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 كلمة الشكر

احلمد هلل رب العاملني والعاقبة للمتقني فال عدوان إال على الظاملني والصالة 
أصحابه ومن تبعه األنبياء واملرسلني نبينا وحبيبنا حممد وعلى آله و والسالم على أشرف 

 أما بعد .إىل يوم الدين 
النقد  كتابة هذه الرسالة حتت العنوان  الباحث بفضل هللا تعاىل من هىفقد إنت
( قدمها دراسة اجتماعية أدبية" مات أهلى" جلربان خليل جربان ) مقالةاإلجتماعي ىف 

وم اإلنسانية جبامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية كمادة املواد لكلية اآلداب والعل
يف قسم اللغة العربية  S.Humة املقررة على الطالب للحصول على شهادة يالدراس
 .وأدهبا

، خالل هذه الفرتة االخيار الذين مدوا له املساعدة يشكر الباحث أولئك
املا جستري، املاجستري وأستاذ ايوب  لماحلوشكره لفضيلة املشرفني مها أستاذ دكتور ذو 

ة هذه بردان ،املاجستري . على مساعدهتما وجهودمها يف إشراف الباحث يف إمتام كتاب
 ، فيسأل هللا تعاىل هلا العفو العافية يف الدنيا واآلخرة .الرسالة إشرافا جيدا كامال

ئيس ر  يل،ي بندا أتشيه وعلى رأسهم معاكما أشكر القائمني على جامعة الرانري 
يل ا، العميد السابق لكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية والعميد احلمداءعاجلامعة وسعادة ال

 .س قسم اللغة العربية وأدهباكية ولرئيلل

، خاصة إىل شكر واحلب إىل مجيع أفراد األسرةوأخريا قدم الباحث فائق ال 
جيزيهم  أن . لعل هللا تعاىلءقااألب واألم على دعائهما يف إمتام هذه الرسالة وإىل األصد

 أحسن الثواب يف الدنيا واآلخرة .
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Penelitian ini berjudul “An-Naqdu Al-Ijtimaiyah fi maqalah “Mata Ahli” Li Jibran Khalil Gibran 

(Dirāsah Ijtimāʻiyah Adabiyah)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang yang 

mendorong Jibran Khalil Jibran dalam menulis maqal ini dan untuk mengetahui kritik sosial 

yang terkandung di dalamnya. Adapun metode yang digunakan adalah metode analisis deskriptif 

dengan pendekatan sosiologi sastra. Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian adalah : latar  

belakang yang mendorong Jibran untuk menulis maqal ini dari buku Al-„Awāsif, bahwasanya 

Gibran terpengaruh dari faktor keluarga dan ini muncul dari awal masa remajanya dan melalui 

inovasinya untuk kepentingan tanah air dan masa depannya, kemudian lingkungan masyarakat  

sekitar, terutama di negaranya, dari kezaliman, kekerasan dan kesenjangan sosial yang  

membuatnya menanggapi dan menolak kondisi tersebut, melalui karya sastra. Adapun masalah 

sosial yang ditemukan adalah konflik sosial, kemiskinan, kriminalitas, dan diskriminasi. 
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 الباب األول
 مقدمة

 خلفية البحث . أ

يُعّد األدب شكل من أشكال خيال املؤلف ليكون قادرة على تغيري وجهات نظر القراء 
وهو  وتقهقرهاحاالت تطورها  يتبع احلياة االجتماعية يف خمتلفحول حياة الناس. وأن األدب 

يتبعها ألهنا تؤثر فيه. والدليل على ذلك، أنه كلما وقع تغيري يف احلياة االجتماعية وقع تغيري 
 1مشابة له يف األدب.

تنقسم الفنون األدبية أساسا إىل قسمني ومها : الشعر والنثر، وتعرف األفكار الشعرية 
فرع الشعر إىل فروع عديدة ابلقوايف واألوزان، وخبالف النثر فيكون بدون تلك القيود وكما يت

  2مثل الشعر العمودي والشعر احلر واملوشحات والبين واملخمسات وغريها.

وجاء يف معجم الوسيط "النثر" هو الكالم اجليد يرسل بال وزن وال قافية. وهو خالف 
ومن املعروف أن النثر العريب شهد منذ أقدم العصور إىل يومنا هذا تقلبات كثرية  3النظم.
يف خمتلف األساليب واألصناف والفنون النثرية حيث أن بعض الفنون النثرية قد  جتلت

انقرضت أو تغريت أشكاهلا والكتاب املعاصرون ال يطرقون اآلن ابب املقامات أو الرسائل 
 4الفنية ولكن برزت يف النثر العريب فنون جديدة ومتطورة مثل الرواية والقصة القصرية واملقال.

ع الكتابية النثرية يدور حول فكرة واحدة أوجزء من تلك الفكرة، أو يعرب عن نوع من األنوا 

                                                             

1
 .75( : ص : 1980، )بيروت : دار الفارس : تاريخ األدب مفاهيم ومناهجحسن الواد،  

2
 .113(، ص : 2014، )باكستان : جامعة نمل إسالم آباد، النثر الجاهلي واإلسالمي واألموي رين طاهرملك، سن 

3
 .901(، ص : 2004، )مكتبة الشروق الدولية، معجم الوسيطإبراهيم أنيس وغيره،  

4
 .114طاهر ملك، ص :  رينسن 
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 للقراء، وميتاز طوهلا ابالعتدال غري ذلكإلقناع أو التوضيح أو اإلاثرة أو وجهة نظر ما هبدف ا
 ولغتها ابلسالسة والوضوح، وأسلوهبا ابجلاذبية والتشويق. 

( فمن أهم صور النثر األديب وأمتعها، وهي إنشاء نثري قصري كامل Eseiأما املقالة )
يتناول موضوعا واحدا غالبا كتبت بطريقة ال ختضع لنظام معني، بل تكتب حسب هوى 
الكاتب، ولذلك تسمح لشخصيته ابلظهور. واملقالة النموذجية تكون قصرية، ولكن القصر 

فيها هي أهنا ال ختضع لنظام ر األعظم ليس صفة ضرورية، فقد تكون املقالة طويلة والس
 5أو صورة حمدودة يف كتابتها، بل نتبع هوى الكاتب وذوقه.،معني

دار اجليل  مؤلفاته يف كتاب العواصف طبعته" فمن إحدى مات أهلي أما املقالة "
م. واملقالة تتحدث عن ظروف احلياة يف ذلك الوقت، ترتاوح 1994ه / 1414بريوت عام 
لصاخبة العنيفة على الضعف، وبني الكتابة الوجدانية بكل ما فيها من حب وكآبة، بني الثورة ا

 6ووحشية، وغربة، وأمل، وشوق، وحنني.

"  جلربان خليل جربان مات أهلي حتليل مقالة " ريد الباحثيويف هذه الدراسة، 
بة الكآاالجتماع األديب، ألن املقالة تتحدث عن الظواهر االجتماعية يف م نظرية استخداب

العام يركز يف اإلنتاج الجتماع األديب. بصفته يستخدم الباحث نظرية  واملسرات، ومن مّث،
وعالقته ابحلياة االجتماعية الواقعية.  –ويف هذه الرسالة املقالة جلربان خليل جربان  اإلنساين 

 وهذا ما يراه جربان واقعيا عن بالده ويصوره عن طريق العمل األديب.

" قابلة للبحث  مات أهلي سبق، أن دراسة النقد االجتماعي ملقالة " نظرا إىل ما
 مبدخل االجتماع األديب.

                                                             
5
 .92م(، ص :  2012، )القاهرة : هنداوي، النقد األدبيأحمد أمين،  

6
-250م( ص :  1994، )دار الجيل : بيوزت، املجموعة الكلملة املؤلفات جبران خليل جبران نصوص خارج املجموعةل، اأنطوان القو  

251. 
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 مشكلة البحث . ب
 ؟املقالة  ربان خليل جربان يف كتابةما اخللفية الىت تدفع ج . أ

 يتضمن يف املقالة؟ النقد االجتماعي الذي قضااي ما . ب
 غرض البحث . ت

 أما غرض ىف كتابة هذه الرسالة موافقا ملسألة املذكورة  فهي : 

 املقالة ربان خليل جربان يف كتابةاخللفية الىت تدفع جملعرفة .    أ

 النقد االجتماعي الذي يتضمن يف املقالةقضااي ملعرفة    ب.

 معاين املصطلحات . ث

ف يعر يأن يشرح و  الباحث ادن املوضوع  املبحوث، أر النقاط م يركز الباحث يفقبل أن 
  نقد اإلجتماعيال( 1حث، كما يلى : )لب عض املصطلحات الىت تتضمن ىف هذامعاىن  من ب

 .ه( مقال2)

 اعيمالنقد االجت .1

 النقدأ. 

خالف النسيئة. درهم نقد : جيد ال زيف فيه. العملية من الذهب أو  :لغة  -
الفّضة وغريمها مما يتعامل به. وفن متييز جّيد الكالم من رديئة، وصحيحه من 

 7فاسده.

                                                             

7
 .944إبراهيم أنيس وغيره، معجم الوسيط، ص :  
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اصطالحا : كلمة تستعمل عادة مبعىن العيب، إن نقدت الناس نقدوك وإن  -
، وهو تقومي الشيء سعو إن عبتهم. وتستعمل أيضًا مبعىن أتركتهم تركوك أي 

 8واحلكم عليه ابحلسن أو القبيح.

 االجتماعيب.  

 9يعالغة : اسم منسوب إىل اجتم -
اصطالحا : العلوم اليت تعىن ابجلوانب الثقافية واالقتصادية والسياسية للمجتمع   -

 10كعلم االجتماع وعلم السياسة، يف مقابل العلوم اإلنسانية والطبيعية.

النقد االجتماعي على نظرايت علم االجتماع إذ  النقد االجتماعي : يعتمد . ت
نسبيا لكنه قدمي من حيث الفكرة فهو يعين : تفسري  ايعترب هذا املصطلح حديث

األدب و الظاهرة األدبية يف اجملتمعات اليت تنتجه و تستقبله و تستهلكم فهو 
يسعى إىل تفسري الظواهر األدبية من خالل اجملتمعات اليت أنتجتها و اليت 
ستسهلكها و ال ميكن لنا معروفة نص ما إال من خالل اجملتمع الذي أنتج فيه،  
كما ينظر بعض أنصار النقد االجتماعي ألدب على أنه إنتاج يف حماولة لتأكيد 
أصوله و والالته االجتماعية، فاألدب ال أييت من فراغ و إمنا ال بد له من حقل 

 11اجتماعي ينتج فيه.

 

 

 

                                                             
8
 .13أمين، النقد األدبي، ص : أحمد  

9
 عربي.-معجم املعاني الجامع معجم عربي 

10
 عربي.-معجم املعاني الجامع معجم عربي 

11
 .15-14. ص 2016جامعة العربي بن مهيدي. س  ".النقد االجتماعي عند "ابن خلدون سمية قالتي.  
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 قالةامل .2

صدر على وزن )مفعلة( بفتح امليم، وإسكان الفاء، وفتح العني، لغة : هي م -
بعدها الم مفتوحة فتاء، مأخوذة من القول، يقال : قال، يقول، قوال، وقيال، 

 12وقولة، ومقاال، ومقالة.

إنشاء نثري قصري كامل يتناول موضوعا واحدا غلبا كتبت بطريقة  اصطالحا : -
 13الكاتب. ال ختضع لنظام معني، بل تكتب حسب هوى

يف اللسان العريب على كل قول متلفظ به ابللسان :  ايضا طلق املقالةتمقالة :  -
 14قليال كان أو كثريا، اتما كان أو.

 

 الدراسات السابقةح. 

ان خليل جربان، فقد سبقته " جلرب  مات أهليأن هذا البحث هو األول ىف مقال "  
ىف السطور التالية  سجل  الباحثيو  أفكارا. خذ منهأيستفيد منه ويدراسة غري مدرورسة 

تلك الدراسة  السابقة هبدف عرض خريطة الدراسة ىف هذا املوضوع وإبراز النقاط املميزة بني 
 هذا البحث وما سبقه من الدراسة :

 15 ( indah sri wahyuni) إنده سري وحيوين .1

الكاالتيداي و النقد الغرض من هذه الدراسة هو وصف البنية اليت تبين يف رواية 
ستخدم هذه الدراسة يداي بقلم سينو غومريا أجيدارما. االجتماعي يف رواية الكاالتي

                                                             
12

 .5(، ص : 2002، )مدينة : غراس : مقدمات في علم املقاالتمحمد بن خليفة التميمي،  
13

 .92أحمد أمين، ص :  
14

 .2، )قاهرة، دس(، ص : فن املقال بين الكتابة والقراءةحسن عبد السالم وغيره،  
15

 indah Sri Wahyuni. Kritik Sosial dalam Novel Nayla Karya Djenar Maesa Ayu.Jurnal Pendidikan Bahasa 

dan Sastra Indonesia, Vol. 9 No. 1 Maret 2020; Seri B 90-96. FSB Universitas Negeri Padang. 
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 هنًجا اجتماعًيا لألدب وهو هنج حول عالقة األدب ابحلياة االجتماعية
وصفية نوعية ، ويتم هذا األسلوب من  للمجتمع.استخدام البحث املستخدم هي

فردات ومجل وصور ذات أمهية اجتماعية مت احلصول خالل مجع البياانت يف شكل م
. يستخدم senogumira ajidarmaبواسطة  kalatidhaعليها من رواية 

التحليل املستخدم يف هذه الدراسة التحليل اهليكلي ، وهو حتليل هيكلي يبين يف العمل 
 األديب )املوضوع واملؤامرة والتوصيف واإلعداد(.

 

 16(hamila) محيال .2

استخدام هذه الدراسة إىل  املشاكل االجتماعية وشكل إيصال النقد 
 Sukardiمن أتليف  Atlantisمن  slank 5االجتماعي يف رواية بطل 

Rinno هذا البحث على املشكالت املتعلقة ابلنقد االجتماعي واليت يتم دراستها .
صول على يف علم اجتماع األدب ، وخاصة علم اجتماع األعمال األدبية. مت احل

البياانت من خالل تقنيات القراءة وتدوين املالحظات. مت حتليل البياانت ابستخدام 
تقنيات التحليل الوصفي النوعي. يتم احلصول على صحة البياانت من خالل التحقق 

 من صحة البياانت وموثوقيتها.
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 17(Fatimah binti Ali) فطمة بنت علي .3

االجتماعية للمجتمع األملاين واليت  .1الغرض من هذه الدراسة هو وصف 
. نقد املؤلف للمشاكل 2تنعكس يف رومانسية مومو من قبل مايكل إند ، 

. شكل التعبري عن نقد مايكل إيندي يف رومان مومو. النهج املستخدم 3، االجتماعية
األساليب الوصفية النوعية. . واستخدام sosiologiيف هذا البحث هو املنهج األديب 

 18البحث يف شكل كلمات وعبارات ومجل يف رومانسية مومو ملايكل إندي. بياان

لقد مت العرض ملرجيع الدراسات السابقة مسبقا، ولعلها تساعد الباحثة يف كتابة 
"، مث نظرية مات أهليرسالتها نظرا إىل حياة جربان خليل جربان ونبذة عن مقالة "

 ي.اجتماعية أدبية يف النقد االجتماع

 هابقالس اتابلدراسفيخالف متاما  حث الذى ستبحث الباحثوأما الب 
قوم ابلنقد االجتماعي دراسة اجتماعية أدبية عن مقالة ياملعروضة قبلها، ألن الباحث 

 .هالسابق هعمل أية دراسي" ، ومل مات أهلي"

 

 

 

 

                                                             
17

 Hamila. Masalah-Masalah Sosial dalam Novel Bumi Manusia Karya Pramodya Ananta (2015).Jurnal 

Humaika No, 15,Vol.3. 
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 Fatimah Binti Ali. Masalah Sosial Pelajar dan Hubungannya dengan Kemerosotan Pembelajaran. Jurnal 

Usuluddin, Bil 25. (Malaysia. 2007). 
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 منهج البحثخ. 

املنهج الوصفي التحليلي حيث  ىف هذا البحث هو ستخدمه الباحثيالذى أما املنهج 
حا. و ىف مجع تفسريا واضب نقد االجتماعي ىف املقالة وتفسربتحليل ال قوم الباحثيأن 

عتمد يالبحث املكتىب كما على طريقة  عتمد الباحثيهلذا البحث ف هاملعلومات والبياان احملتاج
وأدهبا بكلية اآلداب و العلوم خالل كتابته على الطريقة الذي قررها قسم اللغة العربية  الباحث

 اإلنسانية جامعة الرانريى اإلسالمية احلكومية ىف كتاب :
“Pedoman Penulisan Skripsi (Jurusan Bahasa dan Sastra Arab) Fakultas Adab dan 

Humaniora UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh 2014. 
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 الباب الثاين

وحياته األدبية جربان جربان خليل  

والدة جربان خليل جربان أ.  

 وامسه ,املقدسة األرز غابة من ابلقرب ١٨٨٣ يناير ٦ يف جربان خليل جربان ولد
 جبلية مدينة ,لبنان تالل يف .بشري مدينة يف( املقدش وادي أو املقدش وادي) قشيدة وادي
 الركن يف البحر، سطح مستوى فوق مرت ١٧٠٠ حوايل ارتفاع على,خالبة طبيعية مناظر ذات

   ١.بلبنان اليوم نعرفها اليت املدينة وهي كيلومرت ٣٠٠حبوايل الشمايل

 الثالث زوجها من جبربان محل. سنة ٣٠ عمره. رمحة كاملة كاملة امسها أمه نتاك
 منه أكرب شقيق لديه جربان. الفقر إىل عائلته جلب. مسؤوليته عدم أثبت الذي جربان خليل
 أمريكا إىل األم انتقلت ذلك بعد. وسلطانة مارايان صغرياتن، وشقيقتان بيرت سنوات، بست

  2.أبسرته حًقا يهتم إنه. الفقر من تعاين كانت اليت عائلتها حياة لتحسني

 عليها االعتماد ميكن اليت الواثئق وصف ذكر. مهاجرة عائلة من جربان خليل والده
 تذكران اليت اجلبار كلمة عن احلديث يف جرب أبصل جربان اسم ينطق.  فلسطيين أصل من أهنا

 معلومات توجد ال. اخلوارزمي وهي التاسع القرن يف العريب العامل قدمها اليت الرايضية ابلصيغة
 زعيم كان جده إن أسالفه سجالت أقدم تقول. بشري إىل فلسطني من أتوا عندما دقيقة

                                                             

 .١١:  م ( ، ص ١99٤بيوزت ، أنطوان القوال ، اجملموعة الكاملة ملؤلفات جربان خليل جربان نصوص خارج اجملموعة ، ) دار احليل : ١
2
 ٦:  ، ص ۱۰م ( ، ط  ۱۹۹۰لبنان ،  -عبد.أ. على مهنا و على نعيم خريس ، مشاهري الشعراء واألدابء ، ) دار الكتب العلمية : بريوت  



١٠ 

 

 عام حوايل الدروز مذحبة خالل العثمانيني احلكام من جلأوا الذين. بشري يف جمتمع أكرب
  ١٨٨2.٣ أو ١٨٧9 عام خمدرة رمحة كاميال من جربان خليل تزوج. ١٨٦٠

 

 حياته ونشأتهب. 

 املياه مثل حميطه، يراقب أن حاول.ويفكر مبفرده يكون أن حيب فىت جربان خليل جربان
 يف كبري رمزي أتثري للبحر الطبيعي للجمال وكان الشديدة، واملنحدرات املتدفقة والشالالت

 القرية رئيس ابنتظام يزور لكنه. رمسي تعليم أي يتلق مل ، عائلته فقر ظل يف. وكتاابته لوحاته
 بدأ للطبيعة، وحساسيته جربان لفضول إدراًكا. والعربية والسراينية واإلجنيل الدين يعلمه الذي

 والعلوم التاريخ عوامل يف جربان بتدريس وقام واللغة، األجبدية أساسيات بتعليم الكهنة
 ٤.واللغات

 من الكثري والده وشرب للغاية، صعبة أحدااثً  حياته يف جربان خليل جربان شهد
 والده للمقامرة غادر. العائلية املسؤوليات لتحمل امليل من وقليل الشديدة، والغطرسة الغضب
 مع واألم األب يتشاجر معتدل، فقر مع حزين جو يف .كمزارع للسرقة تعرضهم بسبب

 حياته. لبقية قوته ليصبح عقله يستخدم أن جيب شاب هو جربان واملتهم، البعض بعضهما
 حيب ال لكنه اجلوز خشب من حديقة ولديه جيًدا، معياًل  ليس جربان والد احلادثة، هذه منذ

                                                             

      
                    ۳۰۹هـ ( ، ص :  ١٤١9حممد التوجني ، املعجم املفصل يف األدب ، ) دار الكتب العلمية ، بريوت ، ٣

4
 MS Ardison, Kahlil Gibran Biografi Perjalanan Hidup Dan Karya-Karya Terbaik ,(surabaya: 

Grammatical Publising 2016 hal. 3 
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 اعتقاله ومت ضرائب، كجايب وظيفة على أخريًا حصل.  واملقامرة الشرب يفضل.  إدارهتا
 5السجن. إىل إرساله ومت الضرييب ابلتهرب والده اهتموا عندما.  ابالختالس الحًقا املتهم

. ١٨9١ عام بعد ما وقت يف االهتام الئحة تقدمي مت. عمره من الثامنة يف جربان كان
 االستبدال والده شهد. ساكن حفيظة أاثر الذي األمر والده، احتالل حول الشكاوى بدأت
 أيًضا العثمانيون احلكام صادر والده، سجن عن النظر بصرف. ابلتحقيق طاقمه وقام

 لكن. أقرابئهم أقرب مع يعيشون احلاضر الوقت يف. مأوى بال وتركوهم جربان عائلة ممتلكات
 حياة عن حبثًا أمريكا إىل للهجرة عائلته أيخذ أن قرر لذلك قوية، رغبة لديه كانت والده
 ٦أمريكا. إىل جاء الذي جربان العم خطى على هذا أييت. أفضل

 . تربية جربان خليل جربانت

 يف ودرس ، والفرنسية العربية اللغتني لدراسة لبنان إىل جربان ذهب م ١٨9٨ عام يف
 مثل الوقت، ذلك يف مشهورين أساتذة من دروًسا تلقى حيث بريوت، يف" احلكمة" معهد
 ويف. وأصدقائه أقاربه ويزور بشري رأسه مسقط يزور كان الصيف يف .احلداد يوسف خوري
 يشعر لذلك زواجهما، يعيق التقايل اجملتمع لكن وأحبها ثرية بفتاة التقى اليوم ذلك يف بشري

 .والديهما من والظلم احلرمان قسوة من ابلكثري العاشقان

 أخته لوفاة عميق حبزن شعر حيث بوسطن، إىل اصطحبها.  واإلقطاع الدين على مترد
 مديرة أعجبته وقد. ومصور ككاتب جربان انطلق عاشها، اليت املأساة قلب من. وأمه أخيه مث

 .الرسم لدراسة ابريس إىل الذهاب على وساعدته وشجعته هاسكل ماري األمريكي املعهد

                                                             
5
 Kahlil Gibran, Man And Poet (A New Biography Suheil Bushrui And Joe Jenkins), 

(USA: Manufacturing Group, 1998) Cet. Ke-1, hal. 32 
6
 Kahlil Gibran, Man And Poet, hal. 43 
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 وبروكسل روما وخاصة ,أورواب يف والفنون احلضارة عواصم بعدها رأى ,سنوات ثالث عاش
 ٧(.بليك) اإلجنليزي الشاعر وأثره ,بفلسفته وأعجب نيتشه كتب وراجع ولندن،

 مبؤسساته الريري جامع يف الرسم مبادئ م ١9٠٨ عام ابريس يف جربان خليل درس
 أوغست الكبري النحات وخاصة والفنانني، الكتاب على تعرف الالتيين، احلي يف .العليا

 اإليطالية واملتاحف الفرنسية املدن وزار ختصصه، يف سنوات ثالث ملدة جبد وعمل رودين،
 ٨.واإلجنليزية والبلجيكية

 نيويورك إىل م ١9١2 عام انتقل هناك ومن بوسطن، إىل جربان عاد م ١92٠ عام يف
 يف للبنان، جًدا اترخيًيا مبىن رأى هناك،.  والرسم األدب عامل يف اشتهر أن بعد استقر حيث
 بفضل .واإلجنليزية العربية ابللغتني والكتابة الرسم يف بنفسه جربان بدأ وهادئ، فسيح مكان

9.الشتات كتاب اهتمام مركز جربان أصبح والرسم، األدب يف ومواهبه جهوده
 

 

 جربان خليل جربانموت . ث

 من العاشر يف عالجه من مكنه مما يوم، بعد يوًما منه تنتقل التسعة أمراضه كانت
 ومسقط بشري إىل رفاته نقل مت نفسه، العام من أغسطس 2١ ويف. يالديةم١9٣١ أبريل

 وفاته وبعد .إليه ابلعودة حيلم كان الذي املكان سركيس للقديس الدير يف بسالم لريقد وعائلته
 من العديد يزال ال. اإلجنليزية ابللغة( م١9٣2) ( التابعي متان) و( م١9٣2( )الثاء) نشر مت
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  ۱۳:  ص ، القوال أنطوان 

    
8
  6۱-20: ص.  خريس نعيم علي و مهنا على. أ.عبد 

 ۱4:  ص ، القوال أنطوان  9      
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 الناس يشغل زال ما وفاته، بعد جربان، .ونشرها ومجعها عنها الكشف انتظار يف مساراته
 ١٠.حضوره يف يشغلهم كان ألنه أبدابه،

 التقليد بني ،انجرب  مجيل تعبري حد على فاصل، اتريخ هذا ألن جلربان، ابلنسبة
 الفاخوري، حنا شخصية جربان يعرف .عصر ويبدأ حقبة وجودها يتطلب.  واالبتكار
 يكررها والكون وحكومات، ممالك لديه .والزمان املكان حدود يتجاوز الذي اخلالد العبقري

 ١١.ولغة لغة بكل

 جربان خليل جربان األدبية . أعمالج

التايل  النحو على موجز ملخص يف نعرفها صغريًا عمالً  عشر ستة يف جربان كتبه ما نتظما
: 

  ابلعربية. ١

 ١9٠5 املوسيقى• 

  ١9٠٦ املروح عرائس•   

 ١9٠٨ املتمردة األرواح•  

  ١9١2 املتكسرة األجنحة•  

 ١9١٤ وابسامة دمعة•  

  ۱۹۱۹ املواكب•  

                                                             

     
۱0
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 ۱۹۲۰ العواصف• 

 ۱۹۲۳ والطرائف البداع• 

 ابإلجنليزية .2

 The Madmans 1918 

 Twenty Drawings 1919 

 The Forerunner 1920 

 The Prophet 1923 

 Sand And Foam 1926 

 Kingdom Of Imagination 1927 

 The Earth God 1931 

 The son Of Man Jesus,1928 
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 الباب الثالث

 اإلطار النظري

 أهلي ماتمقالة  يف اإلجتماعية األحوال هو مقالة هلذه موضوع أن الباحث شرح كما
 مبنهج الدراسة هذه يف املستخدمة النظرية الباحث سيبحث الباب هذا يف جربان، خليل جلربان

 .لألدب اجتماعي

 األدبية االجتماعية مفهوم.  أ

 التايل: النحو على كبري حد إىل هو االجتماعي األدب مفهوم إن

 .اجملتمع جوانب ملعرفة األديب للعمل فهم هو االجتماعي األدب. 1  

 .فيه الناس وجوه فهم مع ككل األديب للعمل فهم هو االجتماعي األدب. 2    

 .األدبية األعمال مع تتعارض ابجملتمع وعالقته أديب عمل االجتماعي األدب. 3    

 . واجملتمع األدب بني( دايلكتيك) وجهني بني العالقة هو االجتماعي األدب. 4

 .واجملتمع األدب بني مستقلة نوعية لتأسيس هوحماولة االجتماعي األدب .5

 هي يف مدخل تا حي اجلربان خليل جلربان أهلي مات مقالة يف األديب للعمل الدراسة
  مقالة هذه يف اإلجتماعية األحوال حول البحث هذا يف املستخدم املنهج. دراستها علم
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 بعلم اجملتمع جبوانب يهتم الذي األديب النهج هذا الكتاب بعض مسي. األديب االجتماعي
 1.األدب االجتماعي

 البشري السلوك دراسة إىل يهدف علمي صصخي هو االجتماع علم وإبختصار،
 علم 2.وغريها والثقافة والسياسة االقتصاد جماالت يفي واتفاق االجتماع هيكل شكيلوي

 . اجملتمع يف األحداث ومنط شكل من يُرى ما وهو ملموس، وغري جتريدي علم هو االجتماع

 علمي بحثي هو ياالجتماع علم أن ،Wiyatmi يف Swingwood شرح
 ياالجتماع علم حياول وعمليات مبؤسسات يتعلق ما ودراسة اجملتمع، يف الناس عن وموضوعي

 واستمرار يعملون وكيف الناس يصبح كيف حول أسئلة على اإلجابة اجملتمع يف
 العامة العناصر على يركز علم هو ياالجتماع علم أن Swingwood جيمع كيف3.حياهتم

 .العامة احلياة يف قدميهاي إىل ويسعى للمجتمع

 قسيمهي مت عشر، التاسع القرن من األخري الربع يف أنه االجتماعية املصادر أحد يذكر
 بني التقارابت من عدد مشاهدة الصعب من أصبح حيث واتبعة، رئيسية مدارس عدة إىل

 دراسة أبنه االجتماع علم يعّرف من هناك املثال، سبيل على املختلفة، االجتماعية العلوم
 بقالة من والسياسية، والقانونية األخالقية واجلوانب ،يللمجتمع االقتصادي البناء بني العالقة
 4.اإلنسانية اللقاءات أشكال لدراسة ياالجتماع علم موضوع يف ينظر والبعض العلوي،

                                                             
1
 Sapardi Djoko Damono, Sosiologi Sastra:Pengantar Ringkas, (Ciputat: Editum Kompleks 

Dosen UI No. 113, 2009), hal 2 

 
2
 Tri Wahyudi, “Sosiologi Sastra Alan Swingewood, Jurnal Poetika, Vol. 1, No. 1, 2012, 

hal. 61 
3
 Wiyatmi, Sosiologi Sastra, (Yogyakarta: Kanwa Publisher.2013), hal. 6 

 

 .قطر: كتاب األمة)الصياغة اإلسالمية لعلم اإلجتماع الدواعي واألمكان، منصور زوير املطريي، 4

 1413ه(، 27 
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 ومن. وحمدداا مستقالا  األصل يف يولد مل علمي كتخصص األدب اجتماع علم إن
 اجتماع لعلم مناقشتهم يف األدبية الظواهر االجتماع علم رواد بعض انقش رمبا أخرى، انحية
 .اجملتمع يف املتعلقة األدبية الظواهر قبل ودقيق جاد توقف دون املعرفة

 يف الواردة االجتماعية األبعاد لفحص يستخدم أديب هنج هو األدب اجتماع علم
 صور إنشاء هي واللغة هلا، كوسيط اللغة ستخدمي اجتماعية مؤسسة األدب .األدبية األعمال
 األدب يعرض .االجتماعية حيايت بني العالقة احلياة وتشمل االجتماعية، واحلقائق للحياة،
والذي  األدبية، لألعمال موضوعاا صبحوي اجلميع ذهن يف دثحي الذي األحداث وبني الناس،
 5.ابآلخرين الفرد لعالقة انعكاس هو

.  واجملتمع األدب بني حقيقية عالقة وجود هو االجتماعي للنهج الفلسفي األساس
, اجملتمع يف عضو نفسه املؤلف املؤلف، أنتجها اليت األدبية األعمال عن انجتة املعنية العالقة
  6.اجملتمع أعدها اليت األدبية األعمال استخدام اجملتمع، يف املوجودة الثورة من يستفيد املؤلف

 للتكيف اإلنسان جهود .اجملتمع يف الناس مع األدب يتعامل االجتماع، علم مثل
 ال.املشكلة نفس واألدب ياالجتماع علم يواجه احملتوى، حيث من .اجملتمع تغيري وجهود
 له يكون األديب العمل يف ألنه ، االجتماعي ابألدب وثيقاا ارتباطاا األدب ارتباط إنكار ميكن
 .اجملتمع يف دثحي الذي االجتماعي للظواهر إحياء

                                                             
5
 Supardi Djoko Damono, Sosiologi Sebuah Pengantar Ringkas, (Jakarta: Departemen 

Pendidikan Dan Kebudayaan. 1984), hal. 1 
6
 Nyoman Kutha Ratna, Teori, Metode, Dan Teknik Penelitian Sastra, (Yogyakarta: 

Pustaka Belajar 2010), hal. 60 
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 واألعمال االجتماع لعلم األساسية املراحل إن( swingeood)سوينجوود قال
 يف لألشخاص املوضوعية الدراسة هو ياالجتماع علم العامة، الظاهرة نفس قدمي األدبية
   7.عملهم كيفيه ملعرفة إجراؤ يتم يالذ االجتماعية والعمليه واملؤسسه اجملتمع

 عمل مسألة هو األدب اجتماع علم أن( Austin Warren و Wallek ويقول
 أن واستنتاجها تسليمها لتكون واملهمة الدافع وهو األدب، يف مضمنة أداة موضوعي، أديب
 .اإلجتماعي فريق جبوانب اإلهتمام خالل من األدب يدرس ياإلجتماع علم

 دراسة هو االجتماع علم ( ۲۰۱۰)  فاروك يفGiddens ( 1993  ) - غيدنز
 سلوكنا يف وموقعها وممتعة رائعة مؤسسة إهنا.  واجلماعات واجلماعات للناس االجتماعية احلياة

 إىل الشارع يف األفراد بني العابرة اللقاءات حتليل من واسع، اإلمجاع علم نطاق إن .االجتماعي
 8.العاملية االجتماعية العمليات يف التحقيقات

 اإلجتماعية األحوال.  ب

 ودراسة اجملتمع، يف لألشخاص واملوضوعية العلمية الدراسة هو االجتماع علم
 اجملتمع يكون كيف عن اإلجابة االجتماع علم حياول .االجتماعية والعمليات املؤسسات
  .حياهتم الناس يعيش وملاذا التجارية األعمال حيث من ممكناا،

 والسياسية واالقتصادية والدينية االجتماعية للمؤسسات املتأنية الدراسة خالل من
 على حيصل االجتماع علم إن يقال االجتماعية، ابلبنية يسمى ما معاا تشكل اليت والعائلية
 اجملمعات، بعض خالل من ديدهمحي ويتم ويتكيفون البشر هبا يتواجد اليت الطرق عن فكرة

                                                             
7
 Alan Swingewood, Sosiological Poetics And Aesthetic Theory, (London: Macmillan press, 

1986( h. 14 
8
 Faruk, Pengantar Sosiologi Sastra: Dari Strukturalisme Genetik Sampai PostModernisme, 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 54 



19 

 

 بتعيني األفراد يقوم خالهلا من اليت الثقافية، والعمليات االجتماعية، التنشئة آليات ووصف
 9.االجتماعية اهلياكل يف معينة أدوار وقبول

 وكيف فيه، حيدث وكيف اجملتمع، من ممكن قدر أكرب معرفة إىل االجتماع علم حياول
 االقتصادية القضااي ومجيع االجتماعية املؤسسات دراسة خالل من .يوجد وكيف يستمر،
 عامة نظرية نكتسب االجتماعية، اهلياكل تشكل اليت القضااي من وغريها والسياسية والدينية
 األفراد تضع اليت الثقافية والعمليات االجتماعية، التنشئة وآليات البشر، هبا يتكيف اليت للطرق
 .مكاهنا كل يف اجملتمع

( marxis)املاركسيون حيتل ،(jhon hall) هول جلون االجتماعية للنظرية وفقاا
 تسبب األقل على عوامل ثالثة هناك. األدب اجتماع علم يف املناقشات مجيع يف مهماا موقعاا
 . ذلك

 خاصاا اهتماماا نظريته تويل مل كاتباا األصل يف نفسه(marxis)ماركس كان. 1
  .لألدب للعامل الرومانسية ابلنظرة أيضاا أتثرت بل ابألدب،

 أيضاا احتوت ولكنها حمايدة، نظرية جمرد االجتماعية( marxis)ماركس نظرية.  2 
 .لتحقيق ابستمرار أتباعها يكافح أيديولوجية على

 بطريقة مبنية احلياة أشكال كل االجتماعية،( marxis)ماركس نظرية يف. 3  
 االجتماعية املؤسسات عن ختتلف ال اجتماعية كمؤسسة األدب وضع يتم .ومنهجية متكاملة
 فئة،. واحد جمتمع إىل ينتمون اجلميع ألن ذلك، إىل وما والسياسة والدين العلوم مثل األخرى
 10.البشري البدين النشاط مقابل العقلي النشاط وهو
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 مؤسسيه هيكل وكذلك للمجتمع االجتماعية البنية أن( marxis)ماركس يعتقد
 األموال وخاصة احلياة، ظروف خالل من األول املقام يف حتديدها يتم واألداين، واألخالق
 .االجتماعية للحياة املنتجة

 يف الباحث سيدرسه الذي االجتماعي اجلوانب حيث من االجتماعية األحوال فإن
 واالقتصاد التهذيب، األخالق،: جوانب على يركز الذي واألدب األعمال اجتماع علم

 .أعاله املوضحة االجتماعية العمليات بفحص الباحث قيام إىل ابإلضافة ،والدين واحلب،

 الطبقة مصاحل على يؤثر ما خالل من وفرضها تطويرها يتم اليت األخالقية األخالق. 1
 فهي ، ذلك ومع.  فئته وممثل اجملتمع تعكس أنواعها مبختلف واملنظرين والكتاب احلاكمة
 بشأن به يفكرون ما إن ماركس قال.  ابلغش األمر يتعلق عندما مقصودة وال صادقة ليست
 11.ال أم هبا يروهنا اليت ابلطريقه يتحدد االجتماعي وضعهم

 التوقعات يف قبوهلا ميكن اليت والشر اخلري تعاليم فهم إىل األخالق تشري عام، بشكل
 النظر وجهات من.  واألخالق والشخصية، واألخالق، ذلك، إىل وما وااللتزامات، واملواقف،
 .اإلنسان يف والشر اخلري بني الرابط هي األخالق أن الباحث استنتج أعاله،

 التهذيب. ۲

 اجتماعية حقائق خالل من إال تفسريها ميكن وال النفسية احلقائق االجتماعية احلقائق
 إليه ويشار أساسي بشكل االجتماع علم دراسة تتم النموذ  هذا يف لذلك .أخرى

 القيم أساس فإن ،ritzerلريتزر وفقاا .االجتماعية اهلياكل االجتماعية، ابملؤسسات
 12.نفسها الثقافة أو الفرعية الثقافة يف الواردة واملعايري القيم هو االجتماعية
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 طريقة من. أخالقي أو موقف أو شعور أو سلوك أو عادة أنه على األدب تفسري فإن
 حول اليومية، احلياة يف البشري السلوك هو التهذيب.  واآلخرين نفسه يف اإلنسان تفكري
 مبهذبة تكون وهي. اجملتمع يف واالتزامات ابألفعال يتعلق فيما السيئة والطبيعة الطيبة الطبيعة
 .مؤدب األخالق

 أو اخلري من إما اجملتمع، يف البشر يعيش كيف يقرر اليت احلشمة علم هو التهذيب
 معاين أبوسع اجلناايت يف املعايشة الظروف عن النتائج على يقوم أن جيب الكالم كل. الرديئ
 آداب أو إجراء هو التهذيب أن الباحث يستنتج أعاله حول األراء بعض من 13.الكلمة
  .اجملتمع مع التعامل

 االقتصاد.3

 املايل االقتصاد مثل والثورات السلع واستخدام وتوزيع مبادئ علم هو االقتصاد  
 املدينة حياة منط.  األخرى والقيم والوقت والطاقة املال استخدام.  والتجاري والصناعي
 النظرية أساس على والتجارة األعمال إدارة ويعين واالقتصاد،(. الدولة لوائح) املالية الشؤون

  14.اقتصادية واألساليب القواعد أي ، مستأجراا اقتصاداا ويصبح .االقتصادية

 يتم ما .للمجتمع االقتصادي التقسيم يف تتطور اليت ابلشركات وثيقاا ارتباطاا ترتبط
 إن .احلاكمة الطبقة واحتياجات وقيم آراء يعكس الكنيسة يف واحرتامه املدرسة يف تدريسه

 وسائل أصحاب احتياجات نفسها هي ليست اجملتمع من طبقتني يف العمال احتياجات
 ومواقفهم قيمهم تلفخي .اجملتمع فيها يعيش اليت اجلوية والظروف االهتمامات وكذلك .اإلنتا 
 .احلاكمة ابلطبقة اخلاصة تلك عن حياهتم وأسلوب امللكية جتاه
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 يُنظر القصة يف االقتصاد أن إىل األحباث تشري يف Warren و Wallek لـ وفقاا
 يتطور وكيف ،(وعالية ومتوسطة منخفضة) خمتلفة جمموعات من الناس يعيش وكيف إليه

 أعاله املذكورة اآلراء بعض ومن. املالك أو النبالء أو. واملثقفني والتجار املزارعني مثل االقتصاد
 وأمناط االحتياجات لتحقيق بشرية جهود مسألة هو االقتصاد أن إىل الباحثة خلصت
 15.احلياة

 احلب. 4

 احلب،) املودة يعين واحلب.  احلبيب إعجاب حقيقة يعين ألنه واحلنان، احلب 
 تتأثر بل فقط، ابألدب خاصاا اهتماماا نظريته تويل وال كاتب، نفسه ماركس( . اإلعجاب
 أن الباحث يستنتج أعاله احلب حول الرأي هذا من .األدب يف العاملية الرومانسية بنظرية
 .آخر شخصاا أحب ابحلب شعور هو احلب

  الدين.  5

 خمتلف شيء ,الدين يف املقّدس فكرة .االجتماعي االندما  تدعم مهمة مؤسسة الدين
 متسامي جمتمع لوجود رمز اليومية، للحياة احلقيقي العامل خار  شيء اليومية، احلياة عن

 .اليومية التجربة يتجاوز

 اعتقاد أو افرتاض هو االعتقاد .حقيقي أو حقيقي بشيء إميان أو اعرتاف هو اإلعتقاد
 الدين أن الباحث يستنتج أعاله العارض أن حيث .حقيقي أو صحيح أنه يُعتقد ما شيئاا أبن
 .اخلالق عقيدة هو
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 القضااي االجتماعية ث..        

أما  املوقف خيلق صعوابت.ه احلالة أو ، وهذحل القضية هي قضية حتتا  إىل
االجتماعية فهي كل ما يتعلق ابجملتمع.  لذلك فإن املشاكل االجتماعية هي مشاكل أو أشياء 
أو ظروف أو صعوابت تنطبق يف اجملتمع االجتماعي نتيجة التفاعالت بني األفراد يف 

 16اجملتمع.

 اجملتمع قيم هتدد أن ميكن اليت املؤثرة اجملتمعية الظروف إحدى هي االجتماعية لقضاايا
 األنشطة خالل من احلالة هذه حتليل وميكن احمللي، اجملتمع أفراد غالبية على تؤثر اليت

 17.املشرتكة

 القدرات يف اجملتمع، يف تظهر مشاكل هي االجتماعية املشاكل إن سوكونتو وقال
 هنا ابملشاكل واملقصود.  االجتماعية واملؤسسات االجتماعية ابلقيم وترتبط االجتماعية
 18.املوت وحىت والظلم اخلسارة نتيجة اجملتمع يف حتدث اليت االجتماعية املشاكل

 يف االجتماعية التفاعالت بسبب حتدث االجتماعية القضااي أن سبق ما إىل نظرا
 السلوكية، والعوامل  الثقافية، والعوامل التعليمية، والعوامل االقتصادية، العوامل مثل اجملتمع،
 .ذلك وغري اجلنسية، والعوامل
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 . النقد االجتماعي يف االنتاج األديبج

 أفكار، أو نثر، أو شعر، شكل يف تكون أن ميكن مكتوبة أعمال هي األدبية األعمال
 أو اختربها جتربة أو لفكرة صورة عن الكاتب أو املؤلف، أو الشاعر، فيها ويعرب غريها، أو

 . عليها حصل معينة أحاسيس

 نفس يعيش أن للقارئ ميكن حبيث للقارئ، ومألوف واضح بشكل .نقلها يف أتمل
 يف عادة توجد اليت املختلفة العناصر من العديد هناك .املؤلف هبا مير اليت الفكرة أو التجربة
 19.العمل نقد يتم وابلتايل األديب العمل

 بني العالقة" يف تشكك بقضااي األدبية األعمال يف االجتماعي احملتوى مناقشة تتعلق
 دراسة األكثر اجلانب .االجتماعية ابلقيم تتأثر األدبية القيم" االجتماعية، والقيم األدبية القيم

 أو صورة مبثابة تكون اجتماعية وثيقة ابعتباره األدب دراسة هو واجملتمع األدب بني للعالقة
 20.االجتماعي للواقع مرآة

 حول وفرية مواد سيوفر ابلطبع األدب فإن صحيحاا، االفرتاض أو الرأي هذا كان إذا
 ألننا اإلطالق على للدراسة قيمة ال هذا مثل لألسف. االجتماعي للتاريخ العريضة اخلطوط
ا نعرف أن جيب  إىل الصورة فيها تشري اليت العالقة يف أي بدقة، للمؤلف الفنية الطريقة جيدا
 21.االجتماعي الواقع

 يف متاماا حمق برانستيدت حتذير رومانسية؟ أم كاريكاتورية أم ساخرة أم واقعية هي هل 
 ذلك غري أخرى مصادر على بناءا  اجملتمع ببنية وواسعة عميقة معرفة لديهم فقط األشخاص أن
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 كان رمبا.  الرواية يف املنتج والسلوك االجتماعي السلوك أنواع إجياد على القادر  األديب العمل
 .واقعي وأيهما خيايل أيهما.  فقط معني حد إىل االكتشاف

 النقد االجتماعي .أمناطح

 ابعتباره األدب عن موجزة مبقدمة اخلرو  املفيد من سيكون ،أمناطا النقد االجتماعي
 احلوافز أهم أحد وهو ابألدب، صلته حيث من للنقد وكذلك النقدية، للعملية األساسية املادة
 .األديب اإلبداع لتنمية

 من عصر ىف األدب أزدهر فما والثقافية الفكرية وأهدافها الفنية األشكال تطور 
 جذوة خبث املبدعة القراءة قلت وكلما إبدعا، أو تفسري له رافدا النقد وكان اال العوصر
 22.األفول وقاربت اإلبداع

.  ضمنياا أو مباشر غري أو مباشراا األديب اإلنتا  يف االجتماعي النقد منط يكون أن جيب
ا يكون اإلرسال أشكال من شكل هو املباشر النمط  غري النمط أما.  الفهم سهل أو مفيدا
 .الضمنية الرسائل أشكال من شكل فهو املباشر

 أو معربة أو وصفية هي اليت الشخصية شخصية خالل من املباشر النمط وصف يتم
 ألنه القصة، يف منوذ  تضمني يتم .الواردة الرسالة فهم القراء على يسهل هذا .توضيحية
 النموذ  هذا يف الواردة الرسالة تعتمد. للقصة األخرى العناصر مع متماسك بشكل يندمج
 23.القارئ تفسري على
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 وال برموز ال. مباشرة تسليمه يتم الذي النقدي األدب أي املباشر، النقدي األدب
 ليست النقد هذا يف املباشرة الكلمات فإن ذلك، ومع .املعىن مع وليس الكالم اشكال
 يف مباشرة غري كلمات أي األديب، اإلبداع يف مباشر نقد هي بل اليومية، احلياة يف كلمات
 .اجلمال شكل يف يتجلى النقد هذا ألن اليومية، احلياة

 املعىن متثل رموز أو رمزية لغة يستخدم الذي النقدي األدب أي رمزي، النقد األدب
ا أكثر الرمزي النقد تقدمي يعترب .اتصاالته يف احلقيقي  األدب وهو ، الساخر األدب. انفتاحا
 أو االمشئزاز أو االنزعا  أو الغضب عن تعبري أو معىن على حتتوي بلغة نقده يعرض الذي

 24.والتحرش والقمع ابملعاانة ومليئة مريرة أهنا على إليها يُنظر اليت احلياة جتاه الكراهية

 يف املدخل األديب ة. االجتماعيخ

 اليت االجتماعية املشاكل ان(SRI WAHYUNI)انده سروهيوين , كما نقلته سوكانتووقل 
 القدرات يف اجملتمع، يف تنشأ اليت املشاكل هي االجتماعية املشاكل وأن اجملتمع يف حتدث

 هنا ابملشاكل واملقصود .االجتماعية واملؤسسات االجتماعية ابلقيم واملتعلقة االجتماعية
 .املوت وحىت والظلم اخلسارة نتيجة اجملتمع يف حتدث اليت االجتماعية املشاكل

 التعليم، مشاكل وهي سوكونتو، انقشها اليت االجتماعية املشاكل من أنواع عدة هناك
 مشاكل البطالة، االجتماعية، الصراعات ,اجلنسني بني املساواة عدم الثقافية، التحوالت
 25.اجلرمية الفقر، السكان،

 التعليم مشاكل .1
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 األمة ثقافة يف متجذر تعليم هو إندونيسيا يف الوطين التعليم فإن لسوكانتو، وفقاا 
 . إلندونيسيا الوطنية التنمية أهداف حتقيق على ويقوم اإلندونيسية

 إمكاانهتم تطوير على قادرين بشر خللق وخمطط واعي جهد األساس يف هو التعليم 
 اليت واملهارات النبيلة، والشخصية والذكاء، النفس، وضبط الدينية، الروحية القوة لتحقيق
 26.والدولة واألمة واجملتمع أنفسهم حيتاجها

 االجتماعيالصراع . 2

 الشخصي الصراع .اجلماعات بني والصراع الشخصي الصراع الصراع، من نوعان هناك 
 .جسدية معارك يف الدخول وميكنهما كراهية لديه كالمها.شخصان يفعله ما عكس هو

 داخل االجتماعية الطبقة أو املصاحل يف اختالفات عن انجم صراع هو اجملموعات بني الصراع
 27. عام بشكل أو جمموعة

 دراية على اجلماعات أو األفراد فيها يكون اجتماعية عملية هو الصراع   
 وأمناط الثقافية والعناصر والعاطفية اجلسدية اخلصائص يف املثال سبيل على ابالختالفات،

 االختالفات هذه توجد .اآلخرين مع واملصاحل واأليديولوجيات والسياسة واملبادئ السلوك
 28.اجلسدي والعنف التهديدات إىل تؤدي أن وميكن عدوانية لتكون املميزة

  البطالة .3

ا األكثر االجتماعية املشكلة البطالة تعد لسوكانتو، وفقاا   حىت حلها يتم مل واليت تعقيدا
 ال الذين أولئك من هم العمل عن العاطلني فإن لإلحصاء، املركزي اجلهاز وحبسب.  اآلن
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 احلكومات من كل من خمتلفة، حكومية برامج ترقية مت وقد عمل، عن ويبحثون يعملون
 عوامل سامهت وقد. يوم بعد يوماا يتزايد الذي العمل عن العاطلني عدد لتقليل واحمللية، املركزية
 عن الباحثني لفحص كافية عمل فرص وجود عدم بينها من البطالة، معدل زايدة يف كثرية
 29.العمل سوق لدخول التعليم إىل وافتقارهم عمل،

 الفقر.  4

 الطبيعي الفقر .اهليكلي والفقر الطبيعي الفقر ،2003 تودارو حسب الفقر تصنيف 
 ماهر، غري كسول،) واجتماعية ونفسية بيولوجية عوامل عن انجتاا الفقر فيها يكون حالة هو

 القيام الشخص على الصعب من املادية البيئة جتعل(.  .جسدايا  ضعيف عقلياا، ضعيف
 السلع قيمة بني التجارة حيث من املساواة عدم يعين اهليكلي الفقر.واألعمال ابلتجارة
 30.السلع بقيمة مقارنة الفقراء ويباعها ينتجها اليت واخلدمات

 ةاجلرمي .5

 الياقات ذوي جرائم هي االهتمام من قدر أبكرب حظيت اليت اجلرائم" أن سوكانتو ذكر
 ذاهتا حد يف البيضاء الياقات أصحاب جرائم تعد. احلديث العصر هذا يف ظهرت اليت البيضاء
 جيادل. اجملتمع يف رفيعة مناصب يشغلون أشخاص يرتكبها اليت اجلرمية أشكال من شكالا 
 للتنمية للغاية سريعة عملية إىل الوصول هو اجلرمية من النوع هذا أبن اخلرباء من العديد

 هذه تسمى كانت البداية يف لذلك، .املادي املايل اجلانب على فقط تؤكد واليت االقتصادية،
 31اإلجرام. أو التجارية ابجلرمية املبكرة الظاهرة
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  التمييز .6

 3 النقطة ،1 املادة تنص. األساسية واحلرايت اإلنسان حلقوق إنكار األساس يف هو
 أو تقييد أي هو التمييز تعريف أن على اإلنسان، حبقوق املتعلق 39/98/39 رقم القانون من

 أساس على البشرية االختالفات مباشر غري أو مباشر أساس على يقوم استبعاد أو مضايقة
 االقتصادي، والوضع االجتماعي، الوضع أو  الطبقة أو العرق أو العرق أو العرق أو الدين

 أو االعرتاف إلغاء أو االحنراف أو البطالة تسبب اليت السياسية، واملعتقدات واللغة، واجلنس،
 32.األخرى االجتماعية احلياة يف األساسية واحلرايت اإلنسان حقوق استخدام أو ممارسة

 على حتتوي واليت ،األدب يف ابلتفصيل االجتماعي حول سوكانتو أفكار عرض يتم
 أفكار عرضأهلى "  مات " ةمقال يف األفكار هذه بتحليلالباحث  قومي مث .فكرة عشر أحد

. فكرة عشر أحد على تويحي والذي ألداب، يف ابلتفصيل االجتماعي األدب حول سوكانتو
 دراسة يف جربان خليل جلربان" أهلى مات" ةمقال يف األفكار هذه بتحليل الباحثه قومي مث

  ."االجتماعي النقد
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 الباب الرابع

 حتليل النقد االجتماعي يف مقالة "مات اهلي" جلربان خليل جربان

األحوال اإلجتماعية يف  أراد الباحث أن يبحثيف هذا الباب 
شرح الباحث عما يتعلق يخليل جربان، وقبل أن  " جلربانمات اهلي"مقالة

" جلربان خليل جربان فيحسن مات اهلي" مقالةابألحوال اإلجتماعية يف 
   .جلربان خليل جربان" مات اهلي "مقالةشرح حملة عامة عن يللباحث أن 

 كتابة املقالة  اىلية اليت تدفع جربان خليل جربان اخللف .أ

 صغره منذ أنه هو املقال كتابة إىل جربان خليل جربان دفع الذي العامل
 يف دفعه الذي األمر .بالده ومستقبل وطنه عن الوقت ذلك يف يكتب كان
 الكنسي التنظيم وطبيعة الضعيفة، العثمانية الدولة انتقاد إىل الوقت ذلك

 وابتكاراته الشرط هذا انتقاد إىل اآلسيوايت، العربيات النساء ودور النفاق،
 من ابريس يف األوىل مسرحيته جربان كتب. نقده على عوقب حىت األدبية

 أربع عن نيويورك، املدينة يف ونشرت بوسطن يف وكتبت. 1902 إىل 1901
 خليل جربان كتب ، 1920 عام يف. العنيفة السخرية عن معاصرة قصص
 170تغطي مقالة، 31 إىل مقسًما العربية، ابللغة" فالعواص" كتابه جربان

 .صفحة

 القصص بني متنوعة أدبية أعمال أي ، متنوعة أدبية أعمال هي الكتب
 الرموز من العديد مع إبداعية، وهياكل بليغة وكلمات واألفكار، واملقاالت

 طرحها أسلوب يف األعمال هذه ختتلف .عميقة دالالت هبا املرتبطة
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 كتابته فرتة خالل مرهبا اليت" العواصف" ترمجة يف األول تتفق إمنا وموضةعاهتا،
 يف وأيسه الفاظه وكآبة حينا، القاسية اهلجومية بلهجته يتضح الذي األمر

 .كثرية مواضع

 يروي الذي" العاصف" كتاب يف الوارد املوضوع يف" مات اهلي" ةواملقال
 املقالة هذه تدور. الوقت ذلك يف اللبنانيون منها عاىن اليت االجتماعية املشاكل

 يرون ألهنم يبكون وهم ، حزينة والروح ، واملعاانة الفشل ظروف يف احلياة حول
 .سعيد حياة ويريدون املضطهدين، واأليتام األرامل معاانة

 املقالة تتضمنه الذي االجتماعي النقد ب.

"  مقالة منها مقاالته، من عدد يف قاسية بلهجة جمتمعه جربان ينتقد
 احلقيقي، املعىن ميثل رمزي بشكل جربان ينتقده ةاملقال هذا ويف" مات اهلي

 ربط الباحث اولحي. للمعىن وأدق أوسع بشكل تفهم املقالة أن واملرادبه
 وتشمل املقالة يف جربان خليل جربان ينتقدها اليت االجتماعية املشكالت

 االجتماعي.الصراع  واملشاكل الصحية، واملشاكل الفقر، مشاكل

  .االجتماعي الصراع ومشاكل. 1

  الظاملني يظلموا مل ألهنم ماتوا.  جمرمني يكونوا مل ألهنم ماتوا

 1وعسال لبناً  تدر اليت األرض يف جوعاً  ماتوا.  مساملني يكونوا مل ألهنم ماتوا

 لقد براءهتم، على عائلته وحزن احلياة قيد على كان بينما عائلته مات
 كما عيشهو ي وها ،تركونه عندما هوحزنت اآلن، أحبه الذين األشخاص ذهب
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 ألن حبيايت ابلتمتع أشعر أفعل ال حًقا ،جبانبه تزال ال عائلته كان عندما عش
 يد على وقتلوا اجلوع من أسرته ومات اآلن، رحلوا قد أحبه الذين األشخاص
 واملباركني السعداء الناس بني شيمي أجلهم، من فقط مسؤولني غري أشخاص
 .ألايم وتضحك لذيذ مكان يف ينامون جيدة ومشروابت لذيًذا طعاًما أيكلون

 ىف بني حتدث اليت املشاكل من العديد هناك أعاله، االقتباس ويف
 أن القول ميكن 2.والتمييز واجلرمية ةاالجتماعي الصراع ذلك يف مبا ،اجملتماع
 أحد حياول عندما أكثر أو طرفني بني اجتماعية عملية هو االجتماعي الصراع
 .اآلخر من التخلص الطرفني

 هي هنا حتدث اليت االجتماعية الصراعات .عاجزا جعله أو تدمريه طريق
 الصراع حيدث حبيث خمتلفة مواقف ولديهما معا تعيشان اجتماعيتان جمموعتان

 عوامل عن انجتة هنا حتدث اليت العوامل تكون ما وعادة حياهتم، منتصف يف
 تفاواتت إىل تؤدي أن ميكن اليت االقتصادية العوامل. مستقرة غري اقتصادية
 اجملموعتني. بني اجتماعية

 مع يتماشى مبا تتطور اجلرمية ألن اإلنسان، حياة يف أبدية مشكلة اجلرمية
 واليت االجتماعية، أنواع من نوع هي اجلرمية. اإلنسانية احلضارة مستوى تطور
 تلبية يف الرغبة هي االقتباس هذا يف الواردة اجلرمية .اجملتمع أو ابألفراد تتعلق

 كانت. احتياجاهتم تلبية يتم حىت اآلخرين قمع خالل من احلياة ضرورات

                                                             

       
2
 Ayu Anggraeni Nugraha. Konflik Sosial Pada Novel Lelaki Harimau 

Karya Eka Kurniati. Prosiding SENASBASA. Vol. 3, No. 2, Tahun 2019. Hal : 

163. 



33 
 

 بطريقة قمعهم مث الناس صغار حقوق سلب شكل على يرتكبوهنا اليت اجلرائم
 . 3للغاية قاسية

 الظلم إن. عادل غري بشكل والتصرف الضعفاء على احلكم يريدون
 .تعاين حياهتم وترك حقوقهم من حرماهنم هو يفعلونه الذي

 الصراع يتجلى. االجتماعي الصراع مشكلة هناك أعاله، االقتباس ويف
 أو جسدي صراع شكل يف عام بشكل الفردي، للنزاع امتداد وهو االجتماعي،

 متكررة. ظروف يف دائما حتدث واليت أكثر أو جمموعتني بني حرب

 البطالة . ومشاكل2

 ههنا وأان ، بالدي هضبات والدماء الدموع وغمرت وأحبائي أهلى مات
 احلياة منكيب على جالسني وأحبائى أهلى كان عندما عائشاً  كنت مثلما أعيش

 4. الشمس بنور مغمورة بالدي وهضبات

 الليل بتالت من يسقط ندى مثل احلياة، قلوب يف تتدفق ودموعنا بكيي
 السخرية حطمت املبتسم، فمك جانب من تبتسم، وأنت صباح، قلب على
 ودموعهم حال كل يبكون أهنم يعين وهذا,  التحرح على املتساقط األفعى مثل
 جيدفون ابتسامة كل ومن فقط يبتسمون املسرات أبناء احلكام بينما دائما، ترن

 .دائما الضعيف على
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 التمييز ومشاكل. 3

مات أهلي وأان قيد احلياة أندب أهلي يف وحديت وانفرادی مات “
غمرت أحبائي وقد أصبحت حيايت بعدهم بعض مصابی مات أهلي وأحبائي و 

، وأان ههنا أعيش مثلما كنت عائشة عندما كان الدموع والدماء هضبات بالدي
الدي مغمورة بنور أهلي وأحباين جالسني على منكيب احلياة وهضبات ب

. مات أهلي جائعني و من مل ميت جوعا قضى حبد السيف، وأان يف الشمس
أكل الشهية هذه البالد القصية أسري بني قوم فرحني مغبوطني يتناولون امل

واملشارب الطيبة وينامون على األسرة الناعمة ويضحكون لألايم واألايم تضحك 
 .هلم

 الورد أوراق بني ابألشواك، مغطاة أسرته بينما ابلورود، طريقك نغطه
 قدر احلاكم خيدم الصغري اجملتمع أن يعين هذا.  األبد إىل نامي احلقيقة واألشواك،
 بسالم ستنتهي احلاكم يرتكبها اليت واجلرائم العكس، يفعل احلاكم بينما اإلمكان
 .األبد إىل الصغري للمجتمع

 عندما أكثر أو طرفني بني اجتماعية عملية هو التمييز أن القول ميكن
 جعله أو تدمريه طريق عن اآلخر الطرف من التخلص الطرفني أحد حياول
 مشكلة وهي فقط، واحدة اجتماعية مشكلة هناك أعاله، االقتباس يف .عاجزًا
 الذين احلكام سببها هنا حتدث اليت االجتماعية اخلالفات .االجتماعي الصراع
 ال الصغار، األشخاص إىل ينظرون وال الشر، مقابل للصغار اخلري يدفعون
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 احلكام فعله ما .والشر العكس، الصغار يفعل بينما حياهتم، يف إال يفكرون
 5.األبد إىل حياهتم لتهدئة عليهم

 ةاجلرمي ومشاكل. 4

ولكن نكبة بالدي نكبة خرساء نكبة بالدي جرمية حبلت هبا رؤوس 
نكبة بالدي مأساة بغري أانشيد وال مشاهد . لو اثر قومی  -األفاعي والثعابني 

على حكامهم الطغاة وماتوا مجيعا متمردين القلت إن املوت يف سبيل احلرية 
عتنق األبدية والسيف يف يده  ألشرف من احلياة يف ظالل االستسالم . ومن ي

كان خالدة خبلود احلق . لو اشرتكت أميت حبرب األمم وانقرضت عن بكرة أيها 
ها األغصان اخلضراء يف ساحة القتال لقلت هي العاصفة اهلوجاء هتصر بعزم

، واملوت حتت أغصان العواصف األشرف منه بني ذراعي واليابسة معا
 6.الشيخوخة

 مع يتماشى مبا تتطور اجلرمية ألن اإلنسان، حياة يف أبدية مشكلة اجلرمية
.  اجملتمع أو ابألفراد يتعلق اجتماعي نوع اجلرمية. اإلنسانية احلضارة مستوى تطور

 الفرص استغالل يتم مث اقتصادية، عوامل نتيجة هي هنا حتدث اليت اجلرائم
 حقوقهم من الشباب حيرمون.واألرامل واأليتام الشباب لقمع املوجودة

 7.الوضع هبذا يهتمون وال الشباب ويضطهدون
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 قتل مأساة بالدي تشهد حيث جرمية حالة يف هالبلد أن يعين هذا
 إن أقول أن أود مترد، يف مجيًعا ماتوا حكامهم على الناس مترد إذا .للغاية وحشية
 عانق من.  استسالم يف العيش من شرفًا أكثر سيكون احلرية أجل من املوت
 احلرب يف القتال يف األمة استمرت إذا. الرب خبلود خالد فهو سيف وبيده اخللود

 عن الدفاع يف خملص شخص إنه فسأقول أواًل، احلرب يف وقتلت األمم بني
 8.خائن من أشرف احلق عن الدفاع ظل يف احلق،واملوت

 املقال يف املذكورة االجتماعية املشاكل ألن القسم هذا يف التحليل مت
 التمييز( 4 ، اجلرمية( 3 ، الفقر( 2 ، االجتماعي الصراع( 1 يف تتجلى

 .اجتماعية مشكلة عشرة إحدى من( التمييز)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
8
 Ayu Anggraeni Nugraha. Ibid. hal : 163 
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                                  اخلامسالباب                                 

 خامتة                                   

 األحوال حول الرابع الفصل إىل األول الفصول من الباحث حبث أن بعد
 النتائج إىل اآلن الباحث وصلي جربان خليل مقالة مات أهلي يف  االجتماعية
 .والتوصيات

 أ. النتائج

 :يلي ما الباحث وجدها اليت البحث نتائج أهم ومن

" العواصف " كتابه بعنوانه املقال هذا كتابة إىل جربان دفعت اليت اخللفية. 1
 لصاحل ابتكاراته خالل ومن حبثه فرتة خالل منه خاصة بعوامل جربان أتثر الذي
  بالدهم يف وخاصة ، هبم احمليط اجملتمع يف البيئة مث ، ومستقبلهم وطنه

 أعمايل شروط ويرفضها يرد جتعله اليت الفردية واالختالفات والعنف االستبداد
 .األدبية

 يلي ما الورقة هذه يف الواردة االجتماعية املشاكل تشمل. 2

 اجتماعي صراع .1 

 ذلك إىل وما ، السلطة على ،الصراع االجتماعي والظلم القوى صراع  
 تسببها اليت العوامل.  اجملتمعات أو األفراد من جمموعتان بني حدث الذي ،

 .االقتصادي التوازن اختالل
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 فقر.2 

 والتمويل االقتصاد حيث من قدرة يقل ال األحزاب تسببه الذي الفقر  
  احتياجاهتم تلبية يف حقهم من اآلخرين حرمان يسبب أن ميكن هذا.  والسلطة

 .احلياة

 جرمية. 3 

 مبا تتطور اإلنسان حياة يف فطرية عوامل تسبب اليت اجلرائم بسبب  
 .احلضارة مع يتماشى

 التمييز.4 

 بعض ابستثناء يساعد لن فإنه السياسة تنفيذ مبجرد أنه معروف التمييز  
  .ابحلزن تشعر اليت األخرى واألطراف اجلهات

 ب. التوصيات

 كلية طالب ظروف على الباحث اطلع ،املقالة هذا حول حبث بعد  
 :يلي ما اقرتح ، وآداهبا العربية اللغة يف املتخصصني اإلنسانية والعلوم اآلداب

 البحث هذا يقدم ، األخرى جربان خليل أعمال دراسة أجل من  
 :منها االقرتاحات من سلسلة

 العربية وأدهبا أبن يكشفوا أسراريرجو الباحث الطلبة قسم اللغة . 1   
 .جلربان خليل جربان من نظرية أخرى مقالة مات اهلى
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 األدبية الكتب توفر الكلية ومكتبة العامة اجلامعة مكتبة ومن. 2   
 .الطالب اىل الدراسة لتسهيل األخرى
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