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 أ
 

 كلمةالشكر

 بسم هللا الرمحن الرحيم

باهلل من شرور أنفسنا  إن احلمد هلل حنمده ونستعينو ونستغفره، ونعوذ

وسيئات أعمالنا من يهده هللا فال مضل لو، ومن يضلل فال ىادي لو، وأشهد أن 

 وأشهد أن حممدا عبده ورسولو. ال إلو إال هللا، وحده الشريك لو،

أما بعد، فقد انتهت الباحثة يف كتابو ىذه الرسالة حتت املوضوع الصراع 

االجتماعي يف رواية "لن أموت سدى" اجلهاد الرجيب بإذن هللا عز وجل وىدايتو، 

عسى أن تكون ىذه الرسالة نافعة للباحثة خاصة وللقارئني عامة. وتقدم ىذه 

لرانريي اإلسالمية احلكومية كمادة الرسالة لكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية جبامعة ا

يف العلوم .S.Hum من املواد الدراسية املقررة على الطلبة للحصول على شهادة 

 األدبية.

 الشكر لفضيلة املشرفني مها الباحثة ويف ىذه الفرصة السعيدة، تقدم

ما على مساعدهتفهمي سفيان املاجستري و  املاجستري ع.ر نور الدين الدكتوراندس



ب  
 

قاهتما يف إشراف الباحثة على إدتام كتابة ىذه الرسالة إشرافا مها يف إنفاق أو وجهود 

إىل رئيس قسم اللغة  جيدا كامال، لعل هللا أن يباركهما وجيزيهما جزاء حسنا. مث

 االساتذةهبا وعميد كلية األداب والعلوم اإلنسانية ومدير اجلامعة و مجيع العربية وأد

 ا على مساعدتلها م يف كتابة ىذه الرسالة.يف قسم اللغة العربية وأدهب

إىل موظفي املكتبة جبامعة الرانريي اإلسالمية  الباحثة وال تنسى أن تشكر

احلكومية الذين قد ساعدوىا يف تسهيل إعارة الكتب احملتاجة إليها يف كتابة ىذه 

الة الرسالة. وخصة لوالديها احملبوبني على تدعيهما ودعائهما يف إدتمام ىذه الرس

دنيا و اآلخرة. وأخريا إىل األصدقاء الذين اللعل هللا جيزيهما أحسن الثواب يف 

ساعدوىا يف إدتام الرسالة. وترجو الباحثة أن تكون ىذه الرسالة نافعة هلا 

أن جيزي كل   هللا  نفسهاخصة وللقارئني عامة.وختتم الباحثة بالدعاء عسى

 .املساعدين كتابة الرسالة

 7102 فرباير 3، السالمدار           
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Penelitian ini berjudul Al-Shira’ al-Ijtima’i Fi Riwayah “Lan Amuta Suda” 

Li Jihad Rajbi. Dalam penulisan skripsi ini, penulis meneliti tentang konflik sosial 

yang terdapat di dalam novel tersebut. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti 

ingin meneliti tujuan dari konflik sosial adalah, bagaimana faktor konflik sosial, 

dan bagaimana jenis konflik sosial yang ada didalam novel tersebut. Adapun 

permasalahan yang ingin dikaji adalah: apa saja jenis-jenis konflik sosial, dan 

faktor-faktor apa saja yang mendorong terjadinya konflik sosial. Adapun metode 

yang digunakan adalah metode analisis deskriptif, dan adapun hasil dari penelitian 

ini adalah ada dua pembagian: dilihat dari segi jenis-jenis konflik sosial yaitu: 

konflik sosial berdasarkan sifatnya ada dua macam yaitu: konflik sosial destruktif, 

dan konstruktif. Adapun konflik sosial berdasarkan sifat pelaku terbagi menjadi 

tiga macam yaitu: konflik sosial vertikal, horizontal, dan diagonal. Adapun faktor 

konflik sosial ada dalam novel terbagi menjadi tiga macam yaitu: hubungan 

perorangan, hubungan dalam kepentingan, dan hubungan peperangan.   

 

 

 

 

 

 



 جتريد
 : منرية  إسم الطالبة

 727202525:   رقم القيد
 : كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية/ قسم اللغة العربية وأدهبا الكلية / القسم
يف روية "لن أموت سدى" جلهاد الصراع االجتماعي :  موضوع الرسالة

   الرجيب
 : نور الدين ع.ر املاجستري  املشرف األول
: فهمي سفيان املاجستري   املشرف الثاين

_______________________________________ 
يف روية "لن أموت سدى" الصراع االجتماعي كان موضع ىذه الرسالة ىي 

 . وأغراض البحث من كتابة ىذه الرسالة ىي ملعرفة أنواع الصراعجلهاد الرجيب
العوامل اليت حتدث الصراع اإلجتماعي يف رواية "لن و االجتماعي يف رواية، 

يف ىذه الرسالة فهي . أما منهج البحث الذي استخدمتو الباحثة أموت سدى"
موجودة  منهج الوصف التحليلى. النتائج املتضمنة فيها أن الصراع االجتماعي

 يف رواية "لن أموت سدى" ىي أنواع الصراع االجتماعي فهي نوعان، مها:
، (destructive)الصراع االجتماعي ُمخَر ٌِّب  الصراع االجتماعي حبكم طبيعتو ىي:

. أما الصراع االجتماعي بواسطة موقف (constructive)بناء الصراع االجتماعي ال
الصراع االجتماعي ، (vertical)الصراع االجتماعي الرأسية الفاعلة يف الصراع ىي 

عوامل الصراع االجتماعي . أما (Diagonal)الصراع القطري ، (horizontal)األفقية 
املوجودة يف رواية العامل االختالفات األفراد، و االختالفات يف املصاحل، و 

 االختالفات احلرب. 
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 الباب األول

 مقدمة

 
 خلفية البحث . أ

الصراع ىو ظاىرة اجتماعية وىي موجودة أيضا يف احلياة اجتماعية، 

رلل ذلك أن الصراع متأصل، يف أي مكان وزمان. يف ضوء ذلك، اجملتمع ىو 

، الصراع الساحة اليت ىي دائما يف تقدم. لذلكللصراع واإلختالف والتكامل 

 1راض اليت دتأل كل احلياة اجتماعية.أغ رض منوالتكامل اإلجتماعي ىو غ

م من اجتمع قوم ذلم مصاحل مشًتكة. علىي: احلالة  اإلجتماعية

 انية ومنوىا. وطبيعتها وقوانينها،ماعات اإلنساالجتماع، علم يبحث يف نشوء اجل

 2كثري ادلخالطة للناس.  اجتماعي مزاول احلياة االجتماعية،وبقال رجل 

الصراع اإلجتماعي كعملية بني طرفني أو أكثر عند الطرفني حياولون 

 التخلص من الطرف اآلخر عن طريق تدمري أو جعلها عاجزة.
                                                           

1
 Elly M. Setiana & Usman Kolip, Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta Dan Gejala 

Permasalahan Sosial : Teori, Aplikasi, Dan Pemecahannya, jakarta: Kencana, 2011, hal, 347 
 102-101:  ، دار ادلشًتق : بريت، لبنان، صادلنجد اللغة واألعلملويس معلوف،  2



 

2 

 

الصراع اإلجتماعي ىو يف الوقع عملية التقارب بني طرفني أو أكثر اليت 

ليس  الصراع اإلجتماعي سبية لألشياء اليت ىي زلدودة.لديها نفس األمهية الن

الصراع يف اجملتمع فقط بل يوجد كثريا يف الرواية واحدى الرواية اليت تتضمن فيو 

 . 1992سنة  -جهاد الرجيباليت  اإلجتماعي

روايات اليت تعتين بالوطنية. ورواية "لن أموت سدى" جلهاد الرجيب من ال

من احلبكة يف ىذه الرواية قابلة لتحليلها عن طريق ثة أن ما جتري احالب وترت

 اإلجتماعي. الصراع نظرية

طار وائل إىل أمريكا مع األسف، غزة جيري حاليا ذبح، جبانب شركتو 

اليت تكافح باحلجارة، سوف ميوت فقط من دون جدوى، ألن ىذا األمل 

ري وافعي احتضان واحلب، دايف عناق جان، مطاردة دوالر يف بلد آخر، يعترب غ

 حىت لوكان ذلك يعين خيانة، على األسرة، دين، والبلد الذي أحب : فلسطني.

ال ميكن أن الضجة القلب. يف نيويورك، سقط، امتداد. مع القلب الذي 

 حيتضر، ركص بال روح. ضعاو كان حيدق صحة عفريت احلياة، صراع احلب. 
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أنت وحده دموع األم، قلبك احلقيقي اخلاص بك، بلد، والدين. حىت 

ىو احلياة، وتابع حملاربة األمل ال يو صف، الفلسطينيون تلوح يف األفق، أخريا، 

وائل ادلًتامية االطراف، العيش مع قلبها الذي مزقتو، حب اجلميع يهتفون 

 مجيلة.
 

 مشكلة البحث  . ب

تدفع الباحثة تبحث ىذه الرسالة بالنظر إىل السابق ىذه ىى اليت 

 حتلها الباحثة ىي:فادلسئلة اليت تريد أن 

 اإلجتماعي يف رواية "لن أموت سدى" ؟أنواع الصراع ما  .1

إلجتماعي يف رواية "لن أموت اليت حتدث الصراع ا ملاعو ما  .2

 ؟سدى" 

 أغراض البحث . د

 يف ىذه الرسالة ىي : من أغراض البحثو 

 جتماعي يف رواية "لن أموت سدى" ؟اال أنواع الصراعدلعرفة   .1
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اليت حتدث الصراع اإلجتماعي يف رواية "لن  ملاعو الما عرفة دل  .2

 أموت سدى" ؟
 

 معاين املصطلحات . ه

 الصراع :  .1

صراع مجع صراعات، مصدر صارع، معناه خصومة ومنافسة، 

صراع -ىو يف صراع مع احلياة، -:صراع األجيال مستمر، -نزاع، مشادة

 3على السلطة، باءت زلاولة إيقاف الصراع الدامي بالفشل.

 اإلجتماعي : .2

ذلم مصاحل مشًتكة.  اإلجتماعية : احلالة احللة من اجتمع قوم

انية ومنوىا. علم يبحث يف نشوء احلماعات اإلنس علم االجتماع،

كثري   اجتماعي مزاول احلياة االجتماعية،وبقال رجل  وطبيعتها وقوانينها،

 4ادلخالطة للناس.

                                                           
 1229( ص : 2002أمحد سلًت عمر، ادلعجم اللغة العربية ادلعاصر، )القاىرة : عامل الكتب،  3

  102-101، دار ادلشًتق : بريت، لبنان، ص : ادلنجد اللغة واألعلملويس معلوف،   4
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 : الصراع اإلجتماعي .3

اجملتمع أو أن تكون راع اإلجتماعي ىو خالف بني أعضاء الص

شاملة يف حياة اإلنسانية. تنطوي على اثنني أو أكثر من األطراف الذين 

حياولون كل للتخلص من بعضها البعض، من خالل تدمري أو التخلص 

 5من الطرف اآلخر.

 الروية : .4

نص و ىف الصورة العامة، يروى  –الرواية ىي تأخذ من كلمة روى 

يدور حول شخصيات متورطة يف حدث  نثري ختليلي سردي واقعي غالباً 

شّكل احلدثو مهم، وىي التمثيل للحياة و التجرية و أكتساب ادلعرفة. ي

ر مهمة يف الرواية، وىي تتفاعل وتنمو وحتّقق صاالوصف واألكتشاف عن

الرواية. فالرواية تصّور  شخصياتوظائفها من خالل شبكة تسمى 

                                                           
5
 Soerjono Soekanto, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 2005), 

hal.587 
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بينها، وسعيها إىل غياهتا، الشخصيات و وظائفها النّص و عالقتها فيما 

 6وجناحها او إخفاقها يف السعي.

 
 منهج البحث . ه

أما منهج البحث الذي تستجدمها الباحثة يف ىذه الرسالة ىو منهج 

، وىو طريقة من طرق التحليل والتفسري بشكل علمي منظم الوصفي التحليلي

أو  من أجل الوصل إىل أغراض زلددة لوضعية إجتماعية أو مشكلة إجتماعية

إنسانية، وذالك باالطالع على الكتب ادلتعلقة بالبحث. ويف مجيع ادلعلومات 

  على طريقة البحث ادلكتيب. ةذلذه الرسالة فتعتمد الباحث

وأما كيفية كتابة ىذه الرسالة فقد تعتمد الباحثة على الكتاب الذي قرره 

قسم اللغة العربية وأدهبا بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية جامعة الرانريي 

 بندا أتشيو ىو الكتاب : –اإلسالمية احلكومية دار السالم 
Pedoman Penulisan Skirpsi (Jurusan Bahasa dan Sastra Arab) Fakultas Adab 

UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh 2014 

                                                           
م(، 2002، )بريوت، مكتبة لبنان : دار النهار للنشر معجم مصطلحات نقد الروايةلطيف زيتوين،  6

 99ص: 
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 الباب الثاين

 اها  الرب ي روراةة للن موت  دى"لاجلعن   ترمجة
 

الذي  اها  الربياجليف ىذا الباب تريد الباحثة أن تبحث عن ترمجة 

أيظا حملة  تبحثيتناول من نشأتو و راستاهة وحياتو االبتماعية وفاتو ومؤلفاتو. و 

 ".لن أموت سدىعامة عن روايتو "

 حياهتا . م

م  8746إمساها باها  عبد الرحيم الربي، ىي من مولدة  اها  الربياجل

يف عمان، األر ن. متميزهتا بأسلوهبا الشاعري اجلميل، مع أهنا ماهندسة زراعية، 

 م، وادلؤىل العلمى بكالوريوس زراعة. 8771ختربت يف اجلامعة عام 

، وحصلت على 8765حصلت على الثانوية العامة من األر ن عام 

.كما حصلت على مابستري يف اإلرشا  النفسي 8771بكالوريوس زراعة عام 

. ُنشرت ذلا العديد من القصص 1002والًتبوي من اجلامعة األر نية عام 

األطفال وادلقاالت يف الصحف واجملالت العربية .كتبت يف رللة  وسيناريوىات
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. 1007 -8771من ” مع الغروب“سطني ادلسلمة حتت زاوية بعنوان فل

عملت معدة ومقدمة برامج إذاعية يف إذاعة ماسة النسائية بالسعو ية، وعملت 

معدة ومقدمة برامج إذاعية يف إذاعة حياة إف. إم باألر ن، ومعدة ومقدمة 

رلال  قصص لألطفال عرب برنامج إذاعي لألطفال يف إذاعة األر ن. عملت يف

الزراعة يف شركة )يف ومي( لتنسيق احلدائق باألر ن. عملت مساعدة حبث 

أطفال “وتدريس يف اجلامعة األر نية. ذلا أكثر من سيناريو فيلم وثائقي مثل: 

نالت عدة بوائز عن قصصاها، وتعد من ”. شباب احلق“، ”االنتفاضة

قصصية بدعوة الروائيات ادلاهتمات بالقضية الفلسطينية. شاركت يف أمسيات 

من ماهربانات ثقافية وملتقيات أ بية يف األر ن مثل ماهربان مؤتة باألر ن، 

 .وملتقى األ باء يف ادلوسم الثقايف األول أل ب العو ة بدمشق

" \"فلسطني ادلسلفة\دلن حنمل الرصص )رلموعة قصصية(، منشورات

 8م، وقد دتت ترمجة ىذه اجملموعة إىل اللغة الًتكية. 8771عمان 

                                                           
1
  http://culture.gov.jo/new/ الرببو  –باها   – 5831كتاب/-و-) وزارة الثقفية ، ادلملكة أ باء , 

 .(hal 01 األر نية اذلشمية

http://culture.gov.jo/new/
http://culture.gov.jo/new/


 

9 

 

 

تكتب يف رللة فلسطني ادلسلمة راوية )مع الغروب(. ذلا أكثر من 

 سيناريو فيلم وثائقي مثل : )أطفال االنتفاضة(، و )شباب احلق(.

ونشرت رلموعة قصصية بعنوان : )اليقني( استوحت قصتاها من واقع 

 االنتفاضة.

 اوؤلفاهت . ب

الربي القصرية، كان اجلاها  مؤلفة كثرية يف رلل الرواية والقصص 

  ومن شاهرىا ىي:

"صوب الوطن" يف ادلسابقة اليت نظمتاها مؤسسة األرض ادلقدسة  .8

م . ُنشر "صوب  1000يف الواليات ادلتحدة األمريكية لعام 

 11م . حيتوي الكتاب على  1007ألول مرة يف أيار  الوطن"

صورة فوتوغرافية  83صفحة باللغتني العربية واألجنليزية، ويضم 
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سخة من الكتاب، يربى مراسلتنا عرب الربيد ملونة. لطب ن

 1اإللكًتوين

رواية مجيلة ومعربة ، 1001عّمان ، رواية،  ار باهينة" الصحراء"  .1

 وتشعر باهنا كالواقع الذي نعيش فيو مع اهنا حدثت يف ايام

تتحدث الرواية عن القبائل اليت كانت تعيش يف الصحراء  اجلاىلية

وكانت القبائل الضعفية يعانون من ومناها قبائل قوية ومناها ضعيفة 

اجلوع وقلة ادلوار ، والقبائل القوية ىي اليت تعيش فان البقاء 

لالقوى وال عدل يف الصحراء، والقبائل تتكون من طبقات سا ة 

وعبيد والسا ة يقومون باضطاها  العبيد بال قلب وبال رمحة ونسوا 

ثروتو من اهنم عبيد لدى شيخ القبيلة، وتروي عن ربل غين ورث 

عنده  ابيو وكان رحيم بعبيده حىت ان كل العبيد دتنوا ان يكونوا

                                                           
2
   https://www.facebook.com/pages/gehad-alrajbi  الربي-باها-  
11351824526356. /?sk”info&tab”page info, 22.06 PM, 05/02/12015. 
  

https://www.facebook.com/pages/gehad-alrajbi
https://www.facebook.com/pages/gehad-alrajbi
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عبيد، وحياول البطل ان يبحث عن احلقيقة وعن العدل يف 

 .الصحراء

إىل األرواِح الرافضِة  ،1001عّمان ، رواية،  ار باهينة" رحيل" .1

َعذَِّب بالسنني مرارَة اخلوف
ُ
 إىل  فِء احلكاياِت يف وباهاها ادل

إلياهم  كلِّ السابدين على األرِض العاريِة رغم الرب ...  وإىل...

 1!  مجيًعا.. أبطاَل فجِر اخلليل

                                                           
3
 http://www.goodreads.com/book/show/6516552 
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 الباب الثالث 

  الصراع اإلجتماعي
 

 اتعريفه . أ

الصراع لغة ىو خصومة ومنافسة. مثال : كان يف الصراع مع الفقر 

الًتدد واحلَتة والقلق و واصطالحا ىو حالة انفعالية تتسم بالشعور  1والعوز.

للفرد، عندما يتعرض ذلدفُت أو دافعُت متعارضُت، ال ديكن والتوتر، حتدث 

 2إشباعهما أو جتنبهما يف وقت واحد.

الصراع ىو النزاع الذي جيري بُت شخض وآخر، أو بُت وقوى أخرى، 

شلا يدفع بالدراما إىل التفاعل احلاد. فالصراع ىو ادلادة اليت تنيب منها احلكبة. 

دلثل. وقد يكون الصراع بُت اإلنسان والعامل وقد يكون الصراع داليًا يف نفس ا

                                                           
، )ادلنظمة العربية للثربية والثقافة والعلوم : الروس(، ص: ادلعجم العريب االساسيأمحد العايد وآخرون،  1

731 
(، ص: 2008، 1)األردن : مكتبة اجملتمع العريب، ط:  علم النفس العام،ثائر غباري وآخرون،  2

364 
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الطبيعي فاسية، كتلك ادلصاعب اليت بلقاىا ادلخاطرون يف البحار أو يف صعود 

 3اجلبال.

 يف "صديق"، ألنمبعٌت  (Socius) والشعارات. (socius)جتماعي لغة ىو اال

ديكن أن قاء ، العالقة بُت األصدأنو يعيش أحد منفرداحلياة البشرية ال يكون 

للغة اليونانية اجتماعية. أما بالنسبة للشعارات يأيت من تفسر أيضا احلياة اال

عنو احلديث أو النظر  وىوجتماع أو "التكلم"، ىكذا حرفيا علم اال "كلمة"

مر إىل العلم الذي توسعت الفكرة يف هناية األنية. وقد اجتماعية واإلنساحلياة اال

 4اجملتمع. يف احلياة االنسانية يدريس عنو

دراسة و يف اجملتمع جتماعي ىو دراسة موضوعية وعلمية علم اال

 ليت لديها ما تفعلوجتماعي أيضا يناقش الفلسفي ااال جتماعية.والعمليات اال

                                                           
 584، ص:2م( ط:  1999)بَتوت، دار الكتب العلمية،  ادلعجم ادلفصل يف األدبزلمد التوصلي،  3

4
 Philipus, Nurul Aini, Sosiologi dan Politik, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004), 

hal.19 



 

14 

 

 

، والعالقة اجلوىرية بُت األدبية مع اجملتمع، ويرتبط األدب جتماعيمع التوجو اال

 5أيضا للجمهور.

جتماعية االجتماع أيضا الدراسات العلمية عن احلياة وتناول اال

جتماع دلعرفة ادلزيد عن طبيعة وأسباب من سلتلف أمناط علم اال واإلنسانية.

 6.ومتكررةً  والعلم اإلنساين منتظمةً  التفكَت

  أعضاء اجملتمع أو أن تكون شاملجتماعي ىو خالف بُتراع االالص

تنطوي على اثنُت أو أكثر من األطراف الذين حياولون كل ياة اإلنسانية. احليف 

 7، من خالل تدمَت أو التخلص من الطرف اآلخر.ابعضبعضها للتخلص 

واحد مع الجتماعي بُت التفاعل اال عنجتماعي أيضا يناقش الصراع اال

ىت تدمَت بعضها البعض. ، حبالتهديد ادلتبادل، صحافةتمع يتسم اجملاآلخر يف 

                                                           
5
 Sapardi Djoko Damono, Sosiologi Sastra Pengantar Ringkas, (Cirendue Ciputat : 

Komplek Dosen UI No.113, 2009), hal.9 
6
 Nyoman Kuta Ratna, Teori, Metode dan Teknik Penelitian Sastra, (Pustaka Pelajar : 

2004), hal.128 
7
 Soerjono Soekanto, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ( Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 

hal.587 
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جتماعي ىو يف الواقع عملية التقارب بُت طرفُت أو أكثر اليت لديها الصراع اال

  8.األمهية النسبية لألثياء اليت ىي زلدودةنفس 

ليست فقط يف تناغم مع  االنسانيةياة احليرى الصراع اإلجتماعي أن 

اختالفات يف ل اليت تنشأ اكولكن ىناك العديد من ادلشاجليدة  الظروف

 9جتماعي.الصراع االاجملتمعات فإنو يثَت 

 الصراع االجتماعي عند ادلفكرين .1

لويس كوسر: الصراعات يف اجملتمع ليس رلرد دتثيل وظيفة  1.1

 10السلبية وحدىا، ولكن أيضا أن تشكل لو أثر إجيايب.

1.2 Lawang:  ويعرف الصراع على الكفاح من أجل احلصول على

األشياء اليت نادرة ىي: القيمة، وضع، قوة، وغَتىا، حيث 

                                                           
8
 Robert H. Lauer, Perspektif Tentang Perubahan Sosial,  (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 

2001), hal.98 
9
 David Berry, Pokok-pokok Pikiran dalam Sosiologi, (Jakarta : PT. Raja Grafindo 

Persada, 2004), hal.129 

10
 Margaret M. Poloma, sosiologi kontemporer, (Jakarta : PT Raja Gravindo Persada, 

1994), hal.108 
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ولكن أيضا للتغلب الصراع أىدافهم أنو مكسب ليس فقط 

 11على ادلنافسُت.

 الصراع االجتماعي  أنواع . ب

 : ، مهانوعانفهي  االجتماعي الصراعأنواع أما 

 الصراع االجتماعي حبكم طبيعتو : .1

و  سلخَر ِّبٌ الصراع ىي  ثالثةوينقسم الصراع االجتماعي إىل 

 الصراع البناء :

 :  (destructive) سلخَر ِّبٌ االجتماعي  الصراع    1.1

النزاعات اليت تنشأ بسبب سخطهم، اخلبث  يى سلخَر ِّبٌ الصراع 

 من شخص أو رلموعة ضد طرف آخر.

 : (constructive) بناءالاالجتماعي  الصراع 1.3

                                                           
11

 Robert lawang, Buku Materi Pokok Pengantar Sosiologi, (Jakarta: Universitas Terbuka, 

1994), hal.53 
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بسبب االختالف يف  ؤالصراعات تنش ىيبناء : الالصراع 

سينتج ىذا الصراع إىل توافق من سلتلف اآلراء  الرأي من الفئات.

  12وجعل إصالح.

 : بواسطة موقف الفاعلة يف الصراعالصراع االجتماعي  .2

 :(vertical) الرأسيةاالجتماعي  الصراع 2.1

. الًتاتبيةحيتوي على  بنيةالصراعات بُت مكونات اجملتمع يف 

 . الصراع نفس اليت حتدث بُت الرئيس وادلرؤوس مثال:

 :(horizontal)ة فقياألالصراع االجتماعي  2.2

عات اليت لديها نفس ادلوقف و ماجملأو  الصراع بُت األفراد

 . مثال : الصراع بُت ادلنظمات اجلماىَتية.النسيب

 : (Diagonal) قطريالالصراع  3.1

                                                           
12

 Robert H. Lauer, Perspektif Tentang Perubahan Sosial, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 

2001), hal.98 



 

18 

 

 

صراع بسبب ختصيص الظلم ادلوارد يف مجيع أضلاء ادلنظمة، ال

  13.إسرائيل و فلسطُت. مثال: الصراع بُت ادلتطرفة اخلصم حىت

 
 الصراع االجتماعي عوامل . ج

 اإلختالفات يف ادلصاحل .1

متابعة اذلدف من ادلصاحل كل سلتلف وسوف تقوم رلموعات 

 .تتنافس والصراع للتقال على الفرصة والوسيلة

 يمل الفرداعال .2

اختالف يف الشعور أو ادلعتقد، أو  ىذا الفارققد يكون 

 .التمييز ديكن أن يؤدي إىل الصراع االجتماعيىذا  .اآلراء

 احلريبالعاومل  .3

                                                           
13

 Kusnadi,  Masalah Kerja Sama, Konflik dan Kinerja, (Malang : Taroda, 2002), hal. 67 
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حيث ىناك أكثر من رلموعة  واحدة من الظواىر االجتماعية

طموحات دلهامجة بعضهم البعض من أجل  واحدة من البشر

 .احلصول على الفوز لكل منهما

 االختفات يف الثقافية .4

الفردي يف االختالفات الثقافية تؤثر على منط الفكر والسلوك 

 مجاعة ثقافية ادلعنية.

 العوامل التارخيية .5

العوامل التارخيية تؤثر رلموعة أو الدولة يف حل مشكلة. 

نية تكون مرجعا يف رسم وادلشاكل اليت وقعت خالل القًتة الزم

 السياسات.

 العوامل الدينية .6
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العوامل الدينية يف حافز أن يشجع الناس على العيش بشكل 

 14م.جيد دائما وبانتظا

 العالقات بني األدبية مع اجملتمع . د

مث قدم الكثَت من  .(romantic)أن العمل األديب ىو تعبَت ادلؤلف الروح 

من ألعمال األدبية من األدب النفسي، زلاولة لفهم ا القربالدراسات األدبية 

العصر إعطاء معٌت  لكن،و خالل النظر يف خلفية ادلؤلف لألمراض النفسية. 

اخلرباء األدب بسبب أسباهبا، استخدامها كمنطقة عازلة أداة، واسع كثَت من 

من بُت أخرى، ىو الكثَت من الرسائل شلا يعٍت أن عملو ليس تعبَتا عن الروح، 

ولكن ىي انعكاس للمجتمع، ىي أداة للتفكَت االجتماعي، كأداة أعربت 

 تطلعات ومصَت الناس الذين يعانون وادلظلومُت، كما ىو احلال يف فكرة

 15الواقعية، طبيعية، والرأمسالية.

                                                           
14

 Sarwono, Sarlito wirawan, Psikologi Sosial Individu dan Teori-Teori Psikolog Sosial, 

(Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hal.129-130 
15

 Faruk, Pengantar Sosiologi Sastra, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hal: 44-45 
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آخذة بعُت االعتبار أن العمل ىو جزء ال يتجزأ من الثقافة، ويتم  مث

تطبيق نظرية من خالل مرحلتُت نظرية فيما يتعلق با األدب كمنتج اجتماعي 

منوذج األول حبوث يف  والنظرية يف عالقتها ب االدب اذ طبيعة اخليال واإلبداع.

العلوم اإلنسانية واالجتماعية األخرى، وىذا يعٍت، يعترب األدب كمنتج 

اجتماعي، األدب باعتباره حقيقة اجتماعية، وبنفسو ديكن حلها على أساس 

لذلك ديكن استخالص أن العمل األديب ىي كانعكاس  من الواقع احلقيقي.

حتدث يف احلياة مث أعرب يف شكل  لواقع احلياة اإلنسانية لدي الظاىرة اليت

  16عناصر خارجي مؤلف يف خلق العمل األديب.  اخليال وىي معرفة

                                                           
16

  Nyoman Kutha Ratna, Teori, Metode Dan Tehnik Penelitian Sastra, (penerbit pustaka 

pelajar: yokyakarta), cet pertama 2004. hal: 11 
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 الباب الرابع

اها  الرجيوية "لن أموت سدى" جلايف ر  االجتماعيحتليل الصراع   

 
الصراع الرواية عما تتعلق ب حتللو يف ىذا الباب تريد الباحثة أن 

 االجتماعي.

 حملة عامة عن الرواية . أ

ئزة األوىل اراوية ألفتها جهاد الرجيب واليت فازت باجل"لن أموت سدى" 

عدد  إن ه. من حيث7245يف مسابقة الرواية لرابطة األدب اإلسالمي عام 

ترمجت  كانت وصفحاهتا ست ومسانون وكانت الطبعة األوىل صادرة يف مصر.  

راوية "لن ال.  Children Of Roses عضو مبو  4007عام  إىل اللغة األندونيسية

خياف ادلوت. التيار أموت سدى" تصور عن شاب الفلسطيين امسو وائل الذي 

الرئيسي يف ىذه الرواية ىو إرادة وائل احلياة احلرية وادلعيشة البعيدة عن احلرب 
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وادلوت الذي حدث يف أراضي الفلسطني . وير أن احلرب باحلجر من عمل 

 ئل.الق مبعيشة و نطيالسدى. وىذه كلما 

الصدم على موت أبيو يف احلرب جعلو جبان. ولقد هنى عائلتو ألّن ال 

خيرج من غذة بل ىو أضل ألنو خائف بادلوت سدى. وال يدرك وئل على أنو 

ال يستطيع أن يعود إىل غذة بعد إخراجو منها مهما كان يقبل ادلفوضة من 

ن ذلك إدوارد. وىكذا ادلكتوبة بالتاريخ ، وأكثر رواية الفلسطني حتكى ع

 احلدث . وإذا وجعوا إياىا فكانوا ضيوفا يف بلدىم. 

 حتليل الصراع الجتماعي يف الرواية . ب

لصدد تريد الباحثة أن حتلل الصراع الجتماعي يف رواية "مل ويف ىذا ا

 وعواملسدى" أموت 

 الصراع االجتماعي:أنواع   .7

 : (destructive) ُمخَرِّبٌ  االجتماعي الصراع -
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ىو النزاعات اليت تنشأ بسبب سخطهم،  (destructive) ُمخَرِّبٌ الصراع 

 اخلبث من شخص أو رلموعة ضد طرف آخر.

تُّ قبل أن ألدك..  7ليتين مِّ

 ذىابال يريدون  ىالذ، من األم لطفلها وائل السابقة الندم ةالفقراوضحة 

 مازال يذىب وال يسمع ايا كالم أقو.لكنو و وائل،  

 : (constructive) بناءال االجتماعي الصراع -

 االختالف يف الرأي من الفئات تواجو. ىذه الصراعات تنشأل بسبب 

رمبا كان علينا أن ال نكون معًا ... حنن احلجارة لعبة ال أتقنها ... 

 4ُمتلفون ؟! اذلم يو حدنا . مهومي يل وحدي.

 يف مقتطفة أخرى تقول :

                                                           
1
ربطة األدب اإلسالمي العادلية مكتب بالد العربية، جهاد الرجيب، لن أموت سدى، )مكتبة العبيكان،  

 4(،  ص: 7771
  4نفس ادلرجع ص:   4
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لذلك الوىم الذي ىو حيبهم، لكنو يرى الدنيا بغري عيوهنم وردد : ويل 

 1يسري هبم إىل اجلحيم!!.

خالفات بني إ الىت تدل على حتدث الكلماتت الباحثة يف الفقرة وجد

وائل إىل  ذىاب يانوضير ال  انولذلامها عن الوطن،  السابقة ليوع ،األمو  وائل

 .اكييأمر 

 (:vertical)الرأسية االجتماعي الصراع  . د

مكونات اجملتمع يف ىيكل أن الصراعات بني ىو  الرأسيةالصراعات 

 .لديها سلم

 2توقف قليالً، ألقى حبقيبتو على األرض واردتى مهشماً جبنوهنم !!

 قتطفة األخرى :دلا يف وتقول

                                                           
 73نفس ادلرجع ص:   1

 73نفس ادلرجع ص:   2
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مث اردتى على األرض ثانية، وألقى برأسو ادلهزوم على حجر كبري، ظلّ 

يتحسسو بني حلظة وأخرى .. مث ابتسم ضاحكًا وىو يفرك غينيو 

 3..ادلغربتني 

الذي  االجتماعيالصراع عبارة عن  الباحثة ثدجمن الفقرة السابقة و 

لكنو ي، اأمريكالذي مل يوافق على رحيلو إىل تو اينظر إليها، ألن أمو، وإخو 

   .عائلتوحىت وطنو،  لوًت ي قال انو سوفو رغب إىل الذىاب يزال ينفسو 

 :(horizontal)ة فقياألاالجتماعي الصراع  . ذ

 .اليت لديها نفس ادلوقف النسيب رلتمعةالصراع بني 

 عندما أتيتم إىل بالدنا، سلبتم منا كل شيئ .. حىت الطفولة!! -

 حنن مل نأت يا وئل .. حنن عدنا .. أتفهم ؟ عدنا.  -

 ىذه األرض لنا، شئتم أم أبيتهم!! -

 الوطن فسيح، يسعنا معاًز -
                                                           

 13نفس ادلرجع ص:   3
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 4أنتم الذي ترفضون وجودنا. -

أن من الصراع االجتماعي بني فلسطني  ةالباحث تيف ىذه الفقرة ورأ

 وكال مها يريد أنو يسطري على بلد فلسطني.وإسرائيل، 

 ( :Diagonal) قطريالالصراع  . ر

 ة.عتمرلالصراع بسبب الظلم أو ادلعارضة بني 

 5كفى... كفى يا علي، أنت هتذي يف عامل يسرقة األذكياء.

أنت هتذي يف عامل يسرقة  عن " مجلة ةالباحث توجد ةيف ىذه الفقرا

اغتصبة اسرائيل وضحت قد ن أرض فلسطني أاثبتت ىذه الكلمات األذكياء"، 

 منو ىذه اجلملة.

 عوامل الصراع االجتماعي .4

                                                           
6
 733:  نفس ادلرجع ص  

7
  6 نفس ادلرجع ص:   



 

28 

 

 

تنقسم على ثالثة وىي : الصراع االجتماعي  اليت حتدث يف  عوامل

 . اإلختالفات يف ادلصاحل، االختالفات احلرب، ختالفات بني األفراداإل

 االختالفات بني األفراد 4.7

 ىذا االختالف يف شكل االختالفات يف ادلشاعر، تأسيس، أو آراء.

 6ليتك تفهمين يا علي ... ليتك حتبين.

 يف مقتطفة أخرى تقول :

للتمرد شكل واحد، يفكي أن تقول )ال( حىت تكون متمرداً. لكن 

 7اخليانة ُملوق مرن تشكلو كيفما تشاء.. يولد فيك ويقتلك.

 مقتطفة أخرى تقول :يف 

اغرورقت عيناه بالدموع، وقال كطفل يبحث عن عيون أمو: "أرأيت يا 

 70علي.. قد أكون مصيبا، فلماذا ال أمسع منكم كلمة وداع؟!."
                                                           

 77نفس ادلرجع ص:    6
 72نفس ادلرجع ص:    7
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أن من الصراع االجتماعي على ادلعارضة  ةيف ىذه الفقرة رأى الباحث

مع األشقاء،  اليت أجراىا وائل وىو اختالف يف اآلراء، يف األسرة الذي حيدث

 ألهنم ال تتغاضى عن وائل رحيل ويريدون تبقى ائل يف حياهتم.

 اإلختالفات يف ادلصاحل 4.4

متابعة اذلدف من ادلصاحل كل ُمتلف وسوف تقوم رلموعات تتنافس 

 ال على الفرصة والوسيلة.راع للقتوالص

مث إهنم أناس قدمو من أقطار شىت حيملون أحقادىم وأفكارىم العنصرية، 

ويعلمون جيًدا أن أحدًا لن يرضى بعودهتم. لو ختلوا عن األرض اليت 

 77حلموا هبا طويالً، واعتربىا معقلهم الذي ينطلقون منو إىل العامل.

                                                                                                                                                                             
 74نفس ادلرجع ص:    70
 65نفس ادلرجع ص:   77
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وفيما يتعلق  أن من الصراع االجتماعي ةيف ىذه الفقرة رأى الباحث

 بادلصاحل بني فلسطني وإسرائيل، الذي يريدون وطن، الذي جيري اآلن

 .للفلسطيين

 االختالفات احلرب 4.1

أكثر من رلموعة  ىو احدى من الظواىر االجتماعية اليت توجد يفو 

 واحدة من أجل احلصول على النصر.

 مات الكثري، تعذب الكثري.. ماذا بعد؟ ما الفائدة؟!

 آخرا عن احلرب  ىذه الفقرة

 74احلرب واحلياة ال جيتمعان.

األراضي  جتاهاسرائيليون إ عتصبيالسابقة اتضحت لنا بأن من الفقرة 

ولكن الشعب الفلسطيين نفسو ال  االسرائيليني يريدون أرض فلسطني، ألنالفلسطينية، 

 .اسرائيل ومث كانت حرب بني فلسطني ، تريد أن تعطي أراضيهم
                                                           

 70نفس ادلرجع ص:   74
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 الباب اخلامس

 خامتة

يف ختام ىذه الرسالة العلمية، تريد الباحثة أن تسجل النتائج والتوصيات 

 اليت حصل عليها الباحثة يف مرور كتابة ىذه الرسالة العلمية. 

 النتائج . أ

تؤدي إىل الصراع االجتماعي اليت  الصراع االجتماعي أنواع .1

، نوعانفهي  االجتماعي الصراعأنواع أما و  ،املوجودة يف الرواية

 االجتماعي الصراعالصراع االجتماعي حبكم طبيعتو : مها : 

وأما  .(constructive) بناءالاالجتماعي  الصراع ،(destructive) ُمخَر ِّب  

 الصراعىي:  بواسطة موقف الفاعلة يف الصراعالصراع االجتماعي 

ة فيياألالصراع االجتماعي  (،vertical)الرأسية االجتماعي 

(horizontal)،  يطريالالصراع (Diagonal.)  
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العوامل اليت تؤدي إىل الصراع االجتماعي املوجودة يف الرواية من  .2

االختالفات يف  و ،دافر األ االختالفاتالدافعة ىو العامل  عوامل

 احلرب.املصاحل، و االختالفات 

 التوصية . ب

 ومن أىم التوصيات ىي:

الرجاء إىل مجيع طلبة قسم اللغة العربية وأدهبا بكلية اآلدب  .1

والعلوم اإلنسانية أن يهتموا مبسائل السوسيولوجية األدبية منها 

 ألن البحث عنها واسع. الصراع االجتماعي

الرجاء من مدير اجلامعة اىتماما لكلية األداب والعلوم اإلنسانية  .2

كا ىتمامو لسائر الكليات يف اجياد والتوفري مكتبة اجلامعة بكتب 

األداب حيث إن الباحث ال جيد كتبا كافية يف األدب عامة و 

 يف الشخصية اليصصية خاصة.
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الصرع من املمكن لطلبة اللغة العربية وأدهبا أن ييرؤوا نظرية  .3

 يستجدموا نظريتهما لكي تتوسع العلم يف حبث األدب االجتماعي

 العريب.

الرجاء من طالب كلية األداب قسم اللغة العربية وأدهبا ممارسة  .4

 اللغة العربية الفصحى نطيا و كتابو.
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