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جتهاد ذكأ وحرص وإ: يك أن تفصيلها ببيانسأنب، ال بستةَإأخى لن تنال العلمِ 
)املخفوظات (ودرهم وصحبة أستاذ وطول زمان   

 
Artinya :  Wahai Saudaraku untuk mendapatkan Ilmu ada 6 perkara yaitu: Cerdas, tamak 

kepada Ilmu,  bersungguh-sungguh, Uang, Bersahabat dengan Ustadz dan Waktu yang 

panjang   

 
 
 
 
 

  اإلهداء
 

  :أهدي هذا البحث إىل

  أمي احملبوبة �

  و أيب احملبوب �

  الكبري احملبوب و أخي �

  وأخيت الصغرية احملبوبة �

                                     وباسم احلب أرفع إليهم هذا البحث
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Pendekatan terhadap sastra yang mempertimbangkan segi-segi 
kemasyarakatan oleh beberapa penulis disebut Sosiologi Sastra. Istilah ini pada 
dasarnya tidak berbeda pengertian dengan sosio sastra , Pendekatan Sosiologis 
atau pendekatan sosio-kultural terhadap sastra. Pendekatan sosiologis ini 
pengertiannya mencakup berbagai pendekatan , masing-masing didasarkan pada 
sikap dan pandangan teoritis tertentu, tetapi semua pendekatan itu menunjukkan 
satu crri kesamaan, yaitu mempunyai perhatian terhadap sastra sebagai institusi 
sosial yang diciptakan oleh sastrawan sebagai angoota masyarakat. 

Sosiologi Sastra merupakan interdisipliner sosiologi dan studi sastra objek 
telaahnya yang pokok bertumpu pada unsure ekstrinsik sebab unsut intrinsic 
hanya berfungsi pelengkap. Sosiologi sebagai ilmu sosial semula ajaran filosofi 
yang berorientasi helenisme/yunani kemudian dirintis Augus Cpmte (1798-1857) 
menjadi ilmu sosiologi,sociologie, sociology merupakan ilmu pengetahuan yang 
tugasnya mempelajari pelbagai persekutuan hidup, pranata/institusi sosial, 
hubungan antar anggota dan antar kelompok masyarakat beserta tenaga/ 
kekeuatan yang menimbulkan perubahan masyarakat pada intinya mengkaji 
makhluk sosial dalam peri kehidupannya. Pertumbuhan pesat telah menghasilkan 
sub-sub disiplin sosiologi hokum, sosiologi ilmu, sosiologi bahasa yang kerap 
disebut sosiolinguistik , sosiologi perkotaan (urban sociology, sosiologi pedesaan 
dan akhirnya sosiologi sastra yang termuda. 

Paradigma sosiologi sastra berakar dari latar belakang histories dua gejala, 
yaitu masyarakat, dengan kata lain tidak ada karya sastra tanpa masyarakat. 
Sosiologi sastra meskipun belum menemukan pola analisis yang dianggap 
memuaskan mulai memperhatikan karya seni sebagai bagian yang integral dari 
masyarakat. Tujuannya jelas untuk memberikan kualitas yang proporsional bagi 
kedua gejala: sastra dan masyarakat. 

Didalam cerpen yang akan dikaji ini terdapat sebuah konflik sosial dimana 
ada seorang raja yang sangat kejam, dia sering menyiksa bahkan membunuhrakyat 
yang membangkang kepadanya, dia bertindak sewenang-wenang sudah banyak 
korban yang berjatuhan, misalnya mereka yang menerima hukuman tembak 
dikegelapan malam atau mereka yang tinggal didalam penjara yang terakhir ini 
biasanya mereka yang lapar, tersiksa atau disiksa dengan cara yang menyedihkan 
raja Abdul Hamid menjadi hakim mutlak dinegeri itu walaupun dia pandai, cerdas 
dan cendekiawan, disisi lain ia menyimpan kekejaman luar biasa, hatinya 
membatu tak mempunyai kasih saying lebih parah dari itu setiap orang 
disekelilingnya baik perdana menteri, ulama dan komandan tentara sudah hanyut 
dalam kezaliman yang nyata. 

Umar Yunus mengemukakan bahwa yang menjadi pembicaraan dalam 
telaah sosiologi sastra adalah 

1. Karya sastra dilihat sebgai dokumen sosio budaya. 
2. Penelitian mengenai penghasilan dan pemasaran karya sastra 
3. Penelitian tentang penerimaan masyarakat terhadap sebuah karya sastra 

seorang penulis tertentu dan apa sebabnya. 
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  كلمة الشكر والتقدير

  

و نستعينه و نستغفره و نعوذ باهللا من شرور أنفسنا و من سيئات ، هللا حنمده إن احلمد

و نشهد أن ال إله اال اهللا و . و من يضلل فال هادي له، فمن يهد اهللا فال مضل له، أعمالنا

  .و نشهد أن حممدا عبده و رسوله، حده ال شريك له

نا وشفيعنا وقرة أعيننا حممد صلى اهللا عليه وسلّم وعلى آله و الصالة و السالم على نبي

  .و صحبه أمجعني

القصة قصرية " فبعون اهللا وهدايته ورعايته قد انتهيت كتابة هذا البحث املوجز حتت العنوان 

، بعد أن بذلت أقصى جهودي" االرسل حمطم لنجيب كيالىن دراسة حتليلية اجتماعية ادبية 

تيفاء للحصول على الدرجة العلمية الدينية ىف علم اللغة العربية وأدا وركزت جل عناية اس

وجديريب ىف هذا . بكلية االدب جبامعة سونن كليجكا االسالمية احلكومية جلوغجاكرتا

الصدد أن أقوم بتقدمي الشكر اجلزيل اىل حضرة أساتيذي الكرماء الذين بذلوا جهودهم ىف 

عارف واىل كل من تفضل مبديد املعونة يل ىف هذا املرام سبيل امالء العقل باملعلوم وامل

  :خصوصا

املاجيستر كعميد كلية اآلدب جبامعة دين قليوىب  الشهابالسيد الفاضل الدكتور  .١

  .سونن كاليجاكا اإلسالمية احلكومية جوكجاكرتا

 م اللغة العربية وأدارئيس قس، لفاضل الدكتور ألوان خريالسيد ا .٢

و . كمشرف هذا البحث   املاجيسترلفاضل الدكتوراندوس برموى منتوا السيد ا .٣

 .هلذا أقدم شكرا جزيال على بذل جهده فيه

شرف األكادميى هو الذي يلتزم امل كدى اهل ل الدكتوراندوس مسشالسيد الفاض .٤

 .بنصيحته إىل طالبه

 تكوين هم ىفالداب ذه اجلامعة الذين بذلوا جهدنا الكرام ىف كلية امجيع أساتذ .٥

 الطلبة ذوى علم وثقافة ومعرفة 

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



 و  

ربياين صغريا  ذين قدون بدى استوتى وأىب حممد جنيب الحضرة أمى هند .٦

 .وعلماين كبريا

مجيع الوظفني ىف قسم االدارة بكلية االدب الذين قد ساعدوين منذ التحاقى ذه 

  .الكلية حىت اليوم

  .اعارة الكتاب الىت أفتقر اليهاالسعداء من موظفى املكتبة على خدمتهم وتسهيالم ب

  ومجيع اخواىن وأخواىن الذي ميدون يدا املعونة ىف كتابة هذا البحث 

زمالئى الذين رافقوىن ىف احلياة الفكرية والروحية واالجتماعية الىت الميكن يل ذكرهم 

  فردا فردا 

.  تعاىلولسأل اهللا أن جيزيهم جزاء وافيا وأن يعطيهم عمرا طويال ىف طاعته أوامره

ونسأل اهللا عز وجل أن ينفعنا مجيعا اذا البحث وأن جيعلنا دائما من املخلصني احملبني اللغة 

  . أمورنا وعليه توكلنا واليه أنيبواحلمدهللا أفوض. العربية وأدا الراغبني ىف تعلمها
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  حمتويات البحث
                       

  أ   ........................................................صفحة املوضوع

 ب   .......................................................الشعار و اإلهداء

  ج   .........................................................رسالة املشرف

  د  ...............................................................    التجريد

  ه  ...................................................    كلمة الشكر وتقدير

  ز   ........................................................حمتويات البحث

   ١   ....................................................مقدمة: الباب األول

 ١  ........................................... خلفيةالبحث  . أ

 ٣  .......................................... حتديد البحث . ب

  ٣   ..........................................أغراض البحث  .ج

  ٤  ......................................... التحقيق املكتيب  .د 

  ٥  ..........................................  البحثطريقة  .ه 

  ٥  .........................................اإلطار النظرى   .و

  ٩  .......................................... النظام البحث  .ز

  

  ١٠   ...................جنيب كيالىن وقصة قصرية االرسل حمطم :الثاين الباب

  ١٠  ................... ترمجة حياة الكاتب: الفصل األول

االعمال لنجيب الكيالىن والتقديرت العلمية الىت حصل 

  ۱۱  ......................................... عليها
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     ١٢  ........................... مؤلفت جنب كيالىن

   ۱۲  .........................................الرواية

   ۱۳  ...................................القصة قصرية

  ١٤  ..................................ريةدوانية الشع

  ١٥   ....................طماحمل احتصار قصة العرش : لثالفصل الثا

  ۱٧  ....... الداخلية ليل عناصر قصة العرش احملطم حت: رابعالفصل ال

  ۱٧  ..................................املوضوع  . أ

 ١٨  ..................................شحصية  . ب

 ١٩  ............................الشيخ ابراهيم   . ت

 ٢٠  ..............................حبكة القصة  . ث

   ٢٢  ...................................املوضع  . ج

 ٢٣  ............................املوضوع املكان . د
 

  

  ۲٤   ......طماحمل القصة قصرية العرش االجتماعى على التحليل: الباب الثالث

    ٢٤  .......................اجتماعىحالة السياسة : الفصل االول

  ٢٤  ............................حالة السياسة  . أ

 ٢٩  ...........................حالة اجتماعى  . ب

    ٣٠  ..طماحمل  الصدام اجتماعى ىف قصة قصرية العرش:الفصل الثاىن

  ٣٠  ............الصدام اإلجتماعى ىف هذه القصة. ا

تفاعل شحص ىف قصة قصرية يواجه املسألة . ب

 ٣٢  ..............................االجتماعية
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    ٣٦  .................................................االختتام : لباب الرابعا

    ٣٦  ...................................................احلالصة

    ٣٨  ...........................................................وثبت املراجع

   رواية الباحثة
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  الباب االول

  مقدمة
  

 لبحثخليفة ا ا
 

 ،تمع اعضاء وكان األديب من أ هنفعخابره وواتمع  هاع األديب قد تلذذختر     إن ا

 للغة تشكل من اكاللغة ألنلغة ل ايستعملفدب األ وأما . ىف إجتماعية خاصةط هو يرتب

 املعىن هذاو .ماعيةجتحقيقة إ هيتلك احلياة  حياة و  صورة  يقدمدباألكان و اإلجتماع

 االنسانتقع ىف باطن   الىتوبني املسألة األخر تمع واتمعاعالقة بني ال احلياة تشمل أن

    .دباأل هذه هي مادةو

يقبض وميتص   ومجيع الذى  ،ظاهرة اجتماعيةيعين  املظاهر  يعربنواألدب يستطيع أ

ذى  الا او تفكرياألديب  رأيا هقبض يلىتظاهرة اال وأما. ها  يواجهياة الىتاحلألديب  من ل

 ههو يرمى فكرو ،ه  ويوصل مبجتمعله تفاعال مير بعمكان األديب . ه يف عملهيولدف

يب د األكان.  يةتمعاياة احل  مسالةب علىجيي أن ياة مع استطاعاحل عن هماعاستو

.  اتمع األدب اىلةشكلِميقبضه ىف أن مث هو يبني ، ادرةاملسائل النن يقبض يستطيع أ

  ٢يقبضه لح  الىت جنبأمثان اتاثري ن يعطىلك العمل هو يسعى أوبذ

دب  بني األيشكل يم األدب فوأما تعل. تمع ادب واأل بني رابطةشرح ال من ذلك و

 يسافر من افتراض أن ديبعلم االجتماع االكان  . تمع هو علم االجتماع االديباو

 الىت الكاتب أن األديب يقدم املظاهركما عرب و.  تمعيةاياة احلمن احلياة ة االدب هو مرأ

                                                 
kurnianingsih, Yaumiyyatun Na’ibin Fil-Aryaf karya Taufiq l-Hakim Tinjauan Sosiologi Sastra-

Strukturalisme Genetik, Jurusan Asia Barat Fakultas Sastra UGM 1995٢  
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عالقة بني الكانت فلذا . تمع او قارئ أاليؤثر و، ياةاحلقارئ ليفهم ال يدعو  مثايقبضه

   اري وتاثابجتاواألدب واتمع 

ب يدر هو عمل األالنثكان  ،ر والشعرالنثىل قسمني ومها كما عرفنا أن األدب ينقسم إ

ربيط بنظام  واما الشعر  )۳۲٨ : ۱٩٦٤شا بب (نظام ب ةربيطبال  هعقل الذى يصور

  العامل ىف ا تطورتطور األدبفلذا  ) ۱٦٦: ۱٩٨۱فرهد (

ق احلكيم يتوفو ب حمفوظ يمثل جنمعروف مسه إ يب كيالين هو األديب العصريجنكان 

نجيب ل قصة قصرية موعةالىت توجد ىف جمطم هو قصة قصرية احمل العرشل . وغري ذلك

ويقتل  يعذب هو، هقلبأن السلطان الذى قسى  تقصقصرية القصة الىف هذه . كيالىن 

كثري قربان الذى يسقط مثل هم  هناك،مستبد طوهو حيو رعيته الذين يعاندون اليه مرارا 

 ن ىف السجن وهمليل أو الذين يبقو ىف ظالم الاص طالق الرص يقبلون حكم إالذين

 ، ىف بالدها مطلقان حكيمالك عبد احلامد يكواملالذى حيزن قة و يعذب بطريأ، ونجائع

قلبه يتحجر ال ميلك مودة أكثر و  للعادةةارق لكن قساوته خل وذكياهو ماهركان  ولو

 قد ونعلماء واالمري اجلندالوما رئيس الوزراء  كل شحص حوله إن أذلكل جرح بليغ و

   ٣ ةمالظل ىف ونينجرف

 مع يعرب شئ جتماعية توصية إته الىتقصرية هو قصالة قصال هبحث هذالذى جير لوأما 

منا  إستبدال كل عدل السلطان إساوة وين ق الذى يقع ىف ذلك الوقت أجتماعيةحقيقة إ

 كثري حنن نوجد الزعيم  الزماناقع ىف هذ توأما احلقيقة الىت،اراد يظهر شقاء اىل الرعية

   فسهنراغيته إال الذى ال يهتم  وحتري اىل الرعيةال

  
 

                                                 
Najib Kailani, Air Mata Penguasa, PT Tarawang Press, Yogyakarta 2003 Hal 80٣   
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   حتديد البحث.ب

  :الكاتب سيعرب املسالة هي فة حوال مذكوروالبناء على أ

شخص يواجه  وكيف قصريةالقصة الما املسألة االجتماعية الىت تظهر ىف هذه . ١

  ؟قصة هذه الىف املسألة االجتماعية  

 دبية ىف هذه من إجتماعية أت يراقبلك الوق الذى يقع ىف ذمعت اكيف حال. ۲

  ؟صة الق

  

 اغرض البحث وفوائده. ج

  

   :وجد كما يلىمذكورة فالكاتب  بناء على رموز مسالة 

ن يستعمل م اإلجتماع االدب جيد أعل يثبت بدليل وصل اين  أنستطاعيرجى اإل .١

   والثقافة جتماعيةوثيقة إقصة قصريت ينظر مثل  ىف هذا حال وأن،اىل قصة قصرية

 و عمل ديباوب بني أمل عن عالقة جت ويش يوجد التصوير الذى تامنيرجى أ. ۲

 صورة فكرية الذى واضخ عن عالقة جتاوب بني الثالث عناصر االدب وجمتمع

  دبة معناه لريتفع فهمن اىل األ مهمةمذكور

  

  :وأما فوائده من هذا البحث فهي

  دبيل عمل األلية مع فائدته ىف حتدب أ الفهم عن نظرية اجتماعيةإعطاء  .۱

ب ينجلدب الكاتب اىل الفحص عمل األصوصا لقارئ وخ فكرة اىل اإعطاء. ٢

 كيالىن
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 التحقيق املكتىب. د

  

ب ليس يبحث قصة اد املالحظة اىل عمل الكتابة عن األدب ىف كلية اآلبعد عمل الكاتب

 بل موجود املوضوع قصة مريمن هذه قطوف قصة فصرية دموء األ"االرسل حمطم "قصرية 

  الىت تبحث هيرية  من قطوف قصة قصىخرقصرية  األ

 ةمري من جمموعالكتابة مبوضوع قصة دموء األىف )  ٩٤۱۱۱٤٨۲: مرق(يب رمحن جن. ١

  )وية درسة حتليلية بني(يب كيالىن القصص دموء االمري لنج

ب كيالىن يكتابة مبوضوع دموء االمري لنجالىف ) ٩٩۱١٦۳٦: م رق(سىت مفتوحة . ۲

  )حتليلية نفسيةدرية (

  

  البحثطريقة .ه

  

  نوع البحث. ١

باملوضوع الذى فكل القضايا كانت من القضيا املكتوبة مطابق ، وهذا البحث حبث مكتيب

  سيبحث 

  طريقة مجع احلقائق . ۲

  سلية واحلقائقئق هنا باالختيار بني احلقائق األوطريقة مجع احلقا

  طريقة حتليل احلقائق. ۳

 يعىن بالتعيني ومجع، لتحليلىواستعمال هذا البحث ىف حتليل احلقائق طريقة التعبري ا

  الوخدات االصغر مث يأتى بالتحليل اليصال املعىن ىف نص العمل األدىب الثانوية وهى

  احلقائق االساسية. ١
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يب كيالىن يعىن  من تأليف جنكانت احلقائق األساسية ىف هذا البحث هى النص األصلي

   حتت املوضوع االرسل حمطمقصة قصرية

  احلقائق الثانوية. ب

ويسره ، ئق الىت فيها خلفية اجتماعية تركية احلقااحلقائق الثانوية ىف هذا البحث هيكانت 

  . ؤلف واملواضع االخرى املتصلة مبوضوع البحثامل

  

 نظرىلطار ا اإل.غ

  

 وهنا الكاتب جيرب ان اجتماعية ادبية الكاتب يستعمل تقريب  أنىف هذا الفحص   

 contemporary) ابه الذى موضوعاجتماعية ىف كتاإنظرية ال يشرح هذه

sociological    theorities pitirim sorokin) هي علم جتماعية يبني أن إ

  يبحث عن

  جتماعية ا بني نوع بوادر إتاثري جتاوبالعالقة و ال. ١

 رة اجتماعية و ليست بادرة اجتماعية بني بادااوبتاثري جتالعالقة وال. ۲

 رة اجتماعيةمة العام من مجيع جنس باديسال. ۳

  

  دبية اجتماعية أ

 دبية اجتماعية أدبية من كلمة إجتماعية وأ

، جتماعي معناه معاإ() yunani \ اليونان (جتماعي من جذر إإجتماعية أدبيةحبثنا أن 

تغري  مث جيرب ه تطور مث) مثالمعناه قول، كلمة،و لغس رفيق وصاحب و لغى أ، تحدي

جتماعى معناه علم إكان  . و لغس معناه علم لغى أوأما  املعىن اجتماعي معناه جمتمع،
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تمع ىف جمنسان الذى يتعلم كلية نسيح عالقة بني إ علم  جمتمع ،)تطور(يصيب نسب ومنو 

يرشد ،  يعلمسانساكرتا معناه يوجه،دب من حذر كلمة األ. صفته عام ومنطقى وجترىب

و  كتاب اهلدى أليعلم، لة معناه مجيع أدبأ صار ،  وسيلةلة،معناه أ، الالحفة مر وأ

عد مكون يصري الكلمة كثر معني بمعىن كلمة األدب ببصفة أ.  الذي طيب  كتاب التعليم

   ٤دب معناه اجلميعة حاصل العمل الذي حسنالشبح هو األ

م  اىل طريقة يفهن يشري يوجد أديب إجتماعى أدب أن األمثل واحد منها تقريب يف نقد 

الدب  أ ىف تقريب كانومناسب بامسه أنجتماعى  إهالدب الذى ينظر ىف وجويقدر أ

 هذ جل ذلك ليستطيع تماعي أل علم االدب وعلم االجن يستعمل زواج أيفهم مير 

يضا واجب تسلط على الفكرتون حنن أ. قريب جبانب واجب تسلط على علم األدب ت

   ٥جتماعىالعلم االجتماعى وبيتون إجتماع الذى عادة حيبث لعلم إ(

ون ثالثة يك1990  (wellek dan warren)دىب لولك و ورنأعى جتماعلم إ

علم اإلجتماعى العمل وعلم اإلجتماعى قرئ وأثر إجتماعى جتماعى مؤلف، هو علم اإل

جتماعى مؤلف وضع إو ،اخللفية اجتماعيةحيبث جتماعى مؤلف  ىف إأماو.دب عمل األ

جتماع  ىف علم االو. دب مؤلف يف خارج العمل االمعتقد مؤلف الذى ظاهر من فعاليةو

حوال الذى مضمر ىف ذلك عمل االدب  عرض مع أى عمل االدب،عمل حيبث حمتو

جتماعى عمل ىف علم االجتماع قرئ وأثر إ جتماعيةه والذى حيابك باملسالة اإلنفس

 تغيري وتطور  جتماعية يثبت أو معلق من أرضية إدباألين واصل بت أاالدب حي

جتماعى العمل كو علم اإلجتماعى اتب يستعمل علم إكىف هذ الفحص ال. ٦جتماعىإ

اذ ا مضمر ىف عمل صل فحصه هو مالذى يبحث ذلك عمل األدب نفسه و الذى يكون أ

  عراضهاألدب و ماذ ا إ

                                                 
٤ Dr Nyoman Kutha Ratna, Paradigma Sosiologi Sastra, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2003hal 1 
٥ Wiyatmi, Pengantar Kajian Sastra, Yogyakarta: Pustaka hal 98  
 ا�
	�ر ٦��  
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-۱٩٦٤:۳۰۰(ين وتأال كثري حيتلف بعمود الذى يصنع  علىالتقسيم والتقريق األ

 (literature an society)ن صسية  لترتر أ عه الذى موضو كتابة ىف  )۳١۳

بني يتكلم عن عالقة جتاوب كتابة  ذلك . جياىب  أكثر إ الذى يستعمل وتمعىن، امش 

  لتاىل  اتمع مثل هذاادب واأل، األديب 

    ديب ىف  مؤلف موجود عالقة مبوقع إجتماعى األاهذ.  مؤلف جتماعيةقرينة إ  .١

   مبجتمع القرئ جمتمع وعالقته 

  حال جمتمع  عل يظن يدل أندب جيد األينة جمتمع وصل أل مرا مثدبأن األ. ٢

 دب  األماعيةجتوظيفة إ . ٣

دب سؤال ألجتماعى اكتابه الذى موضوعه علم إفى  (umar yunus)مر يونس ع

  دب يكون اىل ستة أقسامقسم على إجتماع األنظرية والطريقة يال

   ثقافة ةجتماعيوثيفة إدب مثل عمل األ .١

 دبتاج وتسويق عمل األنيب إ يصالفحص. ٢

 به؟اسب أ وماالفحص عن قبول من جمتمع اىل العمل من الكاتب. ٣

 دب  إجياد عمل األوالثقاقة اىلجتماعي إلالتقريب ا  .٤

من غلدمن (stukturalisme Genetik) التقريب يتركترل غنتك . ٥
(goldman ) 

اخل ىف  الفن دن الذى ينظر تقنية عموم م(duvignaud)دفغنود  ريبالتق. ٦

 ٧دباأل

 وثيقة دب ينظر مثل عمل األول وهو التقريب  األ الكاتب يستعمل أن ىف هذ الفحص

ا هذو. تمع ىف الدهر معني ا ة ثقافة من ظهور اجتماعي ثقافة الذى يسجل جتماعيةإ

                                                 
٧ Kurnianingsih, Yaumiyyatun Na’ibin Fil Aryaf Karya Taufiq Al-Hakim Tinjauan Sosiologi Sastra-

Strukturalisme Genetik:Yogyakarta, Fakultas Sastra UGM 1995 hal 3 
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 أى حال عمل وعلى. رغ ثقافةاليولد من الفدب  رائ أن عمل األالتقريب يسافر من

  ن يستعد حلال جمتمع واقواه ىف زمانه معه و ليست يتنصل أ على جمتدب يدلاأل

  

جتماعى ىف الداخلة يشكل صورة عاكسة حالة الفحص ينظر عمل األدب وثيقة إ. ١

  ىف وقت ذلك العمل يضع 

 جتماعى والثقافة الفحص يفبض األدب مثل جالء حادثة التاريح وحال إ٢. 

  laurenson dan) رنصن و سونودلوستعمل الكاتب نظرية ىف هذا الفحص إ

swingewood)دب يشكل ء أن عمل األدعا ألن دراسة اجتماعية األدب يسافر أ

ن يعرب املسألة حياة جمتمع املؤلف مير بعمل األدب يسعى أ. حياة جمتمع صورة عكسية 

ن يعطى تأثري قبل عمل األدب تأثري من جمتمع وايضا يستطيع أ. ذى قد لتبح فله نفسهال

ى يعيش ىف شئ الزمان بينما دب الذقةف ذلك مرار قرر جمتمع القسم األو.  جمتمع اىل

. ذى يقبل من دائرته ن حييص من تأثري اليشكل أعضاء اثمع اليستطيع أب الذى دياأل

   دب يشكل املواصلة وتطوير التارخيية  هذا الفحص اإلجتماعى األنكاذا وجد أن يقال أ

 
 نظام البحث

  

. اب وكل باب مكون من جزئيا بابربعة البخط الكبري هذا الفحص مكون من أبطريقة 

فكاتب يستعمل نظام ، جل هذا الفحص تبعا لنظام خاص مثل قالب خط املستقبالأل

  البحث كما يلى

  

التحقيق ، حث وفوائدهأعراض الب، حتديد البحث، ول املقدمة حييط خلفية البحثالباب األ

  نظام البحث، منهج البحث،  النظرىطاراإل، املكتىب
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الباب الثاىن حييط حبث خمتصر عن قصة قصرية االرسل حمطم ينطوى على ترمجة حياة 

  حتليل عناصره، الكاتب واختصار قصة

  

حالة إجتماعية و ، صة قصرية حييط حالة سيايةدبية ىف هذا ف حيلل اجتماعية أالباب الثالث

   فصة قصريةجتماعى والسيياسى ىف هذا الصدام إ

  

  ختتامالباب الرابع اإل

  

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



 ٣٦

  الباب الرابع

  ختتاماإل

  

أما ، اوة السلطانسقصرية هو قالصة  املوضوع ىف هذه القنوىف الباب الثاىن أ

ملا ىف مدينة ا ابراهيم عن من الشيخبفهو سعدان وهو إالرئيس ىف هذه القصة 

غرق ىف حزن الذى  يصنعه أن لسلطان عبد احلميد حىتمات ابوه يقتل . أستانه

 ذلك من عينه نشاط حياته قد ضائع وفوقول داخل جد هو البشهوة ليأك

جلنه ألنه يصري شاهد ) خطيبته(قتراحه ليتزوج ليلى إ، مفجر عالمات جنون

ش ن يعي عامل الذى يريد أبراهيموالشخص االخر هو الشيخ إ، الثاىن بعد أبيه

مامه يقوم مبغرور ظامل الذى اليزال ان ينشر يعيد وحسن ىف ملجأ االسالم بل أ

وكان أشهد ثأر الذى مقابل ، حني لسانه صريح يبلغ احلق.  اتمعظلمات اىل

صرية هو ىف الطارق مدينة أستانه وىف قصر  والظرفية ىف هذه قصة ق.جلهاده

  السلطان عبد احلميد 

  

و يبحث باب الثالث يبحث حالة السياسة و حالة اجتماعية من تركى الوىف 

  جتماعى ىف هذه القصة قصريةالصدام إ

  

 أن املسائل االجتماعية ىف هذه  قصة قصرية هنا أخذنا خالصة حبثنا هذهأن  وبعد

  :قصة قصرية هى
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  القساوة من السلطان  . أ

أن السلطان ظامل والعادل امنا سيشقى الرعية وهنا ىف قصة قصرية وجد ىف 

 سقط  وأن قد كثري،الزمان خالفة امثانية السلطان الذى ظامل وقاسى القلب

ىف هذه وأما واقع .  من مدينة أستانهوأحدهم الشيخ ابراهيم هو عاملقربان 

  . نقع ىف الزمان األقصة قصرية الخيتلف بالذى ي

      خراب من العلماء. ب

 من الواجب خيشى اىل اهللا معلوم حيشى اىل السلطان؟ نعلماء الذيكيف اال

لذى علماء هو حارس اهلدف اخالق جمتمع اهانة لشحص ا. جوابه متكسر

جاف عند يصوت ، خاف الفقر. لدعى علماء معلوم عمله يتملق اىل السلطان 

 اهللا عليه وسلم هم نسيانون قول النىب صلى.  عذر خاف املوت يصري، احلق

ذلك صورة . الذى الذى يسأل امته حتذر اىل مرض حيب الدنيا وخياف املوت 

مجيع حكمة السلطان  العلماء وافق  صار. الذى حيدث ىف الوقت خالفة امثانية

ولو حكمة يربز شقاء اىل الرعيته عندما حرب عامل يصوت احلق ويعيش بدون 

يقبضه وحيكم بقاسى القلب حىت . هم يظنون باغ وغدر. يتشخذ اىل السلطان

  ذلك خالصة من حمتوى هذه القصة قصرية. يربز نفس الذى يسمعه

  

  

  

  

  

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



 ٣٨

 
 

 تثبت املراجعة
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