربان عندما مات أخوه بطرس. وبعد فًتة وجيزة ماتت والدتو 

مل يبكي شقيقو األصغر  انا،يأيضا. يف ذروة حزنو بوفاة والدتو، حبسب مار 
فجأة تدفق الدم من أنفو وفمو. لكن جربان مل يذوب حزنا. روحو  جربان، لكن

يف رأسو، جعلتو  تاؼبللتهبة وروحو إلخراج كل األفكار واألفكار اليت تراكم
 49ينهض على الفور ويبدأ العمل، سواء يف الكتابة أو الرسم.

ويف بوسطن عملت كاملة وبوسطن يف التجارة، واالبنتان مريانا وسلطانة  
ة اعبربان. أما جربان فأدخل يف مدرسة ؾبانية، وكان يقصي معظم يف خدم

ومطالعة الروايات االنكليزية اليت كانت معلمة اللغة االنكليزية  أوقاتو يف الرسم
زبتارىا لو. وذات يوم قال األمو: "أوما أخربتك دبا فعلتو معلمة التصوير ؟ 

                                                           
47

 Fahruddin Faiz. Ibid. hlm 186 
 11ص:  أنطوان القوال،  ،السابق رجعاؼب  48

49 Fahruddin Faiz. Ibid. hlm 187  
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وأرتو  -، ال باآلبة يصور بيده يا أمي -جاءت اليوم برجل، قالت إنو مصور 
 51بعض رسومي، فقال يل: "أنت فزخ مصور." ودعاين لزيارية يف الغد."

م أرسل جربان ليدرس اللغتُت العربية والفرنسية، فالتحق  ۰191يف سنة  
دبعهد )اغبكمة( يف بَتوت، حيث تلقى دروسو على يد مشاىَت األساتذاك 

مدة ثالث سنوات، تبلورت أمثال اػبوري يوسف اغبداد، وأمضى يف )اغبكمة( 
يف خالؽبا مواىبو يف الرسم والكتابة. وكان يًتدد يف فصل الصيف على مسقط 
رأسو بشري، فيزور أقاربو ورفاقة. ويف بشري، يومذاك، تعرف إىل فتاة من أىل 
الغٍت وأحبها، ولكن تقاليد اجملتمع حالت دون زواجهما، فذاق اغببيبان كثَتا 

فنقم على الدين واإلقطاع، وعاد إىل بوسط  51األىل.من قسوة اغبرمان وظلم 
وىناك فجع دبوت أختو ٍب أخيو وأمو ومن قلب اؼبأساة اليت عاشها انظلق جربان  
كاتبا ومصورا فاعجبت بو مديرة معهد أمَتكية ىي ماري ىاسكل، فشجهتو 
وعاونتو للذىاب إىل باريس لدراسة فن الرسم حيث بقي ثالث سنوات بعدىا 

صم اغبضارة والفن يف أورويا وخاصة روما وبروكسيل ولندن، واطلع على  زار عوا
 52كتب نيتشو فأعجب بفلسفتة، وأثر فيو الشاعر اإلنكليزي )باليك(.

فعلى طراز ىذا حاول جربان أن ينظم اؼبهاجرين العرب بتأسيس أندية 
وصبعيات أدبية وثقافيية، ودعا إىل ؿباولتو صباعة من األدباء والكتاب من 
األصدقاء اؼبهاجرين العرب، ساعده نفر من اؼبهاجرين العرب وقرروا أنو ال بد 
ؽبم من رابط ويضم قواىم يوحد مسعاىم يف تطور اللغة العربية ونشأهتا، وتكون 
                                                           

 12اؼبرجع السابق، أنطوان القوال، ص:   51
 13-12القوال، ص:  نفس اؼبرجع، أنطوان  51
 –، )دار الكتب العلمية: بَتوت مشاىَت الشعراء واألدباءعبد أ. على مهنا وعلي نعيم خريس،   52

 61-61م(، ص:  1991لبنان 
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أغراضهم األساسية بث روح جديدة نشيطة يف جسم األدب العريب وانتشالو 
الية إىل حيث تصبح قوة فعالة من وىدة اػبمول والتقاليد العمياء، والروايات الب

ربت رئاسة  "الرابطة القلمية"يف حياة األمة، فأسسوا صبعية أدبية وثقافية باسم 
جربان خليل جربان، ورىط من الكتاب والشعراء اؼبهاجرين العرب دبدينة 

 53م. ۰9۷۱نيويورك يف الثاين والعشرين إبريل عام 
م أصدر جربان "العواصف" و "السابق" باالنكليزية،  ۰9۷۱ويف سنة  

 54وفيها أيضا كانت بدبية ظهور أضطراباتو الصحية.
 ج. وفاتو

أخذت منو العلة يوما بعد يوم، ديكنها من صحبة وقوتو استمراره يف 
العطاء دون ملل أو كلل، حىت انطفا سراج حياتو يف العاشر من نيسان سنة 

نة نفسها نقل رفتو إىل بشري، مسقط رأسو، آب من الس ۷۰م. ويف  1941
الذي كان حيمل بالعودة إليو. وبعد  تاؼبكان س،يلَتقد بسالم يف دير مار سرک

م( وكالمها بانكليزية.  1932م( و )جديقة إنىب( ) ۰932وفاتو صدر )البائو( )
 55وبقي الكثَت من اثاره ينتظر الكشف واعبمع والصور.

ال يزال جربان، بعد رحيلو، بشغل الناس بأدبو وفنو كما كان يشغلهم يف 
حضوره، فاآلداب العربية، مل تعرف حىت اآلن أديبة، كان لو األثر الذي عبربان، 

                                                           
 2119، )الىور باكستان العدد السادس عشر، من ضوء مؤلفات العرابية: ؾبلة الفسم العريب ،ؿبمد قبم اغبق 53

 .119م(، ص: 
 15القوال، اؼبرجع السابق، ص: أنطوان   54
 نفس اؼبكان  55
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إذ إنو فاصل تارخيي حاسم، كما يقول صبيل جرب، بُت التقليد والتجديد. 
 56إنطوى بوجود، عهد وبدأ عهد.

نا الفاخوري، وعبقرية خالدة زبطت جدود إن جربان، كما عرفو، ح 
اؼبكان والزمان، وكان ؽبا ربت کل کو کب فبلكة وسلطان. نطقت بالكلمة، 

 57فرددىا الكون بكل لغة ولسان.
 د. أعمال األدبية

انتظم ما كتبو جربان يف ستة عشر مؤلفا صغَتا نعرفها بشكل موجز 
 سريع على الشكل التايل:

ىو أول كتاب لو كان، يف األصل،  م( ۵۰۹۱) یقيالموس .1
مقاال طويال ربدث فيو، دون تعمق، عن اؼبوسقي وتأثَتىا، 

كالنهاوند، واألصفهان،   اهباوازدىارىا يف األمم، عارضا أشهر أبو 
والصبا، والرصد، واصفا أغبان العود وصف خبَت ؿبرب. كل 

 58.ذلك بأسلوب شعري أقرب إىل االذباه اؼبيتافيزيقي
  59تضمن ثالث أقاصيص: م( ۵۰۹۰ج )عرائس المرو  .2

رمال األجيال والنار اػبالدة، وفيها يظهر اعتقاد جربان  . أ
يف السنة  علشابالتقمص، إذ يروي حكاية عاشقُت 

ق. م. ٍب اختطف اؼبوت من الشاب معشوقتو،  ۰۰9
 م. ۰19۱ليعود العاشفان إىل األرض يف ربيع سنة 
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أوقعها أحد مرتا البانية، يصور فيها طهارة قلب امرأة  . ب
أوغاد اؼبدينة بشركة، فأعالت طفلها بشذوذىا. اجتمع 

جي ش ثيحد همايهبا الكاتب، وىي زبتضر فدار ب
 حول نقاء النفس وأدران اعبسد.

يوحنا اجملنون، وفيو يصور جربان فظاظة الرىبان دبقابا  . ج
سذاجة القروي وعفويتو، شانا ضبلة شعواء على رجال 

 الدين.
فيو أربع أقاصيص. يف األوىل  م( ۵۰۹۱األرواج المتمردة )  .3

)وردة اؽباين( يتطلم جربان من التقاليد، والشرائع الزوجية 
اإلجتماعية، ويندد بالزواج التجاري الذي ألفو الشرقَتن، قاضا 

برجل الدين. وعلى  ىابعضا من سَتة جسناء صبيلة، زوجت کر 
 الشرائع اليت سنها القوي ليفتك بالضعيف، مرتكزا إىل حكم
باإلعدام أصدره أمَت طاغية على ثالثة مظلومُت: األول جندل 
قائدا من قواد األمَت ذودا عن عرضو، والثانية امرأة جرت عارية 
إىل اغبقل ورصبت، ٍب تركت فريسة للوحوش، ألهنا خانت زوجها 

نو سرق زنبيل و )اجملرم( الثالث شنق بشجرة ال يها،اؼبفروض عل
ه اعبياع. ويف القصة الثالثة )مضجع دقيق من الدير ليطعم أوالد

بيبها، حالعروس( يروي جربان قصة فتاة شكت بإخالص 
بيبها، حبة. ويف ليل زفافها، رأت فقررت أن تتزوج رجال ال كب

رت بعد أن ألقت عظة يف قضايا اعبب، حفقتلتو خبنجر ٍب انت
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والقوة، والظلم، والغٍت، وغَته. والقصة الرابعة )خليل الكافر( 
  61نا اجملنون(.حة عن )يو حأن تكون نسخة منق تكاد

وىي رواية صور فيها جربان  م( 1112ة المتكسرة )حاألجن .4
ب الذي كان بينو وبُت سلمى كرامة، ولكن أبا الفتاة أذعن اغب

د اؼبطارنة فزوج ابنتو بابن أخي اؼبطران، كل ذلك حؼبشيئة أ
 61ب.حالتقديس لل حبأسلوب شعري وجداين مشبع برو 

فيو سنة وطبسون مقاال كتبها  م(1114ابتسامة )دمعة و  .5
فيو مزامَت داود، ونشيد سليمان، وسفر أيوب،  یبأسلوب حاک

ومراثي أرميا، ونبوءات أشعياء، وعظات الناصري. وضمنها ثورة 
على جهل اؼبقاييس البشرية وظلمها، ومباحث يف احملبة، 

 62واؼبوت، وشخصية اؼبسيح، غَتىا. والطفولة،واالمومة، 
ىو أول كتب عبربان باإلنكليزية،  م( ۵۰۵۱المجنون )  .6

ينطوي على طبسة وثالثُت فصال، كان قد نشر قسما منها يف 
بعض اجملالت العربية واإلنكليزية. وفيو جدد ضبليو على التقاليد 
اإلجتماعية، والظلم واعبهل، فسخر من غباوة الفالسفة يف 

ىجعة ويقظة( و  (، وعرض بالرياء اإلجتماعي يف )بُتاللعُت)
)األم وابنتها(، وىجا الواقع، ساخرا من الناس يف )الكلب 
اغبكيم( و )الناسكان(، و )اطلبوا ذبدوا( وغَتىا. كذلك عرض 

                                                           
 248نفس اؼبرجع، أنطوان القوال، ص:   61

 نفس اؼبكان  61
 249نفس اؼبرجع، أنطوان القوال، ص:   62



28 
 

 

يف بعض منها نظريتو يف التقمص واػبالص، واجملنون، عند 
الثائر على  السيطرةجربان، يف كتابو )اجملنون(، ويف سواه رمز 

على انتزاع األفنعة اليت يلبسها اإلنسان  اعبريء الظلم واعبهل،
 63العصري فيطمس هبا شخصيتو.

قصيدة طويلة ساق فيها جربان خواطر  م( 1111المواكب ) .7
ياة البشرية، كاػبَت، والدين، والعدل، فلسفية يف أىم شؤون اغب

وفيها تياران يبدوان كما لو كانا حوارا بُت شخصُت.  وغَتىا.
ا القبيح وباطنها اعبميل، فيتربم دبا يف األول ديثل اغبياة بظاىرى

اغبياة البشرية من رياء وضعف وذل وقلق وصراع دائم بُت اػبَت 
 ةوالشر. والثاين ديجد اغبياة يف )الغاب(، أي حياة الفطر 

والسليقة حيث ال خَت وال شر، بل تسام فوقهما. والتياران 
صدى االزدواجية الذات يف اإلنسان: ذات التمدن، وذات 
الفطرة اؼبتمثلة بالرعاة الفتيان، أو مها صدى ؼبا يراه جربان من 
رياء وشر، وما يريده من صفاء وىدوء وأمن. واعبدير باؼبالحظة 

نفقتو اػباصة يف حلة  ىأن ىذه القصيدة أصدرىا جربان عل
أنيفة ببعض رسومو اعبميلة. وىي العمل اعبرباين الوحيد الذي 

 64.زن والقافية ػبلق عمل فٍت ذي شأنيتقيد فيو بالو 
ىو الكتيب الثاين باللغة اإلنكليزية فيو  م( ۵۰۹۹السابق ) .8

طبسة وعشرون مقاال صغَتا، بعضها قصص صغَتة رمزية )اؼبلك 
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 خرٱاغبرب واألمم الصغَتة(. وبعضها ال(، سدالناسك( )بنت األ
 65خواطر صغَتة، كما يف )احملبة(، و)الطمع( و)التوبة(.

فيو سبع قصص قصَتة، وبعض  م( ۵۰۹۹العواصف ) .9
اؼبقاالت اؼبوتنوعة. أما القصص فبعضها من صنف اغبكايات 

)الشيطان، )الشاعر البعلبكي(،  الرمزية: )العاصفة(،
ة تروي حادثة غريبة غامضة، ىي واحد )البنفسجة الطموح(، وو

يف النقد االجتماعي: )السم يف  ن)سفينة الضباب(، واثنتا
الدسم(، و )ما وراء الرداء(. أما اؼبقاالت فتًتاوح بُت الثورة 

وىي  –الصاخبة العنيفة على الضعف، كما يف )حفار القبور( 
و )العبودية(، و )يا بٍت أمي(، و )كبن وأنتم(، و  -األشد عنفا 

و )أبناء اآلؽبة وأحفاد القرود(، و )األضراس اؼبسوسة( ، 
)العاصفة(، وبُت الكتابة الوجدانية بكل ما فيها من حب وكآبة، 
ووحشية، وغربة، وأمل، وشوق، وحنُت، وخاصة يف مقالو اؼبؤثر 
)مات أىلى( الذي كتبو عندما قضت اغبرب العاؼبية األوىل على 
األلوف من أبناء وطنو جوعا ومرضا. وفيو يتمٌت لو كان سنبلة 

يقتات هبا طفل جائع، أو شبرة  نانبمن القمح نابتة يف تربة ل
يانعة يف بساتُت لبنان ذبنيها امراة جائعة، أو طائرا يف فضاء 

 66لبنان يصطاده صياد ائع.
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ىذا الكتاب ليس سوى  م( ۵۰۹۵البدائع والطرائف ) .11
ؾبموعة اختارىا صاحب )مكتبة العرب( يف مصر من كتابات 

. وجلها جربان الذي مل يكن لو رأي يف اختبارىا وتسميتها
مأخوذ من )دمعة وابتسامة(، و )العواصف( وغَتمها من مؤلفات 

اؼبقاالت اليت مل يكن جربان قد نشرىا يف   ضجربان، مع بع
كتاب، ومنها )وعظتٍت نفسي(، وفيو يفصل نظرتو اؼبختلفة غَته 
كبو وطنو لبنان، و )مستقبل اللغة العربية( وىو مقابلة أخرىا معو 

ة يف بعض شؤون اللغة العربية و )إرم ذات ؾبلة )اؽبالل( اؼبصري
واؼبوت، والروح،  غبياة،العماد( وفيو تأمل يف مصَت اإلنسان، وا

 67واؼبادة، ووجود، واألمل.
ىو أكثر کتب جربان رواجا، وأمهها على  م( ۵۰۹۱النبي ) .11

اإلطالق، إذ ترجم إىل أكثر من أربعُت لغة، وبيع من نسخو 
م، أى بعد صدوره بست وثالثُت سنة،  ۰929حىت السنة 

مليون نسخة، ومنهم من يقول مليونُت. وكان جربان قد بدأ 
م، أى قبل صدوره بإحدى عشرة  ۰9۰۷السنة  منذالتفكَت بو 

سنة، كما جاء يف مذكرات ماري ىاسكل. ويف الكتاب ستة 
وعشرون فصال عدا اؼبقدمة واػباسبة، تتناول موضوعات  

الناس يف كل زمان ومكان: اغبب،  کاليسكية شاملة ىم
الزواج، األوالد، العطاء، اؼبأكل واؼبلبس، العمل، البيوت، البيوت 

والعقاب ، الشرائع ، اغبردية، العقل واؽبوى، اللذة  ردية، اعب
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واألمل، التعليم، الصداقة، اعبمال، الدين واؼبوت. ويف ىذه 
كم العملية، اؼبوضوعات ديزج جربان بُت اؼببادىء الصوفية. واغب

والقيم الروحية. ويف كل صفحة منو قبد فكرة صبيلة. أما 
حكاية عن نيب  مناألسلوب فشاعري يف إطار طريف يتألف 

ينتظر يف مدينة خيالية  –و جربان نفسو وى –اظبو اؼبصطفي 
وترمز إىل اجملتمع البشري الذي يعيش فيو  –اظبها )أورفليس( 

داده )ىي حإىل أرض أ وسفينة )ىي اؼبوت( تنقلو –جَتان 
اآلخرة(. ويف يوم وداعو ألىل اؼبدينة، يلقي عليهم خطبا 

 68بضمنها خالصة تعاليمو.
ال يتضمن ىذا الكتيب فكرا جربانيا  م( 1121رمل وزبد ) .12

كم كان يعضها، كما تذىب حجديدا، فهو عبارة عن ؾبموعة 
إحدى صديقاتو، مالحظات  Barbara Youngالسيدة بربارة يونغ 

  69قصاصات من الورق. یأبداىا ؽبا، ودون بعضها عل
حياول جربان، يف ىذا  م( ۵۰۵۱يسوع ابن اإلنسان ) .13

الكتاب، أن يتحدث عن )أقوال اؼبسيح، وأعمالو كما رواىا 
وآراء  عاتودوهنا أولئك الذين عرفوه(، لذلك يضمنو انطبا

مفًتضة يديل هبا تالمذة يسوع، وأمو، ويعض أفراد أسرتو، 
ؤه، وغَتىم. ويتضمن الكتاب عقيدة التقمص اليت آمن وأعدا

هبا جربان الذي يظهر يف خاسبة كتابو ربت عنوان )رجل من 
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لبنان بعد تسعة عشر قرنا. وقد حاول جربان يف ىذا الكتاب 
واغبضارة اليونانية،  فة،أيضا حبث موضوعات يف اؼبنطق والفلس

 71فجاء حبثو سطحيا غَت موفق.
يتضمن ىذا الكتيب حوارا رمزيا بُت  م( ۵۰۱۵األرض ) لهةٱ .14

ثالثة آؽبة يهتمون صبيعا دبصَت ألوىيتهم، ومصَت اإلنسان، 
وليسوا، يف اغبقيقة، سوى اإلنسان اػبارج عن نطاق نفسو إىل 
حالة من األلوىة، بنرغب يف االمنحاق. ويستمتع اإللو الثاين 

على اإلنسان، واللعب دبصَته، لكنو، قبل هناية اغبوار،  قدرتوب
يتخلى عن القوة ليؤة ليؤمن باحملبة. وأما اإللو الثالث، فيعتقد أن 
احملبة ىي اغبقيقة األساسية الوحيدة يف اغبياة. وىكذا يدور 
الكتاب حول احملبة، ولكن بأسلوب تسوده الكآبة، والتفكَت 

 71يدة اػبالدة.باؼبوت باعتباره اغبقيقة الوح
موتو،  ليىو آخر کتاب عبربان أًب كتابتو قب م( ۵۰۱۹التائو ) .15

يتضمن طبيسن قصة وأسطورة اسوحاىا من الًتاث الشرقي، 
وىي تشبو قصص )اجملنون( من حيث السخرية من معتقدات 

  72الناس، والتربم بسخافات العامل.
السيدة بربارة  رتوىذا الكتاب أصد م( ۵۰۱۱حديقة النبي ) .16

يونغ اإلحدى صديقات جربان بعد موتو بسنتُت، وىو يتضمن 
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فصوال كان جربان قد ىياىا لو، وأخرى ال عالقة ؽبا دبوضوع  
كتابو، كان جربان قد نشرىا يف العربية، ٍب نقلها إىل اإلنكليزية. 
وشبة تشابة كبَت بُت )النيب( وحديقتو، فالبطل واحد، وىو جربان 

، والرموز ىي، مع بعض الفروق تكاد تتشابة ؼبواعظنفسو، وا
أمهها أن موضوع )النيب( عالقة اإلنسان بأخية اإلنسان، أما 

 73موضوع )حديقة النيب(، فعالقتو بالطبيعة.
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 الباب الرابع

 تحليل النقد اإلجتماعي في رواية " المجنون " لجبران خليل جبران

 لمحة عامة عن رواية . أ

. اجملنون 1918رواية اجملنون كتبها جربان خليل جربان يف نيويورك عام 
ينطوي على طبسة وثالثُت فصال، كان قد ىو أول كتب عبربان باإلنكليزية، 

على  مذىبربية واإلنكليزية. وفيو جدد نشر قسما منها يف بعض احملالت الع
اللعُت(، )سفة يف التقاليد االجتماعية، والظلم واعبهل، فسخر من غباوة الفال

بُت ىجعة ويقظة( و )األم وابنتها(، وىجا )وعرض بالرياء االجتماعي يف 
الواقع، ساخرا من الناس يف )الكلب اغبكيم( و )الناسكان(، و )اطلبوا ذبدوا( 
وغَتىا. كذلك عرض يف بعض منها نظريتو يف التقمص واػبالص. واجملنون، 

على الظلم  سواه رمز السيطرة الثائر عند جربان، يف كتابو ) اجملنون (، ويف
واعبهل، اعبريء على انتزاع األقنعة اليت يلبسها اإلنسان العصري فيطمس هبا 

 74شخصيتو.

 النقد اإلجتماعي في رواية "المجنون" لجبران خليل جبران . ب

البشر كمجتمع ال ينفصلون عن اؼبشاكل االجتماعية اؼبختلفة، واؼبشاكل 
لبا ىي عدم اؼبساواة االجتماعية. وبالتايل، فإن النقد االجتماعية اليت ربدث غا

أو مدخل، أو دحض، أو ىجاء، أو استجابة، أو حىت  یاالجتماعي ىو نقد
يف حياة اجملتمع. بناء على  ةتقييم لشيء يعترب منحرفا أو ينتهك القيم اؼبوجود
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أنواع التحليل، تشَت النتائج اليت ًب اغبصول عليها من ىذه الدراسة إىل وجود 
 :ـبتلفة النقد االجتماعي، منها

 للفقر على النقد اإلجتماعي .1
مشكلة الفقر قددية قدم  ا.مالفقر مشكلة يواجهها البشر دائ

وديكن أن تشمل اآلثار اؼبًتتبة على اؼبشكلة جوانب  اإلنسانية نفسها
، بعبارة أخرى، الفقر مشكلة اجتماعية عاؼبية ـبتلفة من حياة اإلنسان.

مشكلة الفقر أصبحت مصدر قلق عاؼبي، واؼبشكلة موجودة يف يعٍت أن 
ومع ذلك، يف بعض  .رصبيع البلدان، على الرغم من تفاوت تأثَت الفق

 األحيان ال يتم االعًتاف بالفقر كمشكلة من قبل األشخاص اؼبعنيُت.
بالنسبة ألولئك الذين يصنفون على أهنم فقراء يعد الفقر شيًئا حقيقًيا يف 

ومع ذلك، فهم . ليومية ألهنم يشعرون بأهنم يعيشون يف فقرحياهتم ا
 75ليسوا بالضرورة على دراية بالفقر الذي يعيشون فيو.

مشكلة الفقر اليت وصفها اؼبؤلف يف رواية "اجملنون" أنو ال يزال 
 ىناك أناس مل يتمكنوا من ربسُت مستوى معيشتهم يف اذباه أفضل.

 ديكن أن ذبعل حياهتم أفضل.سبب اؼبشكلة ىو نقص الوظائف اليت 
تعمل فقط يف اغبقول   لعُتكما نعلم أن اللعُت،  مشكلة الفقر وصفتها ال

كحراس ميدانيُت حىت ال تتضرر اغبقول، وىو حقاً حيب عملو، وال يشعر 
 ىذا موضح يف االقتباس: بالتعب أو صعوبة العمل.
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دا " أمل تسأم نفسك اإلقامة يف ىذا اغبقل وحي : قلت مرة للعُت
 منفردا؟. " 

" إن ىل يف التخويف لذة ال يسرب غورىا، ولذا  : فأجابٌت قائال
 فإىن راض عن عملى وال أملة. "
" بالصواب أجبت، فأنو قد سبق ىل   :ففكرت ىنيهة ٍب قلت لو

 فجربت ىذه اللذة بنفسى. "
" إنك واىم يا ىذا، فإن ىذه اللذة ال يعرف  : فأجابٌت قائال
 76ؿبشوا بالقش مثلى. " طعمها إال من كان

 
يوضح االقتباس أن مشكلة الفقر ذبعل الشخص مستعًدا للعمل 

، يقع وألنو ال يوجد عمل آخر يف أي مكان والعيش يف أي مكان
إن الوضع الذي تعيشو . شخص ما يف حب وظيفتو رغم قلة النتائج

 ىو ؿباولة لتوفَت فهم لفشل برنامج التكافؤ يف القضاء على الفقر. لعُتال

 :فقرات أخرى ربدث على النحو التايل 

يف قدًن األيام قبل ميالد كثَتين من اآلؽبة هنضت من نوم عميق 
فوجدت أن صبيع براقعى قد سرقت، الرباقع السبعة الىت حبكتها 

ت سافر الوجو وتقنعت هبا يف حيواتى السبع على األرض. فركض
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يف الشوارع اؼبزدضبة صارخا بالناس، " اللصوص ! اللصوص ! 
 77اللصوص اؼبالعُت !"

من االقتباس أعاله، السرقة اليت تعرض ؽبا اجملنون حيث سرق 
السرقة ناذبة عن مشاكل اقتصادية، ألن عدم القدرة على  الناس متعلقاتو.

 ؿبظورة، مثل سرقة.تلبية ضروريات اغبياة ذبعل اإلنسان يقوم بأعمال 

 للجريمة على النقد االجتماعي .2

اجملتمع كحاوية أو بيئة اجتماعية تؤثر بشكل كبَت على حياة األفراد 
إحدى اؼبشكالت اليت تظهر غالبا يف حياة الناس  الذين يعيشون فيها.

مشكلة اعبردية مشكلة  تتعلق باعبردية بشكل عام، وخاصة اعبرائم العنيفة.
اإلنسان، ألهنا تتطور دبا ينسجم مع تطور مستوى اغبضارة أبدية يف حياة 

 78اإلنسانية.

يرتبط معدل اعبردية اؼبرتفع واؼبنخفض ارتباطا وثيقا بالشكل والتنظيم 
االجتماعي الذي ربدث فيو اعبردية، على سبيل اؼبثال اغبركات 

ن، االجتماعية، واؼبنافسة والصراع الثقايف، واأليديولوجية السياسية، والدي
والسياسية، واالقتصاد. يرجع ىذا التحول إىل عدم وجود انسجام بُت 
التنمية الثقافية وتقدم اجملتمع مع اؼبعايَت اجملتمعية. باإلضافة إىل ذلك، 
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يشمل اعبانب االجتماعي والثقايف عادات بعض السكان احملليُت اليت ال 
 79.تتوافق يف الواقع مع اؼبثل اؼبثالية يف حياة اجملتمع

عبردية الواردة يف رواية " اجملنون " تقلل من شأن اآلخرين. ىا ىو ا
 االقتباس : 

ضحك منهم يف قلبو وارتد عنهم وىو يردد يف ذاتو قائال : " ما 
أغيب ىؤالء السنانَت وما أعمى بصائرىم عن إدراك ما يف الكتب! أليس 

السماء  طرهمن قبل أخربوين أن ما سب یدادج، وأامکتوبا، بل أمل أقرأ أن
 81"إجابة الصلوات والتضرعات واالبتهاالت ليس فئرانا، بل عظاما ؟

، ديكن مالحظة أن الكلب سخر أو قلل من من االقتباس أعاله
شأن کلمات القطة اليت دعت األصدقاء اآلخرين للصالة وكررىا جبدية 
حىت أن اهلل أرس الفأرة على الفور. إنو يظهر سلوگا ال ديكن تقليده. 

الشعور دبساعدة بعضنا البعض أو العمل معا. ال يوجد سوى فقدان 
 .شعور بأنو يف السلطة أو أنو األعظم

 األشكل األخرى اعبردية ىي : 

فاسود وجو الناسك الكهل وصرخ بو قائال : " تبا لك، ما أجبنك  
 81. "وما أقعدك عن اػبصام أيها اػبامل البليد!
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كان غاضبا من صديقو   اعجوز  اناء على االقتباس أعاله، أن ناسكب
الشاب الناسك ألنو اعًتض على أوامره. يف الواقع مل جيادل الشاب 
الزاىد، وافق على اتباع أوامر صديقو لتقسيم أوعية عملهم. على الرغم 
أن الشاب الناسك يف البداية أعطى الوعاء للناسك العجوز فقط، إال أن 

ياء. قال الناسك العجوز إنو الناسك العجوز مل يوافق على مثل ىذه األش
لن يطلب ىدايا من أصدقائو ولن جيلب أي شيء باستثناء ىداياه. لذلك 
أراد الناسك القدًن أن يقسم الوعاء إىل حد ما. ويف النهاية وافق الشاب 

فهمو وغضب على الشاب  الناسك على ذلك، وأساء الناسك اؼبسن
 عر أنو على حق.الناسك. ىذا سلوك سيء ألنو بشكل غَت مباشر وش

 جردية أخرى : 

موضوعها فلم يعطها إبرة. غَت أنو أعطاىا عظة بالغة كانت عنده، 
 82 لكى تأخذىا إىل ابنها قبل أن يذىب إىل اؽبيكل.". " اطلبوا ذبدوا

طلب إبرة تإحدى األمهات  امن االقتباس أعاله، ىناك امراءة زارهت
التطريز معطف ابنها اؼبمزق قبل مغادرتو إىل اؼبعبد. لكنو مل يعط اإلبرة 
لألم. ىذا موقف ألنو أيضا موقف للسخرية من شخص هبذه الكلمات، 
على الرغم من أن سيء الكلمات قصَتة ولكن ؽبا معٌت عميق. ككائنات 

لى بعضهم اجتماعية، يتمتع البشر بطبيعة اغباجة اؼبتبادلة واالعتماد ع
البعض، لذلك جيب غرس طبيعة اؼبساعدة يف أنفسنا أيضا. لكل فرد 
حقوق وعليو واجبات ذباه نفسو وذباه اآلخرين. وباؼبثل مع مساعدة كل 
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شخص لو اغبق يف اغبصول على اؼبساعدة وااللتزام باؼبساعدة. لذلك، 
اه من أجل اغبقوق اليت ينبغي الوفاء هبا، جيب أن نفي بالتزاماتنا ذب

 اآلخرين.

"وتعاونوا على الرب والتقوى، وال تعاونوا على االٍب يف القرآن  
أن  يةٱويوضح من ال 83اهلل شديد العقاب". تقوا اهلل، انا ن، ووالعدوا

 .حياتناىي يف مساعدةبعضناالبعض واإلعانةعلى اػبَت

 شكل آخر من أشكال اعبردية:

من عدو شرير! أنت  وفيما مها ماشيتان قالت األم البنتها: "تبا لك
الىت ىدمت شباىب وبنت حياهتا على أنقاض حياتى! آه لو أستطيع أن 

 84أقتلك!"

ناء على االقتباس أعاله، األم ربلم وتقول لطفلها، من اغبلم ديكن ب
مالحظة أن األم تعاين من االضطهاد أو العنف يف حياهتا الذي يدمر 

األم. يصبح ىذا جدال شباهبا. كما شعر طفلها بالعنف الذي تعرضت لو 
ترب مناقشة العنف، وخاصة ضحاياه ضد تع .يف ؾبتمع يعاين من العنف

النساء، مشكلة واسعة للغاية، سواء بسبب شكلو )العنف اعبسدي أو 
يف اؼبنزل ويف  اعبنسي( مكان اغبادث غَت اعبسدي أو اللفظي والعنف

(، من الثالثةاعتداء، قتل، أو مزيج األماكن العامة(، ونوعو )اغتصاب، 
واعباين )األشخاص ذوو العالقات اغبميمة أو الغرباء(. العنف ضد اؼبرأة 
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ىو عمل من أعمال التجديف ضد كرامة اإلنسان، وديكن أن حيدث 
على صبيع مستويات اغبياة، سواء على مستوى التعليم، واالقتصاد، 
والثقافة، والدين، والعرق. ىذا ألن العنف حيدث أساسا بسبب فهم 

 85.العامل الذي ال يزال يهيمن عليو الرجال

، وكذلك الديانات يرفض العنف ضد اؼبرأة اإلسالم القرآن يف
يعلم اإلسالم أن كل البشر ىم ـبلوقات خلقها اهلل سبحانو . األخرى

بُت الرجل واؼبرأة نفسها ال فرق. . وتعاىل وىم متساوون أمام اهلل
ون أعلى أو أقل يف االختالف الوحيد الذي يسمح للشخص أن يك

واآلخر ىو قيمة اإلخالص واإلخالص اهلل سبحانو  مرتبة من البشر
 (،13: 49رات )اغبج القرآنوتعاىل. يف 

يآيها الناس انا خلقنكم من ذكر وانثى وجعلنكم شعوبا وقبائل  
 86لتعارفوا ان اكرمكم عند اهلل اتقكم ان اهلل عليم خبَت.

اؼبرأة ىو أفعل خيالف الشريعة لذلك، يرى اإلسالم أن العنف ضد 
  اإلسالمية أو الشريعة.

يعمل أحد مصادر الشريعة اإلسالمية على ربسُت الوضع  القران
االجتماعي للمرأة بشكل كبَت ويضع أعرافا واضحة، كتحديد للعادات 
والعادات اليت تعامل النساء على أهنن يتم االذبار هبن أو كأغراض للرغبة 

يف القرآن يغرس أيضا أعرافا ؿبددة ويعطي  ذلك،اعبنسية. إىل جانب 
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وىو أمر واضح ، على الرغم من أنو ال يساوي الرجال  اؼبرأة مكانة
 87سباما.

 النقد اإلجتماعي للعدالة .3

العدل ىو موقف أو فعل يتم ذبربتو على أساس طبيعة عادلة 
 ا إىل ضباية حقوق اآلخرينك، تسعى العدالة أيضباإلضافة إىل ذل ونزيهة.

 88لتحقيق العدالة دون أي انتهاك.

 ىذا موضح يف االقتباس:

فسألو األمَت قائال: وما دىاك يا صاح ؟ فأجابو الرجل قائال: "أنا 
 یلص أيها األمَت وقد اغتنمت فرصة يف ظلمة ىذه الليلة على جار 

وذىبت ألسرق أموال أحد الصيارفة. وفيما أنا أتسلق اعبدار  ،یعادت
ودخلت من نافذة جاره اغبائك  یلي، ضللت سبألدخل دكان الصَتيف

وأنا ال أبصر شيئا لشدة الظالم، فلطم نول اغبائك  ربفعدوت طالبة اؽب
عيٌت وفقرىا. ولذلك قد أتيتك اآلن ملتمسا أن تنصفٌت من اغبائك 
فأرسل األمَت واستدعى اغبائك. فأحضر اغبائك يف اغبال. فأمر األمَت 

ك: "بالصواب حکمت أيها األمَت، فإن أن تقلع عينو. فقال لو اغبائ
ولكنو غَت خاف على ظبوك أين أحتاج يف  ٍت،العدالة تقضي بقلع عي

حرفيت إىل عينُت لكي أرى حاشييت الشقة اليت أنسجها. غَت أن ىل جارا 
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إسكافأ لو عينان مثلي، ولكنو ال حيتاج يف مهنتو إال إىل عُت واحدة. 
للمحافظة على الشريعة "عيٍت  فاستدعو إن أردت واقلع إحدى عينيو

 89اإلسكاف. فحضر واقتلعت. دعىفأرسل األمَت يف اغبال واست

رجل  ، يصف العدالة اليت يتم اغبفاظ عليها.باس أعالهمن االقت
يف إحدى الليايل   طلب العدالة من اؼبلك الن احدى عينيو قد اقتلعت.

يعمل  كاد أن يسرق ضل طريقو حىت دخل نافذة جار احملل الذي كان
ألن القفز والبحث عن األمان يف الظالم حىت أن النول اخًتق  نساجا.

ن نظًرا أل فطلب اللص العدل حىت حيكم على اغبائك بنزع عينيو.. عينيو
، يطلب اغبائك أخَتًا من جاره الذي اغبائك حيتاج إىل عينُت ليعمل

ويف يعمل إسكافًيا إزالة عينيو ألنو ال حيتاج سوى عُت واحدة للعمل 
 النهاية تتم إزالة عُت اإلسكايف.

ُيظهر االقتباس أن اؼبلك حاول التصرف بنزاىة ذباه شعبو. تظهر 
جيب أن تكون  العدالة اليت أظهرىا اؼبلك عندما يسمع توسالت شعبو.

العدالة عادلة قدر اإلمكان يف اقتباس اللص الذي جيب أن يعاقب على 
وبسبب أفعالو جيب على شخص آخر أفعالو اليت مر هبا مثل ىذا الشيء 

  أن يتحمل كل شيء.

ايف اليت مل يكن يعرف عنها كان البد من اقتالع عيون اإلسك
، وكان ضحية أفعال اللص. جيب اغبفاظ على العدالة حىت تصبح شيًئا

أمر اهلل سبحانو اهلل نفسو بكلمتو يف  اغبياة االجتماعية آمنة وسلمية.
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وصبيع عباده. أوامر اهلل يف سورة اغبديد القرآن بإقامة العدل لرسلو 
(57:25.) 

لقد ارسلنا رسلنا بالبينت وانزلنا معهم الكتب واؼبيزان ليقوم الناس 
ديد فيو بأس شديد ومنافع للناس وليعلم اهلل من ينصره بالقسط وانزلنا اغب

 91ورسلو بالغيب ان اهلل قوي عزيز.

اهلل كما ىو مذكور  تشَت ىذه اآلية إىل أن كل رسول ىو حامل لعدل
، فإن العدالة اليت قام هبا واردة بالنسبة للنيب ؿبمد يف الكتاب اؼبقدس.

ا تؤكد ىذه اآلية أن لإلنسان نفس مهمة الرسل يف كم .يف القرآن
 إعالء العدل وأن القرآن ىو مرجع اؼبسلمُت يف إعالء العدل.
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 الباب الخامسة

 الخاتمة

العلمية، تريد الباحثة أن تسجل النتائج الىت ويف ختام ىذه الرسالة 
 حصلت عليها الباحثة يف مرور كتابة ىذه الرسالة العلمية.

 خالصة . أ

بناء على ربليل النقد اإلجتماعي يف رواية "اجملنون" فحصلت الباحثة 
على ثالثة أشكال وىي، النقد اإلجتماعي على الفقر، والنقد اإلجتماعي على 

 تماعي للعدالة.اعبردية، والنقد اإلج

أوال،  الفقر مشكلة يواجهها البشر دائما. مشكلة الفقر قددية قدم 
اإلنسان نفسو، وديكن أن تشمل اآلثار اؼبًتتبة على اؼبشكلة جوانب ـبتلفة من 
حياة اإلنسان. أحد أسباب الفقر ىو االفتقار إىل الوظائف الىت ديكن أن ذبعل 

أبدية يف حياة اإلنسان، ألهنا تتطور يتماشى اغبياة أفضل. ثانيا، اعبردية مشكلة 
مع مستوى اغبضارة اإلنسانية. ربدث مشكلة اعبردية بسبب ربول يف األعراف 
والقيم واألخالق حياة الناس. أما الثالث، فهو العدل ىو موقف تستند فيو 
األفعال الىت يتم ذبربتها إىل طبيعة عادلة ونزيهة. باإلضافة إىل ذلك، تسعى 

 ة أيضا إىل ضباية حقوق اآلخرين لتحقيق العدالة دون أي انتهاك.العدال
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 اإلفتراحات . ب

أجرى حبث بعنوان "النقد اإلجتماعي يف رواية اجملنون عبربان خليل 
جربان )دراسة إجتماعية أدبية(" وتقر الباحثة بأنو ال خيلو من عيوبو. ىنا 

 بعض من التوصيات، وىي ما يلي،

لغة العربية وأدهبا أن يتعمقوا يف مؤلفة الرجاء من صبيع طلبة ال .1
 جربان خليل جربان، كثَت من مؤلفة زبتاج إىل البحث وربليل.

الرجاء من مكتبة جامعة الرنَتي عامة ومكتبة كلية األداب  .2
 والعلوم اإلنسانية أن توفر الكتب األدبية مثل الروايات وغَتىا.
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