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fi riwayah Ra’aitu Ramallah li Mourid Bargouthi 

(Analisis Sosiologi Sastra) 

Aditya Yudhistira Serang, 14110043. 

 

Abstrak 

Novel  Ra’aitu Ramallah karya Mourid Bargouthi adalah sebuah novel 

yang menceritakan tentang kondisi sosial masyarakat serta konflik politik di 

negara Palestina ketika perang enam hari dengan Israel pada tahun 1967. 

Novel ini menyajikan berbagai macam masalah-masalah sosiologis, seperti 

konflik yang terjadi dalam keluarga, maupun yang terjadi di lingkungan 

masyarakat tersebut baik konflik sosial maupun politik. Selanjutnya, problem 

mendasar yang ingin dijawab oleh peneliti dalam penelitian ini, yaitu bagaimana 

wujud konflik sosial dan politik yang terkandung dalam novel Ra’aitu Ramallah 

karya Mourid Bagouthi, dan faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya konflik 

sosial dan politik dalam novel Ra’aitu Ramallah karya Mourid Bagouthi. 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Subjek penelitian ini adalah 

novel Ra’aitu Ramallah karya Mourid Bagouthi. Objek penelitian ini adalah 

konflik sosial dan politik yang meliputi wujud konflik dan faktor penyebabnya. 

Data dan penelitian ini diperoleh dengan cara menganalisis novel Ra’aitu 

Ramallah karya Mourid Bagouthi dengan menggunakan teknik baca dan catat. 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri dengan 

menggunakan library reseach yaitu mengambil data-data dari buku-buku, 

ensiklopedia, makalah, dan lain-lain. 

Sesuai dengan tujuan penelitian, hasil penelitian yang ditemukan oleh 

penulis yaitu (1) konflik sosial dalam novel Ra’aitu Ramallah meliputi, konflik 

antar kelas sosial, dan konflik pribadi, kemudian (2) konflik politik dalam novel 

Ra’aitu Ramallah meliputi, kerusuhan, demonstrasi, pembantaian, kekerasan, 

perebutan kedaulatan, revolusi, dan konflik antarNegara. 

 

Key Word: Konflik Sosial dan Politik (Analisis Sosiologi Sastra). 



 
 

 ح

 

 الصراعاتاالجتماعيةوالسياويةيفالّرواية"رأيتراماهلل"دلريدالربغوثي

)دراوةربليليةغاتماعيةأدبية(

 (04001141أدتيا يوديستيرا سيرانج )

ذبريد

للماتمعاالجتماعيةدلريدالربغوثيىيالروايةاليتتقّصعنالظروفرأيتراماهللالرواية
أيامحربوخاللالفلسطينيةالدولةيفالسياويةالصراعاتوكذلك عاميفإورائيلمعوتة
0967.

الرّ ىذه مثلالصراعاتاليتربدثتقدم ، ادلشاكلاالجتماعية من واوعة رلموعة واية
والسياوية الصراعاتاالجتماعية مثل وكذلكتلكاليتربدثداخلاجملتمع ،  .داخلاألورة

رغبالباحثيفاإلجابةعنهايفىذاالبحثىياويةاليتتلك،فإنادلشكلةاألوعالوةعلىذ
رامىمنمريدباغويت،اهللرأيتالروايةالجتماعيوالسياوييفكيفيتمتضمنيشكلالصراعا

ثي.غوربالريددلرأيتراماهللالروايةوماىيالعواملاليتتسببالصراعاالجتماعيوالسياوييف

وصفي حبث ىو البحث ىذا وادل. الرواية ىو البحث ىذا اهللوضوع رام دلريدرأيت
اذلدفمنىذاالبحثىوالصراعاالجتماعيوالسياويالذييشملشكلالصراع والربغوثي.
.وعواملو ربليل خالل من والبحوث البيااات ىذه على احلصول اليتم اهللرواية رام دلريدرأيت

بنفسودلستخدمةيفىذاالبحثىيالباحثاألداةا .حظةالربغوثيباوتخدامأولوبالقراءةوادلال
.عنطريقاوتخداممكتبةالبحثاليتتأخذالبياااتمنالكتبوادلوووعةواألوراقوغريىا

ادلؤلفوىي قبل البحثوجدتمن اتائج فإن ، لغرضالبحث الصراعوفقا األول
دلريدالربغوثيفهيالصراعبنيالطبقاتاإلجتماعيةوالصراعبنيرأيتراماهللالسياوييفالرواية

رأيتاألشخاص،والثاينالصراعالسياوييفالروايةرأيتراماهللدلريدالربغوثيفهييفالرواية
دلريدالربغوثي.راماهلل
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 كلمة شكر و تقدير

نشرورأافسناومنإّناحلمدهللحنمدهواستعينوواستغفره،واعوذباهللم
ويئاتأعمالنا،منيهداهللفالمضللوومنيضللفالىاديلو.أشهدأنالالو
االاهللالرءوفالرحيم،وأشهدأنويداازلمداعبدهوروولووحبيبووخليلواذلدي
اىلصراطمستقيموالداعيإىلدينقومي.صلواتاهللووالموعلىويداازلمدو

النبينيوآلكلووائراالصاحلني.علىوائر

أمابعد،وبعدأنبذلتوائرالطاقةوالقدرةوالفكرة،فبعوناهللوبحااو
والسياويةيف البحثربتالعنوان"الصراعاتاإلجتماعية وتعاىلمتتكتابةىذا

جلخدمةدلريدالربغوثي:دراوةربليليةإجتماعيةأدبية".قدمتوألرأيتراماهللالرواية
الع اللغة تكميلبعضالشروطللحصولعلىاللقبالعادلييفعلم و والعلم ربية

ريدأنأقّدمكلمةالشكراجلزيلوالتقديرالعايلإىلمنلوأدهبا.ويفىذهالفرصة،أ
فضليفإمتامىذاالبحث،وأخصبالذكر:

0.  كادلدير وىيودي يوديان الدكتوراادوس األوتاذ ووااناحملًتم اجلامعة
 كاليااكااإلوالميةاحلكوميةجبوكااكرتا.

الثقافية .2 اآلدابوالعلوم ألوانخرييكعميدكلية الدوكتور األوتاذ احملًتم
 اجلامعةوواانكاليااكااإلوالميةاحلكوميةجبوكااكرتا.

الفضيلةمصطفيادلاجستريكرئسشعبةاللغةالعربيةوأدهبابكليةاآلداب .1
 لثقافية.والعلوما

العزيزالدكتوراحلاجووجينجووجيواوكادلشرفاألكادميالذيرباين .4
 وعلمينوأصحابينطوالدراويتيفىذهاجلامعة.

البحثالذيقد .5 السيدالعزيزاألوتاذمستاريادلاجستري،مشرفىذا
البحثمن ىذا يفإمتام باإلشرافوادلراقبة الكبريعلىالقيام بذلجهده



 
 

 ي

 

كاروهتذيباألولوبغايةيفوهولةفهميومعيناعلىإمتامتنسيقاألف
 ىذاالبحث.

الساداتالفضالءاألوتاذواألواتذةيفكليةاآلدابوالعلومالثقافيةيف .6
وثقافة علم الطالبذو تكوين يف جهودىم بذلوا الذين اجلامعة ىذه

 ومعرفة.

يوانتياسوأمي"اوروياجعفار"وأيب"ىرجوينوريااج"وأخوايت"أمر .7 يتا
أتيقايسرياوعفيفةيسرى"زلبتهمعلىالباحثمنذالوالدةحىتاآلن

 ودعواهتمعلىأنتسلكالباحثوبيلالنااحبدونالتعب.

مجيعأصدقائييفشعبةاللغةالعربيةوأدهباوخصةيففصل)ب(ومرحلة .8
2104. 

 كلمنالأذكرأمساءىميفإمتامىذالبحثالعلمي. .9

لتقدم البحثاافعا وأخريا،بكلتواضع،ويرجوالباحثمنوأنيكونىذا
دائم،ينتظرالباحثاألمةوالبلدوالدين.الخيلوىذاالبحثمنأطاء.لذاعلىوجو

 فًتاحاتلتكميلو.اإلاتقاداتواإل
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 باب األولال

 مقدمة

 خلفية البحث 0.0

األخرىيف األدبىومسّالمناحلياةوليسالكثريمناحلديثمرّة
الشريط إعادة على يعمل و إمكااية، النواحي معلمجيع احلياة من  تسايل

الظهرذباربو. ادلؤلف.0األملالقراء األدبيعربأنآراءحياة أّن 2وقالأيضا
لعملاألدىبعادةخيربااذباربوآراءمناحلياةىفالسقيفةمنقبلادلؤلفيفا

عناحلياةاإلجتماعيةاليتيواجههاالكاتب.

مراراً. اجملتمع مشاكل ىناك تكون اجملتمع حياة يف نندرم قالوو
مشكلةاإلجتماعيةىيظروفالفوضياليت:(Munandar Sulaimanوليمان)

1تكونيفحياةاجملتمع.
  

                                                           
1

 Burhan  Nurgiantoro, Teori Pengkajian Fiksi (Yogyakarta:Gajah Mada University 

Press: 0212), 11 .ص. 

0
 Rene Wellek dan Austin, Teori Kesusastraan (Jakarta: Penerbit PT. Gramedia: 1991),  

 .12 .ص

 
3

 Dr. Hj. Esti Ismawati, M. Pd, Pengajaran Sastra (Yogyakarta: Penerbit Ombak: 0223), 

 .13-10 .ص



2 

 

 
 

وزدبعارضةمستمرّةبنيالعناصر.ويفعمليةالتغيري،اجملتمعدائماتتميّ
كان اإلجتماعي. التغيري يف خاصة لديها اليت اإلجتماعية كئنات ىي الناس
اجملتمعدائمايفحالةالصراعليقصدالتغيري.وىييفعالقاتاإلجتماعيةدائماً

4علىاذليمنةاليتهتيمنعلىاألشخاصأواجلماعاتاليتالربيمن.

ىناكادلشاركةاإلجتماعية،واألخالق،والعقيدةادلؤلف،يفالعملاألديب
ألّنادلؤلفىواجملتمعالذيلديورأيعنمشاكلاإلجتماعيةوالسياويةو

5قضّيةزمااو.

الرّ ىي اإلجتماعية احلياة عن األدبالذييقّص أعمال ومن وواية.
روائيوتسريغريوايةىيأعملاخليالالواقعيةاليتتتورتمنشكلوردالرّ
العمقية.إ للمؤلفأوولذلكالر6ّىلوقعية إمّا احلديث، الواقع عن تقّص واية

للماتمع.

ىلالواقع.وإاّلأنّإياليقصدليقّللطبيعةادلخصصةربليلاإلجتماع
أيضاعاإلجتما األدب الواقع لريّخص يقصد منإال والغرض اخليال. ىل

فهممناألدبالذييتعّلقباجملتمع،ويوضحأيضااإلجتماعاألدبىويزيدال
الواقع. يتعارضمع اخليالال أمهّية7أّن على اإلجتماعاألدبيؤّكد حبثمنعلم

العالقةبنياألدبواجملتمع.ألّنحياةاجملتمعيستطيعأنيلهمالكاتبليصنع

                                                           
4

 George Ritzer, Sosiologi Imu Pengetahuan Berparadigma Ganda (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 0213), 113 .ص. 

 
1

 Rene Wellek dan Austin, Teori Kesusastraan, 111 .ص. 
6

 Burhan Nurgiantoro, Teori Pengkajian Fiksi, 11 .ص. 
7

 Dr. Nyoman  kutha  Ratna, Paradigma  Sosiologi  Sastra ( Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

 .11 .ص  ,(2003



1 

 

 
 

 احلياة واألعمالاألدبيستطيعأنيعرضالتصّور اجملتمع.األعمالاألدب،
8وكّلالوقائعيفاجملتمعيستطيعأنيؤثّرالفكرللكاتبحىتيربزالعملاألدب.

ا ألن الّسياوة. من يتخّلص أن يستطيع ال اإلجتماعي لصراعحياة
 أنيّتاو اليتإاإلجتماعالبّد فرقة بنيالنّاسأو سلالفة ىلالصراعالسياوية.

يهّلبينهافهيالصراعاإلجتماعية،إنمللديهااىتماماتسلتلفةوديكنأن
يكنفهيالصراعالسياوية.

رأيت طنيالذينفلسدلريدالربغوثييقّصعنمصاعبللراماهللرواية
إدينعونأنيرجع أياميفونة بعدحربوتة كثري0967ىلبالده ه.وفيها

البحثفلستقّصعنادلشاكلاإلجتماعيةوالسياويةيف يهدفطني.وىذا
إ يف والسياوي اإلجتماعي الصراع أشكال معرفة فلسىل ونة ه0967طني

دلريدالربغوثي.رأيتراماهللالذيوجدىفالرواية

 تحديد البحث 0.8

لكاتب،عليووبكةالبحثاليتديكناالذييستعملويتعلقعنمقاربة
 وباكتهافهي:

واية"رأيترامالرّيفتوجديتوالسياويالعيصراعاالجتماأشكالالكيف .0
 اهلل"دلريدبرغوثي؟

2.  "رأيترامبالصراعاالجتماعيوالسياوييفعواملاليتتسبّما الرواية
 اهلل"دلريدبرغوثي؟

 
                                                           

1
 Mohammad Affan, Konflik Sosial Antara Arab Badawi Dan Arab Muslim diera 

pemerintahan dinasti Umayyah. 10-11 .ص. 
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 أغراض البحث 0.1

األغراضيفىذاالبحث,ىي:

يفمعرفة .0 والسياوي االجتماعى الصارع دلريدالرّعن اهلل" رام "رأيت واية
 برغوثي.

2.  عن تسبّمعرفة اليت يفالعوامل السياوي و االجتماعي الصراع وايةالرّب
 "رأيتراماهلل"دلريدبرغوثي.

 فوائد البحث 0.4

ىذاالبحث,ىي:الفوائديف

 الفوائد النظرية .0

لت البحثمتعّمدأنتكونمفيدة طّورالعلومالذييّتصلدبشاكلىذا
يستكشفالواقعيفواية.مثمتعّمدأنجتماعيوالسياويوخّصةيفالرّإلا
منالرّ الربغوثياليتكااتجزء اهللدلريد رأيترام يفالرواية وخّصة واية

 السياقاإلجتماعييفثقافةاجملتمعالذييبيناألعمالاألدبية.

 الفوائد العملية .8

بني ادلشاكل عن للقارئ اإلقًتاحات يعطي أن متعّمد البحث ىذا
 البحث ويرجي اإلورائيل، و يساعدالعرب و ادلراجع زيادة على قادر

الباحثاآلخرلتحليلالصراعاإلجتماعيوالسياوي.
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 التحقيق المكتبي 0.1

وبعدأنطلعالباحثمنالكتب،واإلاًتات،وادلكتبة،كانالبحث
 الرّربتالعنوان يف والسياوية اإلجتماعية )الصراعات اهللواية دلريدرأيترام

افسالكائنادلاديلكنىناكعددمنالدراواتيفقّط.مليبحثالربغوثي(
أوالكائنالرمسي,فيمايايل:

الرّاألول يف )اذلوية العنوان ربت البحث دلريد: اهلل رام رأيت واية
كلية يف طالبة عزيت اوفيا كتبها اإلوتعمارية( بعد ما ربليلية دراوة الربغوثي،

كاليااكااالوالميةاحلكوميةجوكااكرتا.اآلدابوالعلومالثقافيةجبامعةوواان
ربغوثيوىوالدلريدرأيتراماهللوايةالرّبحثعنىوايةالشتاتالفلسطيينيفت

( البحثيسبكادلشكلتني: ىذا اإلورائيل. إحتالل من كيفىوية0تأثري )
(وادلعارضةالثنائية2طنية)فلسطيننيادلشتتنياتياةالحتاللاألراضيالفلسال

9دلريدبرغوثي.رأيتراماهللوالغموضيفالرواية

الربغوثي،دراوةراماهللدلريد:البحثربتالعنوان)روايةرأيتالثاني
يفضوءووويولوجيااألدب(كتبهايوينرمحاويتطالبةيفكليةاآلدابوالعلوم

واإلجت الثقافة تبحثعن اهللجاكرتا. شاريفىداية جبامعة ماعيةاالجتماعية
ه.ىذاالبحثيبحثعنالقضايا0967طنيبعداحلربوتةأيامونةفلسلل

                                                           
عزيتربتاالبحث9 اوفيا دراوةلعنوانالذيكتبها الربغوثي، اهللدلريد رأيترام يفالرواية "اذلوية

اإلوتعمارية بعد ما يف"ربليلية جبامعوواانكالياطالبة الثقافية اآلدابوالعلوم احلكوميةكلية االوالمية اكا
 ا.جوكااكرت
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هوأيمدىتؤثرخلفيةحياة0967طنيونةفلسالثقافيةوالسياويةيفال
01.رأيتراماهللمريدالربغوثيالسوويولوجياالذييكنيفالرواية

)الثالث العنوان ربت البحث :Konflik Sosial dan Politik Dalam 

Novel Tanah Api Karya S. Jai( ويبوو ويتيو أاطون كتبو )Anton Setyo 

Wibowoالبحث(طالبيف كليةاللغةوالفنجبامعةاحلكوميةويمارااج.ىذا
 00يناقشعنادلرحلةإىلادلرحلةالتارخييةالسياوةىفإادوايسيا.

 Konflik Dalam Novel Mahbubat Karya):البحثربتالعنوانالرابع

Aliya Mamduh( رمحنينغسيح أيوا كتبها )Ayu Rahmaningsihكلية يف (طالبة
ىلربديدإالدينماكاوار.ىذاالبحثيهدفاآلدابجبامعةاحلكوميةحسان

الصراعالذييسّببادلشاكل.وجدالباحثالصراعالداخليوالصراعاخلارجي
02واية.يفىذهالرّ

البحثربتالعنوان)الخامس :Konflik Dalam Novel Terjemahan 

Ukhruj Minha Ya Mal’un Karya Saddam Husainكتبوشريفالدينطالب)
البحث ىذا ماكاوار. الدين حسان احلكومية جبامعة يف اآلداب  كلية يف

يةأخرجمنهايايهدفاىلظاىرةاحلياةاجملتمعالعربوالصراعويفالًتمجةالروا
01ملعنلصدامحسني.

                                                           
يوينرمحاويتربتالعنوان01 البحثالذيكتبها يفضوء"رواية دراوة الربغوثي، اهللدلريد رأيترام

 .كليةاآلدابوالعلوماالجتماعيةجامعةشاريفىدايةاهللجاكرتاطالبةيفووويولوجيااألدب"
11

 Skripsi Anton Setyo Wibowo Fakultas Bahasa Dan Seni Universitas Negeri Semarang 

yang berjudul: Konflik Sosial dan Politik Dalam Novel Tanah Api Karya S. Jai, tidak diterbitkan. 
10

 Skripsi Ayu Rahmaningsih fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin Makassar 

yang berjudul: Konflik dalam Novel mahbubat Karya Aliya Mamduh. Suatu tinjauan intrinsik, 

tidak diterbitkan. 
13

 Skripsi karya Syarifuddin, fakultas Sastra Universitas Hasanuddin Makassar, 

tidakditerbitkan. 
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ىليكميلالبحوثقبلها.ويفىذاالبحثولذلكىذاالبحثيهدفإ
لديوشيءجديدفهوحبوثيفاألشكالعنالصراعاإلجتماعيوالسياويو

 .رأيتراماهللوايةالعوامليفالرّ

 اإلطار النظري 0.0

 يإجتماع األدب .0

كلّ يتعلم علم ىو األديب يفإجتماع الناس بني والعالقة شبكة،
ذبريبيا. و عقالايا، و عموما، 04اجملتمع الرئيسيةو اجملتمعادلشاكل يف

األدبىوعملاألدبافسو،ألاوأاشطةوإبداعيةسلتلفة.

عالقة اجملتمع. بنياألدبو العالقة حبثعن إجتماعاألدبىو
وصفيةيفاجملتمعيستطيعأنيصنفإىل:

إ .أ ادلؤلف، مشاكلجتماع ىو األدب احلدس و ادلؤلف، ادلهنية و
 .وحالةادلؤلف،وفكرادلؤلفلفيةاالجتماعية،ادلتعلقةخب

الذيوجديفالعملاألديبو .ب إجتماعالعملاألديبىوكلشيء
 يتعلقبالصراعاإلجتماعية.

يفإ .ج إجتماعو تأثري و للقرئ ادلشاكل حبثعن األدبىو جتماع
 05اجملتمع.

 

 
                                                           

14
 Dr. Nyoman kutha Ratna, Paradigma Sosiologi Sastra, 1.ص. 
11

 ReneWellek dan Austin, Teori Kesusastraan, 111-112.ص. 
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 يالصراع في العمل األدب .8

الصراعاليباعدمنالعملاألديب،ألاويستحّقطريقةلتناولالصراع.
تصوير أيضا يهتّم ولكّن طريق يفأولوبو األديبااّل يؤّكد ولذلكال

دبيستطيعأنيكونالصراعوزلمولو.وىذاحيدثبسبباإلفًتاضأّناأل
الّتغيري.ىلصالحاللحصولإ

ىلقسمنيومها:قالبرىانينقسمالصراعإ

 الصراعالداخليىوادلشاكلالذييكونيفباطنالشخصية. .أ

 06الصراعاخلارجيىوادلشاكلالذييكونيفخارجالباطن. .ب

 الصراع اإلجتماعي والساسي .1

 الصراع اإلجتماعي . أ

اجملتمع اليتتلّوناحلياة اإلجتماعية الظواىر متأوالالصراعىو
(Inherenأى وقتمن كل يف دائما ويكون الصراع أّن مقصوده ،)

مكانوزمان.ىناكبعضأشكلالصراعفهيالصراعبنياجلنسني،و
الصراعبنيالقبائل،والصراعبنياألديان،والصراعبنياجلماعات،و
الطباقات الصراع و بنياألشخاص،  الصراع و ادلصاحل، بني الصراع

07اإلجتماعية،والصراعبنيالدول.

                                                           
16

 Burhan Nurgiantoro, Teori Pengkajian Fiksi (Yogyakarta: Gajah mada University 

Press, 0210), 101 .ص. 
11

 Setiadi dan Usman Kolip, Pengantar Sosiologi, Pemahaman Fakta dan Gejala 

Permasalahan  Sosial: Teori,  Aplikasi, dan Pemecahannya (Jakarta: Prenada Media Group: 

 .311 .ص ,(0211
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اإلجتماعية العملية أشكال من أحد ىو اإلجتماعي الصراع
( ادلنافسة غري )Competitionاإلافصالية ادلخالفة و )Contravertion)

اإلختالفات مثل الشخصية و اجملتمع كااتبسبباختالفيف اليت
الدي اإلختالفات و الدولية، اإلختالفات و واإلختالفاتالعرقية، نية،

اإلختالفاتالثقافية. و )08اللغوية، الصراعSoejono Soekantoوقال )
اإلجتماعيلديوأشكالفهيالصراعالشخصي،والصراعبنيالطبقات

09اإلجتماعية،والصراعبنياجلماعاتأوقبائيل،والصراعبنيالدول.

 الصراع السياسي . ب

اجلماعي األاشطة ىو السياوي ادلوجوالصراع و للماتمع ة
وتنفيذىا،وولكادللوك العامة القرارالسياوي،والسياوة دلعارضة
معقواعدىا،وىياكلها،وإجراءاهتااليتربكمالعالقاتبنيادلشاركني

21والسياويني.

و الشغب، بالعنفمثل يتعلق السياويغالبا الصراعيفعلم
لصراعىواشاطالسياويتفاعالاالاقالب،واإلرىاب،والثورة.ألنا

20وتتميزبالصداماتبنيادلصاحل،واألفكار،وقضايااألخرى.





 
                                                           

11
 Ahmadi, Psikologi Sosial, (Jakarta: Rineka Cipta: 0221), 091 .ص. 
19

 Ahmadi, Psikologi Sosial, 091.ص. 
02

 Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana 

Indonesia, 1990), 111 .ص. 
01

 Plano dkk, Kamus Analisa Politik (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada: 1991), 12 .ص. 
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 أسباب الصراع اإلجتماعي و السياسي .4

 أسباب الصراع اإلجتماعي . أ

بسبباختالفعنالرأييف الصراعينشأ ويقولالبعضأّن
( ووكنتو ووجواو وفقا Soejono Soekantoاجملتمع. أوباب الصراع(

اإلجتماعيىي:

 اإلختالفبنيالناس. (0

 اإلختالفبنيالثقافة. (2

 اإلختالفبنيادلصاحل. (1

22التغيرياإلجتماعييفاجملتمع. (4

 أسباب الصراع السياسي . ب

و األفقية التعددية ىي السياوي الصراع أوباب األواس يف
مثلالتعدديةالرأوية.التعدديةاألفقيةىوىيكلرلتمعالتعدديةثقافيا،

ىو الرأوية التعددية أّن إال السباق. و الدين، و ادلنطقة، و القبيلة،
21إختالفيفالعملوادلهنة.



 

                                                           
00

 Faktor  Penyebab  Konflik  Sosial Oleh: Tim Siswapedia,  Diakses  Melalui 

sosial/ pada tanggal -konflik-penyebab-faktor-. Siswapedia. Com/faktorhttp://www110211ديسمبير.  

29.31 
03
 . Dictio. http://wwwPolitik Oleh: Oliv Kurnia Devi, diakses melalui   Konflik Penyebab 

pada tanggal   politik/12642/4-konflik-penyebab-Id/ t/ jelaskan1 11 .29  .0211ديسمبير. 

http://www/
http://www/
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 منهج البحث 0.5

للحصولعلىاذلدفالذيتريدربقيقو. وادلنهج24ادلنهجىوطريقة
الذييستخدموالباحثيفىذاالبحثىي:

 نوع البحث .0

(Library Researchمكتيب)اوعالبحثالذييستخدمىنافهوحبث
مكان25دبعينحبثجبمعادلعلوماتمنادلكتبواجملالتوادلراجعاألخري.

 البحثيفادلكتبةاجلامعةوواانكاليااكااإلوالميةاحلكومية.

 مصدر البيانات .8

االبحث.والبياااتيفىذاالبحثمأخذمنالكتبالذيمعّلقهبذ
ومها:ىلقسمنيقسمالباحثالبياااتإ

 مصادراألواوية .أ

اليت األصلية ادلقالة من يشتّق مصادر ىي األواوية مصادر
البيااات البحثمصدر يفىذا و ادلراقبة. الشخصادلتمّرسو كتبها

دلريدالربغوثي.رأيتراماهللوايةالذييستدموالباحثىوالرّ

 مصادرالثااوية .ب

ادلصادر تؤيّد اليت مصادر ىي الثااوية ومصادر األواوية.
ادلصادرالثااويةىيمصادرمستمدةمناآلخرينمثلتقاريرالبحثية،و

 26اوتعراض،وملخصات،وااتقدات،وأيشيءيدعمىذاالبحث.
                                                           

01
 M. Faisol Fatawi, SeniMenerjemah (Malang: UIN Malang Press, 0229), 11 .ص. 
01

 Mardalis, Metode Penelitian: Suatu  Pendekatan  Proposal (Jakarta:Bumi Aksara, 

 .01 .ص (0221
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 طريقة جمع البيانات .1

و ادلستمع، و ادلكتبة، طريقة الباحث يستخدم البيااات مجع يف
الباحثويأخذهمنادلكتبةادلالحظة.طريقةادلكتبةىيطريقةاليتيتبعو

27ويتعلقعنادلشكلةاليتحبثوالباحث.

ركزةوشاملةوالطريقةادلستمعوادلالحظةىياإلوتماعبعنايةوم
الباحثإ تعملو دلريداليت اهلل رأيترام الرواية البياااااتفهي مصدر ىل

 الربغوثيوالكتباليتتدعمللحصولعلىالبياااتادلطلوبة.

 أدوات البحث .4

حلل و البيااات الكتساب مستخدمة آلة ىي البحث األدوات
الباحثآلةمثل28ادلشاكلوالتحقيقاألىدافيفالبحث. ويستخدمو

اليت البيااات لتسايل البيااات بطاقة البحثوكذلك تدعم اليت الكتب
ثيفوايةرأيتراماهلل.بطاقةالبياااتيستخدموالباححصلبعدقراءةالرّ
ىذاالبحثىي:

يف .أ البياااتلتسايلشكلمنالصراعاإلجتماعيوعواملو بطاقة
 .رأيتراماهللوايةالرّ

 العوامل شكل من الصراع اإلجتماعي رقم



                                                                                                                                                               
06

 IKIP Malang, Dasar-dasar Metode Penelitian, 06 .ص. 
01

 M. Iqbal Hasan, Pokok-pokok Metode Penelitian dan Aplikasinya (Jakarta: Ghalia 

Indonesia, 0220)11 .,ص. 
28

 IKIP Malang, Dasar-dasar Metode Penelitian,  61 .ص. 
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يف .ب عواملو و السياوي الصراع من شكل لتسايل البيااات بطاقة
 .رأيتراماهللوايةالرّ

 العوامل شكل من الصراع السياسي رقم



 

 منهج البحث .1

ادلنهج النوعي.و ادلنهج ىو البحث ىذا يف يستخدم الذي ادلنهج
إال هتدف اليت البحث عملية  ىو مثلنوعي الوصفية البيااات ربليل ىل

الدور و الشخصية، السلوك و التاريخ، و احلياة، عن والبحث الكتابة،
ادلتبادلة. علقة أو اإلجتماعية واحلركة عملية29ادلنظمة، ىو ادلنهج ىذا و

و السياوية و اإلجتماعية ادلشاكل يصفعن و منتظمة البيااات جلمع
دلريدالربغوثي.رأيتراماهللوايةعواملهايفالرّ

منالصراعالنهجادلستخدميفىذاالبحثىوالنهجاالجتماعاألديب
( األديبInternalالداخلي عمل يف علم( ىو األديب االجتماع و الذي.

و عقالاية، و عامة، اجملتمع الناسيف بني العالقة و شبكة، كّل يدرس
 11ذبريبية.

                                                           
09

 Anselm Strauss dan juliet corbin, Dasar-dasar Penelitian Kualitatif, 1 .ص. 
30

 Dr. Nyoman kutha Ratna, Paradigma Sosiologi Sastra,  1 .ص. 
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 طريقة تحليل البيانات .0

التحليل الوصفي. التحليل الباحثبطريقة ربليل البحث ىذا يف
ألجب10ربليلها.الوصفيىوطريقةمستخدمةلوصفالبياااتليتمّ و

ادلشكلةالبحثمستخدمةالباحثاظريةلتحليلالبياااترلتمعا.واظرية
الرّ لتحليل وايةمستخدمة اهلل رام الصراعرأيت اظرية ىي الربغوثي دلريد

 اإلجتماعيةوالسياوية.

 نظام البحث 0.2

البحثربتويعلى منأجلتسهيلالبحثفالنظمادلستعملةيفىذا
أربعةأبواب.

مقدمة،تشملعلىخلفيةالبحث،وربديدالبحث،واألول:الباب 
أغراضالبحث،وفوائدالبحث،والتحقيقادلكتيب،واإلطارالنظري،ومنهج

البحث،واظامالبحث.

و الباب الثاني: العريب بني الصراع تاريخ و اورائيل، بين تاريخ
.رأيتراماهللوايةاإلورائيلي،وترمجةمريدالربغوثي،وملخصالرّ

السياويوالباب الثالث: و الصراعاإلجتماعي التحليل يبحثفيو
دلريدالربغوثي.رأيتراماهللسببةيفالروايةالعواملادل

اإلختتام،يشملعلىاخلالصةواإلفًتاحات.الباب الرابع:



                                                           
31

 Nyoman Kutha Ratna, Teori, Metode dan Teknik,13 .ص. 
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 الباب الرابع

 اإلختتام

 الخالصة 4.0

الرّ يف والسياوي اإلجتماعي الصراع مطالعة وبعد اهللواية رام ،رأيت
إوتنتجالباحثأن:

 .أ الصراعبنيرأيتراماهللالصراعاإلجتماعييفالرواية ىي أوجو ثالثة لو
الطبقاتاإلجتماعيةوالصراعبنياألشخاص.والعواملاليتتسّببالصراع

 اإلجتماعيىي:

يطلب (0 السيارة السائق ىو اإلجتماعية الطبقات بني الصراع وبب
 األجرةإىلرّكابوصراخا،وهتديدا،وعاجلة.

أحدألنيقصياهوببالصراعبنيالدولىوكاناإلورائيلاليريدون (2
ال و حياربو علىفلسطيو جيب لذلك بالدىم، من ضائعون نيون

 نينياحلصولعلىإذنللعيشلدخولإىلبالدىم.فلسطيال

ىياإلضطرابوالدديقراطيةوادلذحبةرأيتراماهللالصراعالسياوييفالرواية .ب
دولوالعواملواإلحتاللوالصعوبةواإلوتيالءاحلقوقيةوالثورةوالصراعبنيال

 اليتتسّببالصراعالسياويىي:



50 

 

 
 

هتاجمبنياجليشالإلورائيليوحركةاإلاتفاضة.وبباإلضطرابىو (0

مع (2 احلكومة اهللبنظام رام رلتمع يسعدون ال  ىو وببالدديقراطية
( باشا غلوب بنيGlubb Pashaقيادة الصراعات كثرة يسّبب ألاو )

(،وBa’athالشيوعي،وحزبالبعث)األحزابالسياويةمثلحزب
 اإلخوانادلسلمني.

نيوناليزالونيفالضفةالغربيةوالغزةاليتىيفلسطيوببادلذحبةىو (1
فإن الواليات، تقسيم على ادلتحدة األمم قرار منذ أرضاإلورائيل.

 الواليةاليتوقعتيفالضفةالغربيةوالغزةكااتذلااإلورائيل.

 سطنيمناإلورائيليفاحلرب.ىوخسرالفلاإلحتاللوبب (4

الفل (5 ىو الصعوبة الوبب لواء يرفعون وقففلسطيسطينيون على ين
 ادلدروة،والبيوت،واألقطابكهربائية.

6)  ىو احلقوقية اإلوتيالء احلكمفلسطيوبب زمام يف يسكنون نيون
اإلورائيلي.

دبعاا (7 خيزاون  الفليسطنية الثورة األدعام ىو الثورة الوبب ينفلسطياة
 ألهنمسلمودبإورائيل.

وببالصراعبنياألشخاصىواإلوتيالءعلىحقوقاألراضي. (8

 Campاحملاولةالسالمجلعلالفلسطنيواألورائيل.مثلعهدكامبديفيد) .ج

David(وىربيو)Hebrew(وأولو)Osloوكّلاحملاولةىدرةبسبب.)
 الصراعبنياإلورائيلوالفلسطني.
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 اإلقتراحات 4.8

 أن الرجاء رّالعلى اهللواية رام عنرأيت البصرية تزيد الربغوثي دلريد
الصراعاإلجتماعيوالسياويالذانحيدثانبنيالدولالعريبواإلورائيل.وىذا
البحثيقّدرعلىاألواسيفالبحثعنادلشكلةاإلجتماعيةوالسياوية.وكان

األخريتقدرأنذبمعمنايّةاظارية،البحثويكونجيداإذاكااتالدراوة
 ألهناذبربةمنادلؤلفيفحياتو،ولذلكيظهررؤيةمنادلؤلّفني.
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